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SIŪLO KANADAI PLANĄ 
PRIEŠ SOVIETUS

gi daugiausiai vokiečių 
rūpinasi ?
kurie mano, kad Vo-
turetų būti “tvirta ir

Kriminalystės Skaitlingėja. 
Vokiečiai ir Talkininkai. 
Apie Filipinų Salas.
Ministras, o ne 

“Ministeris.” 
j Rašo R. MIZARA

s. m.
nų salose bus inauguruotas 
naujas to krašto prezidentas 
Manuel is A. Roxas, neseniai ’ 
tai vietai išrinktas.

a

,>ją, į Ispaniškąją . Morokko 
. . .’j (Afrikoj) ar į Tanžyrą,

i tarptautinę sritį šiaurvaka
riniame Afrikos kampe.

kurie mums padėjo ' . „ . . v ~ . .
fašistinės ašies vals- Nacių žygis prieš Sovietus

I-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVE-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.
Telephone: Stagg 2-3878

Praeitais metais žmogžu
dysčių skaičius New Yorko 
mieste padidėjo 28-niais nuo
šimčiais, sako metinis polici
jos raportas, pateiktas miesto 
majorui.

Tai žinia, kuri nedaro gar
bės mūsų metropoliui, neigi 
mūsų kraštui.

Bę abejo, tai karo vaisiai, 
nes po kiekvieno karo krimi- 
nalysčių skaičius paauga.

Bet ponai imperialistai jau 
ruošiasi kitam karui, nors pra
eitojo žaizdos dar toli gražu 
neužgydytos.

Štai, kodėl visi padorūs 
žmonės privalo uoliai kovoti 
prieš karo ruošėjus, — už tai
kų gyvenimą!

Komercinėje spaudoje nuo
lat plepama apie vokiečių 
(britų ir amerikiečių zonose) 
nedavalgymą, apie mažinimą 
jiems maisto calorių.

Bet kiti daviniai skelbia, 
jog šiandien vokiečiai dar vis 
yra geriau pavalgę, negu dau
gelio kitu Europos kraštų 
žmonės!

Lenkijoj’, Francijoj, Italijoj 
maisto trūkumas didesnis, 
kaip Vokietijoje!

Kas 
likimu

Tie, 
kieti j a
galinga barjerą prieš komu
nizmą.“

Padorių žmonių, f 
linčiųjų žmonių, nuomonė ki-, 
tokia. Jie sako: pirmiausiai: 
žiūrėkime, kad būtų gerai pa- i 
valgę ir apsirengę žmonės tu , 
kraštų, 
suihušti

** lybes!

FRANKO BUVO PADARĘS 
KARINĘ SUTARTI SU

Ispanijos Fašistai Žadėjo Pult 
Gibraltarą, jeigu Vokiečiai 

Įsiveržtų į Angliją
New York. — Sovietų de-jther Krappe, buvęs Vokieti- 

legatas Andrius Gromyko 1"
įteikė Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybai raštą slaptos 
karinės sutarties, kurią Is
panijos diktatorius Franko 
pasirašė su Vokietija 1943 
m. vasario 9 d. Suprantama, 
jog Raudonoji Armija su
čiupo tą dokumentą. Naciai, 
pagal šią sutartį, ketino 
tinkamai apginkluot Ispani
ją, o. Franko pasižadėjo vi
somis jėgomis pult anglus- 
amerikonus, jeigu jie mė
gintų išlaipint savo kariuo
menę į Portugaliją, Ispani-

jos ambasados karinis na
rys Ispanijoj, ir vokiečių 
pulkininkas Hans Remer, 
buvęs karinės nacių atsto
vybės narys Tanžyre. Da
bar jiedu yra belaisviai So
vietų Sąjungoje.

Belgijos Skundas 
Prieš Franko Minkštųjų angliakasyklų darbininkas dar kasinėja 

savo daržiuką ir sūnui rodo įsakymą nuo unijos pirmi
ninko Lewiso — grįžti i kasyklą dirbti per dvi savaites. 
Tai streiko paliaubų savaitės.

PREZIDENTAS RAGINA
GEUEŽINKEUIEČIUS
DIRBTI VALDŽIAI

Valdžia Taipgi Planuoja Užimt, 
M inkštąsias A ngliakasyklas; 
Federacija Remia Mainierius

Washington. — Įsakius jų buvo nutarta pradėti 
prez. Trumanui, Amerikos streiką nuo 4 vai. po piet 
geležinkeliai tapo perimti į geg.' 18 d. 
valdžios rankas gegužės 17, Prezidentas šaukė 
d. Nes tą dieną Tarnauto- geležinkeliečius eiti 
jų' L’ 
Brolijų vadai dar nesutiko su valdžia.” 
atšaukti streiko.

Kongresmanai Duo
da $75,000 Reakcijai

Pakeitė Franko Planą
Maskva. — Franko fašis- 

. . . Į tų valdžia Ispanijoj 1940 
gegužės 28 d. *1‘P’- į metų rudenį buvo pasinio- 

bns .nauguruotas Išug užpult Anglijos tvirtovę 
______ i Gibraltarą, pietiniai - vaka- 
______ |riniame Ispanijos pakraš- 
Filipinų naciai įsiverš į

salos bus paskelbtos pilnai ne- ’ Angliją. U lanko tik todėl 
priklausoma valstybe. j nepuolė Gibraltar o, kad

Tai žymūs įvykiai filipinic- Į Hitleris atmetė jo raginimą 
Čių istorijoje. " | išlaipint vokiečius į Angliją.

Pirmiau, negu jis bus inau-įTo vietoj Hitleris pasirinko 
guruotas, Roxas apsilankė užpult S ovietų Sąjungą. 
Washingtone ir čia pabėrė! Kas liečia Gibraltarą, tai 
gražių žodžių, garbinančių ! Franko gyrėsi, kad užimtų 
Jungt. Valstijas. Girdi, Ame-1 jį “per 20 minučių.” 
rika nebuvo ir nebus imperia- Apie tokį Franko planą 

raštiškai liudija Sovietams 
nori'vokiečių generolas Guen-

listinė valstybė.
Kadangi Dr. Roxas 

gauti Amerikoje $400,000,000 
paskolos, tai. vargiai ir galima 
tikėtis jį* kitaip kalbant.

Nors Roxas yra išrinktas Fi
lipinų prezidentu, to krašto 
liaudis jam nerodo “geros šir
dies.“ Roxas juk bendradar
biavo su japonais imperial is-' 
tais, kai tie buvo okupavę 
Filipinų salas.

Filipinuose, beje, 
šiandien pilni miškai partiza
nų, kovojančių prieš buvusius 
japonams parsidavėlius ir 
dvarponius.

Filipinų salos gaus nepri
klausomybę, bet ar su tuo Fi
lipinų liaudis susilauks laisvės 
ir gerbūvio?

Ne! Tą viską ji turės išsi
kovoti. -

a RESPUBLIKIEČIŲ 
SKUNDAS PRIEŠ 

'FRANKO

dar ir

“ministras.” Pa- 
ministrų tarybos 
draugas Stali-

ir mes turėsime

Per tūlą laiką mes rašėme 
“ministeris,“ gi Lietuvos spau
da rašydavo 
vizd.: “TSRS 
pirmininkas 
nas...”

Aš manau,
valstybės kabinetų ministrus 
rašyti ministrais, o ministerius 
paliksime protestantų dvasiš
kiams pavadinti.

Jei negalime kalbos daly
kuose prisitaikyti prie tarybi
nės Lietuvos spaudos visais 
klausimais, tai prisitaikykime 
nors ten, kur lengviau.

Lietuvos Komunistų Parti

New York. — Belgijos 
valdžia savo skunde Saugu
mo Tarybai nurodo, jog fa
šistinė Ispanija yra karo 
kurstymų lizdas prieš tau
tas, kurios laimėjo pergalę. 
Belgai, be kitko, primena, 
kad Franko valdžia Ispa
nijoj atsisako išduoti teis
mui Leoną Degrellę, Belgi
jos nacių vadą, kuris laike 
karo karščiausiai bendra
darbiavo su vokiečiais.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pasiūlė Kanadai 
bendrą “apsigynimo” pianą 
š i a u r inio poliaus srityse. 
Aišku, jog siūlymas at
kreiptas prieš Sovietus.

Sen. Kilgore Įspėja 
Neskubėt su Įstatais 
Prieš Darbo Unijas

Pasmerkta Mirt 13 Buvusių 
Rumunijos Ministerių

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų liaudies teismas 
nusmerkė mirti maršalą lo- 
ną Antonescu, buvusį kari
niai - fašistinį Rumunijos 
diktatorių ir 12 kitų ex-mi- 
nisterių. Buvęs vic - prem
jeras Horia Simą ir penki 
kiti yra pabėgę; jie todėl 
nusmerkti už akių. Sako
ma, jog trys pabėgusieji

suimti Francijoj. Visiem 
jiem p a d a r ytas mirties 
sprendimas, kaipo Hitlerio 
bendradarbiams kare ir 
kruviniems nūs ikaltėliams 
prieš rumunų tautą.

Dešimt kitų buvusių mi
nisterių nuteista į sunkiųjų 
darbų kalėjimą nuo 2 metų 
iki gyvos galvos.

Du Ispanijos Respublikiečių 
Vadai Nuteisti 20 Metų Kalėti

New York. — Užsieninės 
ispanų respublikiečių val
džios premjeras dr. Jose Gi
rai oficialiai davė skunda 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai prieš Franko diktatū
rą Ispanijoj, kaipo pavojų 
taikai. Jis, tarp kitko, nu
rodė, kaip glaudžiai Franko 
buvo susirišęs su Hitleriu ir 
kitais fašistiniais užpuoli
kais karo metu. Girai pri
minė, kad dabar nacių agen
tai ir atominiai mokslinin
kai slapta darbuojasi Ispa
nijoj; jie iš naujo siekia at- 
ginkluoti nacius karui prieš 
demokratines šalis.

Washington. — Dauguma 
senatorių pasiryžus užgirt 

.ir dar paaštrint Case’o su
manymą streikam “šaldyti” 
ir darbininkų unijas varžy
ti.

D e m o k ratas senatorius 
Kilgore įspėjo juos, kad 
taip neskubėtų bausti strei- 
kierius, visų pirma mainie
rius. Vietoj įstatymiškos 
buožės prieš angliakasius, 

Isen. Kilgore pasiūlė išleisti 
įstatymą, kuris užtikrintų 
gyvybės ir sveikatos apsau
gą mainieriams kasyklose.

Alcala de Henares,* Ispani
ja. — Karinis teismas bai
gė tardyti žymius Ispanijos 
respublikiečius Santiago Al
varez ir Sebastianą Zapi- 
rainą. Jiedu nuteisti 20 
metų kalėti, kaip komunis
tai ir partizaniškos kovos 
vadai prieš Franko fašistų 
valdžią.

Alvarez ir Zapirain pir
miau buvo nusmerkti mirt. 
Bet protestai iš Jungtinių 
Valstijų ir. kitų amerikinių 
respublikų privertė/ Franko 
pakeist mirties nuosprendį. 
Dabartinėje byloje jiedu 
reikalavo civilio " teismo, 
kaipo kaltinami už politinį 
veikimą.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas ! 
prieš 81 paskyrė $75,000 
Wood - Rankino komitetui, 
kuris tyrinėja neva prieš- 
amerikinius judėjimus. i

(Šis komitetas nekliudo 
f a š i s t i n ių judėjimų,’ bet 
kvočia ir persekioja “rau
donuosius,” d e m o kratines 
politines organizacijas, pa
žangias visuomenines drau
gijas ir darbo unijų vadus.)

“Gavęs $75,000, šis komi
tetas persekios CIO Politi
nio Veikimo Komitetą, Ne
priklausomųjų Piliečių Ko
mitetą ir kitas organizaci
jas, remiančias progresy
vius kandidatus i kongre
są,” pareiškė kongresmanas 
Vito Marcantonio, darbietis 
iš New Yorko.

“visus 
savo 

Garvežių Mašinistų pareigas ir bendradarbiauti 
Jisai sakė: 

O Broli-/‘Valdžia turi užimt gele
žinkelius, kad galėtų apsau- 
'got mūsų piliečių teises, 
i žmonių sveikatą ir gerovę.” 

Pašto viršininkai prane
šė, kad jei traukinių veiks
imas bus suparalyžiuotas, 
|tai laiškai ir kiti siuntiniai 

ofLun i bus gabenami lėktuvais ir
240 trekais.

DARBO UNIJOS REIKALAU
JA IŠMEST SMAILA

Atlantic City, N. J.—Plie
no Darbininkų Unijos, CIO, 
suvažiavimas atsišaukė į 
prez. Trumaną, kad paša
lintų' Civilės Gamybos ad
ministratorių Smailą; tai 
dėl to, kad Small ragino iš- 
1 e i s t į s t atymą uždraust 
streikus. Išmest jį reikalau
ja ir D. Federacija.

5 FAŠISTAI TEISIAMI 
UŽ KUNIGO NUŽUDYMĄ

Roma. — Penki fašistai 
pirm 23 metų nužudė kata
likų kunigą Don Giovanni 
Minzoni. Mussolinio teis
mas tada juos išteisino. Da
bar jie iš naujo bus teisia
mi. Kunigas buvo nužudy
tas už. tai, kad jis organiza
vo vaikus atskirai nuo fa-

Smarkėja Reikalavimai 
Palaikyti Teisingos 
Samdos Įstatymą

Traukinių ir Garvežių 
darbininkų Brolijos; viso 
250,000 narių, reikalavo pri
dėt 18 nuošimčių uždarbio. 
Kompanijos atmetė reika
lavimą.

Washington. — Trumaho
valdžia daro pasiruošimus 
užimti minkštąsias anglia- 
kasyklas, jei Mainiėrių Uni
ja tęstų streiką po dabar
tinių dviejų savaičių paliau
bų. Tos paliaubos baigiasi 
geg. 25 d.

Amerikos Darbo Federa
cijos vykdomoji taryba pa
reiškė, jog Federacija visais 
galimais būdais rems mai
nierius, iki jie* laiiųės per
galę. Federacijos vadai už- 
gyrė angliakasių reikalavi
mą, kad • samdytojai regu
liariais įmokėjimais palai
kytų unijinį sveikatos ir ge
rovės fondą, kurį kontro
liuotų tik pati unija.

Washington.— Senatas šį 
pirmadienį vėl svarstys siū
lymą palaikyti teisingo dar
ban samdymo įstatymą 
(FEPC), neskriaudžiant 
darbininkų už jų tautybę ar

SOVIETŲ ATSTOVYBE 
NURODO KARO 
KURSTYTOJUS

Washington. — Sovietų 
ambasados leidžiamas žinių 
BulletinalLraščf, kad “Jung
tinių Valstijų ir Anglijos 
reakcininkai ir jų laikraš-

Darbo unijos, įvairios pi
lietinės ir kultūrinės orga
nizacijos dar labiau sukru- čiai skleidžia piktadariškus 
to raginti senatorius, kad karinius kurstymus” prieš 
paremtų šį įstatymą. Sena- Sovietų Sąjungą: “Jie mė
tomi dėl to sauna tūkstan- luoia prieš Sovietus ir iš-toriai dėl to gauna tūkstan- luoja prieš Sovietus ir 
čius telegramų, laiškų ir at- kraipo faktus.” 
sišaukimų per telefoną. I “Sovietai nori tiktai

SEN. VANDENBERGAS IŠ ANKSTO KASĖ DUOBĘ 
PARYŽIAUS KONFERENCIJAI, SAKO PRAVDA

Maskva. — Amerikos re-
Papildomuosius Holandi-: Pyblikonų vadas, senato- 

jos seimo rinkimus-laimėjo flus Vandenbergas is anks- 
katalikų partija. Todėl pa-1 kad nepavyktų
si traukia dabartinis darbie- 
čio premjero Schermerhor- 
no ministerių kabinetas.

Keturių Didžiųjų užsieninių 
ministerių konferencija Pa
ryžiuje, jis kasė jai duobę, 
—rašo Pravda, Sovietų ko
munistų laikraštis.

Vandenbergas gegužės 9 
d., besikalbėdamas per tele-

jos Centro Komitetas leidžia 
socialinių mokslų ir politikos 
žurnalą “Komunistas.“ Man 
teko matyti jo kelis numerius: foną su New Yorko repub- 
įdomūs ir turiningi. l’1r---- Ji---- - ‘rT 11ikonų dienraščiu Herald

i *■<< -ii%

Tribune, pranašavo, kad 
Paryžiaus konferencija bus 
bergždžia; tai todėl, kad 
amerikonai ir anglai neda
rys Sovietams nuolaidų; 
girdi, “mes neisime į Mu- 
nichą ir nenorime užgerinti 
Sovietų Sąjungos, kaip kad 
Anglija užgerino Hitlerį” 
Muniche 1938 metais.

Pats Vandenbergas 
Munichietis

Pravda priminė, jog pats

senatorius . Van denbergas 
yra senas munichietis. Jis 
ne kartą 1938 metais kalbė
jo, kad nesą pavojaus iš Vo
kietijos pusės. Vandenber
gas taipgi nuolat priešinosi 
prezidento Roosevelto siū
lymams, kad Amerika pasi
ruoštų kovai.

“Vandenbergas ir šian
dien tebėra munichietis, — 
sako Pravda. — Pirmiau jis 
buvo fašizmo užgerintojas.

tai
kos, kad galėtų varyti pir
myn kūrybinį savo darbą ir 

' stiprinti tarptautinį bendra
darbiavimą, —sako Bulleti- 
nas. — Nuolat, nesulaiko-4 

x. .. .. . v. . . ’mai augančioj! Sovietų Są-
T T * * • j j •, " jungos galybė yra įkvėpi-
dradarbiavrmui tarp taiką m a s t i k r i e siems taikos 
mylinčiųjų salių. Senato- draUgarns įr įspėjimas vi; 
^Hs. Yar}rienbergas ir po sjems karo kurstytojams.” 
baisiojo karo tebera reakci-. _ —----- ~~-
jos čampijonas.”

(Prezidento Trumano pa
skirtas, Vandenbergas da
lyvavo Paryžiaus konferen
cijoje, kaipo valstybės sek-____o_„ _____
retoriaus Byrneso padėję-1 šiai tarp Meksikos ir Jugos 
jas.) • pavijos.

Panaujinti Meksikos
Ryšiai su Jugoslavija

Mexico City. — Užsieni
nė Meksikos ministerija pa
skelbė, jog iš naujo tapo 
sumegsti diplomatijos ry iiį
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Kas Žemina Amerikos Vardą?
Liaudiškos demokratijos priešai šaukia, būk darbi

ninkai siekia “žeminti Amerikos vardą.” Karo organi
zatoriai tokius kaltinimus meta ir Tarybų Sąjungai. Ka
pitalistai šaukia, būk Amerikos vardą “žemina streikie- 
riai.” Pastaruoju laiku dažnai Amerikos vardo “apgy
nėjais” dedasi generolo MarcArthuro šalininkai.

Kas gi tikrumoj žemina Amerikos vardą? Streikie- 
riai-darbininkai to nedaro. Darbininkai įrodė savo pa- 
trijotizmą ir atsidavimą šaliai, kada jie, karo sąlygose, 
sunkiai dirbo, kad tik išlaimėjus karą, kada jie atsisakė 
nuo streikų, nors gerai žinojo, kad turčiai kraunasi sau 
didelius pelnus. Komunistai buvo pirmieji, šaukianti 
visus, kad dėti visas pastangas karo išlaimėjimui—hit- 
ierizmo, fašizmo ir Japonijos imperializmo sumušimui.

Kas gi susidėjo su Japonijos imperialistais, tais, ku
rie užpuolė ant mūsų šalies iš pasalų, kurie vien Perlų 
Užlajoj užmušė ir sužeidė virš 5,000 amerikiečių? Dar
bininkai to nepadarė. Generolas MacArthuras ir jo pa
sekėjai eina Mr. Joseph Grew nurodytu keliu, kuris visas 
laikas propagandavo už susivienijimą su Japonijos ka
ralium ir jo klika. Ir joki ponai G. Atcheson’ai negalės 
nuginčyti fakto, kad tūkstančiai Japonijos generolų, ofi- 
cierių ir atvirų fašistų šiandien yra laisvi, kad jie nėra 
pašaukti atsakomybėn! Jokios pasakos, būk generolas 
MacArthur ir Mr. Atcheson gelbsti Japoniją “nuo ko
munizmo,” nepaneigs to fakto, kad jie ten kovoja prieš 
liaudies demokratiją. Ta jų politika nedaro garbės Ame
rikai nei namie, nei pačioj Japonijoj.

Kas gi suteršė Amerikos vardą Chinijoj, susidedant 
su reakcija prieš Chinijos demokratiją, prieš Chinijos 
liaudį? To nepadarė Amerikos darbininkai, unijistai ir 
komunistai, bet tai padarė reakcinis generolas Patrick 
Hurley.'Tą politiką tęsia generolas Coady Wedemeyer ir 
kiti. Joki šauksmai, būk Chiniją nori* užkariauti “rau
donieji”, nenuneigs tų faktų, kad ne vien Chinijos De
mokratinė Lyga, bet ir Chinijos Komunistų Partija ko
voja prieš feodalizmą, baudžiavizmą, baisiausi žmonių 
pavergimą ir išnaudojimą, prieš tamsybės, vargo ir bado 
sąlygas, už Chinijos demokratinę laisvę, už sąlygas to
kias, už kokias Amerikoj kovojo Jeffersonas, Washing- 
tonas ir Lincolnas! Ir kiekvienas sąžiniškas korespon
dentas praneša iš Chinijos, kad Wall stryto imperialis
tinė politika žemina Amerikos vardą.

Kas gi žemina vardą tarpe Filipinų salų gyventojų, jei
gu ne susidėjimas Wall stryto imperialistų su ex-Ja- 
ponijos kvislingais, kurie (nori toj šalyj išlaikyti seną 
feodalinį-dvarponių viešpatavimą ir žiaurų darbininkų 
išnaudojimą?

Kas gi pažemino Amerikos vardą tarpe Indonezijos 
70,000,000 gyventojų, jeigu ne Mr. Byrnes’o politika? Mr. 
Byrnes, vietoj užtartį to krašto žmones prieš Anglijos 
ir Holandijos imperialistų puolimą, sutiko, kad britai ir 
holandai naudotų Amerikos ginklus, tankus, orlaivius 
prieš indonezus, tik reikalavo nuimti ženklus, kad ne
būtų matoma, jog tie ginklai Amerikoj padaryti.

Kas gi atsistojo Anglijos imperialistų kolonialės po
litikos teisinime, jeigu ne Mr. James* Byrnes? Jis teisi
na britų politiką Indijoj, Egipte, Palestinoj ir kitur!

Kas gi stojo už Argentinos fašistų priėmimą į Jung
tinių Tautų Organizaciją, jeigu ne Washingtono diplo
matai? Kas karo sąlygose pardavinėjo Ispanijos fašis-^ 
tams-gazoliną ir kitas karo reikmenis, jeigu ne Wall 
stryto imperialistai?

’Pagaliau, ar Amerikai garbę daro, kada mūsų ar- 
r mija, laivynas ir orlaivynas karo metu įsitvirtino Islandi
joj, Arabijoj, Irake, Liberijoj ir daugybėj kitų pasaulio 
vietų ir nenori iš ten kraustytis, nors to reikalauja tų 
šalių žmonės ir kitos valstybės! '

Nedaro Amerikai garbės ir tai, kada mūsų diploma
tai vieną dieną padaro sutartis su kitomis šalimis, o jau 
kitą—atsisako nuo tų sutarčių. Jeigu jie laikytųsi Te
herano, Krymo, Potsdamo ir Maskvos konferencijų su
sitarimų, tai nebūtų jiems reikalo kelti skandalus prieš 
liaudies demokratinę santvarką Balkanuose ir Pytų 
Europoj. )

Mr. Byrnes’o politika yra griežtai priešinga velio
nio Roosevelto politikai. Vieną dieną jis susitarė Pa
ryžiuj, kad Italijos kolonijas globos Jungtinių Tautų Or
ganizacija, o administratyviai tvarkys Italiją, bet kada 
Anglija tam pasipriešino, tai kitą dieną ir Mr. Byrnes 
nuo šio susitarimo atsisakė.

Nedaro Amerikai garbės nevedimas kdvos prieš hit- 
lerizmą Vokietijoj, fašizmą—Italijoj ir bandymas išgel
bėti nuo teismo tokius išdavikus kaip Hitlerio radijo pro
pagandistas Fred Kaltenback, arba Waldo Ruess, kuris

Pirmas pasaulinis karas 
baisiai nuteriojo, bet An
tras dar baisiau. Ištisos ša
lys paverstos griuvėsiais. 
Dešimtys milionų žmonių 
žuvo, dar kita tiek žus nuo 
bado ir ligų! Ims daug lai
ko, kol pasaulis galės tiek 
pagaminti duonos, mėsos, 
maisto, drabužių ir kitų 
reikmenų, kaip jis galėjo 
pirm karo.

Maršalas Stalinas ir pre
zidentas Rooseveltas dar 
karo sąlygose galvojo ne 
vien apie tai, kaip išlaimėti 
karą, kaip sumušti priešą, 
bet ir tai, kaip pasaulį su
tvarkyti, kad kuo greičiau 
jis atsikeltų iš griuvėsių, 
kad pastoti kelią ateityj 
karams. Prezidentas Roo
seveltas miYė, jo pavaduo
tojas nepanašus į Roosevel- 
tą.

Jeigu šiandien Anglijos ir 
Amerikos valdininkai ir di
plomatai laikytųsi Maskvos,' 
Teherano, Krymo ir Pots
damo konferencijų nutari
mų, tai lengvai eitų užsienio 
ministerių, konferencija Pa
ryžiuj, lengvai būtų išrišta 
sienų ir atlyginimo klausi
mai, nebūtų jokios kliūties 
išrišimui Dardanellų ir Bos
foro perlajų klausimo, per 
kelias savaites neitų ginčai 
dėl Trieste miesto, nebijotų 
apsvarstyti Saaro ir Ruhr 
klausimų.

Tikrumoj, tie visi klausi
mai buvo išrišti pirma. Blo
gumas tik tame, kad dabar 
Anglijos ir Amerikos diplo
matai nenori laikytis tų su
sitarimų su Tarybų Sąjun
ga. Anglijos ir Amerikos 
tūli valdininkai ir turčių 
spauda atvirai šaukia prieš 
Krymo, Potsdamo ir Mas
kvos konferencijų susitari
mus. Juk buvo nutarta ne 
vien Vokietiją padalinti į 
keturias dalis ir valdyti tol, 
kol ten bus galutinai iš
rauta hitlerizmas, bet ir jos 
karinius fabrikus ’ iškraus
tyti, 25 nuoš. jų perduoti 
Sovietų Sąjungai ir Lenki
jai, kaipo dalį atlyginimo ir 
tų šalių industrijos atbūda
vo jimo, kuri tiek daug, nu
kentėjo.

Bet ne tik tie fabrikai 
neiškraustyti, bet Anglija 
savo zonoj laiko milioną or
ganizuotos ir ginkluotos 
Hitlerio armijos. Kariniai 
fabrikai dirba jos apginkla
vimui. Angiai ir amerikie
čiai ne vien globoja kitų ša
lių fašistus, pabėgusius pas 
Hitlerį prieglaudos jieškoti, 
bet sėbrauja ir su •vokie
čiais naciais! Anglijos ir 
Amerikos zonose naciai ir 
jų pakalikai veikia prieš vo
kiečius komunistus “išgel
bėjimui civilizacijos,” kaip 
veikė ir pirma.

V o k i e t i j os tvarkymui 
Krymo ir Potsdamo konfe
rencijose buvo išdirbta aiš
kiausios ir smulkmeniškiau- 
sios sąlygos, o vėliau mar
šalo Žukovo ir generolo Ei- 
senhowerio. Bet Mr. Byr
nes rado “reikalą” siūlyti 
naują planą ant 25-kių metų 
neva “Vokietijos nuginkla
vimui.” Kodėl? Todėl, kad 
pateisinti tą, kad pirmesni 
susitarimai nebuvo išpildy
ti, nebuvo gyvenimam pra
vesti.
Paryžiaus Konferencija ir 

Manevrai
• Pirm neg' atsidarė užsie

nio ministerių konferencija

chuliganiškai užpuolė artistę Maskvoj.
Nedaro mūsų kraštui garbės ir tas, kad negrąžinama

Amerikos armijai okupavus dalį Vokietijos, tas turtas

Taika?
Paryžiuj, tai daug buvo 
prirašyta ’ ir prikalbėta. 
Turčių .spauda rašė apie 
“stebuklingą portfelį” Mr. 
Byrneso ir apie jo planus. 
Bet iš to visko tik vienas 
pasitvirtino, . tai 
Mr. Byrnes remia 
politiką ir laikosi 
politikos” linkui 
Sąjungos.

Mr. Byrnes atsistojo prie-

tas, kad 
Anglijos 

“kietos 
Sovietų

tai nenori lygiomis bendra-1 
darbiauti su Sovietų Sąjun-' 
ga, nors jie gerai žino, kad 
tik trijų didžiųjų — Ame
rikos, Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos koalicija atvedė 
prie sumušimo hitleriškos 
Vokietijos ir jos talkinin
kių.

Konferencija parodė tą 
i patį, ką rodo ir Jungtinių 
Tautų Organizacijoj posė
džiai, kad angliškai kalban
čių imperialistų blokas sie
kia tik kuo daugiausiai įsi-

šak n Anglijos diplomatų. ?alžt Pas*
J.,,,' SX.T5B.mperlolĮstai pastalina tel- 
„l.k„ Sovietų
jungai ir toms šalims, ku- S A’ L__
rios yra su ja draugiškuose' 
santykiuose. Jis reikalau
ja atsaukt Raudonąją Ar
miją iš Austrijos, Bulgari
jos, Rumunijos, Vengrijos, 
kad ten galėtų galvą kelti 
a n t i 1 iaudiškas elementas.
Jis nieko nenori duoti Ju
goslavijai. Jis norį, kad at
plėšti dalį Albanijos ir Bul
garijos ir perduoti fašistų 
kontroliuojamai Graikijai. 
Jis reikalauja, kad kuo ma
žiausią armiją palikti Bul
garijai, Rumunijai ir Ven
grijai ir nugąstauja, kad 
stiprėja Jugoslavijos ir 
Lenkijos apsigynimo jėgos. 
Jis priešingas, kad Italija 
atmokėtų nors dalį nuosto
lių Tarybų Sąjungai ir Ju
goslavijai, kur tiek daug 
nuostolių padarė Mussolinio' 
armijos. Jis nori palaikyti 
Amerikos armiją, karo ba
zes visame sviete, pritaria 
Anglijai tame pat. Jis ir 
Mr. Bevinas mielai priimtų 
“globot” Italijos kolonijas, 
bet apsaugok Dieve, kad nei 
viena netektų Tarybų Są
jungos globon. Jis galvoja, listų diplomatai nesiskaitys 
kaip pasaulį išgelbėti nuo, su pirmesnių konferencijų 
“komunistų,” bet jam visai nutarimais, organizuotai 
į galvą neateina, kad Vo- veiks Jungtinių Tautų Or- 
kietijoj, Austrijoj ir Itali- ganizacijoj, pakirsdami jos 
joj yra likę milionai f ašis- autoritetą, šukoneveikdami 
tų — hitlerininkų, kad tie'ją, kaip jie sukoneveikė 

Tautų Lygą; jeigu jie už
siims provokacijomis sunai
kinimui naujo pasaulio — 
Tarybų respublikų, tai jie 
pasaulio taiką pastatys į 
pavojų. Ir karas vėl gali 
prasidėti kaip tik ten, kur 
jo nelaukia.

Kuopiamos, organizuoja
mos, taupinamos ir jungia
mos reakcijos spėkos, ku
rios taikomos prieš Tarybų 
Sąjungą, gali kirsti smūgį 
savo organizatoriams, kaip 
padarė Hitlerio Vokietija ir 
Japonijos imperializmas.

Kaip be Tarybų Sąjungos 
nebuvo galima išlaimėti 'ka
ras prieš hitlerišką barba
rizmą, taip nėra galima sėk
mingai pasaulyj išlaikyti 
taiką be jos bendradarbia
vimo, o ypatingai, kada da
romos intrigos ir provoka
cijos prieš ją. Tą turėtų at
siminti tie, kurie nors kiek 
pasimokino iš Mussolinio, 
Goebbelso ir Hitlerio galo.

D. M. š.

1 kapitalistus ir dvarponius 
■ Balkanuose ir Centralinėj 
Europoj.

žalinga Taikai Politika
Jeigu mes prisiminsime, 

kokios politikos laikėsi An
tro pasaulinio karo išvaka
rėse Anglijos ir Franci jos 
“demokratai,”, tais laikais 
buvę galingiausi kapitalis
tinės demokratijos šulai, 
tai pamatysime, kad dabar 
Anglijos ir Amerikos diplo
matai ir politikai laikosi tos 
pat politikos.

Tada anglai ir francūzai 
laukė, kad Sovietų Sąjunga 
žus būsimame kare, jie lau
kė ir pranašavo Vokietijos, 
Italijos, Japonijos ir jų tal
kininkių karą prieš Sovie
tus. Bet gyvenime įvyko 
kas kita, Hitleris ir Musso- 
linis, taipgi Japonijos im
perialistai pradžioj nutaikė 
savo smūgius į kitą pusę. 
Nutaikė ten, kur jie matė 
priešą silpnesnį.

Taip ir dabar, jeigu an
gliškai kalbančių imperia-

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

DEN PUSHING
many days in advance, were

prophets,’tainly they were sadly disap- 
' pointed, not so much that Mr. 

predicting that Philip Murray Murray failed to fulfill their 
would deliver a strong blast predictions, but because he 

the turned his blast against those 
who would like to wreck union 
democracy.

against Communists at 
United Steel Workers conven
tion. Columnists in all the lead
ing “respectable” papers were 
making this wishful forecast as 
the prediction of the week. The 
prophecy was greatly inflated 
and the press gave it the ap
pearance of being founded 
“inside information.”

The 'big balloon was full 
air to explosive proportions 
the dramatic moment arrive. 
Everyone waited with bated 
breath for the convention to 
finally arrive. Even the “well-in
formed” and “wishful think
ing” prognosticators must have 
been chewing their nails on the 
very eve of the convention.

—o—
But the big explosion never 

came. What the crystal gazing 
columnists had heralded as an 
indictment of Communists- 
turned out to he nothing more 
than a notice that the Steel 
Workers Union would tolerate 
no domination by any political 
group.

This is the only possible in
terpretation one can draw 
from Murray’s statement, which 
said:

“This union will not tolerate 
efforts by outsiders — indivi
duals, organizations or groups 
—whether they be Communists, 
Socialists, or any other group, 
to infiltrate, dictate or meddle 
in our affairs. I do not direct 
that! remark to any 
or group.”.

The phrase “or 
groups” could well 
publicans and 
though they were not named.

on

of
as

one person

any other 
mean Re

Democrats,

What could have described 
the false prophets of the press 
better than this section of Mr. 
Murray’s speech:

“Even since the CIO was 
founded there have been wish
ful thinkers seeking its destruc
tion, who have gone to the gos
sip columns, the rumor mon
gers, the purveryors of half
truths and fictions 
of division in our 
purges and splits 
flicts.”

with tales 
ranks, of 
and con-

—o—
Quite emphatically, Mr. Mur

ray made it clear that the union 
would not embark upon any 
witch-hunt. He said:

“We will not permit any limi
tation on the- free and democra
tic right of full discussion of 
trade union problems in our 
own ranks ... Our union has 
not and will not be an instru
ment of repression. It is a ve
hicle for economic fand social 
progress.”

elementai sudaro pasauliui 
pavojų!

Paryžiuj šig-tas atsiekta, 
bet mažai, 
ne todėl, 
“perdaug 
todėl, kad Mr. Byrnes ir 
Mr. Bevinas nesiskaito su 
pirmesniais nutarimais, kad 
jie mielai panaikintų Kry
mo, Maskvos ir Potsdamo 
k o n f e r encijų nutarimus, 
kurie rąikalauja griežtų žy
gių prieš Vokietiją išnaiki
nimui hitlerizmo,. kad jie 
mielai priimtų naują 25-ių 
metų planą, naują sutartį, 
o už mėnesio ir ją atmestų.

Juk Italijos karo laivyno 
reikale buvo susitarta, kad 
jis bus padalintas lygiai 
tarpe Anglijos, .Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos, bet Paryžiuj tas susi
tarimas pakištas po stalu. 
Mr. Bevinas ir Mr. Byrnes, 
pagaliau sutiko, kad Italija 
atlygintų $100,000,000 už 
nuostolius Tarybų Sąjun
gai, bet pasiūlė paimti italų 
kapitalistų Šerus tų įmonių, 
kurios yra Bulgarijoj ir 
Jugoslavijoj. Jie žino, kad 
Bulgarijos ir . Jugoslavijos 
liaudis tas įmones naciona
lizavo, kad tie šėrai daugiau 
italams kapitalistams ne
priklauso. Reiškia, jeigu 
Sovietai pareikalautų iš 
Bulgarijos ir Jugoslavijos 
turto, buvusio italų kapita
listų, tai pareikalautų tų 
šalių darbininkų sutverto 
turto, o ne Italijos. a

Taigi, Paryžiaus Konfe
rencija parodė, kad Angli
jos ir Amerikos imperialis

Ir tas atsitiko 
kad Molotovas 
reikalauja,” bet

But the atmosphere of tense 
expectancy that the columnists 
had created was intended to in
fer, of course, that, the United 
Steel Workers Union was 
“Communist” dominated. We 
believe, it would be safe to say, 
that many of the columnists 
who made the pre-convention 
prophecy had hoped Mr. Mur
ray and the USW would call for 
a witch-hunt in the union. Cer-

Oakland, Calif

pateko į mūšų valdininkų “globą.” Vien Vengrijos tur
to amerikiečių rankose yra apie $900,000,000 vertės.

} Šie ir panašūs žygiai žemina Amerikos vardą tarpe
kitų salių žmonių ir veda juos prie supratimo, kad mes 
pasirinkome karo kurstytojo Mr. Churchillo kelią, kuris 
reikalauja, kad pasaulis pasiduotų angliškai kalbančių 
imperialistų valiai. ' . /v

Svarbu Atsiminti 
Šias Dienas

Tuojau pasižymėkite į savo 
užrašų knygeles, jog

BIRŽELIO 30 JUNE
įvyks didysis Laisves 
piknikas Brooklyne.

Bus
Klaščiaus Clinton Parke

Maspeth, L. I., N. Y.

LIEPOS 4 JULY
Laisves piknikas,kridis

Vose Pavilion Park 
Maynard, Mass.

It goes without saying that the 
pretentious prophets weren’t 
happy to hear such a clear pro
nouncement of how the Steel
workers intend to conduct their 
inner trade-union life. They had 
wished, and their predictions 
were intended to pressure, Mr. 
Murray to come forth with 
a typical Rankin or Pegler 
blast against certain sections of 
the trade-union movement. But 
Mr. Murray failed them miser
ably.

Instead of turning the gun on 
any section of his union, Mr. 
Murray turned both blasts 
against the wreckers on the 
outside.

If Mr. Murray ever hunted 
ducks, we’d say he had the bead 
dead set on the real target. So 
once again a grandiose prophe
cy has become nothing more 
than a wishful pipe-dream, and 
the trade unions are all the bet
ter for it.

Išleistuvių Pramoga Draugėm 
Merkienei ir Vaidžiulienei
Balandžio 27 d., LLD 198 

kp. surengė pramogą draugų 
Mugianių darže. Turėjome už 
garbę turėti veiklias drauges 
iš Philadelphijos, drauges 
Merkienę ir Vaidžiulienę.

Pirmin. šio parengimo drg. 
Burdienė perstatė parengimo 
tikslą ir pakvietė viešnias kal
bėti. Philadelphiėtės ragino 
tęsti darbą rėmimui Lietuvos 
žmonių, sveikino californie- 
čius už draugiškumą. Kalbėjo 
Albertas Merkis. Nors Alber
tas čia gimęs, bet gražiai lie
tuviškai kalbėjo. Albertas 
grįžta atgal su motina į Phi- 
ladelphiją. Oaklandiečiai lin
kime draugams laimingos ke
lionės. Draugės ' Merkienė ir 
Vaidžiulienė čia viešėdamos 
pas draugus Karosus gražiai 
pasidarbavo. Jos pasiuvo net 
22 sukneles dėl Lietuvos mer
gaičių. Garbė joms už prakil
nų darbą.

Pirmin. pakvietė draugus 
Alviną ir Alvinienę pakalbėti. 
Jie nurodė reikalingumą rem
ti darbininkų spaudą, Vilnį 
ir Laisvę. Alvinai vyksta į Los 
Angeles apsigyventi. Tai veik
lūs draugai.

Šiame parengime suaukota 
$15 dėl Vilnies šėrin. suvažia
vimo Pasiųsta pasveikinimas 
velionio Fredo Abeko vardu.

Pelno, su aukomis, kuopos

Iš visų atžvilgių parengi
mas buvo sėkmingas. Baigiant 
piknikauti, draugės Barkienė 
ir Kalvaitienė, naujos k p. na
rės, padainavo gražių 
viškų dainų.

lietu-

Gegužės 5 d. drg. 
Jankauskai sukvietė 
būrelį lietuvių į savo dukrelės 
Amelijos išleistuves. Amelia 
neseniai apsivedė ir vyksta 
pas vyrą į Boston, Mass. Jos 
vyras neseniai paliuosuotas iš 
karinės tarnybos. Tai buvo 
šaunus bankietas. Draugai 
Jankauskai gražiai pavaišino 
svečius puikiais pietumis. Mes 
čia, Ualifornijoj, visuomet ap- 
gailestaujam, kada iš mūsų 
mažos grupelės lietuvių palie
ka mus ir vyksta kitur gyven
ti. Svečiai linkėjo Amelijai ir 
jos vyrui Caffarella laimės jų 
naujoj vietoj.

grazu

San Francisco ir Oakland 
Pabalti.jos tautiniųj grupių ko
mitetas 
įvykio. 
Choras 
operetę 
miega.” 
Russian
St., San Francisco, dėl 1 d. 
rugpj. Mes Čia pasiryžę pada
ryti šį laukiamą perstatymą 
sėkmingu ir norime sukelti 
daug pinigų dėl pagalbos ka
re nukentėjusiems.

Tikimės, kad šiam parengi
me turėsime . drg. A. Bimbą,- 
kuris neseniai lankėsi Lietu-

rengiasi prie didelio 
Los Angeles Lietuvių 
čia atvažiuos sulošti 
“Kada Kaimas Ne

jau gavome svetainę, 
Center, 2450 Sutter

Vaidžiulienč aukavo $4.
Po $1: G. Jankauskas, Ec 

hienė, Kalvaitienė, Barkienė.

voje. Tad turime sutraukti 
publikos ne mažiau 1,000.

K. M.
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Kaip Desčtkai Tūkstančių Žmonių Sdhroltronai 
Be Reikalo Žūva nuo Vėžio ---  ra-- :------------

Manios, Salinčiau 
sios Blomy. Skaldvmo Mašinos
-------------------   ----------------------------------------------- B ____________________ . . .

85 tūkstančiai žmonių jusios medikalės pagalbos. 
Amerikoje kas metai be Tais pačiais metais šioje 
reikalo miršta nuo vėžio, šalyje mirė 73,530 vyrų ir 
tiktai todėl, kad jie buvo ne- moterų nuo pilvo vėžio. Jei- 
rangūs, kad nepaisė pirmų- gu jie būtų negaišuodami 
jų vėžio ženklų, kad per ap- , kreipęsi į gydytoją ar ligo- 
sileidimą delsė ir nėjo pas ninę, tai bent 35,000 būtų 
gydytoją arba į ligoninę. Iš tišvengę mirties, 
nerangumo jie faktinai nu
sižudė, ir tai labai skau- Vėžio ligos specialistai, 

daktarai Walters, Gray irdžiaį nes vėžys nepaprastai^^ liudija j’og 59 nuo. 
skaudžiai nukankina savo .ymgjai išgydyta net tokių 
aukas. Jeigu jie butų ne- žmoni k^.ie turgjo pUvo
gaišavę, tai bent 42,500 jų vgžį bįt )aiku at k() 1 d 
butų gyvi išgydyti X-spin- tis> kuomet vėžio liga buvo 
dūliais, ladijumu bei is- ^ar pjrmajame laipsnyje, 
pjovimu. O paviršutiniais.
vėžio skauduliais sergančių Minimi gydytojai^ savo 
išgydoma net 9 iš kiekvienų knygoje stebisi, kad žmonės 
10, jeigu jie laiku jieško taip ilgai laukia, nepaisy- 
pagalbos. I darni pirmųjų ženklų. Tik

išgydytais laikomi tie, 18 nuošimčių eina pas gy- 
pas kuriuos vėžio liga iš dytoją po trijų mėnesių nuo 
naujo nepasirodo bent 5 me- ženklų pasirodymo. Dides- 
tus.

Spuogai ir Vėžys
Jeigu atsiranda ant vei

do, ant kaklo, ant šono ar 
kur kitur spuogas bei šašas, 
kuris per savaites ir mėne
sius neužgyja, reikia eiti 
pas gydytoją, nors ir 
skaudėtų. Tai gali būti vė
žys.

Nuo tokio spuogo krau- 
• jas išnešioja vėžio nuodus ir 

į vidujines kūno dalis. Ir 
štai kaip atsitinka:

Ateina žmogus pas gydy
toją, kad nupjautų * jam 
skauduliuką nuo kaklo. Tai 
tik riešuto dydžio sk.audu- 
liukas, bet vis tiek nedailu 
turėti jį ant kaklo. Tą skau
duliuką žmogus išnešiojo 
porą metų, iki pasidarė ne
gražu. Gydytojas nupjovė 
skauduliuką, ir žmogus par
ėjo namo. Jam buvo saky
ta sugrįžti pas gydytoją po 
savaitės.

Kada žmogus sugrįžo, gy
dytojas jam pranešė, jog 
spuogas buvo ištirtas labo
ratorijoj ir atrasta, kad tai 
vėžio skaudulys. Gydytojas 
įspėjok kad nuo spuogo ga- 

\ji būt apsikrėtę vidujiniai 
Sio (Jrganai; todėl žmogus

i ateit pas jį kartą kas 
trys mėnesiai, nors ir nieko 
neskaudėtų — reikia patik
rint, gal kur viduriuose au
ga vėžys.

Žmogus nepaisė įspėjimo 
ir negrįžo pas gydytoją dėl 
patikrinimų. Tik po dvejų 
metų jis buvo atvežtas pas 
tą patį gydytoją. Ištyrus,

• atrasta, kad viduriai priau
gę vėžio. Prapjovus pilvą, 
pasirodė, jog vėžys išsikero
jęs daugelyje gyvybinių or
ganų; ir jeigu būtų bando
ma dabar vėžį išpjauti, tai 
žmogiisi tuojaus mirtų. To
dėl pilvas buvo tik užsiūtas, 
ir žmogus po šešių savaičių 
mirė. Jeigu jis nebūtų ke- 
lioliką mėnesių -pavėlavęs,

šimčiai išgydyta net tokių 
žmonių, kurie turėjo pilvo

Nedavalgę, be pastoges ir drabužių, tūkstančiai Europos vaikų betiksliai klajo
ja po visą Europą. Panašioje padėtyje buvo atsidūrę ir tūkstančiai Lietuvos vaikų. 
Jie dabar surankiojami ir šelpiami, likusieji be tėvų auklimi prieglaudose. Ame
rikiečių aukos padeda juos apginti nuo bado ir pražūties.

Jungtinėse Valstijose 
Sovietų Sąjungoj dabar sta
tomos naujos, galingiausios 
atomų skaldymo mašinos. 
Jos pavadintos synchrotro- 
nais. Šios mašinos bus kur 
kas galingesnės atomų 
branduolių skaldytojos, ne
gu pirmiau išrasti cyklotro- 
nai ir betatronai. (Dr. A. 
Petriką aprašė žurnale 
Šviesoje betatrono veiki
mą.)

Maskvoje statomas ir šie
met bus užbaigtas synchro- 
tronas su 30 milionų voltų 
smarkumu. Amerikos syn
chrotronas bus 1947 metais 
pastatytas Californijos 
Universitete, ir jis turės 300 
milionų 
Tokiais 
džiuliai 
tai neš
ir aplinkui 
metaliniame “kubile”— 
ke. ?T

ne-

nė pusė išlaukė daugiau 
kaip ištisus metus. O tiek 
išlaukusių jau tiktai apie 6 
nuošimčius tebuvo galima 
išgydyti.
Kai Kurie Vėžio ženklai
Tarp prasidėjusio vėžio 

ženklų gali būti šie: Nuola
tinis blogas vidurių veiki
mas ; žymus pasikeitimas 
nuo paprasto laukan ėjimo; 
negyjąs guzas ar spuogas 
krūtyje, lūpoje ar liežuvy
je; kraujo pasirodymas “be 
priežasties”; spalvos atsi
mainymas karpoje arba ap
game; nesiliaująs kosulys, 
užkimimas ir sunkus nury- 
jimas.

Dabar yra įvalias gydyto
jų, kurie pažįsta vėžį iš pir
mųjų ženklų. Delsimas to
kiuose atsitikimuose reiškia 
skaudžią savižudystę.

Rūkymas ir Regėjimas
Du cigaretus surūkius, 

žmogus jau prasčiau mato 
naktį, kaip patyrė dr. Char
les Sheard, Mayo Klinikoj 
Rochestery, Minn. Po dvie
jų cigaretų, reikia 15 iki 30 
minučių d a ugiau laiko 
akims prisitaikyti prie skai
tymo, rašymo ar kitokio 
darbo silpnesnėje šviesoje.

Bet jeigu nikotinas paša
lintas iš tabako, tai pats ta
bakas nekenkia regėjimui. 
—Dabar pardavinėjama ci- 
garetiniai kandukai su tam 
tikrais koštuvėliais, kurie, 
sakoma, sulaiko daugumą 
nikotino.

KAS JIE TOKIE BUVO ARBA YRA?

Albu querque (Albuker- 
ke), Alfonsas (1453 - 1515 
m.), portugalų kolonialinės 
galybės įkūrėjas, pramin
tas ‘Didžiuoju’ ir ‘Portuga
lijos Cezariu’; keliauninkas 
jūromis ir Indijos vicekara- 
lius (karaliaus pavaduoto
jas). Jisai gimė netoli Lis-

Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskilbusius asmenis, 
kurių vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose.

Parankiojo J. B ARKŲ S

to portugalų pirklių reika-i Akis, legendarinis lietu- 
lus, užgrobdamas svarbiau-k— 
sias rytų rinkas. Jis apra
šė savo žygius 4 knygose, 
po bendru antgalviu “Ko
mentarai.”

Ale himavičius, Kazimie
ras, tapytojas, gimęs 1840 

bono. Dalyvavo nugalėjime m., Lydos apskr., mirė 1916 
turkų prie Otranto 1481 m. m. Varšavoje. Pradžioje 
1503-1506 m. dalyvavo por- mokėsi Vilniuje. Už sukili- 
tugalų karinėj ekspedicijoj mą ištremtas, nuo 1863 iki 
į Indiją; su Tristanu da 
Cunha keliavo sustiprint 
Portugalijos galią Azijoj ir 
Afrikoj. Tristanui grįžus į 
Portugaliją, Albukerke ta
po vyriausiuoju laivyno 
komanduotoju. 1508 m. vėl 
išplaukė Indijon ir užkaria
vo Malabar, Malacca, Cey
lon, Ormuz ir Sunda salas. 
1510 m. paėmė Goa miestą, 
kur tapo įkurtas portugalų 
valdžios centras. Norėda
mas kliudyt arabų santy
kiams su Indija, mėgino už
imt Raudonosios Jūros apy
linkes; Adeno miesto nepa
ėmė, bet 1514 m. užėmė Or- 
muzdą, Persų Įlankoj. Pa
vyde damas jo pasiseki
mams, Portugalijos kara
lius jį atšaukė ir, plaukda
mas Portugalijon, Alb. su
sirgo ir numirė. Malšinda
mas nuolatinius, sukilimus, 
Alb. parodė didelio žiauru
mo, tačiau jis gerai supra-

1870 m. gyveno Verchoture 
(už Uralo). Tapybos mokė
si Varšuvoj pas prof. Ger- 
soną; ‘ paskui Miuncheno 
Meno Akademijoj ir 1 me
tus Paryžiuje, iš kur grįžęs 
gyveno Varšuvoj, kur pas- 
kilbo kaip istorinių ir pa
prasto gyvenimo /paveikslų 
tapytojas. Žymiausiu jo 
kūriniu laikomas paveiks
las “Gedimino Laidotuvės,” 
už kurį 1888 m. gavo dova
ną iš Peterburgo Meno 
Akademijos ir sidabro me
dalius San Francisco ir 
Lvovo parodose. . Žinomi 
taipgi sekamieji jo paveiks
lai iš lietuvių gyvenimo: 
“Lizdeika Perkūno Šven
tyklos Griuvėsiuose,” “Mil
da,” “Rugiapjūtė Lietuvo
je,” “Lietuviškos Pirkios 
Vidus,” “Margio Mirtis” ir 
“Paskutinis Lietuvos Kri
viu Krivaitis su Dukteria 
Pajauta.”

vių mitologijos milžinas, 
karžygis, kuris keliauda
mas darydavęs žmonėms ar 
daug žalos, arba gero, pa
gal tai, ko juos matydavęs 
esant vertais. Narbutas 
savo raštuose apie senovės 
lietuvių gyvenimą paduoda 
nemažai žinių — pasakoji
mų apie to milžino Alcio ne
va atliktus darbus.’

(Pagal Liet. Enc.)

Karo metu vokiečiai išra
do chemikalą E600, kuris, 
sakoma, /smarkiau naikina 
blakes, 
parazitas, negu DDT.

arakonus ir kitus

voltų smarkumo, 
tai smarkumais di
elektriniai magne- 
elektronus aplinkui 

tam tikrame
■ tan- 

Neapsakomu greičiu 
sviedžiami, elektronai, leng
vosios išlaukinės atomų da
lelės, tai bus synchrotrono 
“kulkos”. Jos bombarduos 
sunkesniąsias atomų dalis, 
atominius branduolius.

Išradėjai
S o v i etinis mokslininkas 

V. Veksleris jau 1944 ir 
1045 metais aprašė savo iš
radimą - synchrotroną ru
sų spaudoje. Šiemet Veks
leris pranešė amerikiniam 
žurnalui Physical Review, 
kad jis vadovauja synchro^ 
trono statymui Maskvoje. 
Jo pranešimas neseniai iš
spausdintas tame žurnale.

Amerikinio synchrotrono 
išradėja s yra atominis 
mokslininkas, prof. Edwin 
McMillan. Mintis apie to

ir kios mašinos išradimą atėjo 
McMillanui į galvą, kuomet 
jis 1945 metais darbavosi 
prie atominės bombos gami
nimo. Po kiek laiko McMil- ( 
lanas pranešė Physical 'Re
view žurnalui, kad jis išra
do synchrotroną. Pirmasis 
jo pranešimas buvo išspaus
dintas Physical Review 1945 
m. rugsėjo mėnesį. McMil
lan sako, kad jis pamatė ži
nias iš 1944 ir 1945 m. apie 
sovietinio mokslininko 
Vekslerio išradimą tiktai, už 
dviejų mėnesių po to, kai jis 
pats pasiuntė savo prane
šimą tam žurnalui. Taip fį 
lėtai veikęs paštas tarp So- | 
vietų ir Amerikos laike ka
ro.

Vadinasi, McMillanas ir 
Veksleris paskirai, savisto- i 
viai išrado synchrotroną, 
vienas nežinodamas apie ki
to išradimą, v

. Protonų ir Neutronų 
Skaldymas

Tikimasi, kad su synchro
trono pagalba bus galima 
skaldyt ne tiktai atomų 
branduolius kaipo tokius. 
Numatoma, jog synchro tro
nas suskaldys ir daleles, iš 
kuriu susideda atomo bran- i 
duolys. Tos dalelės yra 
protonai ir neutronai. Pro
tonas turi teigiamąją (pliu
sinę, pozityvę) elektrą. Ne
utronas savaime neparodo 
nei teigiamosios elektros įį 
nei neigiamosios (minusi
nės, negatyvės) elektrinės 
veikmės. Todėl jis vadina- | 
mas “neutraliu,” bepusišku,

Dirbama popiera su prie
maišų DDT. Aplipdžius to
kia popiera “klazeto” sie
nas, drabužiai apsaugojami 
nuo kandžių.

Pamirkius sūrį į chemika
lo plyvinyl acetato skiedinį, 
paskui susidaro plėvė, kuri 
apsaugoja sūrį nuo gedimo. 
Tai vokiečių išradimas.

Anglijos gydytojų žurna
las Lancet rašo, jog dau
guma kriminalistų - pikta
darių miegą ant pilvo.

A

New York? — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba 
svarsto taisykles dėlei nau
jų narių priėmimo.

Ko Uodai Nekenčia

Atomų dalelių, protonų ir 
neutronų, skaldymas syn
chrotrone žada duoti kelis 
kartus daugiau atominės 
jėgos, negu vien tiktai pa
čių atomų perskėlimas, kaip

Yra tam tikros organinės .kad cyklotrone. 
rakštys, kurių labai neken-J Cyklotrone tanke tiktai
čia uodai. Taip antai, jeigu 
apsitepsi rankas ar veidą 
undecylenine arba n-kapri- 
ne rūkštim, tai nė vienas 
uodas nenutūps ant rankos 
ar veido, nors aplinkui 
zvimbtų spiečiai alkanų uo
dų per valandų valandas. 
Šį atradimą neseniai pada
rė ir Washingtone užpaten
tavo amerikonai H. A. 
Jones ir Bernard Travis iš 
Floridos.

Washington. — Planuoja
ma pagerint karinę Ameri
kos šnipijadą užsieniuose.

KODĖL VIENŲ ŽMONIŲ SMEGENYS GABUS, O KITŲ SILPNI

galima būtų buvę tikėtis per nuo paties smegenų‘dydžio, 
operaciją išgelbėti jo gyvy- jįe pirmoj vietoj priklauso 

_ j nuo kraujagyslių, kurios ne
ša smegenims maistą.

Žymus anglų poetas lor-

Vieno žmogaus smegenys ratūros žinovų tvirtina, kad 
gali būti vidutiniai, kito di- Turgenevas savo apysakų 
deli, o abiejų smegenys gali stylium stovi aukščiau už 
turėti lygius gabumus. Pro- ’ 
tiniai gabumai nepriklauso

Kiek Išgydoma
Jeigu ligonis nepavėluoja, 

tai odos ir-lūpų vėžys išgy-'das Byronas turėjo mažės- 
dornas 95 nuošimčiuose at- nius, negu vidutinius, Sme- 
sitikimų; burnos 80 nuošim-' genis. Garsaus francūzų 
čių, krūtų 75 nuoš., gimtu- rašytojo Anatolio Franso 
y£s( uterus) 80 nuoš. pūs-' smegenys taipgi buvo ne
les 50 nuoš., mėšlažarnės dideli. Rusų rašytojo Tur- 
50 nyoš., pilvo 40 nuošimčių genevo smegenys svėrė dau- 
ir kvėpuojamosios gerklės giau, negu bet kurio pasi- 
80 nuoš. [žymėjusio žmogaus iki to

1942 metais. 16.340 mnfp- lūikn Jie buvo didesni už
80 nuoš. |;\ J _ " ‘ '

1942 metais -16,340 mote- laiko. Jie buvo didesni už 
rų Jungtinėse Valstijose mi-'vokiškai - lietuviško filoso-
re nuo gimtuvės vėžio, bet fo Kanto smegenis ir virsi

visus kitus rašytojus.
Kraujagyslės ir Smegenys

Daktaras Hindzie 1|926 
metais pradėjo išsamiai ty
rinėt smegenis labai gabių, 
geniališkų žmonių ir smege
nis paprastų asmenų, nepa
sižymėjusių ypatingais ga
bumais. Tarp vienų ir kitų 
smegenų dydžio jis nesura
do beveik jokių skirtumų. 
Bet kraujagyslės gabiųjų 
žmonių smegenyse ir sme
genų plėvėse pasirodė kur 
kas stambesnės, negu pas 
eilinius žmones. O silpna
pročių smegenyse krauja
gyslės ypač plonos, skur-

Liaukos ir Gabumai
Protiniai gabumai taipgi 

priklauso nuo posmegeninių 
(pituitarinių), virš - inkšti
mų ir kaklinių, (thyroidi- 
nių) liaukų - glandsų veiki
mo. Tos liaukos leidžia į 
kraują sultis, kurios aksti
ną žmogaus mintis ir pro
tinius gabumus. Sakoma, 
jog šių liaukų syvai taip 
reikalingi geram protavi
mui, kaip deguonis (oxyge- 
nas) liepsnai. Pavyzdžiui, 
jeigu tik kaklinėje liaukoje 
yra skaudulys, tai žmogus 
negali tiksliai, logiškai mąs
tyti ir “nukalba.” Pašalinus 
skaudulį iš tos- liaukos, pa
sitaiso ir žmogaus protavi
mas.

džios; taigi jos ir permažai 
kraujo su maistu neša sme-
gerams.

Jei lytinės liaukos nepa- 
siunčia gana savo sulčių į 
krauju nuo to taipgi kenčia

protiniai gabumai.
Visų liaukų komandierius 

yra posmegeninė liauka. 
Tyrinėjant mirusių nepa
prastai gabių, genialių žmo
nių smegenis, atrasta pui
kiai išsivysčiusi posmegeni
nė liauka. O kur ši liauka 
buvo tokia stambi, sveika 
ir daili, tai gerai veikė ly
tinės ir kaklinės liaukos.

Virš - inkstinės (adrena
lines) liaukos pa£ silpnapro
čius yra mažytės, suvytu
sios ir tingios. O pas ge- 
niališkus žmones-tos liau
kos, virš vieno ir kito inks
to, yra didesnės, negu vi
dutinės, ir nuolat leidžia į 
kraują sultis, kurios skati
na smegenų veikimą.

Tarp posmegeninės ir 
virš-inkstiniu liaukų yra ar-

Jeigu posmegeAinė suserga, 
tai ir virš-inkstinės serga; 
o jei virš-inkstinės šlubuoja, 
tai apšlumba ir posmegeni
nė liauka.

Kalbant apie kūno orga
nus, vadinas, aukštesnieji 
protiniai gabumai priklau
so nuo gerų kraujagyslių 
smegenyse ir smegenų plė
vėse ir nuo tinkamos po
smegeninės liaukos su jos 
b e n d r a d arbėmis kitomis 
liaukomis.

Pers igėrimas, išdykavi
mas, . nedamiegojimas, ne
tvarkas gyvenimas, sveiko 
maisto stoka vargina liau
kas, žaloja visų kūno orga
nų veikimą; tuo būdu nu- 
puldo ir protinius gabu
mus bent tam tikram lai
kui, iki žmogus pasitaiso.

timas bend radafbiavimas

tam tikra elektro-magneti- 
nė jėga varo aplinkui ato
mines “kulkas” — proto
nus, elemento helijo bran
duolius ar kt. Tos “kulkos” 
sviedžiamos ne vien aplin
kų i, bet ir spirų oklės 
(sprenžinos) pavidalo keliu. 
Kada tokie atominiai “šovi
niai” labai smarkiai bloš
kiami, jie pasidaro sunkes
ni, o sunkumas sulaiko juos 
nuo greitėjimo. Taip tai bu
vo cyklotrone.

Pamatinis Išradimo 
Dalykas

Synchrotrone elektronai 
bus taip smarkiai sviedžia
mi, kad elektronas pasida
rys 600 kartų sunkesnis. 
Tai bus naujas įrodymas, 
kaip jėga pavirsta į medžia
gą. Bet nežiūrint sunkėji- 
mo, elektronai synchrotrone 
bus varomi smarkyn ir 
smarkyn. Kokiu būdu? Na
gi, tokiu būdu, kad elektro
nams per greitį sunkėjant, 
tai elektro - magnetiniai 
prietaisai savaime, automa
tiškai duos tiek vis daugiau 
ir daugiau jėgos, kad elek
tronai bus varomi kas kar
ta greityn ir greityn, nežiū
rint, kiek jie pasunkėtų. 
Taip bus galima blokšti 
elektronus net biliono elek
troniškų voltų smarkumiu

Visatiniai Spinduliai 
z Elektronai synchrotrone 

pasieks, kaip tikimasi, visa
pusi.)(Tąsa 5-me
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(Tąsa)
Kas tai sučiažėjo, pašliaužė, ir jis pa

matė, kaip iš kampo išropojo dvi figūros: 
—Kas čia?—tarė moteriškas balsas.

—Aš esu Asuan’as Tseng’as iš Peki
no. Pas mane trys negyvėliai guli.

•Moteris uždegė spingsulę:—Mudvi už- 
lindom užu krosnies kertėj, aš ir marti.

—Jiedvi geriau eikit į kalnus pas sa
vuosius, rytoj. Čia da gali vėl japonai 
užeit...

Parėjęs namo, jis atsigulė ant aslos ša
lia motinos. Ryt rytą jis padėjo tetulei 
ir tom dviem kaiminkom nueit į kalnus, 
o pats vėl grįžo į kaimą pas negyvėlius. 
Susiieškojo kastuvą ir pakasė kūnus už
pakaliniam kieme. Pravertė iki nakčiai. 
Tada* tik pajuto alkį. Rado virtuvėj na
mie maltų miltų, išsivirė viralo ir paval
gė. Vėl išėjo, atsisėdo ant karsto savo 
motinos, žmonos ir sūnaus.

Jis dar dvi dienas čia išbuvo, negyvė-, 
lių kaime. Trečią dieną iš ryto jis api 
raudojo saviškius ir išėjo. Ant mažųjų 
pirštų turėjo užsimovęs motinos ir žmo
nos žiedus ir į nedidelį maišiuką turėk) 
įsidėjęs po kuokštelę plaukų motinos^ 
žmonos ir vaikiuko.

Jis nuėjo į partizanų stovyklą ir pri
sidėjo prie jų. Ir visuomet jis buvo prie
kinėse mūšių linijose, ir niekad nebuvo 
sužeistas. Lyg kad jis būtų apkerėtas. 
Jo draugai stebėjosi, kodėl jis taip uma- 
riai, taip atkakliai mušėsi. Jis jiems 
nesakė, kad jo motinos, žmonos ir sūne
lio šešėliai buvo su juo ir davė jam nar
sos.

Pekine negalima buvo dasižinot apie 
Manios šeimos tragediją. Jao’ų sodyboj 
dabar, pažiūrėt, buvo ramu. Vis dėlto 
Afei’jus ir Paofen’a nusprendė iš Peki
no išvažiuot. Jį, kaipo buvusį valdinin
ką, galėjo bet kada suareštuot Huaiju’s 
arba jo pakalikai. Činia ir Saldi Kvaps
nis taipgi susitarė išvažiuot kartu, to
liau nuo išdaviko Huaiju’aus.

O šiaip Pekinas dabar buvo pamestas 
miestas, nukirtas nuo Chinijos, apsiaus
tas tvankia atmosfera, sąmyšio, beteisės 
ir žmogžudysčių atmosfera. Patys japo
nai oficialiai valdžion neįsisėdo, bet jie 
pasodino sau paklusnias lėlukes. “Azi
jos kultūrinė sąjunga” ragino mokytis 
japoniškai. Elementoriai ir mokyklų

rankvedžiai tapo išlyginti ant japoniš
ko kurpalio. Vėl visur pridygo opiumo 
narkotikų lindimų. Japonai vertelgos ir 
pirkliai užplūdo miestą,. Japonės vilkė
jo vakariečių rūbais ir plačiais Manču 
siautalais, Mančukuo draugystei pa
gerbti.

Taip, Pekinas “pražuvęs miestas.” 
Anfu politikieriai, su Uang Kemin’u 
pryšaky, organizavo japoniškų pakalikų 
valdžią.

Afei’jus su Činia rengės kelionėn į 
Šanghai’jų su šeimomis. Dabar jau pil
nai išsigydęs, Po ja su pačia nusitarė pa
silikt, taipgi seniai Feng’ai ir 'Paofen’os 
tėvai su panele Donahiūte.

Dabar jau ir Šanghai’juj buvo karas, 
bet svetimšalių laivai vis dar tebeplau- 
kiojo tarp Tiencin’o ir Šangha’jaus. Mū
sų keleiviai turėjo važiuot traukiniu iki 

/Sanghafjaus. Neapseis be kratų. Kra
tė ir kamantinėjo uoliai visur, ypač jau
nesnius, panašius į kareivį. Afei’jus, 40 
metų amžiaus, užsidėjo storais apsodais 
akinius ir apsivilko senoviškai, kad pa
nėšėtų į nusistovėjusį vertelgą. Pasiėmė 

k dokumentų iš arbatos ir vaistų krautu- 
Ayes, ir iš dailėdaikčių krautuvės.. Pa- 

ofen’a atrodė pritinkama jam žmona, ir, 
važiuojant pirmos klasės vagone, leng
viau bus pereit per kratos procedūrą. 
Činia’i, arti 50 metų, nesunku bus išsi
sukt, neigi jo Saldžiai Kvapsniai.

Juos išlydėjo traukiniu ir Donahiūte. 
Jinai, kaipo amerikietė, galės gal įkvėpti 
daugėliau žmoniškumo Japonijos žiaurū- 
nams.

Apie vidurį rugpiūčio mėnesio jie pa
sakė sudieu seneliui Pekino miestui. Va
žiuodami gatvėmis, jie stebėjo pažįsta
mas krautuves.’ Laikė suėmę rankas. 
Jaudulio virpsniai kuteno paširdžiais. 
Kai iš tolo sublizgėjo auksiniai impera
toriškojo palociaus stogai, jie net aikte
lėjo. .. Amžinasai Pekine!...

Ge.lžkelio stotin pribuvo anksti. 
Traukinys turėjo išeit, kaip pusė po aš- 
tuonių. Įeinant stotin, visiems reikėjo 
laukt savo čergos, kol peržiūrės. Pas
kui visi turėjo atidaryt lagaminus ir ne
šulius. Pirmos klasės važiuoliai lengviau 
perėjo per tą įkirią šerengą ir susėdo į 
vagonus. Afei’jus vėl išėjo pasidairyt.

(Bus daugiau)

Stoughton, Mass
Daktaras William Anthony 

Sinton
šio miestelio lietuviai daro 

labai gražų progresą. Net ro- 
clu tarti žodį: teužsikrečia vi
sos lietuvių kolonijos tuomi; 
tegul seka stoughtoniečius. 
Tebūna Stoughtono lietuviai 
jaunuoliai pavyzdžiu visiems 
jaunuoliams.

Tiesa, yra įgimtis ., tęVų,

Easton, Pa
Keleivio Skaitytojai Piktinasi 

Keleivio Rastais.
Mūsų mieste Keleivis turi apie 

dešimtį skaitytojų (o Laisvė 
turi *75). Bet nereikia manyt, 
kad jie visi yra Keleivio suklai
dinti. Nereiks tų baikų. Tiktai 
du ar trys seka į Keleivio skver-| 
nūs įsikabinę ir vergiškai ku
kuoja už Keleivio social-nacišką 
propagandą. Verkšlena jie ir 
netekę savo čyfo laikrodininko 
Raškinio, kuris išdūmė į Kali- 

zforniją saulės spinduliais pasi
stiprinti. Mat, jis čia buvo za- 
jadliausias bolševikų ėdikas už 
savo bendres kitas gegutes. Ki
ti visi skundėsi, kad pastaruoju 
laiku jiems Keleivis nebetinka, 
nes pilnas visokių kabinėjimusi 
prie niekuo nekalčiausių žmo
nių.- Jie sako, kad dabar Kelei
vį redaguoja beprincipiniai po
litikieriai. žodžiu sakant, pliuš
kiai. Tai šventa teisybė. Esą, 
kai Keleivio prenumerata pasi
baigs, jo vieton užsirašysime 
darbininkišką Laisvę. Bravo, 
draugai darbininkai, klaidos ne
padarysite.

Keleivis niekad nebuvo dar
bininkiškų reikalų gynėjas. Sa
vo darbininkus, ypač zecerius 
mokinius išnaudodavo ant šim
to nuošimčių. Už tai J. Gegužis 
ir kompanija susikrovė stambų 
kapitalą. Mirus Keleivio bosui, 
Gegužiui, vėliau pastebėjau 
spaudoj buvo rietenos dėl to 
kapitalo, nes Dr. Pilka reikala
vo, kad būtų išpildytas Gegužio

jo naudai, kaip 
Gegužio kompanui.

Senais laikais per spaudą bu
vo’ argumentuojama Keleivio 
bėdos su elektros kompanija, o 
vis tai buvo daroma naudai sa
vo kapitalo. Tegul dabar tie 
nauji Keleivio pliuškiai, Straz
das su Januškiu, pavarto senus 
Keleivio numerius ir pastudi
juoja visus Keleivio griekus. 
Tai gal mažiau reikės kabinėtis 
prie nekalčiausių žmonų.

Senas Eastonetis.

vieninteliam! Montello, Mass.

Pasaulyje esti keturių 
rūšių žmones: 1, Tas, kuris 
nežino ir nežino, jog jis ne
žino: jis yra kvailys—venk 
j °.

2, Tas, kuris nežino ir ži
no, jog jis nežino: jis pa
prastas nežinėlis — pamo
kyk jį. • .

3, Tas, kuris žino ir ne
žino, jog jįs žino: jis miega 
—pabudink jį.

4, Tas, kuris žino ir žino, 
jog jis žino: jis yra protin
gas—sek jį.

Arabų Patarle.* * *
Aš sakau, kad jeigu Visa

galis bent kada būtų pada
ręs rūšį žmonių, turinčių 
viską valgyt, o nieko ne
dirbti, tai Jis būtų padaręs 
juos tik su burnomis, bet be 
rankų; ir jeigu Jis bent ka
da būtų padaręs kitą klasę, 
skirtą atlikti visą darbą, o 
nieko nevalgyti, Jis būtų

Neseniai Mirę Lietuviai.
Antanas Trakinis mirė pra

džioj balandžio mėnesio. Buvo 
jau seno amžiaus. Laike jo sun
kios ligos jį prižiūrėjo jo dūk- reigas 
tė Stanislava Bubil. Laidotuvės 
buvo religiniai iškilmingos. 
Daug buvo kunigų, minyškų, 
daktarų ir miesto viršininkų 
todėl, kad jo keturios vedusios 
dukterys turtingai gyvena. Vie
na vedusi su Dr. Budreskiu. Ki
tos vedusios priskaito prie vi
durinės klasės. Velionis pri
klausė prie pašalpinių drau
gysčių: Vienybės, Šv. Roko ir 
Kazimierinės. Velionis paliko 
nuliūdime savo dukteris, žen
tus, anūkus ir kitas gimines.

Taipgi neseniai mirė Stasys 
Buinauskas, jau seno amžiaus. 
Priklausė prie Vienybės Pašal- 
pinės Draugystės ir prie sanda- 
riečių. Paliko nuliūdime savo 
moterį, brolį ir kitas gimines. 
Palaidotas miesto kapinėse.

Gegužės 2d. mirė Amilija 
Radzevičiūtė (Rogers), virš 30 
metų amžiaus. Dirbo W. L. 
Douglas kompanijos ofise. Pa
liko nuliūdime savo tėvus, sese
ris ir kitas gimines.

tSerya.
Po sunkios operacijos sunkiai 

serga Laisvės skaitytoja Julia 
Jucius, 
sveikti.

W. A. Sinton, M.D.

trokšti gero dėl savo vaikų, 
rūpintis jųjų ateičia, svajoti 
apie jų skaisčią ateitį/ir pa
galiau džiaugtis jų atsiektais 
tikslais ir pasisekimais.

Bet Stoughtono lietuviai 
tuos prakilnius tikslus įgyven
dino į realybę. Stoughtono 
graži lietuviškos inteligentijos 
šeimyna vėl padidėjo stambiu 
nariu, tai ypatoje dr. W. A. 
Sinton (Sinkevičiaus). «

čia trumpoje sutraukoje šį 
tą pasakysiu apie dr. Sinton- 
Sinkevičių. Jis gimė vasario 
3, 1921, jaunasis sūnus Joki- 
mo ir Izabelės Sinkevičių. 
Pradinę ir vidurinę mokyklas 
užbaigė Stoughtone. Didelį 
prisirišimą ir meilę turėdamas 
prie mokslo, ėjo aukščiau. 
Columbia Universitete turėjo 
daug garbingų pasižymėjimų. 
Fraternitų sūkuryje: narys 
Sigma Chi Fraternity ir Sa
chems Honor Society. Taipgi 
buvo pasižymėjęs futbolistų 
komandoje. Baigė Columbia 
Universitetą su Bachelorato 
laipsniu ir stojo į Boston Uni
versity School of Medicine. 
Stojo tinkamai pasiruošęs tęs
ti mokslą ir dėjo visą energi
ją, kad atsiekti tikslą, užbaig
ti mokslą ir turėti geras pa
sekmes. To tik ir trokšta geri 
žmonės! Studijuodamas medi
ciną palaikė ir kitas visas uni
versiteto funkcijas: narys Phi 
Chi Medical Fraternity ir 
Begg Honor Society. Užbaigė 
medicinos mokslą 1946 me
tais.

Dabar dr. Sinton eina pa- 
Chirurgijos depart-

mente Bellevue Hospital, 'N. 
Y. Taipgi yra leitenantu 
Jungt. Amer. Valstijų laivyne.

Gerbiamas daktaras man

Linkėtina greitai pa- 
G. Shimaitis.

testamentas, bet jo kompanasĮ jups Padaręs tik su ranko- 
S. Michelsonas atšovė per savo BBS, bet be burnų. .
Keleivį, kad jokių čia testamenr 
tų nepripažįsta, namas, spaus-
t u ve, kapitalas seniai išspręsta ,4) f

Abr. Lincoln.
(Rašte “Mud-sill Theory

Didis žmogus išmoksta 
tiktai tą, ką jis nori išmokt; 
paprastas gi' žmogus gali 
išmokti 
jog. jis

h ką kiti mano, 
įs išmokt.. ’ 
George Moore.

sake esąs susižiedavęs sa pa
nele Bannie Makay, Brookli
ne, Mass. Ta pačia proga man 
teko susipažinti su panele B. 
Makay. Tai maloni, inteligen
tiška ypata.

Daktaras turi vyresnį bro
lį ir sesutę. Brolis Pranas Sin- 
ton- Sinkevičius yra chemikas, 
baigęs mokslą Tufts College. 
Dirba federalei valdžiai, yra 
aukštesniu, turi savo distrik- 
tą ir savo globoje turi kelio- 
liką pagelbininkų.

Daktaro sesutė taipgi yra 
.baigus Burdett Business CoL 
(lege. ' ■

Sinkevičių šeimyną yra viej 
na iš seiiųjų Stoughtono lietu
vių šeimynų. Jokimas Sinkevi
čius apsivedė Izabelę Vaišvi- 
lytę 1903 metais. Tai čia bu
vo pradžia tos garsios šeimy- > 
nos. Kaipo darbo žmonės, tu-l 
rėjo pasisekimų, bet buvo ir 
smūgių. Vieną iš tų skau
džiausių smūgių turėjo pergy
venti 1923 metais. Mylimas 
vyras ir geras vaikų tėvas J. 
Sinkevičius mirė. Tokias šei
mynoje žaizdas tik amžius už
gydo.

Nuo čia Izabelė Sinkevičie
nė turėjo viena panešti šeimy
nos atsakomybę: auklėti, iš
mokinti vaikus, rūpintis jų at
eičia. Vyresnysis sūnus, už
baigęs molčslą, apsivedė, pra
dėjo ant savęs gyventi Duktė 
mokslą baigus apsivedė. Visi 
gražiai, laimingai gyvena. 
Pagaliau Longinas Waite 
(Vaitekūnas) apsivedė su 
Mrs. Izabele Sinkevičiene. 
Dabar visi linksmi ir laimin
gai gyvena. Tai viena iš pa
vyzdingų Stoughtono lietuvių 
šeimynų.

Kas nedasakyta .šiame ra
šinyje, tai gyvendamas da- 
pildysiu plačiau, šiuomi tar
pu nuo savęs ir savųjų palin
kėsiu dr. W. A. Sinton - Sin
kevičiui geriausios laimės vi
same. O Mr. ir Mrs. Waite 
(Vaitiekūnams) primenu, kad 
tai pavyzdingas darbas, kuris 
lietuviams teikia garbę.

Stoughtonietis.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
-r-.....—■

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

f

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Pittsburgh, Pa.
SLA Vice-prezidentą 

Apkraustė
Vietine radio stotis KQV, 

pranešė, kad SLA vice-prezi- 
dento P. Dargio karčiamą ap
vogė, išnešdami degtinę. Ma
tomai, yra tokių ištroškusių, 
kad ir nakties metu laužiasi 
prie degtinės. Bet SLA vice
prezidentas giriasi, kad jam 
nėra bėdos gauti alaus ir deg
tinės, nors čįa, Pittsburgh e, 
kai kurie karčiamninkai savo 
karčiamas uždaro po kelis 
vakarus į savaitę, nes negau
na užtektinai alučio.
Fašistukai Vis Dar Aimanuoja

Pittsburgh© fašistiniai lyde
riai negali sau išsiaiškinti, ko
dėl tokios buvo didelės pasek
mės drg. A. Bimbos prakalbų, 
kad tiek daug suvažiavo žmo
nių i prakalbas ir daug aukų 
sudėjo Vilniaus Medikaliam

Institutui. L. ž. (kurias reda
guoja p. Stilsonas) vadina 
Vilniaus Medikalį Institutą 
“nebūtas institutas.” Well, ar 
verta su tokiais elementais 
disk ūsuoti, kurie per fašistinę 
miglą negali daugiau nieko 
matyti, kaip tik degtinės stik
liuką.

SLA 3-čia Apskritis
SLA 3 apskritis laikė kon

ferenciją, bal. 28 d., š. m. Vi
sa apskrities valdyba, išduo
dama raportus, nusiskundė, 
kad niekas nebuvo veikta ir 
kad apskrities iždas yra tuš
čias ir dar vienas centas yra 
skolos. Tik keli metai atgal 
ta pati apskritis vis turėdavo 
po keletą šimtų dolerių ižde ir 
veikimas buvo geras. Kas tą 
iždą taip suvalgė? Kodėl vei
kimo tenai nėra? Apskrities 
iždą sunaudojo tarybininkai. 
Veikimo negali būti, nes dar
ginei klikai niekas čia nepri-

(Tąsa 5-me pusi.)

f ilmą iš Lietuvos
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto pirmi

ninko A. Bimbos parvežtos iš Lietuvos filmos 
maršrutas skelbiamas sekamai:
Gegužes (May) 17 d. So. Brooklyn, N. y

,, 18 d. Great Neck, N. Y.
19 d. Brooklyne

,, 24 d. Kearny, N. J.
25 d. Cliffside, N. J.
26 d. Bayonne, N. J.

30 ar 31 d. Elizabeth, N. J.
Birželio (June) 1 d. Newark, N. J.

2 d. Paterson, N. J.
,, 7 d. Bridgeport, Conn.

8 d. New Haven, Conn.
,, 9 d. po piet Hartford, Conn.

9 d. vakare Waterbury, Conn.
15 d. Stoughton, Mass.
16 d. po piet Montello, Mass.
16 d. vakare Norwood, Mass.

,, 22 d. Gardner, Mass.
»> 23 d. po piet Worcester, Mass.
,, 23 d. vakare Hudson, Mass.

Prašome LPTK Komiteto vietinių skyrių, o kur nėra 
skyrių, tai Lietuvių Literatūros Draugijos kuopų bei 
kitų organizacijų pasirūpinti paėmimu salės ir išgarsi
nimu filmos rodymo.

Filmą rodys Jurgis Klimas, iš Brooklyno. Kad pa
greitinus ir palengvinus visą reikalą, prašome kreiptis 
tiesiai pas jį. Jeigu negalėtumėte minėtomis dienomis 
surengti, arba jeigu norėtumėte pakeisti dienas, rašy
kite jam sekamu adresu:

GEORGE KLIMAS,
669—6th Ave., Brooklyn 15, N. Y.

LPT KOMITETAS,
427 LORIMER ST., B’KLYN.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGO 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mua 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St. J
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

,, ■ ______________________ -
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Laiave—Liberty, Lithuanian Dafl/jPirmadien., Gegužes 20, 1Q46

Bostono Žinios
pil-

Brooklyn, N. Y.Johns Place,

the

7

Pranešimas iš Lietuvos
the

9318

Antanas Bimba T. ANDERSON

A. Bimba Kalbės Šiuose Mitinguose Šiomis Dienomis
D

1

Y.

Montello, Mass.

*1

170 — 53RI) STREET 
BROOKLYN, N. Y.

is hereby giveYi that License No. 
lias been issued to the undersigned

THOMAS DEACY 
Bar & Grill

Brooklyn, N.

ANGELINO
Brooklyn, W.

PEERLESS MILLS COMPANY, INC. 
REIKALAUJA 

PATYRUSIŲ AUDĖJŲ 
2-RAM IR 3-ČIAM ŠIFTAM

MERGINOS ABELNAM DARULI. Patyrimas 
nereikalingas. Nuolatinis darbas. 5 dienos- 40 
valandų savaitė. QUEENS WEAVING, INC., 

40-08 22nd STREET, LONG ISLAND CITY.
(119)

MASINOM SIUVĖJOS, prie dailių valkam 
drabužiukų. Mokestis sulyg gabumų.

GEORG JENSEN, 667—5th Ave., • 
New York City.

NOTICE is hereby given Hint License No. 
RL 1791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at. 74 Rochester Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1804 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County, of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK CALLAHAN
180-1 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that License No. 
RL 7487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1071-3 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOUGLAS JAMES 
(Royal Bar & Grill)

1071-3 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

STEIGMANN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 206 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tiie premises.

STEPHEN MAIDL
20(1 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of B’klyn, 
to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 890 Quincy Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH TAGLIAFERRT
890 Quincy St., Brooklyn, N. Y.

MOTERYS
DIRBTI LIGONINES 

SKALBYKLOSE
Maegojimo Darbas

GERA ALGA. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK tURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

the premises.
HARRY PRIMAVERA

Rochester Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2374 has been issued! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1250 St. Johns Place, Borough ,of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FAIRWAY BOWLING LANE,’INC. 
1250 St.

74

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2226 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SURF BAR & GRILL
2226 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 1414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor; at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

53rd Street, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 16/12 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5111 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER CARRY & 
Emerald Isle 

5111 — 4th Ave.,

“APVALYTOJAI”
NUOLATINIS DARBAS 

Proga Pakilimams.
Alga $70. Prisideda pilnas užlaikymas 

Linksma Aplinkuma 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

NOTICE is- hereby given that License No. 
GB 19429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 107 of 
the Alcoholic 
5501 New Utrecht 
County of Kings, 
premises.

DAVID
5501 New Utrecht Ave...

“APTARNAUTOJAI”
PATYRĘ AR BE PATYRIMO

Gera Alga Prisideda
Pilnas Užlaikymas

LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

NOTICE 
EB 2345 
to sell beer at retail under Section 107 or 
the Alcoholic Beverage 
398 Manhattan Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY 
398 Manhattan .Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at i 950/ 
9318 — Avenue K, Borough of Brooklyn, j j)vjcji, . 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILMA VAN ANTWERP 
Ave. K, ' Brooklyn, N.

MOTERYS. Atrinkimui drabužio atkarpų. 
Nuolatinis darbas. Gera alga, prisideda virš
laikiai. ATLAS WASTE MFG.. COOPER 
AVE., DRY HARBOR ROAD, GLENDALE, 
QUEENS, L. I. (120)

Sužyincjinnii ir Išsiuvinėjimui Darbininkės.
Mokestis sulyg gabumų. GEORG JENSEN. 

667—5th Ave., New York City.

VYRAI
Maliavos dirbtuvei. Gera proga pakilimams.

PYSOL PAINT MFG. CORP.,
39 UTTER AVE., HAWTHORNE, N. J.

(117)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6300 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8226 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE OXX
8226 — Sth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
581-583 Bushwick Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY HART 
581-583 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

Law at 471
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELSIE
Exec, of Estate of Wilmer Anderson

471 — 53rd St., Brooklyn, N. Y.

Valandos — 5 Dienos
REIŠKIA
PROGA

pas
ZEPHYR MILLS, INC.

Coopersburg, Pa.
Tel. COOPERSBURG 111

Pradedant Pirmadienį, gegužės 20-tą, fa
brikas keičiasi į 7 valandų 5 dienų savaitę 

~~ nuo kavalkų mokesties pakėlimu. 
. Dviejų * šiftų operavimas reikalauja paau- 

ginimo patyrusių siuvamų mašinų operatorių 
ar mokinių. Darbai gaunami rytiniais ar 

l>oi>ietiniais šiftais.
LINKSMA APLINKA 

SUSITAIKOMI DARBININKAI 
PROGRESYVIŠKAS 

MANAGEMENT
Matykite ZEPHYR MILLS 

TUOJAU
Vienas blokas nuo Gatvekarių.

(120)

Pabaltijo Tautų Koncertas.
Bendras trijų Pabaltijo tau

tų, būtent, lietuvių, latvių ir es- 
tonų, koncertas įvyko ge'gužės 
5 d., Municipal salėje, So. Bos
tone. Buvo ne tik turiningas 
meniškomis spėkomis, bet ir 
įvairumu programos.

Apie pirmaeilius programos 
pildytojus, kaip tai Aleksandrą 
Vasiliauską, dainininką, Vladi
mir Padwą, estoną koncertinį 
pianistą ir Nellie Boetcher Kel
ly talentingą smuiko solistę, 
komentarų nereikia, nes jų ga-

Penktas Puslapis

bumai patys už save kalba.
Pagelbiniai gi programos 

jeigu viršminėtų 
ir nebūtų buvę, pa
galėjo duoti gana 
skoningą koncertą.

buvo: Harmoningas

dytoj ai, 
žvaigždžių 
tys vieni 
įvairų 
Jais
Latvių

ir
gi

Mišrus Choras vadovy-
Sugerio, Vincukas Mo
šų savo proteguotoja

Meškus, Jean Brown,
tėjaitis
Mary
kontralto, ir Rožė Stripinis, so
prano, abi žinomos geros daini
ninkės, estonų jaunuolių šokikų 

I grupė. Na, ir mūsų bevardis

trio, susidedantis iš Stasio Pau- 
ros, Petro Šimonio ir Aleksand
ro Vasiliausko. Tai jau profe
sionališki dainininkai, tik bėda 
su jais, kad jie dainuoja tik ta
da, kada A. Vasiliauskas atva
žiuoja į Bostoną.

Rašau šį pranešimą ne tam, 
kad girti ar peikti artistus, bet 
tam, kad pranešti, kiek aukų 
buvo surinkta dėl medikalės 
virš minėtų kraštų pagalbos. 
Kiek pelno pats koncertas duos, 
dar nėra žinios, bet aukų, nors 
ir agitacijos už jas nebuvo, li
ko sumesta $142.00. Aukavo se
kamai: $10 A. Barčiusį $3 Ma
ry Stašienė su vyru; po $2 :

Drg. Ą. Bimba Parvežė Brangių 
Žinių iš Lietuvos

Kaip atrodo Lietuva? Kaip atrodo Vil
nius? Kaip atrodo Kaunas? Kaip atrodo 
Klaipėda? Kaip atrodo kiti Lietuvos miestai 
ir kaimai?

Ką dabar kalba, ko trokšta, kaip gyve
na, ką veikia, ką planuoju išlikusieji Lietuvos 
žmonės?

Taipgi pasakys apie tai: Ar pasiekia Lie
tuvos žmones mūsų jiems teikiama pagalba? 
Kokiu būdu, kokiais keliais pasiekia? Ar Lie
tuvos žmonėms dar yra reikalinga mūsų pa
galba? Jeigu reikalinga, tai kokia?

Haverhill, Mass.- Gegužės 23, Gedemino Salėje,
357 River St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga veltui.

Norwood, Mass.-- Gegužės 24, Lietuvių Salėje, 
Pradžįa 7:30 v. v. Dainuos Norwoodo Vyrų Grupė, 
vadovaujant Olgai Zarubaitei. Įžanga veltui.

Montello, Mass." Gegužės 25, L. T. Namo Apatinėj Salėj
Vine ir No. Main Sts. Pradžia 7:30 v. v.

z Bus Koncertinė Programa. Įžanga veltui.

South Boston, Mass.--Gegužės 26, Municipal Hall,
* East Broadway, arti G Street

Bus ir Dainų Programa. Pradžia 6:30 v. v. Įžanga veltui.

IŠVAŽIAVIMAS
Gegužės (May) 26, 2-rą vai. dieną įvyks išvažiavimas, Maple St., 

Metheun, Mass, čia kalbės Antanas Bimba. Tad Lawrence, Lowell, 
Nashua lietuviai kviečiami dalyvauti. Praneškite ir kitiems savo pa
žįstamiems. Vėliau LPTK Lawrence Skyr. nariai praneš plačiau apie 
virš minėtą išvažiavimą. *

Bayonne, N. J." Gegužės 31 d., Ukrainian Nat’l Hali,
33-35 W. 19th St. Pradžia 7:30 v. v.
Įžanga Veltui. Ruošia ALDLD 212 kuopa.

Paterson, N. J.” Birželio 1 d., Bakanausko salėje,
62 Lafayette St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga veltui.

Hartford, Conn.- Birželio 2 d., Liet. Am. Piliečių KI. Sal 
227 Lawrence St. Pradžia 2:30 vai. dieną. Laisvės Cho
ras, vad. Wilma Hollis, išpildys koncertinę programą. 
Įžanga veltui.

M. J. ŠVILPA’S MIRACLE OINTMENT
P. O. Box 73, Station A, Hartford 6, Conn.

PRANEŠIMAI

Jennie Apsit ir Stepanauskas; 
po $1: Keinis, Matulytė, Griga
liūniene, N. Turauskienė, Ku
dirka, Oselin, Verseckienė, P. 
Senkevich, Tamašaukienė, Kaz
lauskienė, Straus, Pukevich, 
Hermanienė, Egeris, Duke,,, A. 
Bareski, W. Leman, K. Beniu
lis, Budrikis, Chuberkis, Vait
kienė, Andersonienė, Kviet- 
kauskienė, Sabulienė, \Rebave, 
Busak, F. Kaulakis, Šimaitis, 
Zinskis, Likas, Jenkins, Her
man, J. Valanchauskas, C. 
Packman, Kazlauskas, Charles, 
Versiackas, P. Seedin, Rudsit, 
Bucit, Hermanson, Stenberg, 
Stankūnienė, Bevardis, Andre- 
liūniėne, John, Kasik, Rizzatto, 
Kalnan, Ig. Kubiliūnas, Mas- 
teika, Klimavičienė, Liman, Če
reškienė, Šugar, J. Kupstis, 
Lauža, Pocus, Ustupas, Kviet- 
kauskas, Yurkevičius, Bihm, 
Corks Groswald, Seglin, Nierit, 
Grubi, Ramni. Daugelis vardų 
jiedavė, ir kiti sumetė smul
kiomis aukomis. Aukavusiems 

• • t" •varde komiteto didelis širdin
gas ačiū.

Draugė Reinardiėnė širdingai 
prašo draugų, kuriems buvo 
įduoti pardavimui koncerto tį- 
kietai, kad likusius, neparduo
tus, grąžintume! tuojaus, nes 
jie reikalingi sudarymui atskai
tos.

Draugo A. Bimbos Raportas 
iš Lietuvos.

Gegužės 26, vakare, Munici
pal salėje, So. Bostone, įvyks 
A. Bimbos prakalbos, ‘ raportas 
iš Lietuvos. Atminkite, drau
gai ir broliai lietuviai, kad šios 
prakalbos nebus tik taip sau 
priprastos prakalbos, bet kon
kretus pranešimas, savo akimis 
matytos pokarines Lietuvos pa
dėties, su jos laimėmis ir nelai
mėmis, kokia ji šiandien yra ir 
kaip mūsų broliai lietuviai 
šiandien gyvena. Drg. A. Bim
ba specialiai tam važiavo į Lie
tuvą, ka!d atidengti tą uždangą, 
po kuria karihio susisiekimo 
sunkumai dar vis tebelaiko 
mūs Lietuvą uždengtą nuo 
mūsų. Praneškite apie šį įvykį 
savo kaimynam, kad visi žino
tų, ir kas tik interesuojasi Lie
tuvos klausimu, kad galėtų at
eiti ir išgirsti savo ausimis, o 
ne aplinkiniais keliais nuo viso
kių pasakorių apie padėtį Lie
tuvoje. rAavis.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Taftas 
smerkė Trumaną, kad jis 
dar neužėmė angliakasyklų.

I Nanking. — Pranešama, 
jog Sovietai ištraukę savo 
kariuomenę iš Port Arthu- 
ro.

Synchrotronai-Naujos, 
Galingiausios Atomų 
Skaldymo Mašinos

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

■■■■.■■■ii ii i»i.iiwihi— ................................. .........................■■■

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA
MERGINŲ OPERATORKŲ

Patyrusių ir Be Patyrimo 
Prie Elektrines Pajėgos Mašinų 

Nuolatinis Darbas Apskritiems Metams 
Prie Linksmų Darbo Sąlygų 

GEROS ALGOS MOKINĖM
THE WILLIAM CARTER COMPANY
33 MORRIS STREET SPRINGFIELD, MASS.

(120)

“REGISTRUOTOS 
SLAUGES”

ABELNAI LIGONINĖS DARBUI

Gera Alga
Prisideda Pilnas 

Užlaikymas
Linksma Aplinkuma

Kreipkitės
GOOD SAMARITAN

HOSPITAL
NYACK TURNPIKE, 

SUFFERN, N. Y.
TELEFONAS SUFFERN 177

(119)

MOTERYS
INSPEKTORES 

SUSTATYTOJOS 
DRATŲ DARBUI 

PATYRUSIOS 
75c — 88c Į VALANDĄ 

DIENOS—40 VAL. SAVAITE

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Nuolat — Gera Alga
5 dienų savaitė 

AMERICAN PLASTICS INC.
374 BROADWAY 

NEW YORK CITY
(119)

f MERGINOS
Fabriko Darbas 
GERA ALGA 

NUOLAT 
Mes jieškome 

SĄŽININGŲ DARBININKŲ 
Kitokių prašome nesikreipti 
ANCHOR WIRE 
CORPORATION

183-16 JAMAICA AVE. 
JAMAICA, N. Y.

(U7)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turi Rūpintis?

Apie Savo ir Savo Šeimynos Sveikatą!
Nereikia laukt, kol liga paguldys į lovą. Tada jau būna pavojinga ir pa

sidaro didelių iškaščių. Tačiau laiku rūpinantis, sumažės ir iškaščiai. Ga
lima apsisaugoti nuo Įvairių nelaimių bei ligų, turint savo s t ūboje* gerų 
mosčių, kaip pavyzdžiui M. J. švllpa’s Miracle Ointment. Stebuklingos 
mostys, kurios prašalina daugybę įvairių nesmagumų, kuriom jokios kitos 
mostys negali prilygti. Jos yra sudarytos iŠ gydančių žolių, nėra kenksmin
gos, bet visados pamačlyvos. Jos turėtų būt kiekvienos šeimynos stuboje. 
Vardai mosčių ir nuo kokių nesmagumų jos pagelbsti.

No. 1. M. J. S. Miracle Ointment. Nuo dantų gėlimo ir smegenų nesvei
kumo. Kaina $1 už 1 oz..

No. 2. Mostis nuo išviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, strėnų, 
sprando, rheumatiškų skausmų, sąnarių ir muskulų skaudėjimų. $1.25 
už 2 oz. ' •

No. 3. M. J. S. Miracle Salve: Mostis, kuri visados gelbsti nuo daug įvai
rių odos nesmagumų, būtent jšbėrimų, Rash, Piles, Athlete’s Foot, Pimples, 
Vočių, nudeginimų, nuplikimų (tik ne nuo vėžio), nuo šalčio, kojų kaitimo 
ir nuovargio; nuo saulės nudegimo maudantis, nuo nosies ir burnos nesvei
kumų. J vieną minutę po uždėjimo jausi palengvinimą. Kaina tiė $1.25 
už 2 oz. ' . *

No. 4 Miracle Salve Mostis: Nuo odos niežėjimo ir nuo Poison Ivy. Jei 
jums dar nepavyko prašalinti niežėjimo, tai tuojau bandykite šitą mostį. 
Be abejo būsite užganėdinti. Kaina tik $1.25 už 2 oz.

Gaunama Beirs vaistinėje, 158 Park St. ir Hudson St., antra gatvė nuo 
Main St., Hartford, Conn.

Užsisakydami per paštą, prisiųskite čękius, money-orderius sekamų ant
rašu:

M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A. Hartford 6, Conn.
Siunčiame ir C.O.D. (prisiųskite 30c štampą)

Šis antrašas yra jums naudingas, perduokite ir draugui.

BOSTONO APYLINKEI
Laisvės piknikas bus liepos 4-tą 

(July 4th), 1 
Maynard, Mass. . ____

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
tinių - kosminių spindulių 
smarkumą, kitaip sakant, 
patys taps dirbtiniais visa
tiniais spinduliais arba me- 
sotronais.

Menama, jog męsotronai, 
kitau) vadinami kosminiai 
spinduliai, ir yra ta jėga; 
kuri sucementuoja ir palai
ko krūvoje atominių bran-

Vose Pavilion Park, duollU protonus IF neutfO- 
IS. (116-121) vmo x i N 1Wnus. > N. M.

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 21 d„ 7:30 v. v„ 2 W. 22nd St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų. — P. Janiūnas, 
Sekr. (116-117)

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

Reumatiški Skausmai
Deksnlo Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę.* x Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DKKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

gis:

Pittsburgh, Pa.
(Tąsa nuo 4-to pysi.) 

taria, ir taip ta veikla apskri
ties atsidūrė ant susmukimo 
krailto.
Smetonos Vaikams Nesiseka

Čia yra susiorganizavę keli 
nariai, kurie save -vadina: 
“Jaunaisiais Pittsburgh© Lie
tuviais.’’ Pas juos yra smeto-, 
nine dvasia ir jie jaučiasi 
esanti Smetonos vaikais. Ge
gužės 5 d., turėjo šokius ir 
kokį ten perstatymą. Artistai 
buvo iš Cleveland, Ohio. Pa
rengimo pasekmės buvo to
kios, kad nesurinko nei muzi
kantams užmokėti.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2121 Emmons Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS LAGIOS
2121 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1900 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 170 Stuyvesant Avenue, Borough of 
Brooklyn, Couhty of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH TAGLIAFERRT
170 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8901 —■ 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RUSHMER
Ave., Brooklyn, N. Y.3901 — 3rd

hereby given that License Np. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
L 5479 has 
t.o sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 487 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMIL A. MELLOW & 
FRANCIS J. MELLOW

487 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

Liuosybės Choro Koncertas.
Liuosybės Choro komitetas 

surengė koncertą su šokiais, ba
landžio 27 d., Lietuvių Tautiš
ko Namo salėj.

Programą pildė' -Liuosybės 
Choras vadovaujant E. J. Su
gar. Sudainavo per du sykius 6 
liaudies dainas. Išėjo pagirti
nai. Publikai patiko. Solo dai
navo vietinės, Anna Mineikytė 
ir Genevieve Brown (Zmuidi- 
naitė). Jos atsižymėjo. Publikos 
buvo iššauktos po kelis sykius.

Duetą dainavo Isabella Pet
rick (Gutkauskytė) ir Paulina 
Kundrot (Pulikonytė). Jos su 
gražia Šypsena sudainavo kele
tą liaudiškų dainelių. Publikos 
buvo iššauktos po kelis sykius.

Louise Monkevičiūtė, jauna 
akordionistė, gerai pasirodė su 
muzika. Buvo iššaukta kelis 
kartus, ir K. čereškienė įteikė 
jai dovanėlę.

Visą Vakarą pianu skambino 
J. Bubliauskytė.

Drg. E. J. Sugar, geras moJ 
kytojas, sykiu ir choro palai
kytojas, šiemet jau antrą kon
certą vadovavo ir neėmė atlygi
nimo. Taipgi minėtos solistės 
ir dueto pildytojos savo iškaš- 
čius, sugaištą laiką ir darbą, pa
aukojo, neėmė jokio atlyginimo.

Chofų jaunimas padėjo gerai 
darbuotis prie valgių ir gėri
mų.

Publikos buvo daug, 
atėjo, visiems ačiū.

George Shiniaitis.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Kurie

PRANEŠIMAS

įsa

ABELNAI PAGELBININKŲ 
PRIE 1-MO IR 3-ČIO ŠIFTŲ

NUOLATINIS DARBAS 
GEROS ALGOS 

LIBERALIŠKI BONAI 
UŽ NAKTINĮ DARBĄ

KREIPKITĖS Į 
EMPLOYMENT OFFICE 

65 SABIN STREET, 
PROVIDENCE, R. I.

(119) 
__l—

BERNIUKAI IR MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas Nereikalingas •
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
PASTUVOS DARBAI

BERNĄ SWISS DIALS, Inc.
80 NASSAU ST., NEW YORK CITY

(4-tos Lubos)
(121)

M

■■•if'.:

Visur reikia suruošti kokią 
nors pramogą dienraščio Lais
vės naudai 
yra visos 
dienraštis, 
remti.

šią vasarą. Laisvė 
Amerikos lietuviu 

tai visi turime ją

DIDŽIOJO NEW YORKO 
APYLINKEI

Laisvės piknikas įvyks 30 d. bir
želio (June) 30th, Clinton Park, 
Maspeth, L. L, N.. Y. (116-121)

DARBAI AUDĖJAMS 
QUILLER OPERATORIAI 

PRIE NO. 90 UNIVERSALS 
OPERATORIAI PRIE 

ATWOOD SINGLE DECK 
TWISTERS 

KREIPKITĖS 8:00 A.M. IKI 5 P.M.
GUYAN MILLS, INC. 

HAVENS & HATCH STREETS 
VALLEY FALLS, R. I.
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GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ
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Laisves Didysis

Įvyks Sekmadienį

Birželio - June 30

Maspeth, L. L, N. Y.

prasme 
už bile

Bitininkas Jonas Tamsonas 
pristatė j Laisvės ofisą veži
mą savo bičių pavasarinio me
daus. Norintieji gaut, pasisku
binkite.

Peter Stevetz, 60 m., rastas 
uždusęs gasu savo kambarė
lyje 94 Third Ave., New Yor-

Ilamlet 
senato-

Jau laikas tolimesnėse kolonijose samdy
tis busus ir registruotis pasažierius važiavi
mui į pikniką.

Vito
Adam Clayton 

Sol Bloom, John J. 
Benjamin J. Rabin,

CIO 
*1 praeitą

Sestas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

f

fe.

Prakalbos Apie Kainų 
Kontrolę

Šį pirmadienį, gegužės 20- 
tos vakarą, rengiamas masinis 
mitingas už išlaikymą kainų 
kontrolės. Kalbėtojuose — 
Paul Ross, administratyvis 
majoro O’Dwyer sekretorius 
ir Miesto Tarybos narys Pe
ter V. Cacchione. Įvyks Mon
tauk Junior High School pa
talpose, 16th Ave. ir 43rd St., 
Brooklyne.

Senatoriai Reikalauja 
Takšnoti Columbia

Abu New Yorko valstijos 
senatoriai, Robert F. Wagner 
ir James M. Mead, užgyrė 
Miesto Tarybos nario Eugene 
P. Connolly rezoliuciją, rei
kalaujančią Columbia Univer
sitetą prašalinti iš netaksuoja- 
mų įstaigų.

Columbia per eilę metų pa
sinaudojo visuomeniškos įstai
gos privilegijomis, buvo pa- 
liuosuota nuo mokėjimo tak
sų. Tą dalį pajamų miestui 
turėjo sumokėti visi piliečiai 
ir gyventojai. Tačiau pasta
ruoju laiku rasinių ir kitokių 
diskriminacijų priešai iškėlė 
aikštėn, kad ne visiems atda
ros tos įstaigos durys mokytis.

Connolly rezoliuciją taipgi 
remia kongresmanai 
Marcantonio, 
Powell, 
Rooney, 
Joseph L. Pfeiffer, Emanuel 
Celler, Valstijos Seimelio na
riai Irwin Davidson ir 
Catenaccio ir valstijos 
rius Elmer Quinn.

Iš tikrųjų, kokia 
Visiems mokėti taksus 
kurią įstaigą, kuri nėra, visuo
meniška, kurioje aptarnauja
mas ne tas, kuris pirmas atėjo, 
ir tinkamiausias, I 
viršininkų malonę. O ta malo- • 
nė ar nemalonė nustatoma 
gal rases ir tautybes.

Pirmadien., Gegužes 20, 1946

Niekas Pasaulyje Mūsų Sukniasiuviai Kovoja 
Nepralenks Legaliam 
Užmušime Žmonių

Prieš Aptaksavimų

Laike karo mes, amerikie
čiai, “draugiškiausiu,” “lega- 
lišku” būdu užmušėme dau
giau savo žmonių, negu mums 
išmušė priešai. Lekiam galva
trūkčiais mašinomis, užsimu- 
šam patys ar kitus užmušam. 
Kasyklose ir šapose mūsam. 
Lėktuvais mušam.

Pavyzdžiui, kad ir viena 
diena New Yorko mieste, pra
eitą penktadienį, ant šaligat
vių užzujo dvi motorinės ma
šinos. Viena sužeidė 12 vąikų, 
kai kuriuos pavojingai. O ki
ta sutriuškino kūdikio vežimė
lį, tik kūdikis, tiesiog stebuk
lingai, išliko sveikas, tik api
braižytas. Ar daug trūko pa
likti krūvas lavonų ?

Vieni žmonės, milionais, 
vaikščioja be darbo, kiti 
skrieja, lyg pakvaišę, kad su
spėti į darbus, ar kad ir 
kapus, kurie nepabėgs, nors 
už šimto metų.

Miglotų Privatiškai 
Nuosavybei Ginti 
Įstatų Kvailybė

Juo ilgiau mes gyvename, 
tuo daugiau paikų kilpų pri
sidarome pastangose apsau
goti taip vadinamąją “private 
enterprise” šventenybę nuo 
kas kart labiau atbundančių 
žmonių, štai viena iš daugybės 
tokių kvailybių :

Praeito koVo mėnesį sudegė 
Long Beach, pajūrio rezorte, 
keli apartmentai. Apie šimtas 
šeimų likosi be namų. Ten pat 
stovėjo ir tebestovi gausa tuš
čių apartmentų, bet benamių 
šeimų į juos niekas neleido ir 
dabar neleidžia. Priežastis — 
privatiška nuosavybė. Tie tuš
ti namai pastatyti ponams va-' 
sarotojams, kad bėgiu trijų 
vasaros mėnesių galėtų už 
juos

CIO Veteranai Prašo 
Prašalinti Moses

Veteranų Komitetas 
ketvirtadienį iškėlė 

reikalavimą prašalinti komi- 
sionierių Robert Moses iš 
miesto statybos viršininko pa
reigų. Jie sako, kad Moses 
yra “vyriausis kaltininkas” 
sutrukdymo statybos pigiomis 
rendomis namų.

Moses, “daugelio titulų 
vininkas,” yra priešingas 
giomis rendomis namams, 
ko veteranai.

Komitetas kritikavo Moses 
nusistatymą, būk veteranai iš- 
galį mokėti $60 iki $80 ren- 

Idų per menesį. Net pačios vy- 
bet Pagal | rjausy^gs statistikos rodo, kad 

me daugiau vienas iš 25 vete- 
l)a"Iranu išgalėtų tokias rendas 

mokėti.' O vyriausybės statis
tikos, paprastai, yra viltinges
nės už tikrovę.

Marijona Zarskienė, 
amžiaus, gyveno 437 — 48th 
Street, Brooklyne, mirė na
muose, geg. 17 d. Kūnas bus 
pašarvotas namie, po virš mi
nėtu antrašu. Laidotuvės Įvyks 
geg. 21 d., šv. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime dvi 
dukteris, Mrs. Antaniną Bin
kius ir Mrs. Eleną Vizienę, 8 
anūkus ir 9 pro-anūkps/ Taip
gi du sūnus Lietuvoje.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva, 231 
Bedford Ave., Brooklyne.

laisvė je Jau Galite 
Gauti Medaus

PIKNIKAS
J

Programoje Dalyvaus Visos 
Apylinkės Chorai.

BUS KLASHUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės

nenorintiems 
nariams, lė- 
ir keturioliką

Nepatinka”

šapų pirmininkų, 
didžiumoje, buvo 
darbininkų aptak- 

bet jiems buvę 
kad “patinka, ar 
taksai bus uždėti.

bu-

ne- 
pa-

kampanijos ar 
už unijos narių reika-

taipgi nurodinėjo, kad 
jau turi bildingus ant 

Sts., New

Neseniai moteriškų drabu
žių siuvėjų unijos (ILGWU) 
Cloakmakers Joint Board pa
siūlė unijai aptaksuoti narius 
po $12 ir $14. Tais pinigais 
norima sukelti $400,000 nau
joms patalpoms centrui.

Eiliniuose nariuose, kaip 
pasirodo iš jau įvykusių mi
tingų, tas pasiūlymas sutinka 
kovingo pasipriešinimo.

Vienas toks mitingas, Cloak 
Finishers Lokalo 9-to, įvyko 
Viešbutyje Diplomat praeitą 
trečiadienį. Kovojusieji prieš 
tą pasiūlymą eiliniai buvo ly
dimi stiprių ovacijų. Balsavi
me, tačiau, anot paties pirmi
ninko rokundos, pasiūlymas 
praėjęs dviem dešimtim balsų. 
Už pasiūlymą buvę 142, prieš 
122. Labai daug susilaikę, ne
balsavę visai.

Atrodo, kad to lokalo na- kart 
riai, kurie nebuvo mitinge, | per 
pusėtinai apgailėstaus savo 
pasilsį, kuomet sužinos, jog 
tas pabuvimas namie, jiems ir 
tiems kitiems 
apsitaksavimo 
suos po dvyliką 
dolerių.

“Patinka, Ar
Savaite pirmiau buvo įvy

kęs lokalo šapų pirmininkų 
mitingas. Jame dalyvavusieji 
apie 1,200 
didelėje 
priešingi 
savimui, 
pasakyta,
nepatinka, 
Formaliai balsuojant irgi 
vę daug susilaikiusių.

Nepriešingi Patalpoms
Unijistai sako, kad jie 

priešingi turėti patogias
talpas. Bet jie nemato reikalo 
narių aptaksuoti. Eilinių narių 
vadai, Nathan Kaplan, Char
les Bornstcin, Frank Blumen- 
krantz argumentavo Lokalo 
9-to mitingo, kad Cloak Joint 
Board ir joje prikalusančios 
unijos turi nepaprastai dide
lius turtus ižduose. Tarybos 
metinės pajamos, sakė jie, 
yra po $80,000, o išmokesčiai 
pastaraisiais 5 metais buvę la
bai maži. Unija nevedė jokios 
organizavimo 
kovos 
lūs.

Jie 
unija
26th ir ant 54th 
Yorke. Kad jeigu taryba jau 
nepasitenkina tuose pasiimti 
vieną aukštą, tai nors gali 
luktelti iki atpigs statybinės 
medžiagos.

Eiliniai turėjo vargo dasi- 
gauti progos diskusuoti.

Nenori Remti Priešų
Nepasitenkinimas nariuose 

antru kartu išsiveržė į atvirus 
protestus, kada viršininkai ra
portavo leidę unijos pinigus 
sveikinti N. Chanin, socialde
mokratą, Tarybų Sąjungos 
plūdiką. Chanin, kaip atsime
na unijistai, šaukė sunaikinti 
Tarybų Sąjungą tuo laiku, 
kada naciai buvo prie Stalin
grado vartų. Jeigu jo linkėji
mai būtų išdegę, tai būtų 
reiškę pradžią pabaigos karo 
talkininkų pralaimėjimu. Cha
nin yra laikomas žydų kvis-

Atsižvelgę į viršininkų mė
tymą pinigų tokiems tikslams, 
darbininkai, moteriškų drabu
žių siuvėjai, nemato tikslo, 
dėl kurio jie turėtų apsitak- 
suoti savo viršininkams naujų? 
patalpų įtaisymui. Jie mano, 
kad, prie geros tvarkos, patal
poms turėtų ištekti pinigų, su
mokamų duoklėmis.

Brooklyne nuteisti du jauni 
vyrukai, 20 ir 18 metų. Jie 
esą atlikę daug smulkių api
plėšinėjimų East New Yorke, 
įbaugindami užpultuosius žai
sliniu revolveriu.

kad bėgiu
mėnesių

savininkas pasiimti kelis 
tiek, kiek surinktų tiktai 
kelis metus 
paprastiems

išrenduoda- 
darbo žmo-

susiedijos

mas 
nėms.

Pagaliau, per 
spaudimą, už poros mėnesių
po gaisro, valstijos vyriausy
bės komisionierius Stichman, 
kurio pareiga yra žiūrėti, kad 
žmonas būtų aprūpinti butais, 
teismo ’'"keliu išgavo leidimą 
vartoti tuosYtuščius apartmen- 
tus gaisro benamiams. Bet. . . 
juk tai šventa privatiška nuo
savybė. Atsirado kiti vyriau
sybininkai, kiti teisėjai, kiti 
įstatymai, kurie “išaiškino,” 
kad tie namai buvo budavoti 
ne bile žmonėms, bet tiktai 
galintiems brangiai ,mokėti, 
uždraudė benamius ten su- 
kraustyti.

Tuo tarpu benamiai skursta 
jau du mėnesiai be namų, nes 
ten pigių namui nėra tuščių. 
Ir niekas nieko;sau iš to ne- 
sidaro — lai keliauja nors ir 
i “kitą pasaulį” keli šimtai 
žmonių. Privatiškai pelnikavi- 
mosi santvarkoje kiekvienas 
stumiamas žiūrėti sau pelnb, 
arba kitas atims iš jo 
nę. pelnytis.

Ar reikėtų tokių, žiaurių

o-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

(f

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

kvailybių, jeigu viskas pri- pat International Ladies Gar- 
klausytų visiems žmonėms, jment Workers Unijos, nariai 
jeigu pačių žmonių pastatyti |yra nepasitenkinę valdyba, 

tad veikliai dalyvavo rinki
muose. Eiliniai buvo išleidę la
pelius. Bet tebesančioji galio
je Isidore Nagler 
tai juos nubaudė, 
suspendavimą.

Nagler irgi yra 
Nelsonui abazo.

Kirpėjai nutarė 
kad kokie diktatoriai atimtų 
jiems balsą jų unijos reikaluo
se, kad keli galėtų masėms 
diktuoti. Jie užveda teisme 
bylą. Kongresmanas Vito 
Marcantonio sutiko vesti jų 
bylą. Reikalauja nuimti su
spendavimą nuo Arnold Ames, 
Charles Nemeroff ir visų kitų 
suspenduotųjų.

Visi, visų unijų eiliniai ka
da nors, kur nors yra matę, 
kad negalimi klausti ar kriti
kuoti viršininkai yra pavojin
gi. Ir kasdien vis mažiau besi
seka nariu, kurie sutiktu dik 

!tatorių kamandavojami. Už
tenka vieno boso — boso ša
po j e, 
seniai 
vienos 
Tie du 
kos.” 
Tačiau

atsakingi pareigūnai turtą 
tvarkytų ? Gaisre nukentėję 
žmonės sekamą valandą būtų 
buvę su kraustyti į tinkamiau
sius rastus tuo tarpu nulieka
mus butus ir dar pašelpti. O 
dabar, negana, kad ugnyje 
supleškėjo ne vienos šeimos 
visas turtelis, dar stumdomi 
patvoriais, kuomet čia pat pa- 
lociai tušti.

Atrodo netikėtina, kad taip 
galėtų atsitikti mūsų gadynė
je ir taip vadinamame aukš
čiausiame amerikietiškos de
mokratijos laipsnyje.

S-s.

Nevalia Klausti Pono 
Viršininko Apie 
Unijos Fondus

15 5-to
Louis 
kalti-

Mezgėjų Lokalo 
(1LGWU) viršininkas 
Nelson iškėlė oficialius 
nimus dviem lokalo nariam,
kam jie narių mitinge drįso 
klausti apie darbininkų ato
stogų fondo padėtį.

Eva Weinless, viena iš tų 
dviejų, sakė, kad $27 iki $45 
dabartiniame brangume neuž
tenka vienai savaitei atostogų. 
Ji pastebėjo, kad Nelson savo 
raporte neminėjo, kur padėta 
fondo balansas po paskirsty
mo minėtų nepakankamų su
mų darbininkų atostogoms.

Pajudintas klausimais, Nel
son, Norman Thomas plauko 
(pusbroliukas dvasioje ir če- 
batuose su lietuvių Buivydu), 
socialistas piktai užriko, kad 
jis “neįeisiąs naujos komunis
tinės linijos lokale.” Jis gra
sino klausėjus neįsileisti į uni
jos susirinkimus. Jie atsidur- 
sią ten, kur atsidūrė Kirpėjų 
Lokalo 10 7 nariai. Ir iš tik
ro, jis pasimojo nusikratyti 
nemalonių klausimų — kaip 
tai eilinis drįsta klausti virši
ninko, ką padarė su jo už
dirbtais pinigais. Abu disku- 
savusieji tą klausimą, Wein
less ir Fay Lerman tapo 
cialiai įkaitinti.

Apie Tuos Septynis
Kirpėjų Lokale 10-rno,

mašina už
išgavo jų

sako jie. Dar 
pasibaigė 

unijos 2-jų
irgi buvo ' 
Jie narius 
galop tiek

artimo

nesileisti,

kuriuos 
Square

KONSTANTIN SIMONOV, 
vienas iš žymiausiu Tarybų 
Sąjungos rašytojų, 
matysime Madison
Garden mitinge gegužės 29- 
tą, ruošiamame per National 
Council of American-Soviet 
Friendship.

visai ne- 
Yonkers’e 

tūzų byla, 
“virš kriti- 
persekiojo.

įbrido į 
suktybes, kad likosi nuteisti il
gus terminus kalėti.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

ofi-.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Mnujer 3ts. 
BROOKLYN «. N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

” ----- padarau
paveiks* 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Are. 
prie Chauncey St., Broadway IJne 

Tel. GLenmore 5-6191

tos

g

8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

650 5th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

__ , . j 9—12 ryte Valandos: į j— 8vaka

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veituvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

ateičių* bu naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

WĮ

♦

Persodinam Deimantus Jums belaukiant.

ir laikrodėlių.

KAS RADO?
Pereitą šeštadieni, geg- H d., da

lyvavęs bankiete, salėje po antrašu 
147 Thames St., Brooklyne, pame
čiau nuosavą čekj, sumoje trijų šim
tų dolerių. Jeigu kas rado tą čekj, 
būsiu labai dėkingas, jeigu grąžintų 
man. Mat, esu neseniai užbaigęs tar
nybą laivyne ir parsivežiau tą čekj iš 
Guam salų, čekio iškeisti negalima 
be mano parašo, ir esu sustabdęs iš
mokėjimą čekio. Tad dar sykį tariu 
— būsiu labai dėkingas, jeigu <a če
kj kas nors radęs, sugrąžintų Jnan. 
Alphonse A. Balčiūnas, 436 So. 5th 
Street, Brooklyn, N. Y. (116-117)

ADAM V. WALMUS, D.D.S
DAKTARAS—DENTISTAS

' i: mHmHhMhmrhhMmII

LZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

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

Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Mes turime {vairių rūšių laikrodėlių:
Bulovą, Bernus, Gruen, Longines,

Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y

ATDARA VAKARAISTel ST. 2-2178


