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Trečiadienį 
suomenė turės 
gą svečią, — Henry A. Wall- 
ace’ą!

Tai kas nors naujo ’ ir lig 
šiol labai, labai retai matyto !

Tik psakykit man, kada, 
kuris tokio masto vyras, kaip 
Henry A. Wallace, kandida
tas Jungtinių Valstijų prezi
dento vietai, sakė 
kalbą!

Nors Brook lynas 
grafine plotme ir

Brooklyne

savo geo- 
gyventoj ų 

skaičiumi praneša visas kitas 
keturias Didžiojo New York o I . 
apskritis, tačiau jis beveik vi
suomet buvo paneigtas rinki
minėse kampanijose.

Brooklyniečiams buvo saky
ta: jei norit išgirsti žymaus 
kandidato kalbą, — atvykite j 
Manhattaną ...

Tiesa, Brooklynas neturi 
nei žmoniškos, didžiulės salės 
tokiems vyrams, kaip Wall
ace, priimti. Gal dėl to tūli 
žymūs žmonės ir atsisakyda
vo nuo vykimo čia kalbėti.

Tačiau, buvęs mūsų krašto 
vice-prezidentas, asmeninis 
velionio Roosevelto draugas, 
žymus visuomenininkas Henry 
A. Wallace, sutiko Brooklyno 
žmonėms kalbėti tokioje salė
je, ko)<ią jie turi.

Jis—liaudies draugas, jis— 
“vienas mūsų,” todėl ir pasa
kė brooklyniečiams:

—Jeigu taip norit, tai reng- 
kite prakalbas tokioje salėje, 
kokią turite — man ji nebus 
perprasta ir permaža.

Ir štai Henry A. Wallace 
kalbės toje salėje, kurioje 
vyksta metiniai dienraščio 
Laisvės koncertai—Labor Ly-

’Kalbės ten ir auksaburnis 
kongresnianas Marcantonio.

Taigi tenebūva žmogaus, 
kuris nebandytu išgirsti Wall- 
ace’o kalbos.

žinoma, visa publika į salę 
nesutilps, bet ji ir išlaukyj 
būdama girdės kandidato kal
bą, — per garsiakalbius.

16-tos minėjimą 
šiemet tautininkai, 
ir klerikalai rengė

Vasario 
Brooklyne 
socialistai 
bendrai.

Vienybės bendradarbis J. V. 
Valickas šitaip dėl to pasisa
ko :

“...šiemetiniai minėjimai, to
kie, kur susidėta su kitais, bu
vo tautininkų sąskaiton: kiti 
iškilo, o tautininkams liko tik 
pats sunkusis darbas nudirbti, 
padarant tokius parengimus 
sėkmingais, ir priedui — pas 
duris pastovėti. To pirmiau 
mes nepastebėjom, bet visuo
menė lai žino, kad tautinin
kai kaip dirbo, taip ir dirba 
patį sunkųjį darbą.”

Tautininkai nuolat didžiuo
jasi nemažais savo sugebėji
mais, netgi didvyriais. Ta
čiau, p. Valickas parodo, jog 
šiemet socialistai ir klerikalai 
tuos didvyrius pastatė mulo 
vieton.

“Mulas atliko savo, — teei
na sau mulas po v. . .”

Iš pramogų pinigus pasiėmė, 
žinoma, “anie,” o tautinin
kams paliko ta pati rolelė: 
“pas duris pastovėti.”

, Šios savaitės New5 Republic 
pateikia apsčiai žinių iš Itali
jos. j

Be kitko, savaitraštyj telpa 
įdomi Palmiro Togliatti cha
rakteristika, apibūdinimas, 
kurį paduoda Robert Shearer.

Togliatti — didžiulio masto 
vyras, komunistų vadas, gilus, 
apdairus, strategingas ir ener
gingas.

Tačiau būtų klaida manyti, 
būk tik vienas Togliatti ten 
vadovauja’ partijai, turinčiai 
virš 2,250,000 narių.

\

MASKVA KALTINA NORVEGIJOS IR 
ŠVEDIJOS DEŠINIUOSIUS UŽ 
KARINĮ SUOKALBĮ SU AMERIKA
Sovietai Perspėja Švediją ir Norvegiją, kad Reakciniai 
Jų Vadai Lemia Tų Kraštų Pajungimą Amerikai

Maskva. — Sovietų armi
jos ir laivyno laikraščiai 
kaltino vyriausią Švedijos 
komandierių generolą Hel- 
gę Jungą, kad jis planuoja 
statyt Amerikos lėktuvams 
ir parašiūtistams karines 
bazes šniūrinėje Švedijoje.

Diena pirmiau sovietiniai 
laikraščiai įtarė Norvegijos 
valdžią, kad jis ruošiasi 
parsamdyt savo karines 
stovyklas - bazes Jungti
nėms Valstijoms ir Angli
jai. Maskvos spauda kartu 
įspėjo,, kad dešinieji norve
gų politikai pasimoję “par
duot” savo šalį ameriki
niam imperializmui, pagal 
Marshallo planą.

Švedijos ginkluotų jėgii 
vadas gen. Jung perša į- 
traukt jos orlaivyną į Ame
rikos oro jėgas; suvienodint

Graikų Valdžia Neduoda 
Socialistų Vadui Pasporto

Athenai.— Graikijos mo- 
narchistų valdžia atsisakė 
duoti pasportą socialistui 
profesor. Aleksandrui Svo- 
losui į Angliją ir į socialis
tų konferencijas vakarinėje 
Europoje. Valdžia reikalau
ja, kad Svolos pasižadėtų 
kovoti prieš demokratinius 
partizanus, jeigu jis nori 
gauti pasportą.

Svoloso vadovau j a m a, 
ELD partija atsisakė daly
vauti 1946 m. rinkimuose, 
kuriuos, po anglų durtu
vais, monarchistai “laimė
jo” ,

FBI Agentai Šnipinės 
Angliakasius

Washington. — Valdžia 
pasiuntė savo FBI agentus 
į minkštųjų angliakasyklų 
sritis, kur streikuoja 400,- 
000 mainierių. FBI ieškos 
parodymų, kad angliakasiai 
šiuo streiku laužą Tafto- 
Hartley’o priėšunijinį įsta
tymą. Tie mainieriai su
streikavo be oficialio unijos 
pašaukimo.

Lewis Verstinai Saukiamas į 
Kvotimų dėl Mainierių Streiko.

Washington, kovo 29. — 
Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis atsisakė 
laisvu noru ateiti į prez. 
Trumano paskirtą “faktų 
ieškojimo” komisiją ir liu
dyti apie minkštųjų anglia
kasyklų mainierių streiką. 
Valdžia todėl išėmė teismo 
įsakymą - subpoeną, kuri 
verstinai liepia Lewisul at
vykti ir liudyti. Jeigu jis

. Vis dažniau girdėsime ir 
apie tokias- pavardes, kaip 
Longo. Secchia, Pajetta, ir kt., 
—artimus Togliatti bendra
darbius ir žymius, ryžtingus 
Italijos darbininką vadus.

Švedijos ginklus su ameri
kiniais ginklais; sumobili- 
zuot švedų pramonę kari-' 
nei gamybai ir gaut jai me
džiagų iš Jungtinių Valsti-

Jeigu taip būtų padary
ta, kaip perša karinė švedų 
šaika, —rašo “Raudonasis 
Laivynas”, — tuomet Šve
dija taptų Amerikos impe
rializmo “apendiku” (prieli
pu), ir Švedija atsidurtų 
“ant slidaus, rizikingo ke
lio.”

Maskvos laikraščiai sy
kiu pastebi, kad Švedijos 
valdžia dar nepasiduoda 
genėrolo Jungo siūlymams, 
ir užsieninis švedu minis
tras Oesten Under pareiš
kė, jog Švedija neina į ka
rinį vakarų Europos bloką 
prieš Sovietų Sąjungą.

Vakariniai Talkininkai 
Ardo Keturių Didžiųjų 
Tarybą, Sako Maskva

Berlin.—Maskvos radijas 
sakė, jog Amerika ir vaka
riniai jos bendrai pasiryžo 
suardyt keturių didžiųjų 
talkininkų užsieninių minis
trų tarybą lygiai taip, kaip 
amerikonai, anglai ir fran- 
cūzai ardo bendrąją ketu
rių didžiųjų Kontrolės Ta
rybą Vokietijai.

Sovietų atstovai pirm 10 
dienų apleido Kontrolės 
Tarybos posėdį, kuomet 
anglai, amerikonai ir fran- 
cūzai atmetė Sovietų reika
lavimą — pasakyt, ką A- 
merikos, Anglijos ir Fran- 
cijos įgaliotiniai slaptoje 
sueigoje Londone nutarė 
dėl vakarinės Vokietijos.

Paryžius. — Franci j a to
liau palaiko karo laivyne 
jūreivius, kurių tarnyba 
užsibaigia šį pavasarį.

Paryžius. — Viet Namo 
respublikiečiai, Indo - Chi- 
noj, smarkiną užpuolimus 
prieš francūzus.

tai jam gręstų 
teismo panieki-

valdžia skubi

neklausytų, 
bausmė už 
nimą.

Trumano 
išgauti teismo-indžionkšiną, 
kuriuo galėtų sustabdyt 
streiką per 80 dienų. Bet 
pirma negu toks indžionkši- 
nas galima būtų pavartot, 
tai prezidentiniu “faktų ieš
kojimo” komitetas, tūri pra
dėt veikti ir paskelbti, kad 
streikas “pavojingas visuo
menės gerovei.”

Lewis pasmerkė 
Hartley’o įstatymą 
Trumano komiteto 
kaipo darbininkų priešus.

Tafto- 
ir du 
narius,

Sen. Pepper Ragina Trumaną 
Susitarti su Stalinu

Washington. — Demok- Staliną į derybas ir pasiūly- 
ratas senatorius Claude tų sueigos vietą.
Pepper atsišaukė į prez. j Amerjka užtikfint 

medžiaginę paramą visoms 
susilaikančioms nuo užpuo
limo tautoms, sakė sen. 
Pepper. Tačiaus jis pritarė 
kariniam Amerikos stipri
nimui ir verstino rekruta
vimo panau jinimui.

Trumaną, kad sueitų su 
premjeru Stalinu ir susitar
tų taiką išlaikyti, o jeigu 
ne, tai “pasaulis gali nuo 
prarajos kranto nusiristi į 
naują neapsakomai ' baisų 
karą.” Sen. Pepper prašė, 
kad Trumanas pakviestų

SOVIETAI PROTESTUOJA IRANU1 PRIEŠ 
AMERIKONU KARINĘ VADOVYBĘ TENAI

Teheran, Iran. — Sovietų 
Sąjunga vėl užprotestavo, 
kad Iranas laiko ameriko
nus kaip vadus savo karo 
ministerijoj ir kitose aukš? 
tose valdžios’ vietose. Irano 
valdovai mėgino tą kaltini
mą užginčyti. Sovietai at
meta užginčijimus, kaip ne
teisingus, ir nurodo į sutar
tį, kurią Iranas padarė su 
Jungt. Valstijomis pernai 
spalių mėn.

Ta sutartis sako: Irano 
karo ministerija ir jo armi
ja bendradarbiaus su ame
rikonu patarėju, kad galė
tų pakelti karinį Irano ar
mijos pajėgumą. “O tas pa
tarėjas yra. Irano armijos 
vadas”, kaip tvirtina Sovie
tai.

(Irano seimas dabar 
svarsto pirkimą Amerikos 
siūlomų ginklų.)

Kartu Sovietai griežtai

Arabai Užmušė 70 
Žydų per Dieną

Jeruzalė.—Arabai su kul
kosvaidžiais ir minosvai
džiais užpuolė žydų automo
bilių grupes, važiavusias į 
atskiras žydų kolonijas; už
mušta 70 žydų ir 6 arabai. 
Arabai buvo apsupę 149 iš
likusius žydus, bet kai žy
dai, pagal anglų patarimą, 
atidavė ginklus, tai arabai 
juos paleido.

Kairieji Laimėjo Rumunų 
Seimo Rinkimus

Bucharest, Rumunija. — 
Kairiųjų demokratinių par-^ 
tijų sąjunga sekmadienį lai
mėjo Rumunijos seimo rin
kimus daugiau kaip 93 nuo
šimčiais. Toje sąjungoje yra 
Rumunų Darbininkų Parti
ja (komunistai-socialistai); 
Artojų Frontas ^premjero 
Petro Grozos partija); 
Tautinė Liaudies Partija ir 
Vengrų Liaudies’ Sąjunga.'

Sostinės Bucharest© gy
ventojai atžymėjo rinkimus 
šokiais ir muzika gatvėse. 
Rumunijos seimas susideda 
iš 414 atstovų. ,

10,000 ŽYDU MARŠUOS 
WASHINGTONAN

New York. — Praneša
ma, jog bal. 15 d. sumar- 
šuos į Washingtoną 10,000 
žydų protestuot, kad val- 

priešinasi žydų 
kūrimui Pales.ti- 

džia jau 
valstybės 
noje.

atmeta “provokacinius Ira
no išmislus”, būk jie kiša
si į vidujinius Irano reika
lus ir būk leidžia organi
zuotis iraniečių pabėgėlių 
kariuomenei sovietinėje že
mėje.

JAPONŲ SPROGINYS 
UŽMUŠĖ 21 FILIPINĄ

Manila. — Japonų palik
tas sproginys Corregidoro 
tunelyje užmušė 15 filipinų 
kareivių ir šešis darbinin
kus. Sproginys buvo aptai
sytas, kaip paprastas, “ne
kaltas” daiktas.

APKASAI ŠIAURINĖJ 
KORĖJOJ?

Seoul, Korėja. — Ameri
konai pietinėje Korėjoje pa
sakoja, kad šiaurinėj Korė
joj Sovietų kariuomenė ka
sa apkasus palei savo ruož
to siena su pietine Korėja.

Partizanai Atsišaukė 
| Raudonąjį Kryžių

Maskva. — ’ Laisvosios 
Graikijos - partizanų val
džios radijas ^šaukėsi tarp
tautinio Raudonojo Kry
žiaus pagalbos. Laisvoji de
mokratinė graikų valdžia 
paskelbė, kaip Graikų mo- 
narchistų armija kankina ir 
žudo moteris ir vaikus, su
imamus iš partizaniškos 
srities.

Fašistų Vadas—Kandidatas

Roma. — Tarp dešiniųjų 
kandidatų į Italijos seimą 
balandžio 18 yra maršalas 
Giovanni Mosse. Pastarojo 
karo metu jis buvo atviras 
fašistas ir vadovaująs. Mu- 
ssolinio generalio štabo na
rys.^ Dabar Mosse kandida
tuoja seiman kaip dešiniojo 
Tautininkų Bloko politikie
rius.

Mosse karštai remia ame
rikinį Marshallo planą prieš 
komunizmą. x

Monarchistai Skundžia 
Graikų Partizanus už 
Vaikų Gelbėjimą

Athenai, Graikija. —Mb- 
narchistai Graikijos valdo
vai skundžia Jungtinėms 
Tautoms graikų partizanus 
už tai, jog partizanai per
siunčia vaikus (iš karinių 
ruožtu)J Jugoslaviją, Bul
garija, Rumuniją ir Alba
niją.

WALLACE’O PROGRESYVIU PARTIJA 
PRADEDA IŠTISO MĖNESIO VAJU 
DĖLEI TAIKOS IŠLAIKYMO
Ruošia Šimtus Masinių Susirinkimų; Taikos Rekrutavimo 
Centrai Rinks Milionus Piliečių Parašų prieš Karą

New York.— Šį antradie
nį prasideda viso mėnesio 
vajus dėl taikos išlaikymo. 
Vajų paskelbė Nacionalis 
Komitetas dėl Wallace’o 
Kandidatūros į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Tą pa
čią dieną Wallace liudys 
senatorių kariniam komite
tui, ragindamas atmesti 
verstino rekrutavimo 
(drafto) ir visuotinos kari
nės lavybos bilius.

Pačioje pirmoje taikos
vajaus dienoje įvyks šimtai valo išvien veikti, kad galė- 
masinių susirinkimų visuo- Į tų sustabdyt baisūniškąįį 
se Jungtinių Valstijų kam- kursrymų vežimą, kuris
puošė. Susirinkimus ruošia stumia šią šalį linkui karo. 
Wallace’o komitetai įvai- Prabilkite, kol dar ne per 
riuose miestuose. j vėlu!”

Bus įsteigta “taikos re- • ----------------
krutavimo” centrai mies- Lake Success, N. Y. —žy- 
tuose. Tie centrai šauks ‘ dai šaukia sulaikyt arabų 
praeivius pasirašyti prašy- ; veržimąsi Palestinon.

MacArthuras Uždraudė 
Streikuoti Japonijos 
Valdžios Darbininkam

Tokio, kovo 29. — Ame
rikonų komandierius Japo
nijoj, generolas MacArthur 
uždraudė streikuoti japonų 
valdžios darbininkam ir 
tarnautojam.

1,500,000 geležinkeliečių, 
• telefonistų ir kitų Japoni
jos valdinių darbininkų bei 
tarnautojų buvo nusitarę 
sustreikuoti šį trečiadienį.

Valdiniai samdiniai rei
kalauja daugiau algos. Jie 
nurodo, jog net pigiai mo
kančiose privačiose įmonė
se darbininkai daugiau už
dirba, negu valdžios įstai
gose.

Reakcininkai kaltina ko
munistus už streikus,, judė
jimą.

ŽYDAI NUKOVĖ 30 
ARABU c-

Jeruzalė. — Žydai 'prane
ša, kad jie puolė ginkluotų 
arabų susibūrimą Sandaloj 
ir nukovė 30 jų. 4 žydų lėk
tuvai bombardavo ir apšau-| Vakarine Vokietija prašo 
dė ginkluotų arabų cent- ■ 5,000,000 anglies iš Angli
ms. , ! jos.

.■

Teismas Davė Intįžionkšiną prieš 
Spaustuvių Darbininkų Streikų

Hammond, Ind. — Fede- [ draudžia išsisukinėti nuo 
ralis apskrities teisėjas Lu-. sutarties pasirašymo su 
ther M. Swygert davė in- samdytojais pagal Tafto — 
džionkšiną - drausmę, įsa
kydamas federacinei Spau
stuvių Darbininkų Unijai 
neremti streikų, peržen
giančių Tafto-Hartley’o į- 
statymą. Indžionkšinas spe
cialiai atkreiptas prieš pen
kių Chicagos dienraščių 
spaustuvininkus, k u r i e 
streikuoja nuo 1947 m. lap
kričio 24 d.

Tuo drausminiu įsakymu 
teismas užgina unijai rei
kalauti, kad visi darbinin
kai būtų unijistai, ir už-
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mus .peticijas dėl taikos. 
Mėnesio pabaigoj prašymai 
bus * pristatyti Jungtinių! 
Valstijų kongresui. Walla
ce’o rinkiminės kampanijos 
vedėjas C. B. Baldwin tvir
tino, jog bus surinkta tiek 
peticijų su prieškariniais 
parašais, kad iš jų susida
rys “ištisa mylia ilgio.”

Wallace, kalbėdamas per 
radiją praeitą penktadienį, 
už reiškė:

“Milionai amerikiečių pri-

Popiežius, Šaukė Nepasiduot 
Komunistam Rinkimuose

•i

Roma. — Popiežius Pijus 
XII Velykų dienoje kalbėjo 
kokiem 200,000 žmonių, su- • 
sirinkusių Šv. Petro .aikštė
je. Jis šaukė katalikus “vy
riškai” atremti ir sulaikyti 
religijos priešus. Visi klau- 
sovai suprato, jog popie
žius agitavo balsuoti prieš 
komunistų ir kitų kairiųjų 
kandidatus, o už katalikus 
rinkimuose balandžio 18 d., 
nors neminėjo komunistų 
vardo.

Liaudis Nušluotų Karo 
Rengėjus,—Gottwald

Praga.— Komunistas Če- 
choslovakijos premjer. Kle- 
ment . Gottwald pareiškė: 
Vienintelė reakcininkų vil- 

i tis yra karas, bet “nebus 
trečio pasaulinio karo, nes 
taikos jėgos su Sovietais 
priekyje ir įvairių kraštų 
liaudis sutriuškintų savo 
valdovus, kurie pradėtų 
naują pasaulinį karą.”

i

Hartley’o įstatymą.
Unijos priešai tikisi, kad 

indžionkšinu galima būsią 
sustabdyt ir šalpų mokėji
mą streikieriams iš unijos 
fondo.

Spaustuvininkų Unij o s 
’’advokatai prašė teismą "su
laikyti indžionkšino vykdy-. 
mą. Prašymas atmestas. 
Indžiokšiną išgavo Wash- 
ingtono Darbo Santykių 
Komisija.

■ /. i t

ORAS.—Būsią vešu.

*
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Brazilija ir Argentina
Pietų Amerikoje yra dvi didelės šalys— Brazilija ir 

Argentina.
Brazilija kur kas didesnė geografiškai ir gyventojų 

skaičiumi. Tačiau Brazilija biednesnė — žmonės gyvena 
vargingiau, labiau suskurę, nors buržuazijos lobimas nei 
kiek nemažesnis, kaip Argentinoje.

Brazilija skaitoma demokratine, o Argentina — fa
šistine arba pusiau fašistine.

Bet štai, žiūrėkime, kaip elgiasi “demokratinė” Bra
zilija ir diktatūrinė Argentina su civilinėmis žmonių lais
vėmis ir demokratinėmis teisėmis.

Brazilijos “demokratinė valdžia”, klausydama Tru- 
mano, eidama pagal jo “doktriną”, ištikimai tarnaudama 
užsienio imperialistams, pradėjo prieš'savo žmones te
rorą. Komunistų Partija pavaryta pogrindin, tūkstančiai 
ir tūkstančiai partinių ir nepartinių žmonių sukišta į ka
lėjimus; progresyvė spauda pasmaugta; žodžiu, civilinės 
liaudies laisvės ir demokratinės teisės palaužtos. Apie 
jas žmonėms net kalbėti nevalia.

Tuo pačiu sykiu diktatūrinė Argentina, kuri nesi- 
puošia demokratinėmis plunksnomis, visai kitaip į tai 
žiūri.

Prieš keletą dienų Argentinos prezidentas Juan Pe- 
ron priėmė būrį užsieninės spaudos atstovų ir su jais 
kalbėjosi apie vidujinius krašto reikalus.

Kalbėdamas apie Argentinos Komunistų Partiją, 
Peron pasakė, jog Argentinos vyriausybė nesiruošia jos 
pulti policinėmis priemonėmis, kalėjimais bei kitokiais 
pajėgos būdais.

Jis pasakė, jog, girdi, tik žmones gerai pavalgydink, 
juos aprenk, suteik jiems žmonišką butą, apsaugok juos 
“nuo žiaurios kapitalizmo eksploatacijos”, tai jię patys 
nekryps į komunizmo pusę.

Taip turėtų daryti kiekviena buržuazinė šalis: tegu 
ji darbo žmones gerai aprengia, tegu juos sočiai paval
gydina, tegu juos aprūpinai žmoniškais butais ir nepri
leidžia žiauriai kapitalizmo eksploatacijai juos išnaudo
ti, tai ir bus viskas gerai. Komunistams lai suteikia pil
ną laisvę veikti ir propaguoti savo idėjas. Jei darbo žmo
nės norės jas priimti — jų dalykas, o jei ne — taipgi jų 
dalykas.

Deja, ne taip elgiasi tūli “demokratai.”
Ne tik Brazilijos “demokratija” pasirodė fašistine 

šiuo požvilgiu, — ir kitų Pietų Amerikos kraštų “demo
kratijos” pasirodė panašiomis. Geras pavyzdys — Čilė, 
kur darbo žmonės šiandien taipgi yra persekiojami ir 
demokratinės jų teisės žiauriai mindomos.

Vis tai, žinoma, šokimas pagal Trumano doktrinos 
muziką.

Neblogą dalyką Peronas pasakė žurnalistams ir ki
tu klausimu. Jis, pagal New York Timeso koresponden
tę, Virginia Lee Warren, pasakė, jog Argentina nema
nanti siųsti savo sūnų kariauti į kitus kontinentus, — 
tai yra kitas šalis grobti arba komunistus mušti, ei
nant Trumano doktrina. Ne! Peronas, pasirodo, nesiren
gia Trumano doktrinos gyvenimai! vykdyti.

Jis, tolydžio, priminė: jeigu kas nors drįstų Argen
tiną užpulti, tai nesirąstų nei vieno argentiniečio, kuris 
nestotų kovon ją ginti!

Tai pažymėję, mes nesakome, jog Argentinoje šian
dien viskas yra puiku ir visur žėri laisve.

Toli gražu ne! , '
Argentinoje persekiojimų taipgi yra. Kitoms parti

joms, kitoms srovėms neleidžiama laisvai veikti; dažnai 
varžomi net paprasti masiniai žmonių mitingai.

Kalbėdamas su užsienio žurnalistais, Peronas, matyt, 
tai nuslėpė. Tačiau, nors jeigu jis tai ir slepia, tai bent 
žmoniškiau kalba, negu Brazilijos reakcininkai valdovai, 
kurie didžiuojasi savo demokratija ir pragaištingos, 
žiaurios Trumano doktrinos vykdymu.

Daug visokių niekingų buržuazinių valdžių, įsivilku
sių į demokratijos apsiaustą, šiandien vykdo bjauresnius 
veiksmus, negu tokius, kaip Argentinos Peronas!

Peronas siekiasi, matyt, neprileisti Argentinai pa
tapti Wall stryto imperialistų verge. Ar jam tai padaryti 
pavyks — ateitis parodys.

Roosevelto Sūnūs
I

Du velionio Roosevelto sūnūs, — Elliott ir Franklin, 
—aną dieną viešai pasisakė už tai, kad generol. Eisenho- 
weris būtų pastatytas demokratų partijos kandidatu pre
zidento vietai.

Trečiasis Roosevelto sūnus, James, teberemia Tru- 
maną.

Apie ketvirtąjį Roosevelto sūnų, John, kol kas nieko 
negirdima, — tūli spėja, būk jis remsiąs trečiosios par
tijos kandidatą Wallace.

Roosevelto našlė teberemia Trumaną.
Matot, kaip “pakriko” Roosevelto šeima!
Kiekvienas Roosevelto sūnus, darydamas tą ar kitą, 

skelbia, būk jis vykdąs tėvo “principus”. Jo našlė—sako 
panašiai.

Labai svarbu, kad Elliott ir Franklin viešai pasisakė

Rašo K.
Kovo m. 10 d. sukako 

šimtas metų kai mirė įžy
mus lietuvių kultūros veikė
jas XIX a. pirmojoje pusėje 
Simanas'Stanevičia. Jo var
das įėjo į lietuvių literatū
rą. Tiesa, S. Stanevičia pri
klauso prie tų rašytojų, ku
rie išgarsėja ir išlieka lite
ratūroje tik vienu ar dviem 
savo kūriniais, tačiau to
kiais reikšmingais ir me
niškais, kad jie dažnai per-
gyvena storus tomus. Tokie 
kūriniai mūsų literatūroje 
ir yra S. Stanevičios įžy
miosios pasakėčios “Arklys 
ir meška” bei “Aitvarai” ir 
jo odė “Žemaičių šlovė”. Šie 
kūriniai užtikrina S. Stane-

| vieku mūsų literatūroje 
vietą greta Poškos ir A. 
Strazdo, o pasakėčių žanro 
srityje suteikia jam klasiko 

i vardą.
Kaip šiais įžymiais kū- 

: riniais, taip ir kitais savo 
i literatūriniais darbais S. 
! Stanevičia išreiškė gyve- 
i namosios gadynės interesus 
, ir dvasią, atskleidė epochos 
i visuomeninių tendencijų ir 
j socialinės raidos kryptį.

.S. Stanevičiai teko pasi- 
■ reikšti literatūrine veikla 
. XIX a. trisdešimtųjų metų 
: pradžioje.

. X

Po feodalinės Lenkijos— 
! Lietuvos valstybės žlugimo, 
I feodalizmas dar labiau 
I smuko ir , degeneravo, o 
krašte vis aiškiau reiškėsi 
pirmieji kapitalizmo įtakos 
veiksniai, skatinę baudžia
vos panaikinimą, valstiečių 
socialinį išsilaisvinimą, pa- 
saulietin. inteligentijos au
gimą, kuri tada daugiausia 
mokėsi Vilniaus universite
te. Pažangios demokratinės 

I idėjos, atėjusios iš Vakarų, 
i kryžiavosi su dekabristų 
į sukilimo atgarsiais ir su 
i bręstančio Rusijoje revoliu- 
i cinio sąjūdžio poveikiu, 
Vadindamos ir Lietuvoje o- 
i poziciją carizmui, sociali- 
' nei bei politinei priespau
dai. Į visuomeninio gyveni- 
I mo areną pradėjo išeiti val- 
| stiečių masės, į kurias po- 
i litiniais sumetimais buvo 
'priverstos apeliuoti ir privi- 
legijuot. klasės. Greta so
cialinių, valstybinių ir relis

Charles O’Nęill, angliakasy- 
; klų savininkų atstovas, paša-
koja spaudos konferencijai, 
kad, girdi, angliakasių sustoji- i 
mui dirbti “visiškai nebuvo' 
pamato.” Angliakasiai paliovei 
dirbti, kai United Mine Work
ers (nepriklausomos) prezi
dentas John L. Lewis prane
šė, kad kasyklų savininkai ne
gerbia kontrakto, atsisako su- 1 
daryti pažadėtą angliakasiams 

pensijų fondą.

.... » —..........
Korsakas
ginių veiksnių tuo metu vis 
ryškiau ėmė pasireikšti ir 
tautinis momentas, nes “fe
odalizmo likvidavimo ir ka
pitalizmo vystymosi prog
resas yra tuo pačiu metu 
žmonių formavimosi į naci
jas procesas” (Stalinas). 1

Kaip tik šiuo metu ir iš
kilo Vilniaus universiteto 
studijuojančios ž e m aičių 
jaunuomenės tarpe vadina
masis romantinis arba pat
riotinis sąjūdis, kuriame S. 
Stanevičiai teko vaidinti 
kone vadovaujantį vaidme
nį ir kuriame ryškiai atsi
spindėjo daugumas tų auk
ščiau suminėtų laikotarpio 
veiksnių, žymia dalimi są
lygojusių šį sąjūdį ir jo da
lyvių veiklą. Šis sąjūdis sa
vo esme buvo užuomazga tų 
progresyvinių ir liaudinių 
.tendencijų, kurios vėliau iš
ryškėjo tautinio sąjūdžio 
metu, kai ir lietuviškoji 
buržuazija,, tada dar kylan-, 
ti klasė, stojo kovon dėl sa
vo įsitvirtinimo.

S. Stanevičia pradėjo sa
vo literatūrinę veiklą dar 
būdamas Vilniaus universi
tete 1823 - 24 m. kaip pat
riotinio žemaičių sąjūdžio 
ideologas ir poetas. Jo odė 
“Žemaičių šlovė”, parašyta 
1823 m., vaizdingai išreiš
kia tas nuotaikas ir pažiū
ras, kuriomis gyveno ir 
vadovavosi patriotinio są
jūdžio dalyviai. Čia taip pat 
galima įžiūrėti užuomazgas 
ir tų motyvų, kurie praslin
kus 60-čiai metų susilaukė 
pilnutinės savo išraiškos 

‘“Aušroje” ir buržuazinio 
tautinio sąjūdžio poezijo
je.

Tačiau XIX a. trisdešim
tųjų metų pradžioje su ne
maža poetine jėga — pasi
ryžimą “gera tėviškei da
ryti”, skelbti norą “sutai
syti ką amžiai pagadino”, 
viešai pareikšti, jog atgy
janti “garbė tėvų ir liežu
vis”, žavėtis Lietuvos gar
siąja praeitimi, kuri buvo 
“ikšiol užmiršime dėl dau
gumo neprietelių”, džiaug
tis, jog jau atsirado 'žmo
nių, kurie uoliai stengiasi 
vaduoti tėvynę “iš nevalios 
pražuvimo” ir entuziastiš
kai skelbti, kad “Lietuvos 
senos giminės pražuvime 
sveikos liko” — žodžiu, de
klaruoti šitokius tautinio 
sąjūdžio programos šūkius, 
■prie kurių iš esmės mažai 
cą naujo bepridėjo ir Mai
ronis, ir deklaruoti tuo me
tu, kai Lietuvoje dar pil- 
jiutinai tebeviešpatavo ba
joriškos tradicijos su uniji
nėmis tendencijomis, — tai 
reiškė ne tik didelį S. Sta
nevičios istorinį įžvalgumą, 
bet ir progresyvumą. S. 
Stanevičia “Žemaičių šlovė
je” pasirodo tam tikru at
žvilgiu netgi pažangesnis 
už kai kuriuos XIX a. pa
baigos lietuvių buržuazijos 
veikėjus, nes jis patriotinių 
siekimų niekur nejungia su 
religiniais interesais, su 
reakcinėmis klerikalinėmis
tendencijomis, ką taip ryš
kiai matome vyraujant dau
gelio mūsų tautinio' sąjū
džio gadynės rašytojų veik
loje ir raštuose.

Savo garsiojoj pasakėčioj 
“Arklys ir meška” S. Sta
nevičia ne tik išreiškia pro
testą prieš carinę vergovę, 
bet taip pat deklaruoja ir

i prieš Trumaną. Tiesa, pasisakydami už Eisenhoweri, jie
du “grebštelia” ir Wallace’ui.

Gaila, kad nei vienas Rooseveltukas neturi savo tė
vo drąsos ir ryžto ip vengia pasisakyti už trečios partijos 
sudarymą ir Henry A. Wallace’ą. Gal būt tai pareina iš 
to, kacj jie dar, palyginti, jauni ir politikoje nesubrendę.

lietuvių nacionalį vieningu
mą. Kad suprastuipe šios 
deklaracijos istorinę reikš- i 
mę ir pažangumą, turim at
siminti, jog feodalizmo lai- i 
kais supratimas, kad žemai-į 
čiai ir aukštaičiai yra vie
nos nacijos nariai, visiškai 
nebuvo toks aiškus ir aki
vaizdus plačiosioms liaudies 
masėm, kaip vėliau, kai ka
pitalizmo- veiksnių poveiky
je ir lietuvių, tauta susifor
mavo į naciją ir suprato sa
vo' nacionalinių interesų bei 
istorinio likimo vieningu
mą. Dar “Aušros” laikais 
teko įrodinėti ir plačiai aiš
kint tai, ką taip aiškiai ir su 
tokiu menišku vaizdingumu 
jau prieš 60 metų buvo iš
reiškęs savo klasikinėje pa
sakėčioje S. Stanevičia, be 
to pasirodydamas čia dar ir 
kaip pirmaeilis Lietuvos 
gamtos poetas. Ne be pa
grindo ši jo pasakėčia vė
liau virto liaudies daina.

Antroje garsioje savo pa
sakėčioje “Aitvarai” S. Sta
nevičia davė apibūdinimą to 
socialinio pagrindo, kuriuo 
iš tikrųjų rėmėsi ir ant ku
rio tolydžio augo tautinis 
sąjūdis. Autorius pastato 
valstiečio darbą aukščiau už 
bajoriškas privilegijas, už 
tuščia smunkančiu dvarinin 
kų pasipūtimą ir įtarinė
jimus. Jis neužmena ir apie 
baudžiavą, lyg ji tuo metu 
jau nebeegzistuotų akivaiz
doje to savo ekonominę ga
lią ir socialinį ‘ pranašumą 
suprantančio valstiečio, ku
ris puikiai žino, kad tik 
darbas “viską gero gyveni
me daro” ir šį principą de
da savo veiklos ir pasaulė
žiūros pagrindam

S. Stanevičios pasakėčia 
“Aitvarai” yra pirmas ryš
kus naujos ideologijos pa
sireiškimas lietuvių litera
tūroje, pirmas talentingas 
kylančios .vąlstietijos socia
linio prariašumo pavaizda
vimas.

Kitos keturios S. Stanevi
čios pasakėčios jau nebetu
ri nei tokios idėjinės reikš
mės, nei tokio aukšto me
niškumo, kaip šios dvi. Ar 
S. Stanevičia dar ką nors 
parašė daugiau be šešių 
pasakėčių ir odės — šian
dien taip pat nėra žinoma. 
Tačiau iš to fakto, kad Že
maičiuose savo metu jis 
garsėjo kaip talentingas po
etas ir kad jo amžininkai 
jį statė net. greta Donelai
čio, galime prileisti jį. bu
vus parašius daug daugiau 
poezijos kūrinių, negu 
išliko vėlesniems 
Tačiau ir tie keli
nomi jo kūriniai dėl juose 
atsispindinčio ryškaus ta
lento, dėl pažangaus, idėjiš
kai reikšmingo turinio, dėl 
formos meniškumo ir dėl 
palyginti grynos kalbos yra

jy 
laikams, 

mums ži-

CIO United Packinghouse 
Workers prezidentas Ralph 
Helstein pats praktikuoja tą, 
ko moko. Jis išėjo i pikieto 
liniją Chicagoje. Eilėje mies
tų skerdyklų darbininkai bu
vo užatakuoti \policijos.

Viršutinis Vaizdas parodo CIO United Packinghouse 
Workers pikietuojant Los Angeles esančią Swift & 
Co. skerdykla. Apačioje—galvijai stoviniuoja Chica- 
gos skerdyklų garde, linkėdami, kad streikas niekada 

nepasibaigtų.

vieni geriausių ir reikšmin
giausių kūrinių mūsų XIX 
a. pradžios poezijoje.

Žemaičių patriotinis są
jūdis, kuriame aktingai 
dalyvavo S. Stanevičia, be 
romantinių tikslų statė ir 
eilę praktiškų uždavinių. 
Pirmiausia parūpinti ano 
meto liaudžiai pasaulietinio 
ir pamokomo turinio kny
gelių, ugdyti lietuvių bend
rinę kalbą ir kelti literatū
ros lygį, studijuoti Lietuvos 
praeitį, rinkti ir tirti lietu
vių liaudies kūrybą. Šio są-

ška, broliai Zabičiai, Valiū
nas ir dar vienas kitas per 
keletą metų tada padarė vi
sose šiose srityse daugiau, 
nei prieš tai buvo padaryta 
ištisais šimtmečiais. Didelis 
nuopelnas čia priklauso S. 
Stanevičiai. Jis taip pat rū
pinosi pateikti liaudžiai 
naudingų knygelių, vienas 
pirmųjų ėmė rinkti liaudies 
dainas ir jų melodijas.

Prakalbose prie savo su
rinktu liaudies dainų rinki
nio (išleisto Vilniuje 1829 
m.) ir melodijų rinkinio (iš
leisto Rygoje 1833 m.) S. 
Stanevičia pareiškia visą ei
lę minčių, kurios rodo jo gi
lų nusimanymą apie lietu
vių tautosaką, kuriuo jis 
pralenkia net vėlyvesn. 
mūsų tautosakininkus. Išli
kę pora jo laiškų žinoma
jam lenkų istorikui T. Nar
butai taip pat rodo nemažą 
S. Stanevičios erudiciją Lie
tuvos praeities klausimais 
ir gana blaivą ir kritišką 
jo pažiūrą dėl perdėto pra
eities romantizavimo. šiuo
se laiškuose jis, pavyzdžiui, 
gana kritiškai atsiliepia a- 
pie pirmuosius istorinius 
S. Daukanto darbus, ideali
zuojančius Lietuvos senovę. 
Tačiau bene ryškiausis S. 
Stanevičios, kaip istoriko, 
erudiciją ir blaivų kritišku
mą parodo jo didelis ir ligi 
šiol plačiau beveik nežino
mas darbas apie lietuvių 
mitologiją, kuriame jis dau
geliu atžvilgių laikosi tei
singesnių ir kritiškesnių 
pažiūrų, nei “aušrininkai” 
ir net nei vėlesniojo periodo 
kai kurie mūsų istorikai. 
Visa tai rodo S. Stanevičių 
buvus pažangų, pirmaujan
tį savo gadynės žmogų.

Jeigu dar pridėsime, kad 
S. Stanevičia dėmėjosi ir 
lietuvių kalbos tyrimu, ruo
šė lietuvių kalbos žodyną ir 
gramatiką, nors šio jo dar
bai ir nepasiekė mūsų, kad
jis gerai* pažino' senovinę i 
lietuvių raštiją ir mokėjo si padėję žydams'atmušt a-

kalus (pvz.) K. Daukšos 
garsiąją prakalbą apie lie
tuvių kalbą), tai S. Stanevi
čios asmenyje turėsime ir 
vieną labiausiai apsišvietu
sių, plačiausios erudicijos 
bei veiklos rašytojų mūsų 
tautinio sąjūdžio prieaušry- 
je.

Apie S. Stanevičios gyve- 
i n imą yra išlikę labai maža 
tikslių žinių. Mes žinome, 

i kad jis buvo bajoriškoms kil- 
į mės, 'pradžioje mokėsi Kra- 
j žiuos, vėliau baigė su 
pasižymėjimu Vilniaus uni
versitetą, o po to dirbo Lie- 

i tuvos dvaruose namų mo
kytoju ar kuriuo kitu pa
reigūnu. Po 1831 m. sukili-' 
mo daugiau atsidėjęs dirbo 
kalbotyros bei mitologijos 
studijoms. Del savo pažiūrų 
ir lietuviškos veiklos S. 
Stanevičia buvęs nemėgia
mas ir net ujamas aplinki
nių sulenkėjusių bajorų. 
Gyvenęs skurdokai. Pasku
tiniaisiais savo gyvenimo 
metais jis sirgęs džiova ir 
mažai ką begalėjęs dirbti. 
Mirė S. Stanevičia nesuka
kęs penkiasdešimties metų, 
palikdamas nemaža savo 
darbų rankraščiuose, kurių 
dalis negrąžinamai žuvo.

Ugi šiol S. Stanevičios 
gyvenimas ir. veikla buvo 
mažai teištirta. Buržuazi
niais laikais net nebuvo iš
leista atskiro jo pasakėčių 
leidinio , ir pilno jo raštų 
rinkinio. Tik tarybinėje 
santvarkoje ir S. 'Stanevi
čios asmuo bus prideramai 
nušviestas bei įvertintas. 
Mokslų Akademijos Lietu
viu Literatūros Instituto 
mokslinis bendradarbis J. 
Lebedys paruošė pilną S. 
Stanevičios raštų rinkinį ir 
išsamią jo veiklos apžvalgą. 
Šis darbas, kurį išleidžia 
Grožinės Literatūros Lei
dykla, bus geriausias S. 
Stanevičios mirties 100 me
tų sukakties paminėjimas.

MASKVOS TEATRAS 
ŠIEPIA JANKIŲ POLI
TIKĄ FRANCIJOJE

London. — Maskvos radi
jas pranešė, jog Kamernyj 
teatre ten prasidėjo satiriš- 
kas vaidinimas, kaip ameri
konai bando paverst Fran- 
ciją jankių kolonija. Tas 

! veikalas, “Liūtas Aikštėje,” 
yra parašytas Iljos Eren- 
burgo, garasaus sovietinio 
laikraštininko. Erenburgas 
lankėsi Amerikoj karo rųe- 
tu.

Jeruzalė. — Anglai sako-
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joje iškelti geriausius vei- rabų atakas.
į

2 pusi.---Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antį*., Kovo 30, 1948
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7 Lietuvių Tautos Sveikatos Apsaug. Sargyboj
Pasitraukdami iš Lietuvos 

hitlerininkai sąmoningai suar
dė visą respublikos sveikatos 
tinklą. Ligoninės buvo pavers
tos arklidėmis, poliklinikų ir 
ambulatorijų įrengimai buvo 
išvežti arba sunaikinti.

Kas matė, kaip atrodė vokie
čius išvijus Lietuvos medicinos 
pasididžiavimas — Vytauto Di
džiojo Universiteto medicinos 
fakulteto klinikos — galėjo už
sidegti didžiausia neapykanta 
fašistams. Puikios klinikos bu
vo tuščios ir subiaurotos.

Išvadavus Lietuvą respubli
koje buvo tik 600 gydytojų. Ki
tus fašistai išžudė arba išvežė. 
Vaistinės buvo tuščios — vais
tų ir medikamentų nebuvo. 
Kraštui gręsė didžiausias pa
vojus — apkrečiamų ligų epi
demijos atrodė neišvengiamo
mis.

Visi prisimename, kiek gy
vybių Lietuvoje išskynė įvai
rios epideminės ligos po pirmo
jo pasaulinio karo. Epidemijos 
galėjo lengvai plėstis mūsų 
krašte, nes buržuazinėje Lietu
voje sveikatos apsauga nebuvo 
laikoma valstybiniu reikalu.

Kas kita Tarybų Lietuvoje. 
Iš pat pirmų dienų mūsų res
publikos vyriausybė ėmėsi radi
kaliausių priemonių bet ko
kioms galimybėms epidemijoms 
keliui užkirsti, gyventojų svei
katai apsaugoti. Buvo imtasi li
goninių, poliklinikų, ambulato
rijų, dispanserių bei kitų svei
katos įstaigų atstatymo.

Visiškai aišku, kad savo jė
gomis mes nebūtume susidoro
ję su nepaprastais uždaviniais 
sveikatos apsaugos srityje. Me
dicinos aparatūra bei įrengimai, 
patys būtiniausi vaistai ir me
dikamentai Lietuvoje niekuo- 

• met nebuvo gaminami.
čia ir pajutome, kas reiškia 

būti draugiškoje tarybinių tau
tų šeimoje. Iš Maskvos ir Le
ningrado, iš Tbilisio ir Baku, 
iš Taškento ir Sverdlovsko pra
dėjome gauti rentgeno apara
tus, įrengimus fizioterapijos ir 
dantų gydymo kabinetams, chi- 
nfrgijos instrumentus, penici
liną ir sulfamidinius prepara

tus, žuvų taukus ir vitaminus.
Nebeįmanoma apskaičiuoti 

viską ką esame gavę iš broliš
kųjų tarybinių respublikų. Už
tenka pasakyti, kad mūsų res
publikos sveikatos įstaigoms 
prisiųstų įrengimų, aparatų, 
vaistų ir 1.1, vertė siekia devy
niolika milijonų aukso rublių!

Rezultate, masinių susirgimų 
pavojus buvo išvengtas. Lietu
voje nei dabar, nei 1944 metais, 
nei tuoj po karo nebuvo jokių 
epidemijų. Nesiautė ir nesiau
čia mūsų respublikoje nei tra
choma, nei įvairūs odos susir

gimai — neišvengiami karo me
to palydovai.

Ką Mes Turime
Mes nenusiraminome atsiek

tais laimėjimais. Mes skaitome, 
kad Lietuvos sveikatos apsau
gos srityje dar daug ką reikia 
padaryti, bet mes visiškai tei
sėtai didžiuojamės tuo, ką jau 
esame pasiekę.

šiuo metu mūsų respublikoje 
dirba 1,200 gydytojų, t.y. net 
kiek daugiau kaip prieš karą. 
Iš esmės jau yra atstatytos vi
sos tos sveikatos įstaigos, ku
rios veikė prieš karą.

Štai paprasti skaičiai.
Dabartiniu laiku mūsų mies

tuose veikia 58 poliklinikos, o 
miesteliuose ir kaimuose turi
me 240 ambulatorijų. Respubli
koje veikia šešios specialios po
liklinikos Vaikams, 21 vaikų 
konsultacija, 18 moterų konsul
tacijų. Miestuose veikia 22 miš
rios motinos ir vaiko konsulta
cijos. Septynios tokios konsul
tacinės įstaigos yra kaimuose.

Džiovos dispanserių ir džio
vininkų patikrinimo kabinetų 
turime 23. Odos — Veneros li
gų dispanserių yra 34, o onko
loginių kabinetų — 4. Respu
blikoje veikia 19 pieno virtu
vių, 34 sanitarinės epideminės 
stotys. Kaimuose turime 24 fel
čerių — akušerių punktus.

Lietuvos miestuose šiuo me
tu yra 50 ligoninių su 6,550 lo
vomis. Kaimo vietovėse turime 
17 ligoninių su 554 lovomis. 
Miestuose turime 10 gimdymo 
namų sū 820 lovomis. Kaimuo
se yra 28 gimdymo namai su 
281 lova. Be to Vilniaus, Suv. 
Kalvarijos ir kitose psichiatri
nėse ligoninėse yra 520 lovų.

Respublikoje veikia 6 džiovi
ninkams sanatorijos su 810 lo
vų, šešios stacionarinės ambu
latorijos su 232 lovomis.

Sveikatos apsaugos įstaigo
se dirba 13,253 asmenys — gy
dytojai, medicinos seserys ir 
kit.

Reikia pažymėti, kad visi me
dicinos darbuotojai yra valsty
biniai tarnautojai. Gyvento
jams užtikrintas nemokamas 
gydymas. Tačiau gydytojams 
nedraudžiama užsiimti liuoslai- 
kiu priverčia praktika. Turint 
galvoje, kad mūsų žmonėse 
dar stiprus pripratimas kreip
tis į gydytojus privačiai, tai ži
nomesni gydytojai turi ir da
bar gerų pasisekimų.

Mędicinos Kadrų Kalvės
Tarybinė vyriausybė skaito, 

kad esamas Lietuvoje gydytojų 
skaičius nėra: pakankamas. Ta
rybinė vyriausybė siekia, kad 
bent kiekvienam tūkstančiui 
gyventojų būtų vienas gydyto
jas. Siekiama, kad mūsų kai-

'47 prof its permtf substontiuTwage increases

Perspausdinamas is CIO Economic Outlook, šis brai- 
žinys parodo, jog korporacijos gali pakelti algas ir dar 
joms liks gana pelno. Net jeigu algas pakeltų 20 
nuošimčių, ir tai dar pelnytų daugiau, negu pelnė 

1939 metais.

1929 
LEVEL

20%
WAGE
INCREASE

194S 
LEVEL

18? 
WAGE 

INCREASE

me 
LEVEL

IO? 
WAGE. 

INCREASE

mo gyventojas galėtų gauti rei
kalui esant greitą ir kvalifikuo
tą medicinos pagalbą. Tad, rei
kia išauklėti gausų jaunų gy
dytojų būrį.
, Išvadavus mūsų respubliką 
nuo vokiškųjų okupantų Tary
bų Lietuvos vyriausybės rūpes
čio dėka galėjo vėl pradėti dar
bą Vilniaus ir Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetai, pirmoje 
eilėje jų \ medicinos fakultetai.

Vilniuje ir Kaune kas metai 
pradedant nuo 1944 metų į me< 
dicinos fakultetus priimama po 
200 studentų. Vilniuje ir Kau
ne kasmet, pradedant nuo 1945 
m., baigia universitetą dešim
tys jaunų gydytojų.

Kaune Vytauto Didžiojo Vals
tybiniame Universitete šiuo me
tu vadovauja medikai. Rekto
riumi išrinktas profesorius 
Kupčinskas, o prorektoriumi 
profesorius Abraitis. Medicinos 
fakulteto dekanas yra docentas 
Zigmas Januškevičius.

Kaune medicinos fakultetas, 
palyginti su prieškariniais lai
kais, žymiai praplėstas. Veikia 
odontologijos ir farmacijos 
skyriai. Atstatytos ir pilnutinai 
veikia didžiosios universiteto 
klinikos. Klinikose be fakulte
to mokslo personalo narių dir
ba daugiau kaip 50 gydytojų— 
ordinatorių.

Iš mokslo personalo paminė
tini anatomijos katedros vedė
jas — gydytojas Jurgutis. (Chi
rurgines klinikos vedėjas — do
centas Jaržemskis, vaikų klini
kos vedėjas docentas Matulevi
čius, venerologijos katedros ve
dėjas — profesorius Bronius 
Sidaravičius, venerologijos ka
tedros — doc. Juškys, doc. Ži
linskas, ginekologijos katedroje 
ir klinikoje — akademikas Ma
žylis, gydytojai Zubrienė ir 
Tarnauskas, akių klinikos*— 
dr. Nemeikša, stomatologi
jos katedros — docentas Mise
vičius. Klinikose sėkmingai dir
ba dr. Jurgis Venckūnas. Pa- 
talogijos institutui vadovauja 
docentas Lašienė, Kauno higie
nos institutui — gyd. Makaus
kas.

Vilniaus universiteto medici
nos fakultetui vadovauja deka
nas prof. Jonas Kairiūkštis. Iš 
mokslo personalo paminėtini 
chirurgai — doc. Katilius, prof. 
Zacharinas, doc. Norkūnas, te
rapeutai — doc. Marcinkevi
čius, doc. Liubomiras Laucevi
čius. Kitose katedrose darbuo
jasi prof, šivickas, šopauskas, 
docentai Pakanaitis, Baronas, 
Gulbinas, Indrašius, Baublys, 
Kviklys, Rimkevičius, Čepulis ir 
kt.

1947 metais pradėtos statyti 
Vilniaus universitetui naujos 
klinikos tūkstančiui lovų. Tuo 
tarpu universiteto klinikos vei
kia Raudonojo Kryžiaus ligoni
nės patalpose (direktorius doc. 
Katilius) ir I buv. Jokūbo ligo
ninės patalpose (direktorius 
doc. Laucevičius).

Mūsų Mokslo — Tyrimo 
Institutai

■ Buržuazinės Lietuvos smeto
niniai vadovai su panieka žiū
rėjo į lietuvių mokslo ir tyri
mo darbą.

Tarybų Lietuvoje ne’tik at
statyti visi veikę prieš karą in
stitutai, bet įsteigti nauji.

Vilniuje veikia Higienos —• 
Sanitarijos Institutas (direkto
rius docentas Kviklys), Tuber
kuliozės Institutas (mokslinis 
vadovas dr. Kaganas), Venęror 
logijos Institutas (direktorius 
dr. Kaminskas), Respublikinis 
Onkologijos Dispanseris, ku
riam vadovauja daktaras Kučą- 
rovas, vokiečių sušaudyto prof. 
Palčaro mokinys, Kaune veikia 
mikrobiologijos - epidemiologi
jos institutas.

Nuo 1945 metų prie Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos vei
kia Eksperimentinės Medicinos 
ir Onkologijos Institutas, ku
riam vadovauja Akademijos na
rys - korespondentas profeso
rius Vytautas Girdzijauskas.

Prie Instituto jau veikia Fi
ziologijos laboratorija (vado
vas prof, šapauskas), Mitybos 
laboratorijos (vadovas akade
mikas VI. Lašas). Tuberkulio

zės laboratoriją (vadovas prof. 
Jonas Kairiūkštis), Patpfiziolo- 
gijos laboratorija (prof. Bro
nius Penkauskas), Mikrobiolo
gijos - epidemiologijos labora
torija (vadovas prof. Girdzi
jauskas) .

Jau veikia Onkologijos sky
rius (vadovas dr. Kučarovas), 
organizuojami medicinos istori
jos skyrius, prie kurio veiks 
medicinos muziejus.
Veikia Visi Lietuvos Kurortai

Tik nuaidėjus pergalės saliu
to salvėms buvo imtasi atstaty
ti. Lietuvos TSR kurortus’. Oku
pantai - fašistai subiaurojo ir 
beveik visiškai sunaikino visus 
mūsų kurortus, ypač pajūryje.

Jau 1945 metais pradėjo 
veikti pirmosios sanatorijos ir 
poilsio namai Birštone, Druski
ninkuose, Palangoje.

1947 metais veikė jau visi 
respublikiniai ir vietiniai ku
rortai. Tūkstančiai žmonių va
sarojo, praleido atostogas Pa
langoje, Giruliuose, Juodkran
tėje, Nidoje. Tūkstančiai gydė
si Birštone, Druskininkų, Likė
nų kurortuose ir naudojosi šal
tinių ir purvo voniomis. Kaip 
prieš karą tūkstančiai žmonių 
vasarojo Pavilnio ir Pakaunės 
vasarvietėse; V a 1 a k u m pyje, 
Lampėdžiuose, A. Panemunėje, 
Kulautuvoje, Kačerginėje.

Kurortus tvarko Sveikatos 
Apsaugos Ministerijos Kurortų 
Valdybos ir Profesinių Sąjungų 
Centro Taryba, šioms žinyboms 
priklauso sanatorijos ir polisio 
namai. Nedidelius vasarnamius, 
kai ir senįau, galima kurortuo
se išsi.nuomuoti iš jų savininkų 
sezonui arba sutartam laikui.
Žmones, Kurie Stovi Mūsų 

Tautos Sveikatingumo
Apsaugos Sargyboje

Kiekvieno darbo, o ypač 
sveikatos apsaugos įstaigų, pa
sisekimą nulemia gyvi žmonės, 
kurie šiam darbui vadovauja. 
Tad, kalbėdami apie mūsų lai
mėjimus negalime nepaminėti 
tų medicinos darbuotojų, kurių 
atsidavęs darbas, didelis paty
rimas, kurių žinios ir gabumai 
užtikrina ligoninų, poliklinikų, 
ambulatorijų ir kitų sveikatos 
įstaigų sėkmingą veiklą.

Daugelis Kauno gyventojų su 
dėkingumu mini senus ir jau
nus gydytojus, kurie diena iš 
dienos teikia medicinos pagal
bą jos reikalingiems.

Tai Kauno I poliklinikos gy
dytojai Kazys Gurauskas, Do
markas, Deltuva, Bronislava 
Bylienė, dantų gydytoja Jasiu- 
laitienė, Antros moterų ligoni
nės vyr. gydytoja Emilija Bliū- 
džienė, vendispanserio vedėjas 
gyd. Valatka, septintos ligoni
nės vyr. gydytojas — dr. Jac
kūnas, infekcinių ligų ligoninės 
vyr. gydytojas dr. Tiškus, IV 
poliklinikos gydytojai—dr. Rė
klaitis, Juozas Marcinkus, šios 
poliklinikos direktorius gyd. 
Dagilis. Tai vyriausias Kauno 
draudimo įstaigų gydytojas dr. 
Kanza, geležinkeliečių polikli
nikos direktorius dr. Petras 
Musteikis, Kauno miesto moky
klų gydytojai daktaras Simas 
Janavičius ir Valerija Biliūnie
nė. Vaikų poliklinikos akių li
gų kabineto vedėja gydytoja 
Ona Liandsbergienė, III poli
klinikos dantų kabineto vedėja 
dantų gydytoja Malašaitienė.

Pasižymėjusių gydytojų eilė
se randame Vilniaus V-os poli
klinikos direktorių gydytoją 
Vyt. Paškevičių, Kauno “Rau
donojo Kryžiaus’’ džiovininkų 
sanatorijos vadovą dr. Sipavi
čių ir gyd, Kučinską, A. Pane
munės sanatorijos vadovą gyd. 
Kriaučiūnaitę.

Panevėžyje su pasisekimu 
darbuojasi gydytojai Daliuda, 
Ronkis, Gudelis, šerkšnas, Smil
gevičius, Uksas, Steponaitienė, 
Statkevičius ir kiti. Raseiniuo
se — gydytojai Elena ir Kos
tas Gaižauskai, gyd. Kavaliaus
kas. Šeduvos ambulatorijos ve
dėja gyd. Mitkaitė, Troškūnų 
gyd. Kubilienė, Prienų — gyd< 
Puodžiūnas, Jurbarko —gyd. 
Perevičius, Viduklės ambulato
rijos vedėjas — gydytojas Pet
ronis.

Šiauliuose labai populiarūs

r

Per arti dvejis metus bandęs 
gauti butą su miestavosios 
New Yorko įstaigos pagalba, 
bet buto nesulaukęs, vetera
nas Richard E. Cox pritrūko 
kantrybės. Jis su šeima su
sikraustė į puošnų Waldorf- 
Astoria viešbutį. Jo kamba
rys kainuoja po $12.50 die
nai, bet jis pažadėjo mokėti 
tik tiek, kiek jis išgali—$40 
už mėnesį, o miestas lai su

mokės skirtumą, sako jis.

gydytojai Pekoriai. Jis dispan
serio vedėjas, o gyd. Pekorienė 
poliklinikos direktorius. Uk
mergėje — apskrities ligoninės 
direktorius gyd. Baltramiejū
naitė, Telšiuose — dispanserio 
vedėja gyd. Prancevičiūtė.

Su dideliu atsidavimu dirba 
Šiaulių apskrities sveikatos 
skyriaus vedėjas gyd. Gaivenis, 
Tauragės apskrities sveikatos 
skyriaus vedėjas įžymus gydy
tojas Ant. Didžiulis. Tauragėje 
dar labai mėgiami ambulatori
jos vedėjas gyd. Norkus ir dr. 
Domas Stepanaitis. Laukuvos 
valsčiaus ambulatorijoje vado
vauja gyd. Ukrinas, Panemunė
lio — Kamajų daktaras Anta
nas Jurgelionis. Rokiškyje 
sveikatos skyriaus vedėju sėk
mingai darbuojasi gyd. Vytau
tas Barkauskas, ambulatorijos 
vedėju — gydytoja Vienožins- 
kienė, pediatru gydytojas Vy
tautas Kanauka.

Šiauliuose plačiai žinomas 
apskrities ligoninės gydytojas 
Jonas Nainys, kuris lygiagre- 
ta yra vietos medicinos, seserų 
mokyklos direktorius, chirur
gas Grinkevičius, ginekologas 
— Dielininkaitienė,' vidaus ligų 
gydytojai — šipilienė, Ona ir 
Vladas Ibenskiai, okulistas Rut
kauskas ir kiti.

Klaipėdos miesto ligoninėje 
su pasisekimu dirba palyginti 
jauni gydytojai ginekologas Aš
mys ir terapeutas Kondratavi
čius. Visame Alytaus apskrity
je žinomas puikus chirurgas 
Kudirka — apskrities ligoninės 
vyr. gydytojas. Alytuje sėkmin-

binti dar daugelį 
Tai, žinoma, neįmanoma'.

Su kokiu atsidavimu dirba 
mūsų medicinos darbuotojai, 
geriausiai apibudina tas faktas, 
kad tarnaujančių savo liaudžiai 
gydytojų eilėse randame visą 
eilę net tokių gydytojų, kurie 
pagal savo amžių jau seniai pel
nė teisę į pensiją ir poilsį.

Kauno sanitarijos švietimo 
namų vedėju dirba 74 metų 
amžiaus medicinos mokslų dak- 
tas Jonas Staugaitis. Kauno I 
poliklinikos odos ligų konsul
tantu dirba 75 metų amžiaus , 
daktaras Adolfas Medemas —' 
gydytojas su 50 metų stažu.I 
Kauno IV poliklinikos vidaus li- 
'gų kabinetui vadovauja 73 mo
tų amžiaus gydytojas Kvederas. | 
Prienų miesto poliklinikoje dir
ba vienas seniausių Lietuvos 
gydytoj ų—d ak tąras B ru n d z a. 
Utenos apskrities ligoninės chi
rurgu — ginekologu darbuojasi 
gydytojas Norvilą, kuris prak
tikuoja jau 54-tus metus!

Tokių veteranų randame ir 
vaistininkų tarpe, pavyzdžiui, 
Kauno vaistinės Nr. 58 vedėju 
dirba provizorius Matulaitis, 
vaistinės Nr. 53 — pro v. Ber
tulis, vaistinės Nr. 68 — prov. 
žvirblis, Kėdainiuose — prov. 
Stančius, Vilniuje — provizo
rius Narbutas ir kiti.
Jie Jau Nebe “Išvietintieji”
Karui pasibaigus daugelis 

gydytojų, kurie buvo išvažiavę 
į Vokietiją grįžo į Lietuvą ir 
stojo dirbti į valstybines svei
katos įstaigas.

Pasitenkinsiu kelių būdinges
nių atsitikimų nurodymu, kad 
suprastume, kaip teisingai ir 
protingai pasielgė tie kolegos, 
kurie grįžo iš “DP” stovyklų į 
Lietuvą.

Daktaras Sipavičius sugrį
žęs iš Vienos vėl apsigyveno 
Kaune, vadovauja “Raudonojo 
Kryžiaus” džiovos . sanatorijai. 
Jam buvo grąžinti visi jo pri
vataus kabineto įrengimai ir 
rentgeno aparatūra, kurie išli
ko jam pasitarukus į Vokietiją. 
Daktaras Sipavičius dabar ša
lia savo tiesioginių pareigų tu
ri gausią privačią praktiką.

Gydytojas Vaclovas Lioren- 
tas prieš karą dirbo Pasvalyje 
ir Vabalninke, karo metu dirbo 
Bremene, o iš čia pateko į “D- 
P” stovyklą Hagendorfe, anglų 
okupacinėje Vokietijos zonoje. 
Prieš metus jis sugrįžo į Lietu
vą ir šiuo metu dirba Biržų 
poliklinikoje.

Iš Bremeno taip pat sugrįžo 
gydytojas Stasys Paulauskas, 
buvęs Kauno VDU akių klini
kos asistentas. Gyd. Paulaus
kas, jo paties prašymu, paskir
tas ambulatorijos vedėju savo 
tėviškėje Girkalnyje.

Senos Lietuvos kariuomenės 
karo gydytojas Juozas Baškys, 
tarnavo Panevėžyje, po to karo 
ligoninėje Kaune, o prieš pat

gai dirba ginekologijos ir gim
dymo skyriaus gydytojas Ber
nardas Ingelevičius. Mažeikių 
ligoninei vadovauja chirurgas 
Vladas Burba, Biržų poliklini
kai— gydytojas Petrulis, Va
balninko ambulatorijai — gydy
tojas Petras Tumėnas.

Pažymėtini Marijampolės ap
skrities ligoninės vyr. gydyto
jas clr. Bielskas, vidaus ligų 
skyriaus vedėjas gydytojas 
Kaunas, Vilkaviškio poliklini
kos direktorius gydytojas June
vičius, Zarasų poliklinikos cįi- 
rektorius gydytojas Buzelis, Jo
niškio poliklinikos direktorius 
gydytojas Gocentas, Suv. Kal
varijos psichiatrinės ligoninės 
direktorius dr. Gudynas, Sedos 
•ambulatorijos vedėjas gyd. 
Tumas, Kazlų - Rūdos gydyto
jas Citavičius, -Igliaukos gydy
toja Trimakienė, Veisėjų gyd. 
Mistautas, Subačiaus gydytojas 
Černiauskas.

Atsidavusiai dirba gydytojai 
Balsevičius (Lazdijuose), Kriš
čiūnas (Kupiškyje), Šalkaus
kas (Kretingoje), Stuogis (Ve
liuonoje), Neuronis (Vilkijoje), 
Nerebockis (Raudondvaryje), 
Butkevičienė (Rumšiškėse), Kė
dainiuose gydytojai’ Gaisįūnas, 
Matiukas, Gaidys.

Žmones, Kurin Negalima 
Nepaminėti

Kad nurodyti visus gerai 
dirbančius mūsų sveikatos įstai
gų darbuotojus, reikėtų išvar-

pavard'ių. kava R. A. LietuVos korpe. Ka
rui prasidėjus pasiliko Lietu
voje, t.y. formaliai dezertiravo 
iš Raudonosios Armijos. Paga
liau, pradedant 1942 m. tarna
vo karo gydytoju vokiečių ka
riuomenėje. Sugrįžęs į Lietu
vą, gydytojas Baškys paskirtas 
Pagėgių apskrities, Viešvilės 
ambulatorijos vedėju.

Gydytojas Juozas Purtokas, 
buvęs Zarasų apskrities ligo
ninės vedėjas, karo pradžioje 
praktikavęs Varniuose, sugrįžus 
iš Vokietijos, kur jis dirbo nuo 
1942 metų, paskirtas ambulato
rijos vedėju Luokėje.

Sugrįžęs iš amerikiečių Vo
kietijos okupacinės zonos gydy
tojas Vasauskas buvo paskirtas 
Vilkaviškio apskrities ligoninės 
infekcinių ligų skyriaus vedėju.

Buvusi Suv. Kalvarijos psi
chiatrinės lioninės gydytoja 
Sofija 'Firantytė sugrįžusi į tė
vynę paskirta Suv. Kalvarijos 
ambulatorijos vedėja.

Sugrįžęs iš Vokietijos buvęs 
Mažeikių apskrities ligoninės 
ordinatorius gydytojas Juozas 
Bielskus dirba Lukšių medici
nos punkto vedėju.

Gydytojas Ramanauskas su
grįžęs iš Danijos dirba Šiaulė
nų ambulatorijos vedėju, ir 1.1., 
ir t.t.

Labai gaila, kad stovyklose 
išvietintiesiems dar vargsta 
kai kurie mokslo darbuotojai, 
atskirai imant, lietuviai gydy
tojai, o jie galėtų sėkmingai 
dirbti tėvynėje.
Lietuvai Reikalingi Gydytojai

Reikia turėti galvoje, kad 
per penkmetį sveikatos apsau
gos įstaigų tinklas dar bus žy
miai išplėstas.

1950 metais Sveikatos 
A p s a u g o s Ministerijos iš
laikomose ligoninėse lovų 
skaičius bus padidintas ligi 
9.000, palyginti su 7,300 lo
vų 1940 m. Ligi 1950 metų 
bus atstatyta ir naujai pasta-, 
tyta 16 miesto ligoninių su 2,- 
260 lovų ir 36 kaimo ligoninės 
bei gimdymo namai su 350 lo
vų. Kurortuose Sveikatos Ap
saugos Ministerijos sanatorijo
se vietų skaičius padidės ligi 
2,000, o Profesinių Sąjungų 
Centro Tarybos išlaikomose 
ambulatorijose ligi 2,700.

Per penkmetį mūsų medicinos 
fakultetai turės. paruošti 1,400 
gydytojų, o vidurinės medicinos 
mokyklos 2,750 seserų, akuše
rių laborantų ir kito vidurinio 
medicinos personalo. Vaistinių 
skaičius padidės ligi 306.

Jeruzale. — Arabų-žydų 
susikirtimuose per dieną 
žuvo 10 žmonių.

Maskva. — Sovietų vy
riausybe įspėjo Norvegiją, 
kad Marshallo planas ne
duos jai nieko gero.

PROFITS
1946 ano 1947

Bęaižinys aiškina, del ko auto, plieno ir elektriškų 
įmonių darbininkai turi teisę gauti daugiau algos. Pa
stebėsite, kad auto industrijos pelnai pernai pakilo 
481 nuošimti virš buvusių 1946 metais.' Tai tik dale
lytė visos didžiųjų pelnų istorijos, kadangi visų indus
trijų pelnai pakilo į aukščiausi laipsni, kokio pirmiau 

niekad nebuvo.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— < Antr., Kovo 30, 1948
u
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48

::

Istorinė Apysaka
Verte Kasp. Bartkus

Uja Erenburgas yra vienas žymiausiųjų 
rusų rašytojų, gi “Paryžiaus žlugimas“ — 
vienas žymiausiųjų jo veikalų. Tai didžios 
vertės apysaka, vaizduojanti Paryžiaus žlugi
mą 1940 m. Pats rašytojas Erenburgas yra 
ilgai gyvenęs Paryžiuje ir gerai pažįsta Fran- 
cijos žmonių buitį. “Paryžiaus žlugimas“ yra 
išėjęs knygoje — išleido Valstybinė Grožinės 
Literatūros Leidykla. — Laisvės Redakcija.

L Erenburgas
PIRMOJI DALIS

Andre dirbtuvė l^uvo Šerš-Midi gatvė
je. Tai sena gatvė su aprūkusiais na
mais, ant kurių sienų langinės paliko 
juodus raizginius. Čia daug senienų 
krautuvių: Direktorijos laikų sekrete- 
riai, riebūs angeliukai, dramblio kaulo 

, sagos, granato karoliai, kinų monetos, 
medalijonai su garbanomis, smilkytuvai. 
Tuo šlamštu prekiauja pasipūtusios da
mos, arba senukai, švariai nusiskutę, 
rausvi, juodomis jermulkomis. Gatvės 
kampe — ‘‘Rūkančiojo šuns” kavinė, 
kurioje pardavinėjami tabokos išdirbi- 

\ niai; lankytojus juokina senas fokster- 
jeris, kuris tarnauja ant paskutinių ko
jų su apgraužtų kandikliu dantyse. 
Įžambiai — restoranas “Anri ir Žozefi- 
na.” Žozefina meistriškai spirgina moli
niuose dubenėliuose pupeles, žąsieną, deš
rą; Anri leidžiasi į rūsį atnešti apdulkė
jusio vyno butelio arba grafitinėje lente
lėje skaičiuoja, kiek jis gaus už pietus;

* jis visuomet linksmas, pliaukši liežuviu, 
i giria patiekalus ir visiems kaišioja savo 

plačią, kaip ruonio pelekas, ranką. |Gre- 
ta—batsiuvio dirbtuvė; batsiuvys, nors 
jau šešiasdešimties metų, kaldamas pus
padžius, dainuoja apie “šelmišką meilę.” 
Dar toliau — gėlių parduotuvė: anemo- 
nai, leukonijos, astrai. Gėlėmis prekiau
ja išdžiūvusi čiuina senutė; iš ryto ji pa-* 

’. rašo ant durų, kieno šiandien vardinės.
Šaligatviai išbraižyti kreida: “rojus” ir 
“pragaras” arba “Italija” ir “Etiopija” 
— tai žaidžia vaikai. Rytą ūsuotos par
davėjos stumdinėja rankinius vežimė
lius; jos skardžiai šaukia: “Apelsinai! 
Pomidorai!” Praeina skudurninkas ir, 
norėdamas , pranešti apie save, griežia 
dūdelę; jam išneša suplyšusias liemenes, 
nusėdėtus pufus. Pavakare slankioja 
persenę dainininkai, smuikininkai, ryli- 
ninkai — dainuoja, čirpina, šokinėja; iš 
viršutinių aukštų jiems meta variokus.

. O namuose ramu, tamsoka, ankštoka: 
daug baldų, daug niekniekių. Viskas se
na — ir tas sena saugoma; ant krėslų 
užvalkalai; bufete suklijuoti puodeliai; 
užtenka kam nors nusičiaudėti, tuoj gir
do liepų arbata arba punšu, daro garsvy- 
čių kompresą. Vaistinėje pardavinėja žo
les degtinei užpilti, tvilklopėlius, tryni- 
mėlius, kačių kailiukus, kurie neva pa
lengviną reumatikų kančias. Katinų ai- 

1 bes; išdaryti ir riebūs jie murkdo par
duotuvėse, šveicorinėse, kur konsjerži- 
ninkės nuo ankstybo ryto šutina avieną. 
Ypač graži gatvė pavakariais: viskas 
tada melsva, lyg nutapyta.

Andre dirbtuvė buvo antrame aukšte, 
ir vaizdas iš ten nuostabus: stogai, sto
gai — čerpių jūra (jos panašios į ban
geles) ; viršum' stogų plonytės dūmų 
juostelės; o tolumoje, blankiai oranžinė
je pašvaistėje, Eifelio bokštas.

Dirbtuvėje ankšta, niekaip nepraeisi: 
pastovai, išklibusiomis kojomis kėdės, 
tūtelės su dažais, išklypę pusbačiai, va
zos. Atrodo, daiktai ne guli, bet auga; 

w kartais jie primena pavasario atžalyną: 
tai tuomet, kai saulė, nors jai ir drau-

džiama, prasiskverbia į dirbtuvę, ir An
dre, stebėdamasis — “tai bent meluoju!” 
— dainuoja nerimtus kupletus; kartais 
dirbtuvė atrodo, lyg vystantis miškas: 
viskas joje ruduoja, byra. Pats šeiminin
kas' panašus į medį — didelis ,lėtas, ty
lus. Iš ryto jis sėda prie darbo: piešia 
stogus arba natiurmortus — astras, žie
dinius kopūstus, butelius. Pavakare, rū
kydamas didžiulę pypkę, jis nulipa, vaik
ščioja gatvėmis, pučia dūmus; kartais 
užeina į kiną, pažiūri, kaip dūkinėja pe
lytė Miki, nusišypo ir eina namo miegoti.

Andre dirbo lėtai, lėtai gyveno: tris
dešimt dvejų metų jis, apstulbęs lyg pa
auglys, dairėsi po pasaulį. Jį jau vadino 
“subrendusiu menininku,” bet jam pa
čiam atrodė, kad jis vos tik sėdo dirbti. 
Andre tėvas, Normandijos valstietis, ge
rai žinojo, kaip iš lėto auga obelis, kaip 
savo laiku sunkėja pirmdėlė karvė; su 
tokiu pat kantrumu Andre sekė, kaip 
daiktai įgyja formą ir spalvą.

Tą ankstybą nepastovaus pavasario 
dieną Andre piešė anemonų puokštę. Kai 
pasibeldė į duris, jis susiraukė. Atėjo 
senas bičiulis Pjeras ir iš karto subur
buliavo: jis visuomet kalbėdavo greitai. 
Andre išsiblaškęs šypsojosi, nuolatos 
žvilgčiodamas į drobę: jis tik dabar pa
stebėjo, kad geltona gėlių spalva išėjo 
perdaug sunki.

Pjeras šalia Andre atrodė mažytis — 
judrus, kaip paukštis, alyvinio atspalvio 
oda, didelėmis išsprogusiomis akimis, il
gomis rankomis. Gerkliniu balsu kalbė
damas, jis šokavo tarp rėmų ir, vazų.

Inžinierius — konstruktorius Pjeras 
žavėjosi teatru, anksčiau mėgino rašyti 
eiles, dargi išleido knygutę, pasirašytą 
slapyvardžiu; dažnai įsimylėdavo ir, 
kentėdamas širdies nepasisekimus, galvo
davo nusižudyti; bet prie gyvenimo buvo 
stipriai prisirišęs ir mylėjo jį su visomis 
jo nuoskaudomis. Jis buvo jautrus, silp
navalis žmogus; ne kartą draugai jį pa
stūmėdavo į staigius poelgius. Kavinėje 
jis susipažino su muzikantu-rojalistu. 
Tuomet Paryžiuje buvo kilęs sambrūz
dis prieš parlamentą: išaiškino dauge
lio deputatų dalyvavimą Stavickio afe
roje. Kalbos apie “sąžiningumą” sujau
dino Pjerą, ir maišto naktį jis atsidūrė 
Konkordijos aukšte j e. Po pusės metų jis 
pateko į antifašistinį mitingą; kalbėjo 
socialistas Viaras. Pjeras susipyko su 
muzikantu ir ėmė kaltinti militarizmą. 
Jis ryte prarydavo dešimtis laikraščių ir 
nepraleisdavo nė vienos demonstracijos.

Tūkstantis devyni šimtai trisdešimt 
penktieji metai Prancūzijai buvo persi
laužimo metai. Liaudies frontas, kuris 
gimė tuojau po fašistinio maišto, tapo 
šalies kvėpavimu, pykčiu, viltim. Liepos 
keturioliktą ir rugsėjo septintą — Bar- 
biuso laidotuvių dieną — Paryžiaus gat
vėmis gurėjo milijoninės minios; žmo
nės veržėsi į mūšį. Jiems kalbėjo apie ne
tolimus rinkimus, apie urnas, kurios vis
ką nulems; bet jie nekantraudami gniau- 

,žė kumščius. Liaudis pirmą kartą pama
tė prieš save karo šmėklą: Vokietija įve
dė kariuomenę į pasienyje esančią Rei
no sritį; italai tramdė nelaimingąją Eti- 
jopiją. Prancūziją valdė menki žmonės, 
bijoję ir kaimyninių kraštų, ir savo liau
dies. Jie manė esą gudrūs strategai: jie 
kalbėjo meilius žodžius toli gražu nesen- 
timentaliems anglams, o paskui piudė 
Londoną Roma. Gudruoliai buvo tikrais 
mulkiais; mažosios valstybės viena po ki
tos nusisuko nuo Prancūzijos; artėjo 
vienatvės laikas. Ministerial kur kas 
daugiau galvojo apie netolimus rinki
mus, negu apie krašto likimą. Jie mėgi
no suskaldyti Liaudies frontą. Prefektai 
papirkinėjo svyruojančius, gąsdino silp
navalius. Kiekvieną dieną dygo naujos 
fašistinės organizacijos. Kilmingų šeimų 
jaunuoliai vakarais apvaikščiodavo tur
tinguosius sostinės kvartalus šūkauda
mi: “Šalin sankcijos! Šalin Anglija! Te
gyvuoja Musolinį!” Darbininkų prie
miesčiuose kalbėjo apie greitą revoliu
ciją. Išsigandę miestiečiai bijojo visko: 
pilietinio karo ir vokiečių įsiveržimo, 
šnipų ir politinių emigrantų, karo tar
nybos prailginimo ir streikų. Naujieji 
metais visiems atrodė lemiami.

Pjeras, įvykių pagautas, gyveno lyg 
stovykloje.

(Bus daugiau)

Norwood, Mass.
Iš Vyrų Grupės Pamokų

Kovo 21 d. Norwoodo Vy
rų Grupė turėjo dainavimo 
pamokas, po vadovyste. S.
Pauros. Mokinasi naujų dai
nų.

Po pamokų turėta susirin
kimas. Nutarta suruošti pava, 
sarinis koncertas su šokiais. 
Nutarta pakviesti Montello 
Liuosybės choras, vad. Ed. J. 
Sugar, su soliste Rože Mer- 
keliūte ir duetistė/nis E.. Pe
trick su P. Kundrot.

Komisija: Jonas Sastavic- 
kas, S. Družas ir J. Grybas. 
Išrinktas vienas delegatas į 
Progresyvūs Partijos suvažia
vimą nominavimui II. A. 
Wallace į prezidentus. Dele
gatas — jaunuolis Ch. Bla- 
žionis.

Sirgęs apie 6-7 savaites Vy
rų Grupės kasierius M. Užda
rinis jau pasveiko ir pradė
jo dainuoti geriau negu prieš 
susirgimą. Jei Liuosybės cho- 
>ras apsiims dainuoti, tai pa
vasarinis koncertas įvyks , ba
landžio 24 d.

Vyrų Korespondentas.
★ ★ ★

Iš Lietuvių Literatūros Drau
gijos 9 Kp. Susirinkimo

Susirinkimas atsibuvo kovo 
21 d., Lietuvių Svetainėj.

LLD 9 kp. organizatorius J. 
Grybas atidarė susirinkimą, 
paaiškindmas susirinkimo pro
gramą :

1. Narinių duoklių pasimo
kė j imas ;

2. Vajus už naujus narius;
3. Delegatų pasiuntimas į 

Progresyvės Partijos konferen
ciją nominavimui II. A. Wall- 
ace’o j prezidentus;

4. Surengimas prakalbų šį 
pavasarį:

5. Pranešimas apie Laisvės 
pikniką, kuris atsibus liepos 
4 d., Maynard, Mass.

Šio susirinkimo pirmininku 
išrinktas Robert Niaura, vei
klus apšvietus darbuose drau
gas, ypatingai daug pasidar
bavęs del Kanados Liaudies 
balso.

Virš 20 narių pasimokėjo 
duokles už 1948.

Du nauji nariai perstatyti* ir 
priimti. Už vieną kreditas M. 
Uždaviniui, už kitą Gigai Za- 
rubienei.

Vajaus reikalas apkalbėtas 
ir nusitarta energingai pasi
darbuoti gavimui naujų narių. 
Pašiskirstem distriktus, kurie 
iš kur turi gauti naujų narių 
į apšvietos organizaciją. W. 
Misevičius ir J. Galgauskas 
darbuosis’ “Rimo“ apylinkėj; 
E. Karalienė ir J. Grybas— 
“Sweetdvcl” apylinkėj; Mar
celė Krasnauskienė, S. Budra- 
vičienė, M. Uždavinis ir L. 
T ra k i m a vi č i u s—ž e m u ti n ė j d a- 
lyj Norwoodo; N. Grybienė 
apsiėmė pasimatyti su Wal
pole ir JNorfolk lietuviais ūki
ninkais. Aišku, kad iš šitokio 
užsimojimo bus gražių vaisių. 
Sužinosime sekamam susirin
kime, balandžio 17 d.

Išrinkom 5 delegatus į Pro
gresyvės Partijos suvažiavimą, 
kuris įvyks 4 - d. balandžio, 
Bostone.,

Nutarėm surengti prakalbas 
šį pavasarį. Kai betoj um kvie
sime A. Bimbą. Prie prakal
bų bus muzikalė ar vaidinimo 
programa. Prakalbos turės 
įvykti pabaigoj balandžio ar 
pradžioj gegužės. Surengimu 
turės rūpintis kuopos valdyba.

Laisves pikniko reikale, ku
ris įvyks liepos 4-tą d., May
nard’c, davė pranešimą J. 
Grybas. Pranešimas priimtas 
ir visi darbuosis,- kad padary
ti jį sėkmingu.

LLD 9 k p. valdyba išrinkta 
iš šių narių: organizatorium 
J. Grybaš, protokolų sekreto
rium J. Galgauskas, finansų 
sekretorium M. Uždavinis, iž
dininke ir literatūros platin
toja N. Grybienė.

Susirinkimas praėjo labai 
draugiškai ir su geru ūpu 
darbuotis apšvietos dirvoj.

LLD 9 Kp. Reporteris.

Holandijos valdžia palei- 
dineja iš tarnybos tariamus 
komunistus.

Pittsburghiečiai United Mine Workers (nepriklausomos) nariai, minkštosios anglies 
kasėjai, sustojo dirbę, bosams atsisakius įsteigti pensijų planą. Kovo 12-tą jų prez. 
John L. Lewis paskelbė, kad kasyklų savininkai nepagerbė sutarties, o kovo 15-tą 
angliakasiai nebėjo i darba. Jie palauks, kol bosai vykins reikalavimus. Drausmės 

ir savininkų užsispyrimas, mat, anglies nekasa.

Chicagos Žinios
Vilnies Bazaras Buvo Labai 

Pasekmingas
Vilniės bazaras buvo tikrai 

gražus, įdomus ir pasekmin
gas. šeštadienio vakare Lie
tuvių Auditorijon publika vos 
besutilpo, o nedėldienio va
kare publikos galėjo būti dar 
daugiau.

Prie visų būdelių biznis ėjo 
“kaip iš pypkės.” Greičiausia 
išpardavė savo tavorą rose- 
landietės.

Man sunku/būtų suminėti 
vardus visų, kurie darbavosi 
bazare. Neperdėjus galima 
sakyti, kad daugiau kaip šim
tas vyrų ir moterų dirbo prie 
vienokio ar kitokio biznio. 
Bazaro gaspadorium buvo 
Alekas Maziliauskas. Iždinin
ku buvo K. Zix, o vyriausiu 
tikietų agentu buvo P. Šo- 
lomskas.

žmonės noriai pirko viso
kias prekes ir dovanas. No
riai pirko ir laimėjimų ženk
lelius, G. Kovai, P. Butkus, 
Mitčelis, Prūseiką ir dar keli 
kiti buvo laimėtojų tarpe.

Petronėlė Rimkienė pada
rė ir atgabeno bazaran daug 
gražių gėlių. Ji pati darbavo
si savo stande. žmonės grei
tai išpirko gėles.

žmonių, kaip sakiau, buvo 
daug. Jeigu dar koks ekstra 
šimtas būtų susirinkęs, tai di
džioji svetainė būtų užsigrū- 
dus. Prie baro, žinoma, biznis 
taip pat buvo itin pasekmin
gas.

Vilnies reporteris paklausė 
rockfordiečių Ralienės ir Stu- 
čkienės, kaip tas svietas jom 
patinka. Jos atšovė: “Ką čia 
ir besakyti, bazaras tikrai 
šaunus ir žmonės labai drau
giški.” Bazaro nuotaika į jas 
padarė smagaus 'įspūdžio.

Urmonienė, Jurginienė, Kli- 
'bienė, Jenčienė, Butkienė, 
Juodaitienė, Swayrush, Batu- 
tis, Zaldokas, Jokubauskienė, 
Kirstukienė sušilę bėgioja, 
darbuojasi, ką nors garsina ar 
parduoda. Prie darbo buvo 
pastatyta ir jaunutė Jokub- 
kaitė. Atsiprašau, kad daug 
ko nesuminėjau. Kitų vardus 
paduosiu kitą kartą.

Publika, savo daugumoj, 
buvo vilnietiška, bet matėsi ir 
kitokių veidų. Visi jie buvo 
maloniai sutikti.

Kalbant apie programą, 
reikia pasakyti, kad visiems 
labai patiko Lee Simmons’o 
akordionistų benas. Tai jaunų 
vaikų benas. Benas labai ge
rai sumokytas. Jauni akordio- 
nistai sudrožė gražių melodi
jų. Laikraščių reporteriai pa
darė nuotraukų.

Programos pildyme dalyva
vo šie. chorai: Kanklių, Cicero 
Moterų, Roselando aidiečių, 
Eks-Mainierių.

Šie chorai mūsų visuomenei 
labai gerai žinomi. Kaip ir vi
suomet, publika giliai .įvertino 
chorų ir jų mokytojų darbą.

Bazarai įdomesni negu 
koncertai. O bazaras su kon
certine programa dvigubai 
įdomesnis, nes._ kiekvienam 
duoda tą, ko jis nori.

Reporteris.

t*

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekbruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- • 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

August Gustas
RELTAIRE FLORIST

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

(kamp. 6<8th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
t SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

f

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

. Laidotuvių
Direktorius

1113 Mt. Vemon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Litb. Daily)-* An t r., Kovo 30, 1948
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Serga Juozas Macevičius, 
5857 — 4th Ave., Rosemount; 
Juozas Paznokaitis, 2472 — 
St. Zotique St.; Antanas Sta
šaitis, Sault St. Lin, Cole St, 
Ambrose.

Jau seniai kai serga Jero
nimas Radišauskas ir Edvar
das Mašnickis, -5805 — 3rd 
Ave., Rosemount.

Jurgis Klimavičius, 'apsir
gęs sausio 28 d., randasi 
Montreal General Hospital.

Susižiedavo
Kuris laikas atgal susižie

davo Bronius žemaitis su Lu
cille Dinelle, francūzų tauty
bės mergina. Vedybos įvyks 
rugpiūčio mėn. pabaigoje.

Bronius žemaitis priklauso 
Vilijos chore ir yra geras dai
nininkas. Paskutiniam Vili-, 
jos choro koncerte gražiai pa
sirodė sudainuodamas solo.

Suspendavę Savo. Padėjėją
Miesto policijos viršininkas 

suspendavo savo padėjėją P. 
Plante, už neklausymą jo 
įsakymų. Drauge su Plante 
suspendavo ir moralės sky
riaus viršininką A. Courval, 
kuris užsistojo už padėjėją.

Dėl šio įvykio kilo didelis 
skandalas miesto valdyboje. 
Nekurie miesto valdybos na
riai užsistojo už suspenduotus 
ir reikalauja padaryti tardy
mą. Matomai, kad tarpe po
licijos viršininko ir padėjėjo 
yra politinė nesantaika. P. 
Plante yra Duplessio šalinin
kas, o Langlois — majoro C. 
Houde. Tarpe majoro ir Du
plessio politikos yra skirtu
mas, kas paveikia ir į jų 
liniukus.

Pirmas Brolių Pasimatymas
Kovo 16 d. į Montrealą at

vyko iš Vakarų Virginijos, Su
vienytų Valstijų, Petras Mor- 
kevičius, pirmu kartu pasi
matyti su savo broliu Adolfu. 

Petras Morkevičius yra 65 
metų amžiaus ir yra vyriau
sias septynių vaikų šeimoje, 
kai, tuo tarpu, Adolfas yra 
40 jnetų ir yra vienas iš jau
niausių. Petrui išvykstant i 
Jungtines Valstijas 1899 me
tais, Adolfas dar buvo negi
męs.

Adolfas Morkevičius atvyko 
į Kanadą apie 20 metų atgal 
ir yra darbštus progresyvių 
draugijų darbuotojas, LLD 47 i 
kuopos sekretorius.

Brolis atvyko nepranešęs ir
Adolfui padarė didelį surpri- mentas praneša, kad mieste 

yra smarkiai prasiplėtusi vai
kų liga measles (tymai).
lig paskutinių davinių, yra už
registruota, nuo sausio 1 
4,329 susirgimai. Ligos
rijodas baigsis kovo mėn. pa
baigoje.

Yra numatyta, kad ši liga 
kas antri metai pasikartoja 
epidemijos formoje. Tymais 
tenka apsirgti beveik kiekvie
nam vaikui ir daktaras Cha
rest perspėja, kad ši liga yra 
pavojinga vaikams iki trijų 
metų amžiaus, nes nuo to iš
sivysto kiti negalavimai, ir 
tėvai turėtų mažus kūdikius 
saugoti nuo šios ligos. 

i

sa-

Tymų Epidemija
Miesto sveikatos depart-

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

I

I

I

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygeli. Pa- 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ......................................

Oficlerlų Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; dang juokų . .........

Apie Dangų. Saulę, Mėnesi ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

kų jie reiškia ................................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ..............................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ............ _..........................
Dainų Knyga, su apie 120 Įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistai*. už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais..................................................... _
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynėje—ir apie du

brolius .........................................J..........
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ._.......................... v......
Eustachljušas, apysaka iŠ pirmutinių 
*>'amž. krikščionybės ...............................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinfeoa ir 

kitokį elgėsiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų t»amok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nosim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ............................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais .......................................... .
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir t.t..................... -.... .......
Kabalas, laimė* rodyklė, su Saliamono 

nosla ..................  .........
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

•u paveikslais ......................... . .... .
Keliautojai, j Šventų Žemę, Jeruzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjlmai laimių 

rašant paikutes .................„........... -
Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ..................................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ............. -
Paparčio Žiedas, kur Jį gali atrasti, ir 

vlskų paskui žinoti ........... ................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link Šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ............................... ..................

Praloto OliŠausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik.

Pekla, Kur JI Yra? Kam Reikalinga? 
Ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo .............

‘Ragana, graži apysaka ............................
Raktas j Laimingų Gyvenimų, 'atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ...................... ........... ..

Noah Ark’as. įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jla yra tikras

Kristaus pasekėjas .............. ...... ...........
Trys Užkeiktos Karetaitės ........ ............
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, au apie 459 

receptų ........................... . ............ .
Stebūklipgas Veidrodis, apysaka v....._ 
Sa viz rotas, juokų Ir funių knyga su 
paveiks. .... . ......... . ..................
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 

81.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų .paveiki. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 vlaoktų augmenų ir kam 
jie tinkami ......................... ............

Laiškams popiera, rašytą | Lietuva, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tua. 
40c; 3 tu z. $1. •

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių Ir kilo 
kokio niežulio. Uncija ... .................
Dvi uncijos ....... . ..............._________

ŽOLES ARBATOS FORMOJE ( 
Kraujo Valytojas ......................................

Nervų pastiprintojas ................... .. .......
Moterų reguliatorius nuo ęunkių periodų 

• Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthnses 
Nuo kosulio Ir Kokliušo .....................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ...... —
Palangos TraJanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ...................... ..
Išvalymui akmenėliai, kad nešlaplntl

lovoje .......... .............. . ..... ......................... .
Vidurių' valytojas ............................ . ...... ..
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų . .......
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...............
Nuo ŠlapligČs diabetų ........ ......................
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaislng. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfeter) .....     $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00, x
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

pleiskanas, 
pražllimo ....       <0c
Norintieji Įsigyti bile vienų iŠ virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite Į:

M. ŽUKAITIS,
884 Dean Spencerport, N. Y.

(adv.)

Ligos, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes ii Jot Neišbėgsi 
su pareikši................................
Žydas, įdomūs skaitymai ......

$1.75

75c

15c 
lOe 
25c

$2.25

30c

35c
75c

35c
25c

25c

35c

35c

30c 
15c 
35c 
25c

35c

25c

35c

15c

25c
35c
35c

25e
35c

65c
50c
25c

25c
10c

25c

$2.50

25r

30c
35c

$1.00 
25c

11.50 
25c 

$1.50

11.00
25c

SOc 
pusi.

45c

25c

S1.2t> 
$2.25

•Oc 
85c 
«8c 
•0c 
66c 
COc

75c

SOc 
60c 
60c 
85c 
85c

Pailių ..........................    85c
vandeninės ir širdis* ligų 60c
nemalonaus kvapo ..............  85c
surūgusio pilvo (heartburn) »..— 85c
veneriškų ligų .......................   $1.25

sutaiko slinkimo Ir nu*

V

Su-

d., 
pe-

Pirmas Bandymas
Pirmu kartu medicinos isto

rijoje yfa daromi bandymai 
su pelėmis R. Victoria ligoni
nės neurologijos instituto la
boratorijoj, kad suradus prie
žastį navikų augimo žmogaus 
smegenyse, ir būdą, kaip jį iš
gydyti.

Dr. Bates įleido chemikalų 
į- pelės smegenis, kad išaugi
nus tos pačios rūšies navikus, 
kaip kad auga pas žmones. 
Pelės smegenų bangos buvo 
rekorduojamos pagalba elek
tros, ir pasirodo, kad jos tu
ri panašumo į žmonių smege
nų leidžiamas bangas. /

Išaugintą pelės smegenyse 
naviką bus bandoma gydyti 
elektros pagalba. Jei šis ban
dymas pavyks su pelėmis, bus 
taikoma ta pati gydymo teo
rija ir žmonėms.

Vakarienė Gražiai Pavyko

San Francisco, Calif

pa

SU- 
bū-

• Kovo 6 d. Montreal© Lie
tuvių Sūnų ir Dukterų pašal- 
pinė Draugija surengė šaunią 
vakarienę Vytauto kliubo sa
lėje. Vakarienė buvo puikiai 
paruošta ir visu kuo buvo 
sekriiinga.

Vos spėjus šeimininkėms 
dėstyti valgius ant stalų,
riai žmonių pradėjo plaukti ir 
apie 8 vai. vakaro visi stalai 
buvo apsėsti. Būriai svečių 
dar vis ėjo ir nežiūrint, kaip 
apsukriai šeimininkės sukosi 
aplink stalus, nespėjo visų 
priiminėti. Beregint užsipil
dė abi kliubo salės; viršuje 
šokių, o apačioje—valgomoji. 
Anksčiau 'atvykę turėjo ap
leisti savo vietas prie stalų dėl 
naujai atvykusių, kad davus 
progos visiems po truputį pa
sivaišinti. Bet, nežiūrint įvai
rių nepatogumų ir nedateklių, 
vakarienė praėjo smagioj nuo
taikoj ir visi gražiai pasivaiši
no ir pasilinksmino.

Reporteris.

Jugoslavijos premjeras 
Tito pareiškė, jog Italijos ir 
Jugoslavijos demokratinės 
jėgos lengvai ir draugiškai 
išspręstų Triesto klausimą.

Purcell, Okla. — Šios val
stijos seimelio narys Pur- 
man Wilson patrauktas 
teisman už žmogaus nušovi
mą dėl meiliško pavydo.

Washington. — Praneša
ma, kad Amerika ’ prašys 
anglus pasilaikyti Palesti
noj, “iki bus ten įvesta 
Jungt. Tautų globa.”
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Iš LLD 153 Kuopos Veikimo
1947 metais kuopa turėjo 

$648 įplaukų. Darbininkiš
kiems ir visuomenės reika
lams išaukota $595.

Nuo pradžios šių metų jau 
turėjome eilę parengimų. Tu
rėjome progą matyti ir filmą 
iš Tarybinės Lietuvos. Filmą 
buvo įdomi, žmonėms patiko. 
Vasario 1 d. buvo surengti 
puikūs pietūs pasitikimui drg. 
S. Sasnos, iš Brooklyn, N. Y. 
Pietus rengėm kartu su Oak
land kuopa. žmonių atsilankė 
daug. Vakarui pirmininkavo 
drg. Karosienė. Kalbėjo drg. 
S. Sasna. Jos puiki prakalba 
visiems patiko.

. Drg. M. Mijat kalbėjo su
grįžusi tik, ką iš kelionės, kal
bėjo apie Hawaii. Jinai daug 
įdomių dalykų pasakė. Drg. 
Mijat turėtų parašyti į spau
dą savo Įspūdžius. Kalbėjo 
keletas kitų, kurių visų nežy
mėsiu. Pelno liko nuo pietų 
abiem kuopoms po $30.50, ku
riuos skiriame Laisvės reika
lams. Vasario 6 d., viešnia da
lyvavo LLD kuopos susirinki
me, kuris buvo gana skait
lingas. Tarp kitų gerų tarimų 
buvo nutarta paskirti Laisvei 
iš iždo $25.

Po susirinkimo turėjome 
draugišką pasikalbėjimą ir 
užkandžių, ir aukų sudėjome 
$49.50. Viso pridavem drg. S. 
Sasnai nuvežti Laisvei $106.

Aukavo sekamai: Po $5 : 
M. Baltulioniūtė, T. King, *A. 
Šatas, 13. V. Sutkai; po $3: P. 
Chapas, W. Wychunas, Mr. 
Čorvin; po $2: Mr. Mrs. Mi
jat, 
nis, 
nai, 
te;

F.

pietus rengėme 
Kobliną.
d. čia kalbės A. 
neseniai sugrįžusi

Arabai Įspėja Nesiųst Jungi. 
Tautų Armijos Palestinon
' Kairo, Egiptas, — Jakui 
Khoury, Aukštojo Palesti
nos Arąbų Komiteto atsto
vas, pareiškė, jog arabiški 
kraštai siųs savo armijas į 
Palestiną mušt laukan “sve
timųjų kariuomenę,” jeigu 
Jungtinės Tautos atsiųstų 
j

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS, patyrusios nrie $3.50 ir 
$5.50 suktieEų. Kreipkitės ištisą savaitę. 

BUCCERI DRESS, 2035-2nd Avenue 
(105th St.) Pirmos lubos.

(76)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

juo- 
Ne- 
bus 
So- 

Pra-
Ižanga

gal

Dresden, Vokietija. — 
Tapo mirčia nubausti 3 na
ciai, kurie dalyvavo nužu
dyme 80,000 žmonių kon
centracijos stovyklose.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Ketvirtadienį, balandžio 1 d.,
W. Broadway, įvyks nepaprastas vi
sų PCA ir Trečios partijos susirin
kimas, 7:30 v. v. Yra didelis reika
las, kad visi nariai būtumašiame su
sirinkime, nes turėsime daug naujų 
pranešimų iš trečios partijos veik
iąs. Komitetas: A. Dambrauskas 
R. Šapokas. (75-76)

SO. BOSTON, MASS.
Balandžio 3 d., 7 v. v., 318 Broad

way, ALDLD moterys rengia sma
gų parengimą (panašų į bazarą). Čia 
bus galima smagiai praleisti vakarą 
ir labai maža kaina įsigyti gražių 
dalykėlių. Turėsime skanių užkan-i 
džių, gėrimų, taipgi muzikos. Kvie
čiame visus dalyvauti. Įžangos ne
bus. — Rengėjos. (75-76)

ir

BROOKTON, MASS, z
Svarbios prakalbos darbininkų rei

kalais įvyks kovo 30 d., Mooses 
Hali, 49 Main St., 7:30 v. v. Kalbės 
Elizabeth Guriy Flynn. Įžangos ne
bus. Prašomo visus dalyvauti. Ren
gia Am. Comm, for Prot.- of Foreign 
Born. (74-75)

MONTELLO,MASS.
Svarbus visuomenes susirinkimas, 

.šaukiamas. Progresyvių Amerikos 
Piliečių, lietuvių skyr. įvyks 30 d. 
kovo, L. T. Name, 8 Vine St. Kvie
čiame dalyvauti. — Valdyba.

(-74-75)

DETROIT, MICH.
Balandžio 4 d., Įvyks Koncertas, 

kuriamė dainuos K. MenkeliūnaitČ, 
viešnia iš Italijos. Įvyks- CIO Hali, 
14th St. ir McCrow (buvusioje Fin
nish Hall). Pradžia 5 v. V. Įžanga 
koncertan $1.20. šokiams 50c. Po 
programos bus šokiai. (x)

PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖĘAščIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

čių knyga, apdaryta ir jau siuntinėjama 
prenumeratoriams. Kurie dar neužsisakėte 
tos knygos, tuojau užsisakykite. Kaina 
$1.00.

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti Ir 
- pinigus. Ant jūsų pareikal&vimo knyga tuo
jau bus pasiųsta. H

To paties autoriaus pirmoji eilėraščių 
knyga “Bešvintantis Rytas” galima gauti 

' Caisvės knygyne ir kaina tik 50c. Kurie 
dar neturite pirmosios knygos, užsisakykite'’ 
dabar,, užsisakykite abi kartu, prisiųsdami 
$1.50.

Abiejose knygose yra daug giliai žmo: 
gaus sielą žavėjančių eilių. Tai knygos, 
kurios turėtų būti kiekvieno kultūriško 
žmogaus namuose.

Užsisakydami adresuokite:

427 Lorimer St Brooklyn 6, N.'Y.

Kazlauskas, V..Lizde- 
Strauss, A. M. Baro- 
U. Burdai, E. Vilkai
ti : K. Šilkaitienė, J.

F. Leining, J. Ja-
Po 

Kobrinas, 
zuk, P. A. Norkai, K. Karo
sienė ir Louise 50c.

Maistą aukavo draugės: M. 
Mijat, T. King, V. Sutkienė, 
K. šilkaitienė, M. Baronienė, 
E. Vilkaitė.

Tam pačiam susirinkime 
buvo aukota Laisvės ,bazarui 
$10, dėl palaikymo CIO 
dio valandos ir Ispanijos 
nuoliams, pabėgusiems 
Franko režimo po $10.

Bankietas Pasitikimui Drg. 
Casko

Vasario 29 d, turėjome LLD 
kuopos varde, pas J. Kobliną, 
draugų L. ir J. Caskų pasiti
kimo bankietą. Mes jau seniai 
laukėm" jų, žinojom, kad at
važiuos apsigyventi j San 
Bruno, Calif., pas savo dukre
lę su žentu, kurie čia jau la
bai gražiai įsikūrę gyvena.

.Tikrai nudžiugome sužino
ję, kad jau apleido šaltąją 
Chicagą. Draugė 
pirmiau lankėsi
ir sykiu darbavosi su mumis.

Užtai daug žmonių susirin
ko juos sutikti. Kuopos varde 
buvo įteikta maža dovanėlė ir 
kita dovanėlė buvo duota nuo 
ju draugu : J. M. Radę ir B. 
V.JSutkų. , ,

BuVo sveikinimų*, linkėjimų, 
prakalbų. Nepamiršta ir dar
bininkiška spauda, kuriai jie 
darbavosi 
go j.

Drg, J. 
kad ateina 
kvietė
Aukavo sekamai: Po $5: L. J, 
Casko ir F. J. 
K. Karosienė •, 
kai; po $2: J. 
A. Jakobs; po 
lauskas ir C.
$1: V.' Burda, dd.
dd. Kalvaičiai, J. Rose, A. Ša
tas, M. Baltulioniūtė; po 75c: 
T. King, J. Kobrinas; po 50c: 
E. Vilkaitė ir Louise. Viso — 
$32. Nuo parengimo liko $33. 
Viso Vilnies paramai sukelta 
$65 dd. Caskų priimtuvių 
bankiete.

Velinam draugams Cas- 
kams geriausio pasisekimo gy
venti saulėtoj Kalifornijoj ir 
darbuotis visuomenės - labui.

Paul Robeson Koncertas
Vasario 22 d. buvo sureng

tas koncertas garsiajam bari
tonui Paul Robeson Scottish 
Rite Auditorium, United Pub
lic Workers- CIO. Publikos

Ra- 
jau- 
nuo

Casko jau 
Cali forui joj

gyvendami Chica-

Casko prisiminė, 
Vilnies bazaras ir 

prisidėti su parama.

Vesely; $3.50 
$3 B. V. Sut- 
M. Bade ir W. 
$1.50: J. Kaz- 
Makutėnas; po

Norkai,

buvę kimštinai užpildytos dvi 
didžiulės svetaines. Lietuvių 
daug dalyvavo koncerte.

Kovo 21 d. laukėme drau- / 
ges A. Jonikienės iš Chicagos. 
Pasitikimui 
pas drg. J. 
- Kovo 30 
E. Strong,
iš ilgos kelionės po Europą ir 
Aziją. Prakalbas rengia Am
erican-Russian Institute, Scot
tish Rite Auditorium, 8 vai. 
vakare.

Balandžio 3 d. bus didelis 
sąjūdis San Franciscoje. Tą 
dieną* bus teatras ir balius. At
važiuos iš Los Angeles gabiau
si lietuviai artistai sulošti 
kingą veikalą “Moterims 
išsimeluosi.” Po lošimo 
šokiai. Parengim'o vieta: 
kol Hali, 739 Page St. 
sides 8 vai. vakąre. 
75c.

Kviečiame visus iš arti ir 
toli atsilankyti, visi gėrėsitės 
pamatę šį veikalą ir lošėjus.
x Drg. A. Levanienė 

jpiums padainuos.
Smagu priminti, kad San 

Franciscoje apsigyveno kele
tas lietuvių šeimynų ir orga
nizacijos padaugėjo nariais. 
Draugai: Z. M. Mozuraitis iš 
Brooklyn, N. Y.; P. A. Nor
kai iš Pittsburgh, Pa.; Novak 
L. ir J. Casko iš Chicagos. Nors 
jie gyvena kiek toliau nuo čia, 
bet sykiu dalyvauja.

P. Norkus susirgo krauja- 
plūdžiu ir, daktarų įsakymu, 
turės gulėti lovoj kelias sa
vaites. Velinam Norkui grei
tai pasveikti.

Kita smagi žinia. Drg. J. 
Beker, kuris gyvena Vale jo, 
Calif., laimėjo naują šių me
tų automobilį Plymouth, ir jau 
gavo leidimą vairuoti. Drau
gas džiaugiasi, kad bus leng
viau susisiekti su San Fran- 
ciscę. žada tikrai būti balan
džio 3 dieną pamatyti losan- 
geliečius lošiant.

Beje, draugės losangelietės, 
A. Bernotienė ir A. Aukštienė, 
Čia lankėsi. Gaila, kad jos taip 
greitai turėjo grįžti atgal.

V. Sutkienė.

Kunigas Ragina Laiškais 
Agituot už Italijos Klerika

lus Rinkimuose
New York. — Velykinia

me pamoksle katalikų kuni
gas Fulton Sheen ragino i- 
talus rašyti giminėms ir 
pažįstamiems laiškus Itali-1 
j on, kad balsuotų už katali
kus, o prieš komunistus ba
landžio 18 d. rinkimuose.

Washington. — Amerika 
atmetė Sovietų protestą 
prieš slaptas Amerikos, 
Anglijos ir Francuos dery
bas dėl Vokietijos.
E....................... --....................-11

GERI PIETŪS!
Kada norite geru pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

E----------------------------------------------------- o

DA1LYDĖS 
PATYRĘ 

PRIE STALŲ AR ANT MAŠINŲ 
UŽBAIGEI AI 

PATYRĘ
TRINTOJAI IR UŽBAIGEJAI 

Dienom ai Naktim Siftas 
NUOLAT GERA ALGA 

Laikas ir pusė viršlaikiais
8 Apmokamos Šventės. Vakacijos
YONKERS CABINET CO.
928 OLD NEPPERHAN AVE. 

YONKERS, N. Y.
(76)

Graikijon atplaukė keli 
Amerikos karo laivai.

Washington. — Senato
rius Vandenberg viešai ne
paskelbė raporto, kuriame 
jis kaltino Chinijos čiang 
Kai-šeko valdžią už sugedi
mą ir suktybes.

Boston.— Prasideda teis
mas prieš amerikoną R. H. 
Bestą, kuris per Berlyno 
radiją skleidė karinę' nacių 
propagandą.

••J. J. Kaškiaučius, M. D.j-
J ’ 530 Summer Avenue, ’ •
J • Newark 4, N. J. • •
;; HUmboldt 2-7964 ••

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-; 

grupių ir pavienių/ 
Iš senų padarau; 
naujus paveiks- < 
lūs ir krajavus; 
sudarau su ame-< 
rikoniškais. Rei-; 
kalui esant ir 
padidinu tokio; 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmakavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

tuvių, kitokių

ĮSIGYKITE 
Angliškai-Lietuvišką

Mes siūlome Jums Angliš
kai - Lietuvišką ŽODYNĄ, 
kuriuo galite labai daug 
pasinaudoti. Žodynas nedi
delio formato — 6x4 co
lius. Lengvai gajima keše- 
nėje nešioti. 400 puslapių, 
kietais audeklo apdarais. 
Pirmiau parsidavė po 
$4.00, dabar atiduodame už 
$3.00. Užsakymus siųskite:

P. PANEMUNIS, 
P. O. Box 64, Dept. L 

Boston 87, Mass.

Dienraščio Laisvės

PIKNIKAS
Bus dviejų dienų šventėje

, Sekmadienį

LIEPOS 4 JULY
. " KLAščIAUS

Clinton Park e
Betts & Maspeth Avės.

Maspeth, L. I., N. Y.

Matthew 
BUYAUSKĄS
• Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

TT r. f ’! .. .............. -»|

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokillų, krikštynų, parių, vestuvių 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Stevcn Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI ,

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiek vieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai 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

’ PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698 'X

I
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Kunigas Balkūnas— 
Prelatas Už 
Politikavimą

tai,

Bal-

šian- 
kunigams 

prakeiktu- 
— grynai

popiežius

Praėjusį sekmadienį Mas- 
petho kunigas Balkūnas pasi
gyrė, kad jį popiežius pada
rė prelatu. Dabar, vadinasi, 
Jonas Balkūnas bus vadina
mas “monsinjoru.”

Parapijonys, išgirdę 
klausiasi:

— Už ką gi popiežius
kūnui toks mielaširdingas ? 
Nejaugi kun. Balkūnas yra 
kuo nors šventesnis už kitus 
lietuvių kunigus? Ar jis il
giau už kitus kunigauja?

Nieko panašaus, broliai pa
rapijonys. Popiežius 
dien titulus teikia 
ne už šventumą ar 
mą, bet už politiką 
už politiką.

Prieš tūlą laiką
padarė prelatu kun. Urbona
vičių už tai, kad jis per Dar
bininką kolioja komunistus.

šiandien prelatu padarytas 
Jonas Balkūnas kaip tik už 
tuos pačius “nuopelnus.”

Vatikanui šiandien rūpi, 
kad kiekvienas kunigas būtų 
didelis komunistų plūdikas.

—Tai, ko dagyvenome! — 
šaižiai nusijuokė parapijoms.

Jungtinių Tautu
Festivalis

Balandžio 3-čią, šeštadienį, 
įvyks įdomus koncertas, pa
vaizduojantis “Tarybų Sąjun
gos ir Jos Kaimynų” meną. 
Dalyvaus' ukrainų, rusų, jugo
slavų, lenkų, čechoslavų, ven
grų ir gal tūlų kitų tautų 
chorai, zšokių grupės, solistai. 
Koncertas bus Central High 

■ ''School of Needle Trades au- 
ditoriume, 225 West 24th St., 
New Yorke. Pradžia 8:30 v. 
vak.

. Rengėjų pirmininke yra 
Ruth Bryan Owen, buvusi mū
sų šalies atstove Danijai. Ren- 

for 
St.,

Aliejinio pečiaus eksplozi
joje 276 Prospect Avenue, 
brooklyne, keturi asmenys su- 

eisti.

Ateinantį sekmadienį prade
dama kampanija sukelti $1,- 
750,000 fondą kovai prieš 
vėžio ligą.

gia World Festivals, 
Friendship, 2 West 45th 
New Yorke.

V 4

Maureen O’Hara su Robert 
Young žvaigždėse komiškoje 

filmoje “Sitting Pretty,” 
Roxy Teatre.

Šaltos Velykos
Norėjusios pademonstruoti 

pavasarinius velykaičius — 
naujutėlius puošmenis, ponios 
ir panelės nusivylė. Reikėjo 
vilkėti senuoju ploščiumi. 
Temperatūra pačiu paradavi- 
mo laiku buvo 35 laipsniai ir 
aukščiau 49 nepakilo. Naktį 
buvo nupuolusi iki 28 laips
nių.

Diena, tačiau, nebuvo šal
čiausia. šalčiausia kovo 28- 
ta yra buvusi 1923 metais. 12 
laipsnių, o šilčiausia — 1945 
m., 81 laipsnis.

Wallace Prakalbos Prasidės
8 Valandą, Bet...

Paskutiniai tikietai pas par
davėjus buvo gaudomi labiau 
už velykaičius praėjusiomis 
Velykomis. Ar daug jų be
bus likę iki trečiadienio, o gal 
ir nieko nelikę — sunku pa
sakyti. Vienas aišku: norint 
įeiti į salę ar nors užtikrin
tai arti salės prieiti, reikia 
nepavėluoti.

Masinio atsiliepimo rengėjai 
nesibijo. Garsiakalbiai išve
džioti po salę ir už salės. 
Gautas leidimas susirinkti ir 
prie salės, ant viso Willough-

by Ave. Juo daugiau publi
kos, sako rengėjai, tuo ge
riau. Wallace yra tautų su
gyvenimo ir taikos šalininkas 
—vienatinis toks kandidatas j 
prezidentą šiuo tarpu. ' Jis 
stipriai pasisakė prieš draftą, 
nes, sako jis, draftas, milita- 
rizmas, veda į karą.

Wallace prakalbos Brookly
ne įvyks šio trečiadienio va
karą, kovo 31-mą, Labor Ly
ceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne.

LMS 3 Apskrities 
Konferencija 
Sekmadienį

balandžio 
svetainėje,

dalyvaus 
Philadel- 
Waterbu-

Pasisakė už Didžiausį 
Gegužinės Paradą

didžiausiu troškimu iš- 
atmušti šalies 
ir draftą,

Su 
laikyti taiką, 
militarizavimą ir draftą, vi
suomet vedančius į karą, su 
šūkiais prieš vergiantį darbi
ninkus Taft-Hartley įstatymą, 
konferencija pasisakė darbuo
tis už didžiausi Pirmosios Ge
gužės paradą New Yorko is
torijoje.

Pirmosios Gegužės paradui 
planuoti konferencijoje, įvy
kusioje kovo 27-tą, praėjusį 
šeštadienį, Hotel Diplomat 
balruimis, New Yorke, buvo 
pripildytas darbo unijų ir vi
sokiausių liaudies organizaci
jų “diplomatais” — delegatais 
ir atstovais. Dalyvavo virš 
tūkstantis delegatų.

Kalbėjo Nuteistos Ingramų 
Šeimos Motina-Senutė 

Konferencijoje lankėsi Mrs. 
Amy Hunt, motina Mrs. Rosa 
Ingram’ienės, nuteistosios mir- 
tin Georgia valstijoje, senutė 
Ingramienės dviejų berhiukų, 
kurie taipgi nuteisti mirti. 
Konferencija priėmė rezoliu
ciją, reikalaujančią išlaisvinti 
Ingramų šeimą ir uždrausti, 
diskriminaciją.

Prieš Verstiną Ėmimą
| Karines Jėgas

Konferencija taipgi priėmė 
rezoliuciją prieš Marshallo 
planą ir prieš draftą — prieš 
verstiną ėmimą į karinę tar
nybą, kadangi tas veda į ka
rą. Ir visa vyriausioji gegu
žinės tema bus išlaikyti taiką. 
Seks iš to išeinantieji visi kiti 
šūkiai.

Greta to, gegužinė nenu
leis akies ir nuo artėjančių 
rinkimų, nes nuo to, kas bus

išrinktas prezidentu ir 
prezidentu ir koks bus 
gresas, priklausys kas bus pa 
šaulyje: taika, ar karas. Tt 
stipriai užakcentavo 
Weisman, Laikinojo
nes Komiteto direktorius, 
kydamas: 

“Šiemet 
laimėjimą 
kieto.” 

“Šiemet.
laimėjimą 
kieto.” <• 

Kitos
Pasmerkė Taft-Hartley 

įstatymą. Ragino remti Tay
lor Isacson rezoliuciją, įteiktą 
kongresui, 
parama 
tautoms
bendrai, per 
tas. Ragino 
civilcs laisves 
Pasmerkė 
uos.

vice- 
kon-

S a m 
Geguži- 

sa-

mes maršuosime 
Wallace-Taylor

mes maršuosime 
Wallace-Taylor

Rezoliucijos—

u z 
ti-

ti-

(jos 
būtu

reikalauja, kad 
reikalingoms) 

teikiama visų 
Jungtines Tau- 
ginti Amerikos 
ir Teisiu Biliu.

išdavimą Palesti-

Išrinko Komitetą
Konferencija išrinko Gegu

žinės Komiteto pirmininku 
iSam Burt, CIO Fur Joint 
Board vedėją. Harry Reich, 

! AFL Hotel and Restaurant 
! Workers Lbkalo 89-to prezi
dentą išrinko yice-pirmininku.

Pirmoji Gegužės šiemet 
įvyksta, šeštadienį. Tas pagel
bės studentams ir daugelio 
įstaigų žmonėms dalyvauti ge
gužinėje. Praeityje, geguži
nėms įvykstant darbo dieną, 
daugelis mokyklų suruošdavo 
neva kvotimus. Tūlos įstai
gos, kur nėra stiprios pažan
gios unijos, darbininkus taipgi 
užkinkydavo kokiam nepa
prastam darbui, kad negalėtų 
išeiti į gegužinę. • A.

Mokėkit Daugiau, Arba 
Išsikraustykit!

Tokius velykaičius gavo 
Knickerbocker Village gyven
tojai praėjusį penktadienį ir 
šeštadienį. IŠ jų nepareika
lavo nuomos kelti, ne. 
įsakė išsikraustyti. O 
kraustsies? Aišku, turi 
prasti pasiūlyti daugiau 
mos.

Tik 
kur 

susi
nu o-

Joint 
, žada 
kovoti

Nuomininkai, nariai 
Rent Action Committee, 
prieš nuomos -kėlimą 
bendrai.

Susisiekus su savininke fir
ma, jos vedėjas Laighton aiš
kino, kad, girdi, tokius para
ginimus gavę tik 150 iš 600 
ten gyvenančių šeimų. Esą 
tik reikalaujama, kad iš mo
kančių kas mėnuo, jie pereitų 
į kontraktuotus nuomininkus. 
Tokiems, mat, įstatymiškai 
yra leista kelti nuomas. .Prie 
to, paėmus tik-dalimis, ne vi
sus kartu, lengviau palaužti— 
kas ' čia rūpinsis, kad aną 
grąsina išmesti, — apsirokavo 
firma.

Pakėlimu 12 nuošimčių 
ma laimėtų apie $150,000 
metus. Apsimoka raginti.

fir- 
per

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Reikalauja
Atlyginti už Sūny

Pradžia Lygiai 1 Vai. Diena, 
Laisvės Salėje

Klaidingai buvo pirmiaus 
pranešta, jog LMS III Apskri
ties konferencija prasidės 10:* 
30 ryte. Tad prašome visų da
lyvių pastebėti, kad konfe
rencija prasidės lygiai 1 vai. 
dieną, sekmadienį, 
4 d., Laisvės
Brooklyne. ,

Konferencijoje 
chorų delegatai iŠ 
phijos, Hartfordo,
rio ir nuo visų meno grupių, 
kurios veikia Now Yorko-New 
Jersey valstijoje. Į mono kon
ferenciją kviečiama visos bro
liškos organizacijos ir kuopos, 
klubai. Jei kurios organiza
cijos nerinko delegatus, tai jų 
valdybos kviečiamos dalyvau- 

i ti.
Konferencijoje bus padary

ta peržvalga jau nuveiktų 
darbų ir patiekta planai nau
jiems ir labai svarbiems me

le vie- 
orga-

Brook lyno Lietuvių Liaudies 
Teatras yra giliai susirūpinęs 
ruošiamos pastatyti “Perga
lės” scenos įranga. Mūsų te
atrininkų nelaimė yra tame, 
kad salės, kur mūsų vaidini
mai vyksta, neturi reikiamų 
dekoracijų. Reguliarūs tea
trai, kur tas pats veikalas 
būna vaidinamas keletą mėne
siu ar net metu, kiekvienam 
veikalui specialiai pagamina 
ir kostiumus ir scenerijas. 
Mes gi, vaidinant veikalą tik 
vieną kartą, to padaryti neį
stengiamo — stoka lėšų. Daž
niausiai esame priversti ten
kintis tuo, ką salė turi. Sam
dytis, dekoracijas iš teatrinių 
įstaigų ne vien, yra neįmano
mai brangu, o dažnai reikia
mų dalykų nė rasti negalima. 
Gi be tinkamų dekoracijų vei
kalas labai daug nukenčia.

“Pergalė” irgi*‘susitinka su 
šia didžiąja bėda. Verkiant 
reikia nors bent ką iš stam
besniųjų reikmenų samdyti iš 
kitur. Bet čia susitinkama su 
sunkiuoju klausimu: ar ištesė
sime užsimokėti?

Šv. Jurgio Draugystes 
Vakarienė Jau Arti

Mūsų draugystės metinė va
karienė jau visai arti. Įvyks 
24 balandžio (April), Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

įrengimo komitetas maloniai 
prašo visus įsigyti vakarienės 
ir šokių bilietą iš anksto. Va
karienė bus gera, o po va
karienės bus smagūs šokiai 
prie geros orkestros. šokiams 
atskiro bilieto nebus, tiktai 
vakarienės dalyviams.

Bilietų galima gauti 
šiuos narius: 
karališką, Pil. 
dorių: Antana 
motto St.: A.
Krištaponį, 390 So. 4th St.;
F. Venį, 759 Halsey St.; taip
gi pas J. Yasūną, Joną Ayma- 
ną, Antaną Zizą, J. Ambra
zaitį, Ch. Nečiunska.

Nuoširdžiai prašom visus 
dalyvauti šiame šauniame 
bankiete. Iš anksto dėkui.

Komisija:
Pirmininkas A. Lelis, 
Sekretorius J. Yasūnas.

New Yorko Bažnyčiose 
Prisakė, Ką Rinkti 
Italijoje

pas 
pas Juozą Za- 
Kliubo gaspa- 

Leli, 2005 Pal- 
žuką ir Justą

no .darbams. Taip pat 
eiami dalyvauti svečiai, 
ftizacijų veikėjai.

V. BOVINAS, 
LMS III Apškr. Sekr.

bent 
visu €

ĮS1-

Tas
dau-padrąsins dėti 

įrangai, ir iš to visi 
malonesnio pasiten-

galite gauti Laisvės

Medaus Mėnuo Baigėsi 
Kalėjime

Atvykęs į New Yorką pra
leisti medaus mėnesį Leo Jo
seph Jackson, 32 metų, už
baigė jį kalėjime. Jackson, 
jūrininkas, sakėsi esąs iš De
troit. Jo jauna žmonelė Ma
rie Lopresti iš Chelsea, Mass., 
23 metų, irgi buvo kvočiama, 
bet paleista.

Ar Jacksonas yra senas kri
minalistas, ar tik pirmu kar
tu bandęs tuo būdu pasipini
gauti išsimokėjimui medaus 
mėnesio lėšų, kol kas neištir
ta. Pas mus, mat, yra pri
imta. kad jaunavedis- turi ar 
neturi jis pinigų — privalo 
savo nuotaką kur nors nu
vežti, jeigu nori gerai pasi
rodyti.

Kad tame rengėjam 
kiek pagelbėti, prašome 
lietuviško teatro mėgėjų 
gyti bilietus iš anksto, 
rengėjus 
giau lėšų 
turėsime 
kinimo.

Bilietų
raštinėj ir pas daugelį jų par
davinėtojų. Iš anksto perkant 
gausite už $1.00, o prie durų 
bus $1.25.

“Pergalė” bus pastatyta at
einančio mėnesio (balandžio) 
11-tą, Labor Lyceum salėje.

Valandos:

New Yorko-Brooklyno kata 
likti bažnyčiose, pradedant St. 
Patrick katedra, su labai reta 
išimtimi, pamokslai buvo to
kie. kokie prisakyti iš Romos 
—apie Italijos rinkimus ir 
prieš darbininkų judėjimą 
bendrai. Tiktai kunigai dar
bininkų judėjimo nevadina 
tuo vardu, nes bijo savo para
pijom!, kadangi didesnė pusė 
jų yra darbininkai. Darbinin
kų judėjimą, jo laimėjimus, 
jie vadina komunizmu ir rau
donumu.

St. Patrick o katedroje, sa
kydamas pamokslą per gar
siakalbį, dvasiškis Sheen ra
gino visus turinčius pažįsta
mų Italijoje rašyti jiems, kad 
jie nebalsuotų už darbininkų 
ir baud iečių bloko kandida
tus.

Atmetus darbininkų-konui- 
nistu - socialistu ir liaudiečių 
bloką, Italijoje nebelieka už 
ką balsuoti tam, kas -nenori 
balsuoti už fašistus.

New Yorke baigiama statyti 
moderniška bažnyčia — Com
munity Church, kuri savo pa- 
rapijonimis turi-priima 
kiaušių tikybų ir rasių 
nes. Randasi prie 40 E. 
Street.

REIKALAVIMAI

viso- 
žmo- 
35th

Dviem mašinoms susidūrus 
ant kelio trys jamaikiečiai ta
po, sužeisti, o du išliko nesu
žeistais.

TONY’S
REIKALAVIMAI

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
metų mergaitės, šeštadieniais^ ir 

sekmadieniais 
barys, valgis 
B. Karr, 514 
Brooklyn, N. 
—anros. lubos.

2
paliuosuojame. Kam- 
ir alga. Kreipkitės: 
Autumn Ave., 
Y. (East New York)

, . (67-84)

Reikalinga Mergina Raštinės 
Darbui

Reikalinga* mergina dirbti 
LDS Centro raštinėj. Pagei
daujama, kad būtų šiek tiek 
susipažinus su raštinės darbu. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku šiuo adresu: Lietuvių 
Darbiu inkų Susivienijimas, 
419 Lorimer St7 Brooklyn, N. 
Y. (75-80).

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BĄRBERIAI

GYDYTOJAS >

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom į
6—8 vakarais į

g Ir Pagal Pasitarimais. i
? Telefonas EVergreen 4*0208

Valandos:

t

Mrs. Victoria Menafo rei
kalauja iš miesto $100,000 at
lyginimo už savo sūnų John, 
10 metų. Jį užmušė sunkve
žimis ties Noll St. ir Central 
Avė., Brooklyne, praėjusio 
sausio 14-tą.

M otina sako, kad i jinai bū
tų vaikus pati palydėjusi ar
ba visai neleidusi mokyklon, 
jeigu būtų žinojusi, kad' ten 
tą dieną nebuvo policijos sar
gybos. Regu Haris sargybinis 
buvęs trafiko teisme, o jo vie
toje nebuvo pastatyta pava
duotojo.

Mrs. Menafo sako,-kad ir iš
likęs gyvas mirusiojo vaiko 
dvynukas brolis Carmine iš
gąsčio tapo pajaužtas — yra 
nervingas, nemiega.

. .Julius Vitkus (Vitkauskas), 
62 metų, gyvenęs 1095 Hal
sey St., Brooklyne, mirė kovo 
28- dieną. Kūnas pašarvotas 
namie. Bus palaidotas balan
džio 1 d., šv. Jono kapinėse. 
Liko liūdinti žmona Marijona.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius Aromiskis, 423 Metropo
litan Avė.

t1

*■

DANTŲ GYDYTOJAS Į 

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
I 

Tel. EVergreen 7-6868 *g 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
^iiniiiNiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiB

Peter KapiskasF. W. Skalius 
(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

Licensed Undertaker

231 Bedford
Brooklyn 11,

Avenue
N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. \ 
Brooklyn, N. Y.

4

Egzaminuojant Aftisd 
Rašome Receptus i 

Darome ir Pritaikome Akiniusi

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 *——

AU

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
pĮaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Peter *

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. E Vergreen 4-8174

Man’s BULOVĄ...richly »tyle<i 
„..always accurate and depand- 
able. 333.03

Lady** BULOVĄ . . . modem 
beauty m every trim Koe .
>7Jewebu 033.7ft

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Kovo 30, 1948

jvairybė kostu- 
džiulerlų. Suk- 
setal Elgin — 

išdirbinio,

Leslie Beauty Shoppe 
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8988.

Graži 
miški; 
nelSm 
American 
Laikrodžiai L’ongines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontinfai 
žiedai.

Nww is the tkne te choose the perfect gift 
‘...a Parker “51" pen and matching pencil 
The demand will be great ... so avoid die- 
•ppoinUnenl . . . ehooec tomorrow!

♦17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler




