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Nesijuokite, bet Čiang Kai- 
šokas vėl pažadėjo visus'ko
munistus iš visos Kinijos gra
žiai iššluoti į šešis mėnesius. 
Nereikėsią nė ištisų metų.

Tokį aukštą prižadą čiang 
Kai-šekas padarė savo iškep
tam Kinijos parlamente. De
legatai jam plojo, ir džiaugėsi 
diktatoriaus smarkumu. Jam 
karštai plojo ir mūsų šalies 
didlapiai. Komercinė spauda! 
paskelbė jį Kinijos Maižie- 
šiumi.

Mums tik belieka laukti še
šių mėnesių pabaigos. Tuo 
tarpu Kinijos Liaudies Armi
ja begailestingai peria kailį 
čiang Kai-šeko armijoms.

Transporto Darbininkų Uni
jos prezidentas ir New Yorko 
miesto tarybos narys Michael 
Quill daro klaidas vieną po 
Kitos. Jis susipyko su New 
Yorko CIO unijų taryba, o da
bar sušilęs darbuojasi prave
ri imu i važiuotės fėro pakėli
mo. čia jau jis išeina tiesiai 
prieš visų žmonių interesus.

Quili argumentas yra kvai
las. • Jis sako:. Pakels fėrą, 
pakils transporto darbininkų 
algos’ Jis nesupranta nė to, 
kad už fėrus surinkti pinigai 
neis darbininkams į kišenę. 
Darbininkams vis tiek reikės 
kovoti už algų pakėlimą.

Dar vienu svarbiu klausimu 
mūsų šalis toli atsilikusi nuo 
daugelio 
Pas mus 
bausmė.

kraštu.
mirties

civilizuotu 
tebeveikia

Niekas nė nekalba 
.apie jos panaikinimą.

Tuo tarpu pernai Tarybų 
Sąjungoje mirties bausmė bu- 

• vo panaikinta. Dabar mir
ties bausmę panaikino ir An-

Dantis už dantį, akis už akį, 
mirtis už mirti yra senovės 
liekana.’

Naujienų redaktorius sura
do Italijoje du dalyku: nesvie
tiška žmonių skurdą ir neap
sakomą jų “tamsumą.” Jis sa
ko: “šitoje skurdo jūroje ran
da derlingą dirvą savo propa
gandai komunistai, — juo la
biau, kad žmonių masės Itali
joje yra paskendusios tam
soje.” (N., bal. 14 d.).

Kitais žodžiais, Italijos žmo
nių masės neklausytų komu
nistų, gražiai sau toje skurdo 
jūroje maudytus ir ramiai 
mirtų, jeigu jos nebūtų tam
sios !

Taip veikia protas žmogaus, 
kuris atsisako su protu skai
tytis. ★ ★ ★ ’

Popiežius ragina atleisti vo
kiečiams visas nuodėmes ir 
pamiršti visas jų padarytas 
skriaudas. Jis pats jau seniai 
tas nuodėmes jiems atleidęs.

Čia labai gerai pritinka se
nas posakis: Kam neskauda, 
f as nedejuoja. Popiežiui ne
skauda. Nei karas, nei Hitleris 
jo nenuskriaudė. Karo me
tu popiežiui nė plaukas nuo 
galvos nenukrito.

Iš viso popiežiui fašizmas 
jokios skriaudos nepaliko. To
dėl jam lengva fašistams do
vanoti ir įų griekus pamiršti.

Kas kita su žmonėmis, ku
rių šeimas naciai išskerdė, 
kurių namus karas nušlavė. 
Jie dar ilgai nepamirš fašiz
mo ir kapo pavietrės.

New Yorko Liberalą Par
tija kraustosi iš kailio. Ją 
baisiai įžeidė gubernatorius 
Thomas Dewey. Dewey pa
sakė. kad Liberalų Partija 

•yra komunistinė!
O tos partijos vadai taip se

niai ir taip įžūliai komunis
tus niekina!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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AUTOMOBILIŲ FABRIKAI 
PALEIDŽIA VIRŠ 200 

jTŪKST. DARBININKŲ
Fabrikantai Stengiasi Pabausti Auto. Darbininkus, kad 
Nereikalautų Daugiau Algos ir Kilų Pagerinimų

Dabar prasidėjo derybos 
dėl algų pakėlimo ir kitų 
pagerinimų darbininkams. 
Samdytojai todėl mojasi pa
bausti darbininkus ir pa
veikti juos, kad atsisakytų 
nuo reikalaujamų pagerini-

Detroit, Mich. — General 
Motors automobilių korpo
racija pranešė, kad Ji nuo 
balandžio 23 d. paleis 200,- 
000 darbininkų; pa
sakoja, būk trūksta plie
no, būk mainierlų streikas
neleidęs gana plieno paga- mų. 
minti ir pristatyti.

Panašiai šneka Fisher 
Body — automobilių viršų 
— kompanija. Jinai paskel
bė, kad paleis pustrečio 
tūkstančio savo darbininkų 
Columbuse, girdi, “dėl plie
no stokos.”

CIO Automobilių Darbi
ninkų Unijos vadai pareiš
kė, jog kompanijos tiktai 
gudrauja tokiomis pasako
mis.

419 Dienų Teismas prieš 
Japonus Karo Piktadarius 
Lėšavo 20 Milionų Dolerių

LAISVE--L1BERTY
The Only Lithuanian Dally

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.

Esą Bijoma Naujo Sukilimo 
Kolomhijoj dėl Nužudyto 
Dr. Gaitano Laidojimo

ITALIJOS RINKIMAI PO
ŠAUTUVAIS 400,000
POLICIJOS IR ARMIJOS

Anglų “Socialistai” Linkėjo 
Pasisekimo Savo Bendrams 

Italijoje
London. — “Socialistai” 

Anglijos Darbo Partijos va
dai pasiuntė dešiniesiems 
Italijos socialistams linkėji
mus “geriausių pasekmių 
rinkimuose.” x

(Dešinieji Italijos socia
listai bendradarbiauja su 
klerikalais prieš milžinišką 
daugumą kairiųjų socialis
tų, kurie veikia išvien sū 
komunistais Liaudies Fron
te.)

WALLACE IR TAYLOR 
ĮREGISTRUOTI MARY
LAND© VALSTIJOJ

Annapolis, Md. — Henry 
Wallace įregistrauotas ir 
Marylando valstijoj, kaip 
trečiosios partijos kandida
tas prezidento vietai, o se
natorius Glen Taylor oficia
liai užrekorduotas, kaipo 
Wallace’o bendras, kandida
tas į vice-prezidentus.'

CHINŲ KOMUNISTAI 
UŽĖMĖ SVARBŲ UOSTA

Nanking, Chinija. —Chi
nų korpunistai atėmė iš 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
Weihsien miestą su prie
plaukomis šiauriniai-rytinė- 
je Chinijoje. Tokiu būdu 
tautininkai prarado jau vK 
sas svarbiąsias pozicijas 
ŠantungO provincijoje, a- 
part dviejų uostamiesčių, 
Tsingtao ir Čefoo.

Suėmė Chinu ir Europiečių 
Gabentojas Amerikon

i

Miami, Florida. — Atei- 
vybės valdininkai areštavo 
valdinį oro sargą, newyor- 
kietį Frank Hornyaką ir 
tris amerikinius chinus už 
tai, kad jie lėktuvu šmuge- 
liavo chinus ir europiečius 
~š Kūbčs į Jungtines Vals
tijas. Tuo būdu jie slaptai 
įgabeno šion šalin 19 chinų 
ir 4 europiečius ir nuo 
kiekvieno gavę po $600 iki 
$1,500. į

Bogota, Colombia. — De
šinieji liberalai maldauja 
našlę daktaro J. EI. Gaita
no, kad leistų jo kūną pa
laidoti. Našlė kartoja, kad 
ji neleis jo laidoti, iki kon- 
servatas Kolombijos prezi
dentas Ospina Perez pasi
trauks iš vietos. Jinai tvir
tina, kad prez.tPerezo agen
tas nužudė-Gai taną, kairių
jų liberalų vadą. Jo nužudy
mas buvo kibirkštis, kuri 
uždegė sukilimo gaisrą 
prieš Perezo valdžią.

Perez priėmė 6 dešiniuo
sius liberalus į savo minis
trų kabinetą. Gaitano našlė

smerkė einančius į Perezo 
valdžią- neva liberalus, kaip 
demokratijos ir laisvės iš
davikus.
Perez Prisibijo, kad iš Nau
jo Neužsižiebtų Sukilimas
New Yorko Times kores

pondentas rašo, jog klausi
mas dėl Gaitano palaikų lai? 
dojimo nustelbia dalykus, 
kurie svarstomi konferenci
joj Jungtinių Valstijų ir 20 
kitų amerikinių respublikų.

Kairieji liberalai tebelai
ko savo rankose žibalo ap
valymo fabrikus Barrancoj 
Bermejoj.

Klerikalu Valdžia Grūmojo Panaikint Rinkimus, jeigu 
Jie Eitų Kairiųjų Socialistų ir Komunistų Naudai

Roma. — Italijos seimo 
rinkimų^išvakarėse klerika
line de Gasperio valdžia su
mobilizavo 400 tūkstančių 
žandarų ir specialių polici
ninkų, esą, “tvarkai palai
kyti balsavimuose” sekma
dieni. — Buvo sutelkta

Sprogus Kariniam Sandėliui, 
Brazilijos Valdžia Daro 
Ablavą prieš Komunistus

Tokio, Japonija. — Kari
nis teismas, susidedąs iš 11 
talkininkų atstovų, užbaigė 
ilgiausius tardymus prieš 
buvusį Japonijos premjerą 
Hidekį Tojo ir 24 jo bend
rus. Kaltinamieji per 419 
dienų buvo teisiami kaip 
kariniai piktadariai, 
belaisvių žudytojai ir įvai
rių rūšių kriminalistai.

Liudijimų ir kaltinimų 
prieš juos surašyta tiek, 

I kad iš lakštų susidarytų 10 
milionli jardų. Visa byla iki 
šiol lėšavo 20 milionų do
lerių.

Anglas teismo pirminin
kas Sir William Webb ati
dėjo neribotam laikui baus
mės skyrimą nusikaltėliam.

J. Tautos Šaukia Žydus- 
Arabus Nekariauti

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba priėmė Kolombijos 
pasiūlymą ir atsišaukė į 
Palestinos žydus ir arabus, 
kad paskelbtų paliaubas — 
mūšių sustabdymą ir. bet 
kokią politinę veiklą iš vie
nos ir antros pusės. Tai iš 
tikrųjų, Amerikos .sumany
mas, kurį rėmė įvairūs a- 
merikinio bloko atstovai 
Jungtinių Tautų seime. 1

Sovietų delegatas Gro- 
i myko Saugumo Taryboj su
silaikė nuo balsavimo tuo 
klausimu. Bet jis nurodė, 
jog siūlomosios paliaubos y- 
ra taikomos arabų naudai 
prieš žydus. Jis, be kitko, 
reikalavo pašalinti arabų 
kariuomenę, kuri iš arabiš
kų kraštų susiųsta į Pales
tiną.

AT-SOVIETAI MAŽINA 
STOVŲ SKAIČIŲ 
AMERIKOJE

Washington. — Sovietų 
Sąjunga per metus pusiau 
sumažino savo diplomati
nių, konsulinių ir prekybi
nių atstovų skaičių Jungti
nėse Valstijose, kaip prane
ša United Press.

Korėja. — Šiaurinės Ko-' 
rėjos Liaudies Komitetas 
grasino sustabdyt elektros 
jėgą amerikonų užimtai 
pietinei Korpjos pusei. Ko-' 
mite tas sakė, .pietinė Ko
rėja neužmoka už elektrą, 
gaunamą iš šiaurinės Korė
jos- . .

Skelbiama, kad Kosta Rikos 
Prezidentas Pasiduodąs 
Dešiniesiem Sukilėliam

Panama. — Neoficialiai 
pranešama, jog Kosta Ri
kes prezidentas Teodoro 
Picado pasidavęs dešini’e- 
siem sukilėliam. — Kosta 
Rika yra maža Centralinės 
Amerikos respublika su 
705,000 gyventojų ir 25,000 
ketvirtainių mylių plotu.

Sukilimas prasidėjo iš 
ginčų dėl prezidento rinki
mų. Dešinieji tvirtino, kad 
rinkimus laimėjęs jų kandi
datas Otilio Ulate. Bet Ko
sta Rikos kongresas atrado, 
kad dešinieji suktybėmis 
priskaitė sau balsų daugu
mą; todėl ir toliau privaląs 
būti prezidentu tas pats Pi
cado. Tad koyo 12 d. deši-

nieji, vadovaujami pulki
ninko Figueres, ir pradėjo 
sukilimą.

(Diplomatai Washingtone 
gavo pranešimą iš San Jo
se, kad komunistai faktinai 
užvaldę' Kosta 'Rikos sosti
nę San Jose ir nepašiduodą 
dešiniesiems sukilėliams. E- 
są, Mora Valverde, Liaudies 
Avangardo vadas, su savo 
salininkais užėmė sostinės 
kareivines ir lėkutvų aikš
tę ir laikosi prieš sukilė
lius.)
Amerikos, Meksikos ir po

piežiaus atstovai tarpinin
kavo, tarp prezidento Pica
do ir sukilėlių, taikydami 
prezidentą su jaisiais.

Rio de Janeiro, Brazili
ja. — Susprogo amunicijos 
ir ginklų sandėlis Deodoroj. 
Eksplozija suardė ir arti
mąjį audeklų fabriką. Per 
sprogimą ir gaisrus žuvę 23 
iki 35 asmenų; sužeista a- 
pie 150. Medžiaginių nuos
tolių būsią $1,000,000.

Fašistuojanti valdžia var
toja sprogimą kaip prieka
bę medžioklei prieš “raudo
nuosius”; areštavo 26 taria
mus komunistus, jų tarpe 
7 moteris, skleidusias dar
bininkiškus lapelius. Sykiu 
policija uždarė komunistų 
laikraštį “Folha Dopovo.”

rinktinės, ištikimos valdžiai 
kariuomenės junginiai j 
miestus, kur stipresnis 
Liaudies Frontas, vadovau
jamas kairiųjų socialistų ir 
komunistų.

Vidaus reikalų ministras, 
karaliaus grąžinimo šali
ninkas Mano Scelba grū
mojo atšaukti ir panaikinti 
balsavimus, jeigu pasirody
sią “trukdymai iš kairiųjų 
pusės.”

(Visi valdžios pasiruoši
mai liudija, kad jinai poli
cijos ir kariuomenės šautu
vais bandė pakreipti rinki
mus savo pusėn. Vidaus rei
kalų ministro grūmojimas 
reiškė, kad jeigu komunis
tų ir kairiųjų socialistų 
kandidatai laimėtų daugu
mą, tai valdžia paskelbtų, 
būk jie darę betvarkę balsa
vimuose, ir atšauktų rinki
mus.)
Amerika, Anglija ir Fran-

Skerdyklų Streikieriam 
Siūloma Tik 9c Priedo

Reikia $2 Algos už 
Darbo Valandą, kaip 
Atranda Senatoriai

Republikonu Vadas Joe 
Martin Sakosi “Norįs 
Pasitart su Stalinu”

Washington’. Senato 
komitetą^ darbo • reikalais 
apskaičiavo, kad darbinin
kui reikėtų uždirbti po du 
dolerius per valandą, no- 

l rint žmoniškai pragyventi 
su Lioteria ir pora Vaikų. 
Panašiai skaičiuoja ir valdi-, 
nis Darbo Statistikų Biu
ras. Bet iki šiol įstatymais 
nusakyta viso tiktai 40 cen
tų, kaipo būtinas (mini
mum) mokesnis už darbo 
valandą.

Tas senatorių komitetas 
pradės šį pirmadienį svars
tyt sumanymus, siūlančius 
pakelti būtinąją algą iki 5'0, 
60 ar 65 centų valandai.

New York.—Joseph Mar
tin, Jungtinių Valstijų kon
greso atstovų rūmo pirmi
ninkas, kalbėjo, republikonu 
kliube, kad jis’ norėtų “pa
sišnekėti su premjeru Sta
linu, jei tuomi galima būtų 
sustabdyt pašėlusį bėgimą 
linkui karo?’

, Joseph Martin, vienas re
publikonų kandidatų į pre
zidentus, kiek įmanydamas, 
plūdo komunistus; gyrė A- 
merikos karinę paramą į- 
vairiem kraštam prieš ko
munizmą ir “užmiršo”, kad 
jis' su savo bendrais Wa
shingtone galvatrūkiais bė
ga linkui karo.

Chicago. — Didžioji Ar
mour skerdyklų kompanija 
pertraukė derybas 
su streikuojančiais dar- 

I bininkais, CIO unijistais. 
Viso 100,000 žmonių tęsia 
streiką prieš Armour ir ki
tas skerdyklas Chicagoj ir 
kitur.

Streikieriai reikalauja 
pakelti algą 29 centais va
landai. Kompanijos siūlė tik 
9 centus valandinio priedo. 
Prez. Trumano paskirta ty
rinėjimų komisija palaikė 
kompanijų pusę ir paskelbė, 
kad 9 centai esąs “geras 
priedas.”

> cija, norėdamos padėti kle
rikalams, naujiesiems fašis
tam ir kitiems dešiniesiems 
rinkimuose, vėl siūlė pa
keisti taikos sutartį su Ita
lija, taip kaip būtų atiduo
tas Italijai “laisvasis” Trie
sto kraštas. Sovietai nesuti
ko laužyti sutartį d ė 1 
Triesto. Todėl klerikalai ir 
kiti dešinieji pasileido rėk
ti, kad komunistai ir Sovie
tai esą “Italijos priešai,” 'ir 
šaukė balsuoti prieš juos.

Jungtinių Valstijų valdi
ninkai ir popiežius per ra
diją agitavo balsuoti “už 
dievą', laisvę ir gerovę”, 
prieš komunistus.

Amerikos valdžios sukur
styti, amerikiniai italai su- 
siuntė šimtus tūkstančių 
laiškų, raginančių gimines 
ir draugus Italijoj remt rin
kimuose tiktai klerikalus ir 
įvairius dešiniuosius.

(Rinkimų pasėkos tik ki
tam Laisvės numeryje tega
lės būti paduotos.)

ARGENTINA TREMIA 
SVETIMŠALIUS

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia ištremia Ame
rikos pilietį Johną Griffith- 
są ir grupę kitų svetimša
lių; sako, kad jie dalyvavę 
bankų tarnautojų streike. 
John Griffiths pirmiau bu
vo Jungtinių Valstijų at
stovybes narys Argentinai.

GEN. PROKURORAS ŠAUKĖ 
“BALSUOT UŽ DIEVĄ”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų geųeralis prokuro
ras Tomas Clark bal. 16 d. 
per radiją iš Washingtono 
šaukė Italijos piliečius bal
suoti balandžio 18 d. “už 

Dievą ir laisvę prieš komu
nizmą ir bedievybę.”

Egiptas Remia Amerikos 
Planą prieš Žydu Valstybę .

--------------- I .

Kairo, Egiptas. — Šio a- 
rabiško krašto premjeras 
Nokrašy Paša remia Jungt. 
Valstijų siūlymą — pavesti 
Palestiną į Jungtinių Tautų 
globą neribotam laikui, jei
gu Palestina niekuomet ne
bus dalinama į paskiras žy
dų ir ababų valstybes ir jei
gu bus aprėžta žydų atei-

J. Farlev Sako, Wallace 
Gaus 6,000,000 Balsy .

Richmond, Va. — James 
A. Farley, vienas trumaniš- 
kų demokratų vadu, iš New 
Yorko, pranašavo, kad Hen
ry Wallace, progresyvių 
kandidatas į prezidentus, 
gaus milioną balsų New 
Yorko valstijoj ir dar 5 mi- 
lionuš kitose valstijose.

Rumunija Užima Ameriko
nų žibalo Įmones

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia perėmė j savo ran
kas žibalo versmes ir fabri
kus, kuriuos naudojo ame
rikinė Standard Oil kompa
nija. Valdžia kaltina kom
paniją už suktybes.

Graikija Sulaikė Lėktuvus 
Skridusius Palestinon

ORAS.— Būsią šilčiau.

'Athenai, Graikija.—Grai
ku valdžia sulaikė keturis 
lėktuvus, kuriais 11 vyrų 
skridę Palestinon ir be lei
dimo nutūpę aikštėn Grai-

------ • kijos saloje Rhodes. 7 tų 
Roma. — Italijos komu- | vyrų esą Amerikos pilie- 

nistų vadas Togliatti karto- čiai. Teigiama, kad jie lėkę 
tinai šaukė klerikalu prem- į talką Palestinos žydam 
ievą de Gasperi į debatus, prieš arabus. Lėktuvai 
bet premjeras vis išsisuki- našūs į Jungt. Valstijų 
nėjo.-------------------------------mijos transportą' C-45.

pa
ar-

mijos transportą' C-45.
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Žydų Tauta — Kovinga Tauta
Lietuviuose yra įprasta skaityti žydus “bailiais.” 

Nežinia, iš kur toji “tradicija”'atsirado, kaip ji gimė, 
tačiau per ilgus metus Lietuvoje ir net čia, Amerikoje, 
nemažai lietuvių manė, jog žydai esą ba’iliai, vengią ko
vos, ir 1.1.

Tai, žinoma, yra netiesa, didelė netiesa.
Sąmoningesni lietuviai darbininkai, kuriems teko ir 

tenka susidurti ekonominėse kovose su savo išnaudoto
jais, žino, kaip klasiniai, sąmoningi žydai darbininkai ko
voja — .kovoja streikuose, pikietininkų gretose.

Jei paimsime platesne prasme, surasime, jog visame 
pasaulyje, kur tik yra žydų darbininkų, nemaža dalis jų 
dalyvauja revoliuciniame judėjime. Fašizmo siautėjimo

deja
Žaizdose.” Visas aplinkraš
tis susideda iš blofo ir ne
sąmonių. Tarp kitko, pavyz
džiui, sakoma:

.Lietuvoje miškai tebėra 
I n i partizanu . . ■ Kovai 

ieš partizanus 
]ios NKV'l)

Įvyksta <lid 
1917 m. geg 
srityje, E i š

laikoma 
divizijos.

1946 m. lapkričio men; buvo 
didelės kautynės Šimonių gi
riose, prie Naručio ežero. 
NKVD ten vykdė miško “va
lymą” ir susidūrė su kovai 
gerai pasiruošusiais partiza
nais. NKVD ten žuvo apie 
1,800, o partizanų 200. Par
tizanai atėmė 3 lauko pa
trankas, 25 auto-mašinas, ir 
sunaikino 4 tankus.

Faktas gi yra, kad tie fa
šistiniai banditai, kuriuos 
tarybininkai vadina parti
zanais, viso labo pajėgia tik 
gyventojus užpuldinėti nak
timis, juos apiplėšinėti ir 
žudyti. Gryna nesąmonė, 
kad toji saujelė banditų nu
kauna ir sunaikina tūkstan-

S d. Vilniaus 
1< i u apylin

kes miškuose esantieji parti
zanu 'daliniai puolė NKVD. 
Tose kautynėse žuvo 2,000
NKVD ir 4()o partizanu. Gi! čius raudonarmiečių.

Mūšy Dienraščio Reikalai
Kas ko siekiasi, tai ir. 

atsiekia. Kurie nusistatė 
gauti naujų skaitytojų dien-' 
raščiui Laisvei, tai jiems

Toronto, Canada; C 
Bready, Brooklyn, N 
K. Kerwin, B rook ly r

Europoje metu, daug žydų darbininkų-revoliucionierių nereikia laukti vajaus, jie
gauna žiemą ar vasarą, 

į šiuo tarpu gauta 10 naujų
drąsiai žuvo kovotojų eilėse.

Didvyriškas žydų kovingumas buvo įrodytas ir-Vai . .
savoje hitlerinės okupacijos metu, kada žydai, izoliuoti į Į skaitytojų. Pasidaibavo sic 
gheto, buvo sukilę ir tūkstančiai jų žuvo kovoje, — žino-| asmenys: 
ma, žuvo ir nacių smogikų. i Lekas,

Šiandien žydų tauta nepaprastu didvyriškumu kovo- i 
ja Palestinoje ir jos išlaukyje,— kovoja už žydų valsty
bes įkūrimą “šventojoje žemėje.”

Arabų ten kur kas daugiau, tačiau žydų drąsa, ryž
tas ir kovingumas juos nustelbia. Kasdien ir kasdien, 
tiesa, krinta žydų mūšiuose, betgi jie, atsiminkime, yra 
keblioje padėtyje: arabai gauna ginklų iš Amerikos — 
gauna jų atvirai, —7 kuomet žydams ginklai nesiunčia- lyn 
mi. Jei jie jų gauna, tai gauna slapta, šmugelio keliu.

Amerikoje žydai veda herkulišką kovą už žydų vals-1 
tybės įkūrimą Palestinoje.

Jie aukoja, šaukia masinius mitingus, pikietuoja ir; 
daro viską, kad Jungtinės Tautos atmestų Trumą no pro
gramą, kuri žada Palestinai “globą,” o ne žydams vals
tybę, kurios jie taip trokšta.

Tenka ir čia pastebėti, jog pirmosiose žydų kovoto
jų gretose stovi darbo žmonės, o ne buržuazija.

Žydų tauta supranta, jog šiandien Palestinos klau-
— simas ir jų valstybės ten įkūrimo klausimas stovi lyg

svaroje.
Žydai yra pasirengę — netgi, jei Jungtinės Tautos 

ir priimtų Trumano programą — nepaisyti nieko, o eiti 
pirmyn žydų valstybei kurti.

• š. m. gegužės 16 dieną žydai įsada formaliai ir ofi
cialiai paskelbti žydų valstybės nepriklausomybę Pales
tinoje, nepaisant, ką tuo reikalu sakys J. T. Asamblėjos 
sesija.

Šiam istoriniam, šiam didžiuliam žydų tautos žygiui 
pritaria visas pažangusis pasaulis.

Nepritaria jam tik tie, kuriems arabiškų valstybių 
aliejaus šaltiniai yra brangesni už žmonių laisvę* ir tei
sėtumą.

N.
Y.; St. Prenis, Earlville, N.
Y.; O. Girnienė, Bingham-

Montreal, Canada; M. Si- 
monavičius, Richmond Hill, 
N. Y.; Katrina Degutienė, 

, - ‘So. Boston, Elizabeth, N. J-.z
; Mass.; P. Buknys, Brook- birkienė, Far Rockaway, N.
i lyn, N. Y.; J. Viskočka, Y
■ Trenton, N. J.; A. Damb-
i rauskas, So. Boston, Mass.;
1P. Anderson, Rochester, N.

Mrs. Oi-

i.; Geo. Kuraitis, Brool-

Brockton, Mass.; A. Valin
ei us, Pittston, Pa.

Laikai blogi, kainų kili- 
nėra galo.nuli anti visko

Dienraštį Laisvę kainų ki
limas slėgte slegia. Tačiau 
pažangioji visuomenė tą pa
dėtį gražiai supranta ir re
mia savo dienraštį aukomis. 
Prašome pasiskaityti, nuo 
ko ir po kiek aukų gavome:

Po $10: Ona Visockienė, 
Kensington, Conn.-; ALDLD 
110 kp., Rochester, N. Y. 
(pelnas nuo Moterų Dienos 
apvaįkščiojimo, įteikta per 
L. Bekešienę); Veronika 
K apičiauškienė, B i ngha ro
ton, N. Y.; LLD 45 kp., St. 
Petersfturgh, Fla. (per K.

(per B. Sutkus); San Fran
cisco, Calif., LDS 8 Apskr.

Aiknū), Pitts- 
Tillie Urbaitis,

' Ar Socializmas Yra Nusikaltimas?
Šitokį klausimą stato angliškas dienraštis “Daily 

Worker” savo įvedamajame, tilpusiame š. m. bal. 16 d. 
dienraščio laidoje.

Dienraštis nurodo, jog socialistinių judėjimų Ame
rikoje yra buvę nuo prezidento Jacksono laikų. Buvo čia 
visokių judėjimų: utopinių ir marksistinių, mokslinių. 
Organizavosi grupės ir net komunos ir jos veikė, kovo
jo, skleisdamos savo idėjas liaudyje.

Per tą visą laiką socialistinės idėjos buvo pas mus 
legalės. Nors stambusis kapitalas į tas idėjas ir judėji
mus šnairavo, jų neapkentė; nors komercinė spauda tuos, 
judėjimus pašiepė, žemino, tačiau judėjimai buvo.

Bet štai, šiuo metu Amerikoje reakcininkai pasimo- 
jo užsmaugti komunistinį judėjimą, komunistinę partiją, 
kuri sako, jog socialistinė santvarka būtų geresnė, negu 
kapitalistinė.

Reakcininkai kongrese sugalvojo “Subversive Acti
vities Control Act,” kuriuo einan pirmiausiai butų puola
mi tie, kurie mano, jog socializmas neišvengiamai turės 
ateiti, o vėliau — visi kiti pažangesni žmonės, ištaria žo
dį prieš monopęlistinio kapitalo ofensyvą.

Angliškas dienraštis teisingai nurodo, jog Ameriko
je įvyko visa eilė svarbių visuomeninių pakaitų, nepai
sant, kad savu laiku buvo tom pakaitom didelių ir aštrių 
priešininkų. r
' Daily Worker sako: Jurgis Washingtonas panaiki

no Amerikoje monarchiją. Lincolnas panaikino vergiją. 
Na, o kapitalizmas bendrai panaikino feodalizmą.

Tiems judėjimams buvo daug priešų. Teko net gink
las imti, kad sutrempus pasipriešinimus.

Bet šiandien reakcininkai siekiasi pasmaugti tą
■ judėjimą, kuris propaguoja mintį, jog socializmas darbo 

žmonių masėms būtų naudingesnis, negu kapitalizmas.
“Bet visų kraštų istorija,” nurodo dienraštis, “moko j lyn, N. Y.; N ’ - ' 

mus, jog, kai žmonės praranda teisę kovoti už socializmą, ne> Hartford, 
jie taipgi praranda VISAS kitas deiiiokratines teises.” j Kiaušas, Chicago, Ill.; John

i Dienraštis akstiną visus laisvę ir demokratiją my- Sterbis, Detroit, Mich., U. 
linčius žmones siųsti telegramas ir laiškus savo kongres- Andrulienė,, Chicago, Ill. 
manams, kad jie atmestų Ne-Amerikinės Veiklos Komi
teto sumahytą biliu.

kp., Paterson, N 
Labašauskienė,

J.; Ona 
Harrison,

Po $5: J. Pečiukaitiene, 
Chicago, 111.; Antanas* ir 
Monika Orlen, Webster, N. 
Y.; M. Norbutienė, Wilkes- 
Barre, Pa.; E. Gavėnas, 
Pittsfield, Mass.; Antani
na Kangiser’ienė, Randolph, 
Mass.; Sophie Karsokienė, 
Pittsburgh, Pa.'; J. Saba
liauskas,
V. Bunkus 
Y.; LLD 162 kp. 
Canada,

M. Raulinaitienė, Cle
veland, Ohio, Wm. Jan- 
kowsky, McDonald, Pa.

Po $1.50: J. Murnikas, 
Fitchburg, Mass.; r" 
vilaitis, Toronto, Canada.

Po $1: J. Gavėnas, Brook
lyn, N. Y.; D. Kvalkaus-

Kaip buvo manyta, taip 
ir padaryta: Už žmonių su
kilimą Colombijos respubli
koje jau kaltinami komu
nistai ir Tarybų Sąjunga. 
Liberalų partijos vadas ta
po nušautas ir iš tos parti
jos sukilimas prasidėjo. Da
bar, matyt, liberalų ir kon
servatorių vadai susitaikė, 
sudarė koalicinę vyriausybę 
ir paskelbė, kad* sukilimas 
buvo Maskvos padiktuotas 
ir komunistų pravestas! 
Tuojau vyriausybė nutrau
kė ryšius «su Tarybų Sąjun
ga.

Bet įdomu, kad prieš mė
nesį laiko Konservatorių 
Partijos konvencija nutarė 
instruktuoti valdžią nu
traukti ryšius su Tarybų 
Sąjunga. O tuo laiku apie 
jokį sukilimą niekas nekal
bėjo. Reiškia, sukilimas ta
po tik geru pasiteisinimu 
ryšius nutraukti. Taip jau 
pirmiau yra padariusios Či
lės ir Brazilijos vyriausy
bės.

Pagaliau taria žodį ir 
mūsų valstybės sekretorius 
George Marshall, Amerikos 
delegacijos į Pan-American 
Konferenciją galva. Jis irgi 
sako, kad sukilimas buvo 
Maskvos ir komunistų suo
kalbiu pakenkti tai konfe
rencijai, ją diskredituoti 
pasaulio akyse. Žmonėms,

ti kitą organizaciją, kurioje 
nebus vietos Tapybą kraštui 
ir su ja draugiškai sugyve
nančioms šalims.

Tuo tarpu teroras prieš 
trečiąją partiją ir Henry 
Wallace kandidatūra eina 
toliau. Fašistu o j antis dien
raštis “Pittsburgh Press” 
išrado naują teroro metodą. 
Pennsylvanijos valstijoje 
Progressive Party surinko 
33,000 piliečių parašų uždė
jimui savo kandidatų ant 
baloto. Valstijos valdžia pa
rašus priėmė. Bet minėtas 
dienraštis pradėjo pasira
šiusių piliečių vardus skelb
ti savo špaltose, kad juos 
išgąsdinti, kad ant jų už
siundyti valdžios organus ir 
samdytojus. Laikraštis rei-

kalauja, kad valdžia tuos 
trisdešimt tris tūkstančius 
parašų panaikintų ir Prog
ressive Party kandidatų ne- • 
dėtų ant baloto.

Galimas daiktas, kad pa
našus teroras prieš piliečius 
bus pavartojamas ir kitose 
Valstijose. Prezidentas Tru- 
manas ir demokratų parti
jos komanda atsidūrė des
peracijoje. Jie nesidrovės 
griebtis kraštutinia u s i ų 
priemonių naujojo judėjimo 
sudaužymui.

Kad pavojaus yra, tai 
faktas, bet kad tos jų pa
stangos nepavyks, tai ne
tenka abejoti. ' Milijonai 
žmonių yra nusiteikę prieš 
senąsias partijas, ir nėra 
tokios jėgos, kuri sulaikytų 
juos nuo susiorganizavimo į 
naują partiją.

Draugas.

NEW JERSEY VALSTIJOS KONSTITU- 
CIONALIŠKAS SEIMAS

rp T) A , v ,1 ()n.Y 10- purįe dalykų neseka, kurie

ter P. Thompson, Simpson, 
Pa.; M. Baltrušis, Seattle, 
Wash.; L. Šibalaitis, Brook
lyn, N. Y.; Jurg. Kriščiū
nas, Pittston, Pa.; Fr. Jo
kūbaitis, Putnam, Conn.; 
Chas. Blaizes,. Greenlawn, 
N.. Y.; Juozas- ir Antanina 
Mačiutai, Brooklyn, N. Y.; 
J. Morkūnas, Toronto, Ca
nada, A. Burt, Raymond, 
Wash.; Elizabeth Macey, 
Lederach, Pa.;, W. Kupchu- 
nas, Philadelphia, Pa.; An

ęanada, 92c.
Po 50c: Mrs. Anna Sham-

Pascoe, Library, Pa.; V. Ro- 
guskienė, Noxen, Pa.; A. 
Jazakas, Edmonton, Cana-

visą išmintį semia iš reakci
nės spaudos ir vyriausybės 
žmonių kalbu, šis Marshall 
pareiškimas daugiau padil
gins nervus. Jiems bus dar 
vienas argumentas, kad su 
Tarybų šalimi Amerikai ne
begalima taikoje sugyventi.

Iš Colombijos sostinės 
Bogota persikelkime namo. 
Kongrese vėl garsiai’ šneka 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas. Jis siūlo kongresui 
priimti tokį įstatymą, kuris 
faktinai ne tikį uždarytų vi
sas pažangesnes žmonių or
ganizacijas, bet padarytų 
bejėgėmis ir darbo unijas. 
Tokį įstatymą priėmus, už
tektų valstybės prokurorui 
paskelbti darbo uniją nebe- 
ištikima Amerikai, ir jai 
veikti nebegalima.

Iš to paties Kongreso pa
sigirsta balsas septyniolikos 
senatorių. Jie reikalauja 
tuojau apsidirbti su dabar
tinėmis Jungtinėmis Tautb- 
mis. Jie teigia, kad Ameri
kai vienoje organizacijoj su 
Tarybų Sąjunga ir naujo
sios demokratijos šalimis 
(Lenkija, Čechoslovakija) 
sugyventi nebeįmano m a . 
Jungtinės Tautos turi būti 
paleistos, o jų vieton Jungt. 
Valstijos turi suorganizuo-

Praeitą vasarą jokia aty- 
da nebuvo pakreipta, į vie
ną labai svarbų įvykį—New 
Jersey Valstijos Konstituci- 
jonališko Seimo formuliavi- 
mą naujos Konstitucijos. 
Trečią kartą savo istorijoje 
Ne,w Jersey pareiškė savo 
žmonių pagrindinį . suvere
numą. Pirmą kartą buvo priėmė. 
1776 m.

1776 m. gegužės mėn., ži
nodamas, kad Nepriklauso
mybės, Deklaracija bus pa
siūlyta, Antras Kontinenti
nis Kongresas ragino 
visas originales (13) kolo
nijas, kurios dar taip neda
rė, priimti konstitucijas ir 
pareikšti, kad esą valstijos. 
New Jersey tuoj veikė. Tų 
metų liepos 2 d., priėmė 
Konstituciją. Pasakojama, 
kad po dviejų dienų ilgų 
diskusijų, posėdį pertraukė 
kareivis įbėgdamas į sve
tainę ir pranešdamas, kad 
laivai britų kareivių 
žiuoja New Jersey I ’ 
legatai greitai užbaigė rei
kalingus darbus ir išėjo ko
voti priešus, ketindami 
grįžti darbą baigę. Bet tik 
1844 m. New Jersey žmonės

Pirma

buvo tinkama, ir savo į- 
šventinimo prakalboje gu
bernatorius Driscoll, pasiū
lė rekomendacijų, kurios 
vedė prie pakeitimų. Legis- 
lacija buvo įvesta sušaukti 
konstitucijonališką seimą. 
Valstijos Senatas ir Valsti
jos Legislatūra vienbalsiai

Buvo stengiamasi 
nepasiduoti politikai. Sei
mas susirinko Rutgers Uni
versitete, New Brunswick. 
Delegatai išrinko Robert C. 
Clothier, universiteto pre
zidentą, pirmininku.

Atidarydamas seimą, gub. 
Driscoll sakė, kad ideališka 
konstitucija buvo “parašyta 
konstitucija, kurią galima 
tinkamai pritaikinti prie 
gyveninio pasikeičiančių są
lygų.” Delegatai priėmė 
perrašytą Konstituciją. Ji 
pripažino šių dienų visų 
žmonių teises su priedais* 
prie 1884 m. Konstitucijos

j Teisiu Biliaus. Pav. parūpi- hnk, De- •

peržiūrėjo savo 
Konstituciją.

Kada 1844 m. Konstituci
ja pravesta, New Jersey 
buvo žemdirbiška valstija, 
jos gelžkeliai buvo trumpi; 
keliai buvo mažos gatve
lės; dar nebuvo telegrafo, 
telefono, elektros, automo
bilių, radijo ir lėktuvų. Di
džiulės industrijos neišsi- 
vysčiusios, nebuvo stiprių 
darbų unijų, ir tt.

Per ilgą laiką New Jer
sey matė, kad jos senoviška 
Valstijos Konstitucija ne-

nimas, kad “nereikia jokio 
tikybinio egzamino bet ko
kiam viešam darbui” dabar 
skaitosi — “nereikalaujama 
jokių'tikybinių ar'rasinių 
egzaminų...” Naujas sky
rius pabrėžia: “Nei nuo vie
no asmens nebus atimta bet 
kokia civiliška ar miltariš- 
ka teisė... negalima asmenį 
segreguoti milicijoj ar vie
šose mokyklose dėl tikybi
nių principų, rasės, spalvos, 
kilmės ar tautinės kilmės?’

Naujos Konstitucijos ga
mintojai mano, kad propo- 
riuota nauja Konstitucija 
tik pakeis 1844 m. konstitu
cijos netikslumus, kad ji 
dar nėra tobula.

p

.1*1

Valhalla, N. Y.;
Broaklyn, N.

Toronto,
Juozas Dainius,

N. Y.: Povilas

Po $2: A. Bakanauskas, nutaręs .pripažinti Hawaii 
Portland, Me,; K. Šimonis, kaip 49-tą valstiją.

A. Salton, Abbotsford^ Ca
nada, L. Bagdoną: 
field, Mass., P. 
Chester, Pa.

Po $3: Anthony 
South Ashburnham 
Chas. Balk, 
Mich.; Ig. Stasionis, Tucka
hoe, N. Y.; V.‘ Vaznis, 
Bridgeport, Conn.; A. Me- 
telionis, Detroit, Mich.; A. 
•Navikauskas, New Canaan, 
Conn.; C. K. Wazalis, Shel- 
tzer, Pa.; P. Paulauskienė, 
Pittsburgh, Pa.; Motiejus 
ir Juzė Krau(aliai, Brook-

Marceį^ Vilkig- 
rd, Conn.;' J.

Pitts-
Š lajus, |

I
I

Zazas,
Mass.; 

Melvindale,

Frank Shapokas, iš South 
Boston, Mass., prisiuntė 
$48 ir rašo, kad nuo visų 
bendrų LDS kuopų.

Per S. Kuzmicką, She
nandoah, Pa.: nuo įvykusio 
baliaus $100. Pavieniai po 
$1: P. Link, B. Bujauckas, 
E. Motuzienė, Ky Senkus, 
J. T neinąs. (

S. Sasna parvežė iš Gali-1 
fornia sekamai: Bendrai; 
aukų, ALDLD 153 kp., petr 
*V. Sutkienę, San Francis
co. Calif.; $96. Bendrai au
kų, Oakland-San Leandro/ 
198 kp., per K. Karosienę, 
$50. Po $5: Tilda King, iri 
Marie Balton, San Francis-1 
co, Calif. John Markei, Wal
nut Creek, Calif., $3.

Tai labai graži finansine 
parama. Gražus visuomenės 
įvertinimas savo dienraščio. 
Taipgi „yrą džiuginantis da
lykas, kad gaunahia naujų 
skaitytojų. Širdingai dėko
jame visiems aukojusiems 
ir visiems gavusiems naujų 
skaitytojų.

Laisv es A dv 1 i n is Ir a ci j a..

Washington. — Senatorių 
komitetas svarsto, ar duė- 
ti Hawaii saloms valstijos 
|eisės. Hawaii te bėra Jung
tinių Valstijų teritorija, be 
savivaldybės teisių, -'Kong
reso atstovų rūmas jau yra

t

Reporteris iš Yale Daily News atvyko pasikalbėti su AFL Hotel and Club Employ
ees Lokalo 6-to na’riais, dabar streikuojančiais prieš Harvard Klubo savininkus, 
New Yorkee, Klubo pasivadinimas paskilbusio universiteto vardu, bet elgimasis su 
savo darbininkais ne labai garbingai tam vardui, patraukė Yale Universiteto stu
dentų akj. Darbininkai streikuoja už 40 valandų darbo savaitę ir už pakėlimą algų.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Paily)-- Pirmąd., Bąl. IBr
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11RYTŲ ARBA KRYMO KARAS 1853 - 55 METAIS IR JO PASEKMES
IV 

žiaurūs Sevastopolio 
Bombardavimai

Sevastopol i o angų 1 i m as 
1854-18,55 metais t°sesi per 
11-ka mėnesiu. Diena ir 
naktį kanuolės baubė, tauš
kėjo šautuvai, lūžo į kimus 
suvaromi durtuvai. Nei die
nos, nei valandos, nei mi
nutės nebuvo ramume..

Bet Sevastopolis laikėsi 
A ųglų-francūzų komanda 
organizavo vieną po kitam 
kelių dienų bombardavima.

Pirmas bombardavimas iš 
sausžtmio ir jūros prasidė
jo 5 d. spalių, 1854 m., ir 
tesėsi ištisą savaitę. Vi m iš 
j'iros bombaidavo J 50 ang- 
lų-francūzų karo laivų iš 
1,243 patrankų. Bet Jaivy-

Vengt Pagedimo!
Einant gatve, šuva kar

tais puola praeivį. Šuns sa
vininkas, tarpduryje stovė
damas, stebisi praeivio bai
lumu *ir ramina:

— Nebijok, jis tau neį
kąs! Tai malonus, geras 
šunelis.

Žiūrėk, fas gerasis šune
lis knibt, ir įkando žmogui 
blauzdom Pasitaiko, jog 
m'a1 o n usis krimstelėtojas 
būna pagedęs ir aprieja 

• žmogų. Ne vienas taip šune
lio “pasveikintas” žmogus 
pagedo ir po baisių kančių 
mirė.

Pernai gana daug page
dusių šunų valkiojos Brook- 
lyne ii- New Yorke. Miesti
niai gydytojai per spaudą 
ir radiją nuolat ragino žmo
nes tuojau kreiptis į gydy
toją, jei šuva įkanda, ir 
pranešt vyriausybei, jeigu 
pastebima, kad šuva gali 
būti pagedęs. Tokiu būdu 
išvengta daugelio nelaimių.

Paskutiniu laiku New 
Yorko valstijoj atsirado 
daug pagedusių lapių, padi
dėjo ir aprietų galvijų skai
čius. Jie gali aprieti ir ki
tus gyvulius bei žmones. 
Žymėtina, jog pagedimo li
ga limpa ir katėms; o ka
tės gali aprieti ypač vaikus,’ 
kurie su jomis žaidžia.

Jei šunės būtų skiepija
mi nuo pagedimo, tai būtų 
išvengta daugelio nelaimių 
žmonėms. Bet retai kur yra 
išleista vietiniai įstatymai, 
kurie verstų kiekvieną šunį 
įskiepyti.

Ne visuomet lengva page- 
dusį šunį pažinti. Ramus šu
va kartais tampa dar lėtes
nis, nusiminęs, neloja, ne
ėda, slapstosi, o kartais pa
sidaro juo draugiškesnis 
per tam tikrą laiką. Toliau 
prasideda pašėlimas, puto
jimas, urzgimas, ašaroji
mas, draskymasis, baldų 
krimtimas. Bet skirtinga
me, paralitiškame pasiuti
me nebūna tokio šuns susi
jaudinimo, o tik nuolat 
drimba seilės iš suparaly
žiuotos žioties.

Kai kurie panašūs reiš
kiniai matomi ir pas page- 
dusį žmogų. Vidutiniai pra
eina 50 iki .60 dienų nuo 
apriejimo iki pagedimo.

Nepaisant, koks šuva 
įkanda, tuojau reikia kreip
tis į gydytoją, kad išdegin
tų žaizdą. Niekuomet never
ta rizikuoti ir tikėtis, kad 
nieko blogo nebūsią. * Taip
gi-patartina, kad gydytojas 
tuojau pradėtų leisti,į krau
ją skiepų nuo pagedimo.

N. M.

m bombardavimas . nebuvo | 
sėkmingas, nes £uo jūrų Se-j 
vastopolį gynė galing. tvir- Į 
(urnų kanuolės, kurios ap
daužė kelis anglų ir francū
zų karo laivus irv privertė 
a ts’t raukti, I

Iš sausumos pusės Sevas-! 
top Jį puolė apie 60,000 j 
francūzų, anglų ir-turku su 
1/000 kanuolių. Ant Mala
chovo Kurgano, kabio, ku
ris iš sausumos saugojo Se
vastopolį ir kur buvo svar
biausi rusų įsitvirtinimai, 
tapo užmuštas jų vadas ge
nerolas - admirolas V. A. 
Kornilovas.

Antras Sevastopolio bom
bardavimas prasidėjo 28 d. 
km o, 1855 m. Tą dieną an
glu-f rancūzai į Sevastopol t
pa'eido 34,000 kanuolinių 
sviedinių, rusai iš savo pu
sės tik 12,000. Rusams, kai
po apgultiems, stoka va svie
dinių, parako, maisr.) ir net 
šautuvams kulkų, šis bom
bardavimas tęsėsi iki 6 d. 
balandžio. Anglo-francūzai 
paleido 166,000 kanuolinių 
sviediniu.

T r e čias bombardavimas 
prasidėjo pabaigoje gegu
žės, laike kurio į Sevastopo
lio gynėjus buvo paleista 
90,000 kanuolinių sviedinių.

Ketvirtas bombardavimas 
prasidėjo 5 d. birželio ir tę
sėsi tris dienas. Laikė jo 
anglo-francūzai paleido 72,- 
000 kanuolinių sviediniu, 
rusai atsakė su 19,000. Ka
da po šio mūšio Rusijos ca
ras paskyrė pinigines dova
nas ir admirolui Nachimo- 
vui 6,000 rublių už atmuši
mą priešo atakų, tai Na- 
chimovas pareiškė: “Kam 
man tie pinigai? Geriau jie 
mums prisiųstų bombų.” 
Bet neilgai jis gyveno. Bir
želio 29 dieną mirtinai kul
ka sužeidė Nachimovą; se
kamą dieną jis mirė.

Rusų Armijos Veikimas
Kada Sevastopolis kun

kuliavo nuo bombardavimu, C 7 

kada prieš jį anglo-francū- 
zų-tiirkų armija išaugo iki 
177,000, tai tuo kartu kuo
pėsi ir Rusijos armija; ku~. 
ri stovėjo Kryme ir sudarė 
antrą frontą prieš įsiveržu
si priešą.

Po mūšio prie Alme upės 
sekantis rusų armijos mū
šis su anglais įvyko prie Ba- 
laklavos' 25 .d. spalių, 1854 
metais. Anglams reikalinga 
buvo ta prieplauka, kad iš 
karo laivių ir transportų ap
rūpinti savąją armiją.

. Mūšis buvo žiaurus. An
glai gavo skaudu smūgį. 
Juos išgelbėjo tik pribuvu
sios francūzų jėgos.

Skerdynė prie Inkermano. 
Lapkričio pradžioj, 1854 m., 
rusų komanda padarė puo
limą In.kermano srityje iš 
užnugario, ' kad pralaužti 
apgulos žiedą aplinkui Se
vastopolį.

Mūšiai buvo žiauriausi 
visoje šio karo eigoje, -— 
rašo Ostrogorskiš. — Rusų 
divizija, vadovybėje gene
rolo Saimanovo, sutriuškino 
anglų jėgas, išvijo iš apka
sų. Bet anglus, kaip ir prie 
Balaklavos, išgelbėjo frari- 
ęūzai. Jie įveikė rusus; ge
nerolas Saimanovas buvo 
mirtinai sužeistas.'Tuo kar
tu pribuvo antra rusų divi
zija, generolo Pavlovo. Vėl 
prasidėjo žiaurūs mūšiai.

Bet rusai tikslo nepasie

kė. Priešų jėgos buvo ir 
skaitlingesnės ir geriau .gin
kluotos. Inkermaųo skerdy
nė jiems, kainavo 12,000 
žmonių. Daugiausiai buvo 
kaltas generolas ♦ Dannen- 
bergas, vokietys, kuris po
skyri um metė diviziją po 
divizijos. Vienok, anglų- 
francūzų nuostoliai buvo 
taip pat apie 30 nuoš. jų jė
gų. Keliems mėnesiams abi 
pusės turėjo susilaikyti nuo 
didesnių veiksmų po šių 
žiaurių mūšių.

Mūšis prie černaja Rėč
ka. Paskutinis rusų armijos 
bandymas sumušti priešą 
lauko mūšyje ir palmosuo
ti Sevastopolį buvo prie 
Černaja Rėčka*' upės. Jis 
įvyko 4 d. rugpjūčio 1855 
metais.

Rusai turėjo 43,000 ka-

Atominių Fabrikų Nuodai—Platus Pavojus
Kur dėti nuodingąsias 

atomų dulkes, dujas ir 
šiukšles, kurios susidaro, 
kuomet gaminama medžia
ga atominėms bomboms? Šį 
klausimą svarstė Jungtinių 
Valstijų Atominės Jėgos 
Komisijos ir Oak Ridge Ato
minių Laboratorijų moksli
ninkai, susirinkę New Yor
ke balandžio 14 d.
> Kai kurios atominės at
matos veikia trumpai, bet 
didžioji dauguma jų sklei
džia pragaištingus nuodus 
per ištisus metus. Tūlos ato
minės nuotrupos gali net 
per šimtus ir tūkstančius 
metų nuodyti žemę, orą, 
vandenį, augalus iiį gyvius.

Prisiminsime • pavyzdį iš 
netolim/ praeities. Užpernai 
vasara Amerikos karinin
kai išsprogdino dvi atomi
nes bombas Bikini salos 
įlankoj, tolimojoj Pacifiko 
vandenyno dalyj. Buvo no
rima sužinot, kaip atominė 
bomba galėtų naikinti prie
šo karo laivus. Kai kurie 
tam bandymui vartoti ame
rikiniai laivai nuskendo, 
kiti buvo sunkiai sužaloti. 
Likusieji sugrįžo į įvairįuš 
uostus, giliai apkrėsti a to
niniais bombų nuodais..

Ištisa laiką nuo 1946 m. 
birželio ir liepos tie laivai 
plaunami ir visokiais būdais 
valomi. Bet jie “tebegaruo
ją” atominiais nuodais, taip 
kad tokiame laive pavojin
ga žmogui bent valandą iš
būti. Neseniai buvo nuskan
dintas senas didžiulis karo 
laivas /‘Pennsylvania,” ku
rio niekaip negalima buvo 
apvalyti nuo atominės “cho

Tolstojaus 44
Garsusis rusų rašytojas 

Levas N. Tolstojus dalyva
vo Krymo Kare. Jis buvo 
artilerijoje oficierius, ir jau 
pat karp pradžioje parašė 
eilę straipsnių, ’kurių pir
masis vadinosi: “Užpuoli
mas.” Jis įrodinėjo, kaip 
pakantrus, nesididžiuojąs, 
nenusigąstantis yra rusų 
kareivis. Tai kareivis, kuris 
ir didžiausioje nelainąėje ne- 
įpuolą į desperaciją, kuris 
mielaširdingas net linkui 
sužeisto priešo kareivio.

. Tolstojus smarkiai, kiek 
tai buvo galima, kritikavo 
caristinį atsilikusį režimą, 
už atsilikimą apsiginklavi
me, už atsilikimą industri
joje, trąnsportacijoje,. už 
nesvietišką neprižiūrėjimą 
sužeistų rusų kareivių.

Įreivių prieš 60,000 anglo- 
fraacūzu ir turku. Mūšis 
baigėsi rusų pralaimėjimu, 
kuriame jie neteko apie 8,- 
000 žmonių; priešo fronto 
nepralaužė.

Paskutines Dienos 
Sevastopolio

Mūšis prie Černaja Rėč
ka priartino pabaigą ir Se
vastopolio. Anglo-francūzai 

| spyrėsi paimti Sevastopolį, 
'sunaikinti rusų laivyną, ar
ba jie bus priversti pasi
traukti. Antru kartu Kry
me žiemavoti jie bijojo. Ru- 

’denį, 1854. metais baisi au
dra Juodojoje Jūroje sunai
kino daug Anglijos ir Fran
cuos’ karo ir transporto lai
vu., Nuostoliai buvo labai 

i dideli.
Todėl po mūšio prie Čer

leros.” Suprantama, jog 
teks nugramzdint vandeny
ne ir kitus atominiais Biki
ni nuodais apterštus laivus.

Šiaip nusenusį bei netin
kamą laivą galima išardyti 
ir jo metalą vartoti pramo
nės dirbiniams. Atominiais 
gi nuodais apkrėstas laivas 
yra visiškas nuostolis — jo 
medžiaga pavojinga bet ko
kiems tikslams.

Atominių fabrikų steigia
ma Amerikoj vis daugiau. 
Vienas jų bus ir Long Is
lande, netoli New Yorko. 
Mokslininkai numato, jog 
nesuvaldomi atominiai nuo
dai toliau gales gręsti tūks
tančiams amerikiečių, kaip 
pavojus sveikatai ir pačiai 
gyvybei. Nes dar nėra iš
rasta pilnai tinkamo būdo 
visas nuodingąsias atomi
nių plOtoniumo krosnių 
dujas ir kitas daryklų at
matas suvalyti ir saugiai 
kur pašalinti.

Buvo siūloma tokia prie
monė: Mechaniniais būdais 
surinkti, atomines dulkes ir 
dujas g praskiesti jas van
deniu; iš cemento su tuo 
vandeniu dąryti didelius 
kietus blokus; tokius blokus 
plukdyti laivais toli į van- 
denvną ir giliai nuskandin
ti. Bet minimojo mokslinin
kų susirinkimo dalyviaj pri
pažino, kad ir atominių nuo
dų praskiedimas ir sudary
mas į cemento blokus nesu
teiks visiškos apsaugos. 
Profesorius Forrest West
ern, vienas Oak Ridge ato
minių laboratorijų direkto
rių, sakė:V 7 

Sevastopoliški Apsakymai”
Karui pasibaigus, L. N. 

Tolstojus pateikė stambų 
veikalą “Sevastopoliški Ap
sakymai.” Grožinėje formo-. 
je apibūdinęs Sevastopolio 
gynimą ir kada jau rusų ar
mija traukėsi, sprogdino pa
rako ir bombų sandėlius, jis 
savo veikale rašo:

“Priešai matė, jog kas tai 
keisto vyksta drausminga
me Sevastopolyje. Sprogini- 
mai parako sandėlių ir tvir
tumų ir nutilusi rusų ugnis 
ant bastionų privertė juos 
sudrebėti, nes dar jie buvo 
įtakoje žiauraus įvykusio 
dieną mūšio ir nedrįso ti
kėti, kad pasitrauktų- neį
veikiamas priešas, todėl, ty
lėdami ir nesijudindami, 
drebančiomis širdimis jie 
lauke nakties galo.

naja Rėčka anglo-francūzai 
patraukė daugiau jėgų iš 1o 
fronto, kuris buvo prieš ru
sų armiją, ir užgulė ant 
Sevastopolio. Vien Mala- 
chovo Kurganą bombardavo 
800 kanuolių ir 300 morti- 
rų. Bombardavimas ir puo
limas buvo taip baisus, kad 
24 d. rugpjūčio į Sevasto
polį buvo paleista 16,000 
mortirų bombų ir 72,000 
kanuolinių sviediniu.

Rugpjūčio 27 d. prasidė
jo Malachovo Kurgano štur- 
mavimas. Jį atakavo 57,000 
anglų, francūzų, turkų ir 
sardiniečių, o gynė tik 3,- 
500 rusų. Kada priešai kal
ną paėmė, tai rusų divizijos 
siekė atsiimti. Tas bandy
mas jiems daug kainavo. 
Mūšyje už Malachovo Kfir- 
ganą rusai neteko 13,000

Jeigu atomų nuodai būtų 
su cementiniais blokais 
skandinami vandenyne, jie 
galėtų apkrėst. jūrų auga
lus, kuriuos ėda žuvys. Pa
gavu^ tokią žuvį ir žmogui 
jos užvalgius, jis gali apsi- 
krėsti pavpjin'gais, neiš- 
krapštomais atominiais nuo
dais.

Iš to suprasime, kokias 
baisenybes žmonijai ruošia 
tie, kurie planuoja atominį 
karą. Atominių bombų pa
skleisti nuodai gręsia mir
tim ir nepagydomais suža
lojimais daug didesniam 
skaičiui žmonių, negu yfa 
gyventojų tuose miestuose, 
kuriems bombos tiesiogiai 
taikomos.

Sprogstant tokiai bomba, 
dar tik menka jos dalelė 
tampa grynąja ardančiąja 
ir tuoj žudančiąja jėga. 
Bent 90 nuošimčių atomi
nės medžiagos pavirsta nuo
dingomis šiukšlėmis, dulkė
mis ir dujomis plutoniumo, 
uraniumo ir tuzinu kitu lė
tai įrančiųju ir nuodijančiu 
medžiagų. Vėjai ir debesiai 
išnešioja'tuos nuodus per 
tūkstančius mylių ir gali 
sužaloti bei iš, lėto numarin
ti milionus žmonių. x

— Tokiame atsitikime, 
— sako prof. Western, — 
plačiųjų sričių gyventojai 
gali apsinuodinti kvėpuoja
mu oru, valgomu maistu, 
geriamu vandeniu; ir‘kokį 
tik daiktą jie paliestų, kiek
vienas daiktas galėtų pasi
rodyti apnuodytas žalingo
mis atominėmis medžiago
mis. J. C. K.

“Sevastopolio gynėjai, 
kaip jūra neramioje nakty
je, siūbavo prie užlajos til
to ir jau Šiaurinėje Pusėje, 
po valiai traukiantis nuo 
vietos, kurioje tiek liko kri
tusių drąsių brolių, — nuo 
vietos, kurią jie gynė per 
11-ką mėnesių prieš du kar
ti! galingesnes priešo jėgas, 
o kurią dabar yra įsakyta 
.palikti be mūšio.”

Tolstojus “Sevas topoli š- 
kus Apsakymus” baigia se
kamu pareiškimu: “Veik 
kiekvienas kovūnas, perėjęs 
į Šiaurinę Pusę, pažvelgė į 
paliktąjį Sevastopolį su di
deliu skausmu širdyje, atsi
duso ir pagrūmojo priešui.”

D. M. S. 

žmonių,' 'jų priešai — 20,- 
000. Anglo- francūzai kal
ną užvaldė. Nuo jo jie galė
jo bombomis apmėtyti mies
to griuvėsius ir karo laivus 
užlajoje.

Rugpjūčio 27 d. (rugsėjo 
11, 1855), rusų armija pa
sitraukė iš Sevastopolio til
tu į Šiaurinę Pusę už šiau
rinės Užlajos. Sevastopolio 
gynimas po 349 dienų bai
gėsi. Užlajoje karo ir trans
porto * laivai nuskandinti. 
Ant apsigynimo linijos 35 i 
parako ir kitoki karo san-j 
dėliai išsprogdinti. Miesto' 
ir prieplaukos vietoje buvo' 
tik griuvėsiai.

Šiaurinėje* Pusėje buvo 
supilta tūkstančiai naujų 
kapų, kur amžinai ilsėjosi 
Sevastopolio gynėjai. Prie 
tūlų iš jų verkė ir meldėsi 
moterys ir vaikai, tai buvo 
kapai jūreivių. Kiti buvo 
vienišiai: ten gulėjo iš gi
lumos Rusijos atgabenti pi
liečiai, kurie čia artimu ne- 
paliko.

Karo Pabaiga
Vasario mėnesį, 1855 me

tais, mirė caras Nikola
jus Palkinas, kurio politika' 
atvedė ^prie karo ir kuris 
armiją ir laivyną neaprūpi
no tinkamais ginklais. Jo 
vietą užėmė sūnus Aleksan
dras II.

Rusijai karas kainavo 
340,000 žmonių gyvasčių, 
žuvusių kovęje įvairiuose 
frontuose ir nuo ligų. Jos 
priešai nemažiau turėjo 
nuostolių.

Rusijos karo 
mo buvo tokios - svarbiau
sios priežastys:

(1) Karinis, politinis ir 
ekonominis atsilikimas; (2) 
Rusijos komandierių, kaip 
Menšikovo, neapdairumas, 
nes jie net smulkmeniško 
Krymo žemlapio neturėjo.

Paskesniais laikais Stali
nas rašė:

“Istorija senosios Rusi
jos rodo, tarpe kitko, kad 
ją dažnai mušė už atsiliki
mą. Mušė mongoliški cha
nai. Mušė turkiški bekai. 
Mušė švediški feodalai. Mu
šė lenkų-lietuvių ponai. Mu
šė anglo-francūzų kapitalis
tai. Mušė japoniški baronai. 
Visi mušė — už jos atsiliki
mą, už karinį atsilikimą, už 
kultūrinį atsilikimą, už 
valstybinį atsilikimą, už in
dustrini atsilikimą ir už 
valstiečių ūkio atsilikimą. 
Mušė todėl, kad tai buvo 
galima, pelninga ir be baus
mės.”

Bet atskirų vadų ir eili
nių žmonių kovingurųas is
torijon įrašė didvyrišką Se
vastopolio gynimą. Leninas, 
rašydamas po Port Artūro 
puolimo, 1905 metais sakė: 
“Anglija ir Francija, abi 
kartu veikdamos, ištisus 
metus tampėsi, kol paėmė 
vieną Sevastopolį.”

Karas baigėsi Paryžiaus 
Kongresu, 1856 mbtais< Pa
gal sutartį, Rusijai buvo 
draudžiama apginkluot Juo
dosios Jūros pakrantės ir 
miestai, laikyti didelį karo 
laivyną toje jūroje. Bet Ji 
mokėjo pasinaudoti savo lai
mėjimais prieš Turkiją Už- 
kaukazijoje ir atgavo Se
vastopolį. Anglija ir Fran
cija neįvykdė savo planų dėl 
Rusijos padalinimo.
Rusijai karas atsiėjo 1,- 

420,000,000 rublių; Franci-

jai — 930,000,000 rub. ir 
Anglijai — 690,000,000 
rublių. Turkijai daugiau 
karas davė nuostolių, negu 
Rusijai, kaip rašė Fr. En
gelsas.

Karo pasekmės privertė 
Rusijoje pagreitinti galą 
baudžiavai. Valstiečių suki
limai ėjo be pertraukos. Fe- 

iodalinis režimas kenkė in
dustrijos besi vystymui, o 
tuo kartu ir karinės techni
kos namie pasigamini m ui.

Netrukus Rusija atsigrie
bė ; besinaudodama jos prie
šų nesutikimais, panaikino 
Paryžiaus Kongreso neprie
lankias jai sąlygas. Ir 1877- 
1878 metais Rusija vėl mu-r 
šę Turkiją, net prie pat jos 
sostinės Konstantinopolio.

D. M. S. -

Ar Žinai, kad?—
Upės Dingsta žemėje

Trys Idaho valst. upės: 
Big Lost River, Little Lost 
River ir Birch Creek sute
ka į žemę.

Plieno Kaina Seniau ir 
' Dabar »

Pereitais metais (1947) 
Jungt. Valst. tapo pagamin
ta du milijonai tonų geležin
kelių bėgių. Bėgių plieno 
karna 1863 metais buvo 
$250 už toną, o pereitais 
metais kaštavo mažiau ne
gu $50.

Lajsvoji Triesto teritori- 
ja Yra tokio dydžio, kaip 

pralaimėji-j ketvirta dalis Rhode Island
valstijos.

Rljode Island užima 1,067 
ketv. mylias.

Guatemaloje (Centralinėj 
Amerikoj) kornų stiebai 
užauga iki 28 pėdų aukščio 
ir yra taip stiprūs, kad gy
ventojai juos vartoja stul
pams.

Kiaulės nebijo nuodingų i 
gyvačių įkandimo, nes jų 
stora'oda ir geras sluoksnis 
taukų po ją, apsaugoja nuo 
užnuodijimo.

Islandijos gyventojai nie
kad neturėjo karo.

Plienas Geležinkelių 
Bėgiuose 

f

Apskaičiuojama, jog dau- 
igiau, negu 160,000,000 to- 
;nų plieno yra suvartota 
! Amerikos 400,000 mylių ge- 
: ležinkelių bėgiuose.

Mahogany Medis Vartoja
mas Kurui

Centralinėje Amerikoje, 
kur auga daug mahogany 
medžių, (raudonmedžių) 
vietiniai gyventojai vartoja 
jį kurui (virimui maisto) 
ir .budavojimui visokių pa
statu, c

Pamišėlių Daugėjimas
Amerikoje kas metai pa

tenka į beprotnamius be
veik tiek žmonių, kiek stu
dentų baigia universitetus 
ir kolegijas, kaip .skaičiuo
ja mokslinis žurnalas Scien
ce News Letter.

Vienas iš keturiolikos 
žmonių Jungtinėse Valsti 
jose yra 65 metų arba se 
nesnis. . • V.

3 pusi.—Laisve (Liberty, 
Lith. Daily)

Pirmad., Bal. 19, 1948
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(Tąsa)
Granmezonas šaukė:
— Padorus? 0 jūs jo raštus žinote? 

Ateistas. Dar blogiau — cinikas! “Pa
saulietiška mokykla”! Iš tos mokyklos ir 
išeina driskiai, kurie nori viską pada
linti ... Niekados!

Breteilis prašneko su neįprastu jam 
aistringumu:

— Kalbėsime atvirai. Mūsų šalis re
voliucijos išvakarėse. Liaudies frontas 
gali įvelti Prancūziją į karą. Jeigu mes 
net laimėtume, kaip valstybė, tas laimė
jimas būtų mūsų žlugimas. Tessa prieš 
bažnytinį auklėjimą? Gal būt. Bet juk 
tai — galvoti apie slogą, kai žmogus ser
ga greitąja džiova. Tessa — ne komu
nistas. Aš jį mačiau vakar. Jis man vis
ką patvirtino. Liaudies frontas rytoj tu
rės valdžią. Jeigu jo negalima sulaikyti, 
užtveriamąja ugnimi, reikia jį susprog
dinti iš vidaus. Dešimtis Tessa atliks 
savo darbą. Kad išgelbėtume Prancūzi
ją, aš pasiryžęs jungtis ne tik su Tessa, 
bet dargi su vokiečiais. Taip, taip, pa
klausykite manęs!... Jeigu rytoj man 
pasakys — revoliucija neišvengiama, aš 
atsakysiu: kvieskite Hitlerį.

Įsiviešpatavo tyla. Markizė de Nior 
sukuždėjo:

_— Jūs nuostabiai šnekate, ponas Bre- 
teili!... Bet tai klaiku!... Viešpatie, 
kaip tai klaiku!...

Ji išmetė ant grindų cukrui imti re- 
plikes.
12 * y *

valdymą. Jis laukė tėvo atvažiuojant, 
kad paprašytų jį penkių tūkstančių. Bū
tina’operuoti Žanetą. O pasiskolinti nėra 
pas ką. Kuriam galui jis supykino tėvą? 
Dabar tėvas, ko gero, atsisakys. Liusje
nas prisiminė Žanetos akis ir, daugiau 
nieko negalvodamas, įėjo į kabinetą. Iš 
karto — taip krentama į šaltą 'vandenį 
— jis pasakė:

— Man reikia penkių tūkstančių. Mir
tinai.

Tessa tylėjo. Liusjenas niūriai ■ iško
šė: /

— Aš nenorėjau tavęs skaudinti. Ne
pyk!

Tessk gulėjo sofoje. Įžeidimas dar la
biau pasmailino jo paukštišką veiduką. 
Kaktoje buvo prakaito lašai. Mažas ir 
labai išblyškęs, jis.atrodė miręs.

— Kuriam galui tau penki tūkstan
čiai? Paskviliui?...
* Liusjenas neatsakė*. Tessa pažiūrėjo į 
jį ir nusisuko. Toks viską gali padary
ti! ... Tessa dėdė irgi buvo raudonplau
kis. Šeimoje apie jį nekalbėdavo: jis su
klastojo kasininko parašą ir gavo ketve
rius metus. ..

— Vis viena ... Imk.
Jis atsikėlė ir išrašė čekį. Liusjenas 

išėjo.

CHAPMAN COHEN

Krikščionybe, Vergija 
ir Darbininkai

, Apie z savo pasisekimą Tessa nutarė 
papasakoti namiškiams per pusryčius: 
jis mėgo kalbėti apie politiką, kai prieš 
jį garuodavo saknus patiekalas.

— Būklė buvo kritiška. Diugaras pa
leido paskalą: vėl Stavickis!... Beje, 
Liusjenai, tu gali džiaugtis: tavo knygų-. 
tę ten graibsto. Žinoma, dėl manęs . . . 
Granmezonas ją kiekvieną dieną citavo: 
“Pasigėrėkite sūneliu!...” Mamyte, kur 
tu gavai tokią minkštą antį? Puatje man 
paruošė langustą amerikoniškai, tai bent 
buvo langustas!.. . Tačiau ir komunis
tai neatsiliko. Jie užtaisė man tokią ug
nį... “Laisvė, taika,” žodžiu, neatsakin
ga demagogija. Išvadoje — perbalsavi- 
mas. Aš maniau, kad nuvirsiu iš nuo
vargio. Ir tokie galvos skausmai!. .. De- 

, niza, kodėl tu išblyškusi? Tu privalai nu
važiuoti į Puatje: ten romanų stiliaus 
bažnyčios, tai lįjasė! Šventoji Redegon- 
da ... Aš apskaičiavau: jei komunistai 
atsiims kandidatūrą, šansai vienodi — 

'' lyglygu. Tačiau sklido gandai, kad jie 
vėl balsuosią už Didje. Juk Liusjeno bi
čiuliai nelabai manęs gailisi. Ką gi, aš 
pareiškiau, kad esu Liaudies fronto kan
didatas. Ovacijos. Dargi kumščius pakė
lė. Aš, tiesą sakant,/ nepakenčiu šito 
mosto.. . Nuostabi antelė! Pirmas išky
šulys aplenktas: komunistai pareiškė, 
kad jie balsuos už mane. Tačiau tuoj 
pakėlė riksmą dešinieji: jie norį visus 
mobilizuoti. O šansai lygūs: raudona ir 
juoda...

Jis nutilo, grauždamas letenėlę. Lius- 
jenas tarė:

— Vis dėlto tu nugalėsi fašistą. Kraš
to nuotaika. ..

— Palauk! Juk-tu nė neįsivaizduoji, 
kas įvyko. Atspėk! Tai kaip teatre ... 
Mamyte, įdėk man salotų. O sau? ... Ne
jaugi tau nė salotų negalima? Baisus 
dalykas dieta! Na ką, neatspėji? Diuga
ras atsiėmė kandidatūrą, ir aš dabar — 
vienintelis kandidatas. Tai — naciona
linis vieningumas.

Liusjenas neištvėrė:
— Ir tu su tuo sutikai? Kokia men

kystė !'
Tessa užsigavo: 1
— Aš nematau tame nieko gėdinga. 

• Visos partijos susijungė apie mane. Tuo 
' galima didžiuotis. Nejaugi nacidnalinis 
vieningumas — menkystė? Netgi tavo 
šaltkalvis vis# laiką kalbėjo: “Prancūzi
ja! Prancūiija!” Tu, brolau, atsilikai.

Pusryčiai buvo sugadinti. Artimieji 
nesupranta Tessa. Žmona dūsauja. De- 
niza nesiklauso, valgo arba žaidžia su 
kačiuku. O tas dykūnas, tikriausiai, ku
ria nauj-ą paskvilį. Tessa, gurkštelėjęs 
kavos, nuėjo į kabinetą:

— Man reikia padirbėti.
Visi žinojo, kad po pusryčių jis mie

ga; vadinosi tai “darbu.”
Liusjenas priekaištavo sau už nesusi

Tessa vėl atsigulė ir nutarė snustelėti, 
kad nusiramintų; bet jam trukdė min
tys. Jis jautė pasišlykštėjimą, kaip tą 
vakarą, kada buvo atvykęs Breteilis. 
Liusjenas mano, kad jam nebiauru imti 
kyšį iš Breteilio rankų? Aišku, biauru. 
Biauru ir su komunistais draugauti. Pa
taisyti užraktą? Prašau! Bet ne krašto 
likimą spręsti kartu su jais! Visa tai 
šlykštu!...' Kaip gyvenime. Argi gyve
nimas ne biaurus žaidimas? Pora ar ly- 
ka. Palatoje, kai balsuoja pasitikėjimą 
vyriausybei.. . Keletas balsų “už” arba 
“prieš” nulemia žmogaus likimą. O pri
siekusieji? . . . Nukirs žmogtli galvą ar
ba nenukirs? Juk tai priklauso nuo 
menkniekio: ar sujaudino Tessa kalba 
kokį nors krautuvininką. Jeigu ne, tai 
pažadins ketvirtą ryto, duos stiklą ro
mo, čekštelės per kaklą. Loterija! Visi 
supranta, kad Liaudies frontas — šlykš
tybė. Tačiau jis neišsilaikys nė metų. 
Aplamai, niekas neišsilaikys. Puvėsiai! 
Šlamštas! Viskas, subyrės. O tuomet 
spiauti.. . Vakare jis nuvažiuos pas Po- 
letę. Ir Poletė numirs. Visi mirs.

Mintys apie neišvengiamą esamo žlu
gimą nuramino Tessa. Iš kabineto pasi
girdo plonas knarkimas, virstantis švil
pimu.

Liusjenas tarė Denizai:
—Ką bekalbėti, o vis dėlto tai žema. 

Jis ir su komunistais, ir su “Kovos kry
žiais.” Čia nėra nei garbės, nei papras
čiausio sąžiningumo.

— Man jo gaila. Jis labai paseno per 
paskutinius metus.

— Nenuostabu — Poletė gali nuka
muoti jo amžiaus žmogų.

— Liusjenai!...
Jisai pasižiūrėjo į ją ir prisiminė Ža

netos akis. Ak, tos tyliosios!... O Ža
neta jo nemyli. .Pati prisipažino. Bet .ir 
už ką jį mylėti? ... Liusjenas tafrė:

— Gali ir manęs kartu gailėtis. Tėvas 
dar, gal būt, numirs, o aš nemirsiu, aš 
padvėsiu. •

Vakare Tessa truputį prasiblaivė: jis 
buvo pas Poletę, paskui jie' vakarieniavo 
“Maksime.” Tessa tingiai sekė kankano' 
šokį: mergaičių kojos čia pakildavo, čia 
nusileisdavo. Tat jam atrodė gyvenimu. 
Jis gėrė šampaną, bokalą po bokalo, bet 
nesvaigo. Susimąstymas, kuris prasidėjo 
dieną, nepraėjo. ,

Namo jis grįžo antrą valandą. Žmona,> 
kaip visuomet,, dėliojo pasjansą, gulėda? 
ma su šilta pūsle ant pilvo. Pamačiusi 
Tessa, ji pravirko:

— Gerai, kad tu atėjai... Tokie 
skausmai!...

— Tai praeis, Amali! Gydytojas sake, 
kad tai greitai praeis. z

— Ne; aš žinau, kad nepraeis. Aš da
bar greitai mirsiu.

—Kam tu kalbį niekus? ... Aš ma
čiau gydytoją. Tai galima išgydyti. Tu 
dar visus pergyvensi..

— Kam man gyventi? Aš daugiau 
niekam netinku. Šiandien, dėl tavo atvy
kimo, aš atsikėliau, ir štai matai, vėl 
blogiau . •. . Aš nebijau mirties. Aš ko ki
ta bijau ... Tu niekuo netiki >. .

(Bus daugiau)

(Tąsa)

Daugeliu atvejų vergai 
tik galėjo atsigulti ir už
migti guldant vieno galvą, o 
kito kojas. Jeigu kas pakilęs' 
norėjo išeiti, tai turėjo sto
ti ant gulinčių.

Randame aprašymą apie 
laivą >Thamas, kuris vežė 
630 vergų, iš kurių 100 mi
rė ant kelio; likusius 530 
Jamaicoj pardavė po $300 
kiekvieną ir savininkai bu
vo užganėdinti pelnu. Bet 
daugelyje atsitikimų beve
žant vergų mirtingumas 
buvo didesnis, pasiekdavo 
net 50 iš kiekvieno 100 ver
gu-

Ne visus vergus pirkliai 
pardavinėjo kitur, bet taip
gi' pardavinėjo ir Anglijoj. 
Štai “Liverpool Chronicle” 
apgarsinimas; .

“Sveikas 11 metų negras 
vaikas bus parduotas lenk
tyniavimo būdu. Vieta: — 
Marchant Coffee House, 
Old Church Yard. Parduos 
ponas Thamas Yates, kuris 
tą vaiką parsigabeno’ iš 
Bossney.”

Kitas apgarsinimas tilpo 
“Liverpool Advertiser” 1765 
metais:

“Lenktyniavimo būdu bus 
parduota 8 metų negrė, pil- 
nąi sveika mergaitė. Vieta: 
George’s Coffee House. Va
landos tarpe šešių ir aštuo- 
nių po pietų.”

Kitas pranešimas, rugsė
jo 8 d., 1766 metais:

“Bus parduota vienuolika 
negrų, nuosavybės pono 
Angalo. Vieta: Exchange 
Coffee House, Walter st., 
pirmą valandą po pietų.”

Taipgi tuose pačiuose 
laikraščiuose randame pa
garsinimų, kur vergų savi
ninkai paieško pabėgusių 
vergų, kurie ant kūnų pa
ženklini!, tartum gyvuliai. 
Čia keletas tų paieškojimų:

“Pabėgo Robert. ‘R. P.’ 
ant abiejų veidų ir Kings- 
tone ženklas ‘Yorke’ ant a- 
biejų pečių ir krūtinės.”

Kitas: “Sekmadienį pabė
go negras su rinke ir len
ciūgu ant kaklo ir ženklais 
‘T Y’ ” ’

Dar kitas: “Pabėgo negrė 
mergina, kas ją pagaus ir 
pristatys gyvą arba negyvą? 
tas gaus gerą atlyginimą 
nuo Joseph C. Howard.” '

Vergų ženklinimui krikš
čionys naudojo tikrai bar
barišką būdą. Vergas turė
davo atsiklaupt, o jam su 
raudonai karšta geležia į 
kūną įdegindavo raides ar
ba tam tikrus ženklus? 
Tiems Kristaus mokslo 
skelbėjams visai nei neatėjo 
'į mintį, kad ir negrai yra 
žmonės su jausmais ir kad 
jų darbai barbariški, toks 
kankinimas negrų.

Amerikietis, didelis krik
ščionių . šulas, Whitefield, 
ne tik pats laikė vergus, bet 
daug agitavo už įsteigimą 
pilnos vergijos Georgia 
valstijoj.

Kitas žymūs krikščionis, 
Nelson, rašydamas savo 
draugui į Jamaica, birželio 
10 dieną, 1805 metais, sako, 
kad jis . yra pilniausias 
draugas vergų tvarkos ir e- 
•sąs pasirengęs tą tvarką 
ginti nuo prakeikto velnio 
tarno Wilberfarce ir jo hy^ 
pokritiškų draugų. Gi lord 
Dartmouth, žymus ’ tūzas 
krikščionių tikybos, pareiš
kė, kad, jis negali daleisti. 
kolonijoms sumažinti ver
gais pirkliavimą, nes tas e- 
są labai gera ir naudinga 
anglų tautai.

Jau mes sykį kalbėjome

Verte A. M. Metelionis.
apie tas baisenybes ant tų 
vergų pervežimo laivų. Bet 
•dar tie laivai turėjo kunigų 
palaiminimus ir pašventini
mus. Štai kokiais žodžiais 
buvo palaimintas laivas 
“Thomas”: /

“Siunčiame suvisogalio 
dievo pagalba, gerame sto
vyje ir geroj tvarkoj laivą 
“Thomas”, vadovystėje die
vo ir kapitono Peter Ro
berts. Laiavas dabar stovi 
Calobar, bet su visogalio' 
dievo pagalba keliaus į Ja-’ 
maica su 630 vyrų ir mo
terų vergų, kurie suženk
linti raidėmis d.d. ir sunu
meruoti 31 d.d. Visi šitie 
'vergai turi būti gerame 
stovyje pristatyti į prie
plauką Kingston dėl ponų 
Broughton ir Smith, čia 
liudijimas, kad laivas Tho
mas turi visas tiesas ir die
vo palaimą saugiai pasiekti 
savo destinaciją. Amen. 
Spalio 31 d., 1767 metais.”

Čia krikščionys bando 
prirodyti, kad jie tuos bar
bariškus darbus atliko su 
dievo pritarimais ir pagal
ba.

Būdavo ramių afrikiečių 
kaimai organizuotų' krikš
čionių užpuolami, sudegina
mi, o kaimų gyventojai, vy
rai, moterys ir vaikai atva
romi prie laivų; čia su kar
štomis geležimis kiekvie
nam įdeginami į kūną ženk
lai ir veždavo į Kingston 
arba kitą prieplauką de] 
pardavimo.

Kitą būdą už dyką vergų 
gauti naudojo, tai, laivui 
pribuvus į Afriką, ant lai
vo surengdavo balių ir af
rikiečius kviesdavo ateiti į 
balių ir pamatyti laivą. At
ėjusius jau nuo laivo neiš
leido: prirakindavo ir vež
davo parduoti į vergiją.

Tik pabaigoje 18-to šimb 
mečio pradėjo pasigirsti 
balsai už žmoniškesnį su 
vergais elgesį, o vėliau —už 
visišką vergijos panaikini
mą.

Vergijos panaikinimui 
daugiausiai buvo priešingi 
ponai ir kunigija, o ypač 
Anglijoj, Liverpool mieste. 
Net taip vėlai kaip 17l90 m., 
laike rinkimų į parlamentą, 
Gascoyn’o partija, kuri pih 
nai stovėjo už vergijos pa
laikymą savo agitacijai tu
rėjo sekančias eiles:

“Būk ištikimas vadui, 
ką stovi stipriai, \

Kuomet mūs Afrikos biz
nis visai arti galo. .

Atmink, vaikine, Gascoy
ne viską daro.

Jeigu mūs vergais pirkly- 
ba žus, tai tikrai galas 
mūsų' gyvenimo.

Ubagais mes, mūsų pačios 
ir vaikai liksime.

Daugiau laivai neaplau- 
kios iš mūsų prieplau
kos ir nebus taip 
pelningo biznio.

Dėl šito ant mūsų 
gatvių žolė augs,, kuria 
maitinsis karvės ir 
ožkos?’

Matomai,’ liverpooliečiai 
pilnai buvo įsitikinę,- kad, 
jeigu vergų pirklyba bus 
panaikinta ,tai bus įalas ir 
jų gyvenimui. Nes kada bi- 
lius į parlamentą buvo į- 
neštas už. panaikinimą ver
gijos, tai virš 2,000 miesto 
biznierių, kunigų ir kitų su
sirašė, kad tas bilius būtų 
atmestas visai be svarsty
mo.

Be išimties, visur vergi
jos palaikytojai pirmoj vie
toj štate kaipo visai negin
čijamą argumentą už vergi
ją tai bibliją. Sakydavo jie,

būk pats dievas įtaisė ^ver
giją ir todėl ji yra amžina.

Liverpoolyje tais laikais 
buvo didelis Už vergijos pa
laikymą kovotojas kunigas 
Raymond Harris, kuris 
1788 metais parašė ir išlei
do brošiūraitę, po vardu: 
“šventraščio pareiškimai ir 
vergų pirklyba.” Čia kun. 
Harris nurodo, kad biblija 
tai paties dievo žodis ir 
pats dievas esąs įsteigėjas 
vergijos. — Kas kovoja 
prieš vergiją, tas kovoja 
prieš bibliją ir prieš patį 
dievą — argumentavo Har
ris.

(Daugiau bus)

Skystas Metalas
Gyvsidabris (mercury) 

yra vienatinis metalas, ku
ris paprastoje temperatūro
je laikosi skystas. Gyvsi
dabris yra gera medžiaga 
termometram, kadangi jis 
plečiasi ir traukiasi vieno
dame laipsnyje, kylant ar 
puolant temperatūrai.

Kuomet orindžiai bręsta, 
juose daugėja sulčių ir cuk
raus kiekiai, o rūkštumas 
mažėja.

McAdoo, Pa.
SLA 54 kuopos nariai bal

savo už pažangius kandidatus 
į Pildomąją Tarybą. Nei vie
no balso negavo tie, kurie 
SLA organizacijai tik žalą 
daro. Po 16 balsų gavo se
kami :

Į prezidentą — B. F. Ku
bilius, į vice-prezidentą— J. 
žebrys: ant sekretoriaus — S. 
M ąsytė, ant iždininko vietos— 
J. K. Mažukna, iždo globėjais 
— J. Valickas ir J. Miliaus
kas.

Į daktaro kvotėjo vietą Dr. 
Pilka gavo 13 balsų, o Dr. 
šliupaitė — 3. Tai taip balsa
vo SLĄ 54 kuopos nariai.

x Narys.

Vienas kavos medelis 
duoda apie 2 svarus žalios 
kavos per sezoną.

PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ 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 pareikalavimo knyga tuo
jau bus pasiųsta.

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

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.
. -- - .................. ■ ------------------.„„-J

J. ROMAN j
kUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 |

i ........
___________ _____ _ u ■ l_- .... ■ -.............. II . .........

4 pusi.—Laisvė (Libprtyt Lith. Daily)-* t’irmad., Be.!. 19, 1948

CHARLES
(RAMAN.
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MONTREAL, CANADA
5

Ištiko Nelaimė Draugų 
Šuplevičių Sūpų

Ištiko nelaimė draugų šup
levičių sūnų Reinoldą, 6 metų 
amžiaus. Reinoldui einant iš 
mokyklos namo per Grand- 
Trunk St., automobilius užva
žiavo ir pervažiavo jam vie
ną koją.

Automobilio savininkas su
žeistą vaiką nuvežė į Verduno 
ligoninę. Daktarai išegzami- 
navę surado, kad kojos lete
nos kaulas yra sulaužytas. 
Ant rytojaus buvo padaryta 
operacija ir koja sugipsuota.

Iš karto buvo manyta, kad 
Reinoldui teks nuplauti kojos 
pirštus arba net ir visą koją, 
bet sulig vėlesniu daktarų pra
nešimu, yra viltieą, kad koja 
sugis ir jokių nupjovimų ne
reiks daryti.

. Serga
Porą savaičių atgal nelem

ta liga buvo smarkiai suėmus 
Petrą šuplevičių, ' 5374 Bell- 
field Pjace. Prie ligonio bu
vo pašaukti trys daktarai ir 
pripažino, kad nuo slogos už
sinuodijo viduriai. Po poros 
savaičių sunkios ligos, ligonis 
sveiksta po daktaro priežiūra.

Henry šuplevičius, vyresny
sis Ados ir Frank šuplevičių 
sūnus, turėjo tonsilų operaci
ją. Padarius operaciją, buvo i 
parvežtas namo ir

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

F. W. Shalins
. (SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visosft dalyse miesto.’
TeL Virginia J-4499^

August Gustas .
BELTAIRE FLORIST

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

(kąmp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite *
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuveftis ir Bankietams 4 t » I

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS į 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. į

— X——X—X—X — X —X —X —X —■———X—X—X — x—x—■ — 1<||
——-—x——r———•——x———-—■—w—■—«———V“ <■——

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 išdekoruota šermenų koplyčia, Hur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra, išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruošta* 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. ‘Mūsų telefonas niekad nemiega.

ko-
Po sėkmingos

Bendžaitienė

nos priežiūra sveiksta.
P. Bendžaitienė turėjo 

jų operaciją.
operacijos,
baigia pasveikti ir randasi na
muose.

Kovo 23 d. apsirgo L. Kauš
pėdienė, kuri turėjo vidurių 
operaciją Victoria ligoninėj ir 
nuo pereito ąntradienio 
parvežta namo.

“Sunkiai serga vidurių 
vais Bertha Pranevičienė 
donytė). Ligonė randasi
toria ligoninėj, Allan Memo
rial skyriuj ef.

Serga V. šipelis, pulrūmio 
savininkas, gyvenantis 1027 
6th Ave., Verdun. Ligonis 
serga nuo kovo 23 d.

Nuo kovo 21 d. serga P. 
Palubinskas, gyvenantis 209' 
4th Ave., Ville Lasalle.

yra

ner-
(Du- 
Vic-

Pasimirė
Jonas 
metų

Kovo 29 d. pasimirė
Buivydai (Bulvit), 44 
amžiaus, gyvenęs 2276 Old 
Orchard. Palaidotas kovo 31 
d., Cote des Neige kapinėse.

J. Buivydas buvo vedęs su į 
Magdalena Rastauskaitę.’

Balandžio 3 d. apsivedė 
Frances Kregždytė su Frede
rick Michael Johanson, švedų 

po moti-1 tautybės vaikinu. Vestuvių

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Matthew 
BUYAUSKAS 

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

puota įvyko Point St. Charles 
salėje ant Richmond St.

Susižeidė Drg. Smetonienė
Prie’ Imperial Tabako dirb

tuvės laiptų, paslydus kojai ir 
begriūnant, smarkiai sumušė 
dešinę ranką * ir veidą Marė 
Smetonienė. Daktarui pada
rius tyrimą, rasta, kad rankos 
kaulas yra įskilęs. Kol ran
ka sugis, yra laikoma įdėta į 
gipsą.

Antanas 
restorano

Persišovė Antanas Baublys
Antrą Velykų dieną, kovo 

29 dienos rytą, po balių ir 
gėrimų, persišovė 
Baublys, Palangos 
savininkas.

Dėl jo bandymo
ti eina įvairios kalbos. Ta
čiau nieko tikro iš to negali
ma patirti. Reporteris. 

______ ________ i

Hartford, Conn.

nusižudy-

“Ponaš Amerikonas” Mūsų 
Scenoje Publikai Patiko; Lau
kiam Kitos Meniškos Progra
mos Sekmadienį, 25 d. Bal.

Mūsų kolonijos lietuviai su
sižavėjo komedijos “Ponas 
Amerikonas” suvaidiųimu sek
madienį, 11 d. balandžio, 
Klubo Auditorijoj. Scenos 
meno mėgėjų susirinko virš 
pusantro šimto. Komedija 
“Ponas Amerikonąs,” trijų 
;tktų, sėkmingai suvaidinta. 
Publikai labah patiko, vaidin
tojai gavo aplodismentų.

šiais laikais meniški paren
gimai retas atsitikimas, betgi 
mūsų Laisvės Choras, jo ak
tyvūs menininkai surengia 
koncertus ir menišku atžvilgiu 
yra padarę didelę pažangą. 
Šį faktą rodo viršminetos ko
medijos s u v a i d i n i m as.

Sekmadienį, 25 d. balan
džio, 3 vai. po pietų, bus ki
tas mūsų klubo scenoje me
niškas gražus parengimas — 
koncertas ir vaidinimas kome
dija “Piršlybos.” Šią menišką 
programą rengia vietos meno 
mėgėjai. Programą išpildysią 
Brooklyno Liet. Operetės cho
ras ar vaidintojai. Vietos me
no mėgėjai susidomėję brook- 
lyniečių meniškais talentais, 
nekantriai laukia jųjų atvyki
mo į Hartfordą.

pro
tą r-

bus 
ba- 

Visi šie parengimai be

Pirmadienio vakare, balan
džio 12 d., mūsų klubiečiai 
turėjo judamų paveikslų pra
mogėlę dėl klubiečių ir jųjų 
šeimų sužavėjimo. Gegužės 
10 d. bus prakalbos Klubo 
Auditorijoj. Kalbės adv. Tho
mas Dodd, U. S. garsus 
kuroras, pagarsėjęs nacių 
dymu Nuernberge.

Birželio 14 d. vakare 
šokiai klubo nariams su 
lium.
įžangos.

Tai bus paskutiniai pavasa
riški parengimai, prasėdėsią 
gegužinių pramogos lietuviš
kam parke Glastonbury su ge
gužės pabaiga. Vasaros lai
ku klubiečiai' žaęla atremon
tuoti savo klubo rūmus, įreng
dami klubrūmius žemutinia
me. Po atlikimo remonto 
darbų klube bus daugiau vie
tos susirinkimams ir sociali
nei veiklai.

Žinių .Rinkėjas.
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus pavęiks- 

k lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

Bi rikoniškais. Rei- 
Hkalui esant ir 
■padidinu tokio 
y dydžio, kokio pa- 

’T geidaujama. Tai- 
r pogi atmaliavoju 

įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

S12 Marion St., Brooklyn
Kampan Broadway Ir Stone Ave., prie 

Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLemnpre 5-6191

Bridgewater, Mass. Worcester, Mass.

Rumforde.
vakarinės 

dėjosi prie 
privatiškos

Mirė Drg. Jonas Kalvelis
Po trijų mėnesių sirgimo ir 

kančių ligoninėje, kovo 31 d. 
pasimirė drg. Jonas Kalvelis, 
sulaukęs 60 metų. Paliko di
deliame nuliūdime savo, mote
rį Konstanciją.

Iš Lietuvęs paėjo Taraldžių 
vienkiemio, Salų apskrities. Į 
šią šalį atvyko 1907 metais, 
į Rumford, Me. Gavo darbą 
popierio išdirbystėj. Apie už 
metų laiko kilo streikas, ku
riame ir Jonas, aktyviai daly
vavo ir laimėjo streiką.

Jonas' iš pat jaunystės linko 
prie pažangiųjų darbininkų. 
Prisidėjo prie suorganizavimo 

,socialistų . kuopos 
Nesant valdžios 
mokyklos, velionis 
suorganizavimo 
mokyklos pasimokant ,po §0c 
į vakarą.

1912 metais persikėlė gy
vent į North Abington, Mass., 
ir nuėjo dirbt į avalų dirbtu
vę. čia susidraugavo su Kons
tancija Minikaite, 1917 me
tais apsivedė ir pavyzdingai 
gyveno iki mirties.

1922 metais nuvyko į Chi
cago, 111, ir ten 'išgyveno 8, 
metus.

1927 metais nuvyko tėviš
kėn, pirko žemę Elekštų vien
kiemyj, Subačių apskrityj, iš
statė dali pastatų ir po kelių 
mėnesių sugrįžo į Chicagą 
prie jo laukiančios mylimos 
moters. Lietuvoje velionis pa
liko tris brolius, du ūkinin
kauja, o vienas daktaras, ku
riam Jonas pagelbėjo finan
siškai. :

1930 m. atvyko j Bridge-, 
water, Mass., . ir visą laiką 
darbavosi lietuvių avalų išdir- 
bystėje, kurioje beveik visą 
laiką buvo direktorių valdy
boj. Jonas visą savo gyve
nimą laikėsi pažangiųjų dar
bininkų pusėje. Daug darba
vosi teikime pagelbos nuo ka
ro nukentėjusiai Lietuvai. Au
kavo $10,0 Vėžio Institutui 
Vilniuje ii* kitaip daug auka
vo visokiems darbininkiškiems 
reikalams.

Balandžio 3 d. išlydint ve
lionį į kapus dalyvavo dide
lis būrys draugų ir draugių. 
Lydėjo į kapines suvirs 60 au
tomobilių ir vienas vežimas su 
30 gražių vainikų. Pas gra- 
borių Petras Budri imas pasa
kė trumpą atsisveikinimo pra- 
kalbėlę ir ant Pine Hill, West 
B ridge water, kapinių, George 
Shimaitis pasakė prakalbą, 
pažymėdamas trumpais ruo
žais iš velionio gyvenimo ir 
darbų.

Visi dalyviai laidotuvėse ta
po pakviesti į Bridgewater 
Piliečių kliubo svetainę ant 
užkandžių ir refreshments.

Kadangi velionis buvo dide
lis spaudos mylėtojas ir Lais
vės agentas, tai kilo sumany
mas Jono atminčiai prisidėt 
finansiniai dėl spaudos palai
kymo. Nors ir atsirado, ku
rie tam pasipriešino, bet ra* 
dosi grupelė gerų spaudos my
lėtojų ir velionio idėjos tikrų 
draugų ir pradėjo nešt^dole- 
rines.

Aukavo po vieną dolerį šie: 
K. Čereškienė, K. Beniulis, S. 
Silsrik, K, Gedvilą, P. Sinkevi
čienė, A. Mastavičius, K. Pes- 
lis, F. Kaulakis, A. Mažiukna, 
P. Baron, J. Vaitekūnas, G. 
Shimaitis, S. Gudinas, D. La- 
peikis, J. Vaitaitis, A. Stira, 
II. Rindzevicienė, A. Kilienė 
(Rumford, Me.), K. Kalvelis 
(iš Lewiston, Me.), P. Bal
čiūnas ir F. Kaziliūnas.

Viso $21. Pesįis ir Kirslis.
■—X—   X ■—1< —"t—■ 

Egzaminuojant Akis, ■
Rašome Receptus Į 

Darome ir Pritaikome Akinius į

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

“Laisvės” Dienraščio Agentas 
Pasikeitė

ALDLD 11-je kuopoje per 
daugelį metų J. J. Bakšys bu
vo “Laisvės” dienraščio agen
tas. Jis daugelį metinių 
“Laisvės” vajų lenktyniavo su 
kitais vajininkais gavime nau
jų skaitytojų ir senu prenu
meratų atnaujinime. Kuopos 
susirinkimuose išduodavo ra
portus.

Balandžio 11 d. reguliaria
me susirinkime Bakšys rapor
tuodamas pridavė ir rezigna
ciją. Susirinkimas priėmė re
zignaciją. Jis jau buvo at
sisakęs praeitą rudenį, bet 
kuopa prašė pasidarbuoti dar 
per vajų.. Dabar, šią vasarą, 
Bakšys turės daug^darbo, ka
dangi yra biznio komisijoje 
Olympia Parke. Tai susirin
kimas’ lig ir draftavo mane 
naujo agento vietai.

Todėl, nuo dabar, kurie tik 
norite geriausio , lietuviško 
dienraščio kasdien savo na-! 
muose, galite prie manęs uz-i 
si prenumeruoti ir atsinaujinti I 
išsibaigusią prenumeratą. Pla-į 
tinkime “Laisvę”! Pagelbčki-! 
te man, kaipo naujokui, ta-j 
me darbe. >

D. G. Juslus.
866 Southbridge St.

★ ★ ★
GEGUŽĖS PIRMA 1948 M. ;
Dabar daugiau kovoti pris- 

eina Amerikos darbo žmo
nėms, kadangi reakcija des
peratiškai darbuojasi dėl ka
ro. Tarptautinė darbininkų 
šventė Gegužės Pirmoji turi 
būti reikšmingiausias dalykas. 
Praeityje mūsų mieste visada 
apvaikščiojimai įvykdavo, šie
met Pirma Gegužės pripuola 
šeštadienį ir yra rengiamas 
apvaikščiojimas Miesto Aik,š-1 
tėję po pietų.

Manau, kad kiekvienas su
sipratęs darbininkas supranta 
reikšmę didelio skaitlingumo, 
tai nepatingėkite ateiti ir da
lyvauti apvaikščiojime tarp
tautinės šventės.

Lietuvių K. P. narių susi
rinkimas įvyks balandžio 25 
d. iš ryto. Malonėkite visi 
pribūti. Sekcijos Sekr.

Pennsylvanijos valstijoj 
žibalas tapo atrastas 1859 
metais.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquof

NOTICE is hereby given that License No. 
Č 795 has been isfiied to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2.30 East 9th St.. Borough <d Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

PASQUALE & NICHOLAS DeMAJUNIS 
dba .'JeMarinis Bros.

NOTICE is heroby given that License No. 
I, 855 has been issued to the undersigned 
to sell wine Sf liquor at i etail under Section 
107 of the Alcnholic Beverage Control Law 
al 546 — 86th St.. Borough of Brooklyn? 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY SANTORO, JR. & 
ANTHONY SANTORO, SR.

dba IJyker Liquor Shop

NOTICE is hereby given that License No. 
ill. 1062 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al. retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control I 
Law at 1274 Fulton St. & 542A Nostrand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

NORMOND RESTAURANT, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5305 has been issued ti the undersigned 
to sell beet, wine mid liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1919 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT PILATO & 
PASQUALE FULGIERI 

’ dba Parkway Gardens
—

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde/ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T.aw at 535 & 539 Leonard St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to *be consumed 
on the premises.

GEORGE WASHINGTON POST NO. 3 
Polish legion of American Veteians, Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 217 has been issued to the undersigned 
tp sell bper. wine and liquor at* retail uiuler 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 25 Eighth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises. .

MONTAUK CLUB

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 197 of the Alcoholic Beverage ‘Control 
Law at 882 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prejuises.

JAMES PANTELEAK1S 
I’nllas Rest.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1582 has been issued to the undersigned 
to sell wine lin'd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 911 Neuf York Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
HUGH E. BRESLIN & JOHN G. BRESLIN 

Breslir.’s & Liquors

Waterbury, Conn.
Balandžio 11 d., Lietuvių 

Literatūros Draugijos 28 k p. 
buvo surengus prakalbas rei
kale trečiosios partijos. Kal
bėjo profesorius B. F. Kubi
lius, R. R. Goldberg ir Dr. 
J. Stanislovaitis.

Kubiliuj iš So. Bostono. Vi
si kalbėtojai lyitikal^o Tr,uma- 
no, kaip namų, taip užsienio 
politiką ir įrodė, kad Ameri
kos žmonių gerovei yra būti
nai reikalinga trečioji parti
ja, kuri. į prezidentus stato 
Henry Wallace ir vice-prezi- 
dentus Glen Taylor. ,

Jie sakė, kad jeigu Ameri
kos liaudis nori išgelbėti de
mokratines laisves, turėti tą, 
ką iškovojo prie prezidento 
F. D. Roosevelto, tai turi or
ganizuoti trečią partiją ir iš
rinkti Į prezidentus Henry 
Wallace, geriausią Roosevelto 
draugą.

žinoma, neužtenka gerų no
rų, bet reikia veikti ir finan
siniai tą judėjimą remti. Dėl 
trečiosios partijos veiklos au
kų- surinkta $39. žmonių ga
lėjo būti daugiau, bet yra 
Įprasta, kad kol žmonės ti
krai bėdos dar nemato, tai 
žodžio neklauso. Reikia dau
giau j-ūpintis savo reikalais, 
nes jau bus pervėlu, kada 
bombos pradės ant galvos 
kristi. Dalyvis.

Jeigu pašare yra -šiek 
tiek augalinio vario, tai 
sveikiau galvijams.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

5 pusl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—l'irir.ad., Bal. 19, 1948

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS ---------------- i------------------------

OPERATORfcS
Patyrusios prie suknelių 
Linksmos darbo sąlygos 

Gera Alga
LORRAINE FROCKS

126 Mount Vernon Ave.
Mount Vernon, N. Y.

 (62)

OPERATORES
Patyrusios prie moteriškų apatinių, 

prie visų mašinų. 
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS

Vakacijos su alga. Ligoje Pašalpos.

PARAMOUNT UNDERGARMENT
219 HIGH ST., ELIZABETH, N. J. 

ELIZ.ABETH 2-5623
. (95)

MERGINOS
Kabinėjimoi Suknelių artt Rakečių

5 Dienos. 40 Valandų. Nuolatinis Darbas. 
Linksmos Darbo' Sąlygos

LOEHMANN’S
1176 BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y. 

(Arti Sterling I’l.)
(93)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PKOSYTO.IAI
Prie geros rūšies vyriškų koatų. 

Nuolatinis Darbas. Geru Alga.
MARKOWITZ

17 E. 16TH ST., N. Y. C.
(96)

a—i <■<———

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KRAUJO AUKUOTO  J AI 
Sveiki Vyrai ir Moterys 

Kreipkitės su pirmadieniu baigiant 
penktadieniu 1:30 iki 3:30 P. M.

APMOKAMA

BLOOD TRANSFUSION ASSOC.. 
155 CENTRAL PARK WEST (105TH ST.) 

NEW YORK CITY
(98)

■ ■■ ............................... T

Yonkers, N. Y., pilietis 
Joseph Szucs užpatentavo 
išradimą, kaip iš pieno ga- 
mint vitaminą C (citrinę 
rūgštį) su tam tikrų pelė
sių pagalba.

Pajieškojimai
Tėvas, Simas Navickas ir brolis 

Barnasius Navickas pajieško Kazi
miero Navicko, kuris gyvena Brazi
lijoj. Paskutinį jo antrašą žinojome 
sekamai: Rua da Mooca 363, Sao 
Paulo, Brazil. Iš Lietuvos kilęs nuo 
Kauno apskr., Rumšiškės miestelio. 
Prašome jo paties atsiliepti arba 
kas žinote apie jį ar jo antrašą, 
malonėkite pranešti sekamu adresui 
B. Navickas, 76 Fourth St., Ply
mouth, Pa. ' (90-95)



NohYork(k/^/Wa7iriiov Unijų Vadai Pasisako
Fėro Klausimu

Dienraščio Vilnies
Suvažiavimas

Nėpripąžjsta Pašovčjo ! Svarbus Užsiėmimas

Gegužės 9-tą įvyks chicagiš- 
kio dienraščio Vilnies metinis 
su važ i a v i mas. Brook 1 y n i eč iai 
turime pasveikint suvažavimą 
ir pasiųsti Vilniai kiek galinti 
finansinės paramos.

Jau buvo paskelbta vardai 
grupės žmonių, kurie primetė 
dolerį-kitą finansinės paramos 
Vilniai. Per mane tam rei
kalui aukojo šie asmenys:

Chas. Vigūnas $10, P. Ka- 
pickas. $5, Stanley Misiūnas, 
$5, Juozas šapolas ir Jonas 
Vaiginis $5 ir

' Praėjusį pirmadienį Brook
lyne, Stalk Klube, ant Flat- 
Lush Ave., vienas vyras ap
šaudė kitą. šovė.ją policija 
suėmė. Policija tikrina ma
čiusi. žinanti, kad tai jis šo
vė. šoveią padėjo 
000 kaucija.

Tačiau pašautasis 
pasielgė visai kitaip, 
p rasta i n usk ri austi e j i 
Vieton
tinti šovėją

po $20,-

šį kartą 
negu pa- 

elgiasi. 
ieškoti progos apkal- 

jisai pabėgo. Po- 
į už kelių mylių

nuo tos vietos, ligoninėje. Po
licija tikrina, kad klube į jį 

Jonas Stokes i buvo*'šauta; jis tikrina, kad 
i ne. Suvedė šovėją ir šovusį į 

Visur, prie kiekvienos pro- vieną vietą, bet jiedu abu ti- 
gos reikia prisiminti dienraš
čio Vilnies suvažiavimą ir ta venime 
proga reikia primesti dienraš
čiui doleriuką-kitą pai'amos.

P. Bubnys.

Edwin Buckner, 36 m., ka
ro laiku buvęs atleistas nuo 
karines tarnybos del einamų 
“svarbių pareigų” Etna Air
craft Products . Co., bizniavo- 
Įęs alumi. Už tai jis buvo tei
siamas praėjusia savaitę. Tei
sėjas Byers ji nuteisė 18-ką 
mėnesių kalėti, bet bausmę 
suspendavo.

Laimingas slapukas! Ne to
kie laimingi būdavo baudžia
mi iki trejų metų. Kas sakė, 
kad al-aus pardavinėjimas—ne 
p a ts s v a i 'b i a u s i s u ž s i ė m i m as ? 
Jeigu nieko daugiau,' taT nors 
širdį suminkština. T—as.

Nepamirškime 
Svarbiu Prakalbų

krina pirmu kartu savo gy- 
pasimatą. Policija 

šautąjį sulaikė po $50,000 
kaucijos. Kaltina, kad jis 

j kooperuoja su policija.
ne-1

Anthony Ryan, gaisragesys, 
mirė nuo susižeidimo gaisra- 
gosių inžinui susidūrus su 
auto. Auto vairuotojas Frank 
Letschler pašauktas i teismą 
už nopralejdimą gaisragesių.

Sekamą ketvirtadienį, ba
landžio 22 d., Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubo salėje 
280 Union Avė., Brooklyne, 
įvyks svarbios prakalbos.

Kalbas sakys Vincas Čepulis 
ir Katrina Petrikienė, — abu 
šiomis dienomis grįžę iš Chi- 
cagos, kur įvyko svarbus tre
čiosios partijos kūrimo ir 
Wallace’o prezidentu išrinki
mo reikalais suvažiavimas.

Jiedu pateiks mums rapor
tą ir supažindins klausytojus 
su 0 šių. dienų tarptautiniais 
klausimais.

Prakalbos prasidės 7:30 
vai. vak. I

Prašome visus dalyvauti.

Telegramomis pasiuntė pro
testą prieš kėlimą fėro šios 
CIO unijos:

United Electrical Workers 
■1-tas distriktas, atstovaująs 
50,000 narių.

Bakers Joint Board, atsto
vaujanti

Tarpe
organizacijų, 
prieš' kėlimą

FALŠYVI DIPLOMAI

KRAUSTOSI 
nuostabaus mūsų ga- 
kada važiuojame gy
rate! iniuose namuose,

Kaltina už Bendro 
Mirtį po Traukiniu

! Žulikavę “Auto 
Nelaimėmis”

orlaivyno 
instrukto- 

Field, Do- 
ii u teistas

Nieko 
dynėje, 
vendami 
bet kada perkraustoma 35 šei
mų namas, su visais gyvento
jais jame, iš vienos vietos į 
kitą, tas dar biskelį nepripras
ta. šiomis dienomis pradėti 
paruošiamieji darbai perkelti 
tokį namą prie Van
Blvd, ir -97th Ave., Jamaica.

Wyck

Alvinas Išvyko 
Atgal Kalifornijon

atgalJonas Alvinas išvyko 
Kalifornijon praėjusi šeštadie
ni, pagyvenęs Brooklyne kele
tą savaičių. Tuo laiku jis 
dirbo Lietuvių Kooperatyvės 
Spaudos Bendrovės spaustuvė
je, kuri spausdina dienrašti 
Laisvę. Darbas jam vyko. 
Tikėjomės, kad mes jį prisi
pratinsime čia apsigyventi. •

me- 
vairuotojas, j 

nowyorkietis, kaltinamas, kad 
jis nustūmęs savo bendrą 
brooklynietj William Anwan- Į 
dev > po traukiniu BMT stoty-i 
je, Brooklyne. ;

Murray prisipažinęs su An- 
wanderin pagirtavęs tą dieną, ‘ 
bet ginasi neturėjęs tikslo nei; 
noro jį nužudyti. Anwander! 
mirė rugpjūčio 26-tą, o Mur
ray suimtas tik dabai-.

Walter F. Murray 
tų, sunkvežimio

FILMOS

teis-Areštuoti ir sulaikyti 
mui keturi newyorkieciai, kal
tinami sudarinėjime falšyvų 
“auto nelaimių,” “sužeidimų,” 
kad galėtų iš apdraudų kom
panijų išrinkti už juos atlygi
nimą. Grupė turėjusi tam 
tikslui apsidraudusius auto
mobilistus, 'taipgi ir paruoš
tus kritčjus po auto, nuo se
niau turinčius kokius neati
taisytus kūno sužalojimus. 
Jie moką taip kristi, kad ne- 
susižeistu. ‘ »

Buvęs karinio 
stoties darbininkų' 
riumi prie Mitchel 
nald T. Hendricks
18 mėnesių kalėti už pardavi
nėjimą falšyvų mechaniko lin
dynių. Hendrix buvęs atida
ręs atitinkamą mokyklą, bet 
kada valdinė Įstaiga jo mo
kyklos nepripažino, jis pradė
jęs dirbti tuos liūdymus.

30,000 narių.
susiedijos masinių 

protestavusių 
fėro, randasi

Emergency Committee on 
Ilents and Housing, atstovau
janti 150,000 organizuotų 
nuomininkų.

Unijų Vadai Pareiškia:
David Livingston, Whole

sale and Warehouse Workers 
Lokalo 65-to vice-prezidontas, 
pasakė majorui :

“Nei vienas iš jūsų pakvies
tų į City Hali CIO viršininkų 
šiandieną nėra atsiklausę savo 
narių, nei jie žino jų pažiūras. 
Iššaukiu jus tą klausimą pa
leisti nubalsuoti miesto žmo
nėms. . . Toks referendumas, 
būtų jisai liaudies bendrai ar 
organizuotų darbininkų, vėl 
patvirtintų pasipriešinimą pla
nui kelti miesto algas bied- 
nuomenės lėšomis.”

Paul Palazzi, National Ma
ritime Unijos uosto agentas, i 
Nicholas Carnes iš 
darbinink ų 
rak off i£į kepėjų, 
Hawley iš

Ingrid Bergman ir Charles Boyer scenoje iš filmos 
“Arch of Triumph,” pradėsimoje rodyti Globe Teatre, 

New Yorke balandžio 20-tą.

PARDAVIMAI j
Parsiduoda mūrinis kampinis na- ' 

mas, sueina šeši kampai; 4 šeimy
nų po 5 kambarius ir viena krautu
vė (store — Bar & Grid su sale). į 
Kas nupirks namą, tai' galės vėliau 
ir krautuvę nupirkt. Savininkas • 
namo lease daugiau, neduoda. Dėl 
daugiau informacijų, kreipkitės pas 
Joseph Dobrow, 580 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. ŠT. 2-8862. 
Skambinkite apie 10 vai. ryte.

(90-95)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mbrgina abelnam dar

bui ir pakavimui (floor girl & pack
ing). Apskritų metų darbas, gera 
mokestis tinkamai merginai. Kreip
kitės j Tone-Line Sportswear Com
pany, ^4-24 Jamaica Avenue, Wood
haven, N. Y. (Elderts Lane $fa.) 
Tel. Michigan 2-2068. (90-92)

TEATRAI

Tai Jau ir... “Ponas 
Amerikonas”

na vertė jo žmonos nesveika
ta. Draugė Alvinienė, prieš, 
keletą mėnesių turėjusi opera-! 
ciją, dar vis ne labai stipri,' 
abejojo, ar jinai ištesėtų tą I 
ilgą kelionę, ypatingai kėliau-: 
ti viena, žinoma, prisidėjo iri 
kitų draugų raginimai Alvi-Į 

' nui grįžti. Buvęs veiklus per!
daug metų Detroite, netruko| 
d. Alvinas prisigyventi daug1 
draugų ir per ketvertą pasta- į 

. rųjų metų gyvenimo Kalifor-i 
nijoje, nudirbo daug organi
zacinio darbo.

Išleisdami iš Brooklyno d, I 
Alviną, tačiau, mes nesakėme j 
“sudiev,” bet tik “iki pasima-; 
tymo.” O tai reiškia, kad mes I 

' ryžtamės su gerais draugais 
kaliforniečiais dar pasivaržy
ti. i

San Carlo Opera company 
pradėjo šios gastrolės New 
Yorke paskutinę savaitę. Pa
skutinė opera statoma balan
džio 25-tos vakarą. Teatras 
randasi Rockefeller Center.

Pradedant 18-tos popiečiu ir 
vakaru, savaitės vakarais po 
vieną ir šeštadienį ir sekma
dienį po dvi. pastatys scenoje 
operas • La Boheme, La Tos® 
ca, Faust, Cavalleria Rustica- 
na, I Pagliacci, Madama But
terfly, La Traviata, Aida, 
Carmen, vėl La Boheme, The 
Barber of Seville, ir II Trova- 
tore.

Radio City Music Hall
Vis teberodo “1 Remember 

Mama 
gus 
ver

sma-
“Sil-

Pačius
dainininkai 

ir Do-

ir scenoje tebėra 
š v e n t i š k i s spektaklis 
Lining.”

★ ★
Apie Mus

Brooklyn iečiai
Albertas Vasiliauskas 
lores Petronytė (maspethietė) 
su newarkiečių Sietynu ne už 
ilgo skris koncertuoti Chica- 
goje ir miestuose pakelyje Į 
Chieagą.

N. Y. Bušų Vairuotojai 
Nutarė Streikuoti

Embassy Newsreel Teatruose
Rodomos žinių ištraukėlės iš 

įvykių mūsų šalyje ir pasau
lyje. ★ ★ ★

Roxy Teatre
Pradėjo rodyti naują filmą 

“Scudda-Hoo! Scudda-Hay!,” 
20th Century-Fox technispal- 
vę, su June Haver ii- Lon 
McCallister pirminėse rolėse. 
Ir yra asmenų' veiksmai sce
noje. *

Menas Laimėjimui
Now Yorko jauni rašėjai 

energingai rašo, kiti mokosi, o 
treti jau ir vaidina-dainuoja 
trumpus veikaliukus už laimė
jimą taikos su Wallace’u. Ar 
mos turėsimo tokių graznų sa
vo politiniams mitingams?

Pradeda trūkti visokiu 
bų. Brooklyne miestas 
skelbė varžytines išduoti 
traktoriams keturis rynų 
vedimo darbus,
riems darbams atsišaukė 17 
firmų.

dar- 
pa- 

kon- 
su-

Tiems ketu-

Aido Choras uoliai ir rūpes
tingai mokosi komediją “Po
nas Amerikonas.” Sukviesti 
vieni geriausiųjų artistų vei
kalui vaidinti, pats Choras 
dainuos, o jo nariai-šokikai 
pašoks.

(‘ Pon as A meri k on as’ ’—j u o- 
kinga komedija; pilna satyros 
ir humoro, o taipgi ir pamo-1 
kymų. Tai trijų veiksmų vei-i

! kahis.
Prąė j u s į s e k m a d i o n į b r o o k -' 

Jyniečiai, stebėdami “Perga-:
lę,” gerokai apsiverkė, gi tie Į metų vaikas 
patys brooklyniečiai, stebėda-1 netoli namų, 
mi “Poną Amerikoną,” gar- j levard. 
džiai pasijuoks.

“Pono Amerikono” vaidini-1 
mas įvyks gegužėš mėn. 2 die-j

Lyceum Salėje, j 
Prasidės 3 :30 v.'

krautuvių 
unijos, Harry Bu-

Petėr H.
Financial Employ

ees Guild, Harry Reich iš vi
rėjų yra tik keli iš daugelio 
p as i sa k i us i ų p r i e š- 
ro.

Telegramomis 
mėsos pakuotėj ai, 
viai, susisiekimų, 
maisto ir tabako, 
rakandų dirbėjai, 
tų.

Prieš kėlimą fėro taipgi pa
sisakė šios politinės organiza
cijos :

Progressive Citizens 
America miesto skyrius;

American Labor Party mies
to apskričių organizacijos;

Am,. Communist Party mies
to apskričių organizacijos. *

kėlimą fė-

protestavo 
kailiasiu- 
saldainių, 

chemikalų, 
ir daug ki-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

! BROOKLYN !

1 LABOR* LYCEUM į
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA Į
! Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-
■ kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.

Puikus steičius su naujausiais 
Įtaisymais.

į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
T Kainos Prieinamos.
| 949-959 Willoughby Ave. |
Į Tel STagg' 2-8842 Į

■—■—■—"—-—“—•—

Jamaica. Įlankoje prigėrė 3 
Walter Hough 

Cross Bay Boti

na, Labor
Brooklyne.
po pietų.

Ruoškitės 
kiekviena.

Po vaidinimo tęsis šokiai.

kiekvienas ii

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 20 
d. balandžio, 8 v. v. Aapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Dalyvaukite visi nariai šiame suši- 
r.inkime. Turime daug svarbių daly
kų aptarti. — P. Babarskas, seki’.

(92-93)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

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.

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

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo.

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

jūsų se- 
laužymo

atrodyti

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST. 

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 6-8983.

Saugokite jas gerai

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

GYDYTOJAS

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

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

TONY’S

Valandos:

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

UP-TO-DATE į

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas £

306 UNION AVENUE !
GERAI PATYRĘ BARBERIAI |
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Įkyrėjus per 6 mėnesius: 
prašinėti išsprendimo nesusi- i 
pratimų, pakelti algas, New 
Yorko busų darbininkai nu- i 
balsavo streikuoti. Nusistaty- i 
»ta, kad šią savaitę turi gauti 
iš busy kompanijų ir iš miesto 
administracijos galutiną atsa-j 
kymą, ką jie darys su 
ninku reikalavimais. , 
dar neišpildomi, streiko 
atidėlios.

New Yorko Miesto 
Taryba reikalauja, kad
tavųjų važiuotės linijų ir kitu Į 
departmentų darbininkams ai-' 
gos būtų ‘pakeltos be kėlimo 
fėro. Jie nesutinka su trans
portininkų unijos viršininku 
Quill, kuris, reikalauja 
fėrą su kėlimu algų.

vakarą 
Tarybų 
of tfie 

jautriai

darbi- Į 
Jeigu 
nebe- ’

cio i 
mies- i

kelti

žvaigždžluoja ir (’harkd 
Louis Calhcrn • Ruth

Brandt's GLOBE

Stanley Teatre
Balandžio 16-tos 

pradėjo rodyti naują 
Sąjungos filmą “Son 
Regiment.” Filmoje
perstatomas likimas tūkstan
čių vaiku, kurių tėvus išžudė 
naciai. Vaizduoja, kaip miš
ke atrastas vaikutis pritampa 
prie armijos.

Priedams rodo trumpas fil
mas.

Brooklyno Paramount
Teberodo filmas “Albu

querque” ir gerą itališką fil
mą “Shoe Shine.”

New Yorko Paramount
Trečią ir paskutinę s'avaitę 

rodo “Saigon.” Scenoje Mills 
Brothers, Dean Murphy, Bud
dy Rich ir kiti.

PREMJERA RYTOJ!!
Enterprise Studios perstoto

INGRID BOYER
BERGMAN • CHARLES

Erich Maria Remarque’s

“ARCH of TRIUMPH”
Laughton

Warrick
B’way 

ir 46 St.
Durys Atdaros 8:3ft—-Včlai Rodoma

Elena Juškus, 53 m. am
žiaus, gyveno 396 Berriman 
St.. Brooklyn, N. Y., mirė ba
landžio 15 d., Queens General 
ligoninėje. 
F. W. : 
8402 
vene.

Kūnas pašarvotas
Šalinsko koplyčioj, 

Jamaica Ave., Woodha- 
Laidotuvės Įvyks balan- 

19 d., 10 vai. ryto, šv. 
kapinėse.Jono 

ko - nuliūdime 
Sūnų Viktorą, 
d red DcRocco 
kus.

Laidotuvių pareigomis 
nasi grab. šalinskas-Shalins.

Velioųė pali- 
vyrą Ąntaną, 
dukteris 
ir Eileen

Mil-
Juš-

rūpi-

Jonas 'Stasiūnas, 41 m. am
žiaus. gyveno 91-10—77th St., 
Woodhaven, N. Y., mirė ba
landžio 15 d., Mary Immacul
ate ligoninėje. Kūnas pašar
votas namuose. Laidotuvės 
įvyks balandžio 19 d., 2 vai. 
dieną, Cypress Hills kapinėse. 
Velionis paliko nuliūdime tė
vą' Antaną ir 1 seserį Adelę 
Anderson, gyvenančią Califor- 
nijo.j. Laidotuvių pareigomis' 
rūpinasi grab. šalinskas-Sha
lins.

B. S. A. O.
Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-
•Me-

Udy’a BULOVĄ . . . modem

<3X7ft

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS II
• “SUŽINOKITE 'TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY , BROOKLYN, N. Y.

' EV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai 
Bulovą, Gruen, Hamilr 
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontinial 
žiedai.

Now is the time to choose ihe perfect gift 
...a Parker “54 M pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17-50

ROBERT LIPTON
Je.weler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Bal. 19, 1948
• »




