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Laisvės bendrovės akcinin* 
ku suvažiavimas beveik čia v
pat.

Sveikinimu ir finansinės pa
spirties dienraščiui ateina, bet 
ju galėtų ateiti daugiau.

J5e abejojimo, taip ir bus.
.Atsiminkime: mūsų dien

raštis šiemet švenčia savo 3C 
metų jubiliejų!

Laisves (įrangai Chicagoje 
» gražiai darbuojasi, rinkdami 

sveikinimu. Daugiausiai ten 
veikia Leonas Prūseika.

Atrodo, kad jis vargiai be
galės atvykti mūsų suvažjavi- 
man. ' Spėjamo, jog atvyks 
kitas Leonas—Jonikas, taipgi 
daibininkė - visuomeniniu k ė 
Koste Abekienė.

★ ★ ★
Lietuvių Kultūros Centras 

šios savaitės gale iš tikrųjų 
bus ankštai užimtas.

šeštadienį ten Įvyks Lietuvių 
Namo Bendrovės akcininkų 
suvažiavimas.

Sekmadienį — dienra š č i o 
Laisvės bendrovės akcininkų 
suvažiavimas.

Sekmadienio vakarą — di
džiulis bankietas.

* Bankietui tikietus jau da
bar turėtų įsigyti kiekvienas, 
žadąs jame dalyvauti.

★ ★ ★
šio sekmadienio “The Wor

ker’’ yra paaukotas sidabri
niam “Daily Workerio” jubi
liejui atžymėti.

Smagu paskaityti apie tuos 
laikus, kuriais gimė angliš
kasis darbininkų dienraštis.

Tai buvo Chicagoje 192-1 
metais.

Daug tų, kurie šiandien 
įgudusiai šį dienraštį skaito, 
tuomet dar buvo negimę.

M Kai buvo iškeltas klausimas 
dėl angliško darbininkų dien
raščio įkūrimo, subruzdo ir 
lietuviai amerikiečiai, sudeda
mi tam reikalui tūkstančius 
dolerių.

šiandien kiekvienas, prisi
dėjęs kuo nors prie to isto
rinio darbo, gali pasididžiuoti.

Nūnai “Daily Worker” vai
dina neįkainuojamą vaidmenį 
Amerikos žmonių gyvenime.

Bet darbininkiškam dienraš
čiui gyventi yra labai sunku. 
Jam nuolat tenka prasyti vi
suomenės medžiaginės para
mos.

Tai yra neišvengiama da
bartinėje santvarkoje!

y šakojasi ir lapojasi tik ko
mercinė spauda, stambioji 
spauda, kuri gina darbininkų 
išnaudotojų reikalus.

★ ★ k
Komercinė spauda Bando 

ignoruoti “Daily Workerį,” o 
tačiau jos redaktoriai šį dien
raštį nuolat atidžiai seka!

Jį skaito kongresmanai, se
natoriai; jį skaito teisėjai ir 
advokatai; jį skaito radijo 
komentatoriai; jį skaito kiek
vienas, kuris nori suprasti 
komunistų poziciją bei pažiū
rą tuo ar kitu klausimu.

Niekad pasaulyje komunis
tų žodis nebuvo toks svarus, 

k kaip šiais* laikais.
Tie visokį pareigūnai, patys 

skaitydami “Daily Worker},” 
darbo žmonėms jo skaityti 
nepataria, — juos nuo to net 
draudžia.

Panašiai elgiasi lietuviškoji 
dvasiškija: jinai pati sistema-* 
čiai skaito “Laisvę” ir “Vil
nį,” bet keikia, pragaran siųs
dama tuos savo parapijiečius, 
kurie daro tą patį, — skaito 
šiuodu progresyviu liaudies 
dienraščiu.

Toks, mat, jau yra “parėd- 
■ kas”!. . .

★ ★ ★
Nepaisydama visokių skers- 

painių ir sunkumų, darbinin
kiškoji spauda ryžtasi gyvuo- 

'4 ti ir gyvuos, nes su ja stovi, 
ją remia plačiosios darbo
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GRAIKU PARTIZANAI 
UŽĖMĖ MJESTį
Apgulė Mnnarchistu Uostą 
Pietinėje Graikijoje

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai per trijų die
nų antpuolius atėmė iš mo- 
narcho-fašistų Karpenision 
miestą, Aetolijos provinci
jos sostinę, vidurinėje Grai
kijoje.

Monarch istai sako, jog 
Kapernisione dingo bei žu
vo 550 jų kareivių ir oficie- 
riu. Partizanai nušovė ir 
monarchistų žvalgybos lėk
tuvą.

Tuo pačiu laiku partiza
nai smarkiai atakavo Leo- 
nidion uostą ir miestą Pe
loponnese, pietiniame Grai
kijos pussalyje.

Iš monarchistų valdžios 
pranešimų matyt, jog par- 
tinazai apgulė Leonidioną. 
Monarchistų karo laivai 
apšaudo partizanus.

---------------------------(

Maskvos Pravda Sako, 
Ateina Naujoji , 
Komunizmo Gadynė

Maskva. — Minint 25 me
tų sukaktį nuo Lenino mir
ties, Pravdos redaktorius 
Petras N. Pospelovas parei
škė :

— Komunistinė Lenino ir 
Stalino ideologija yra sme
genys, garbė ir sąžinė nau
josios gadynės, imperializ
mo triuškinimo gadynės.

20-sis amžius nėra Wall 
Stryto imperialistų, šimtme
tis, bet pasauliniai - plačių 
komunistinių laim ė j j m ų 
šimtmetis.

Iškilmingame Lenino mi
nėjimo susirinkime dalyva
vo premjeras Stalinas ir ki-~ 
ti aukštieji Sovietų vadai ir 
klausėsi Pospelovo kalbos. 
Sovietų komunistų laikraš
tis Pravda išspausdino tą 
kalbą.

Joje, tarp kitko, smerkia
mas amerikinis Marshallo1 
planas, kuris “pavergia va
karinę Europą”; taipgi 
smerkiami pasakojimai, būk 
karas tarp vakarinių “de
mokratijų” ir Sovietų esąs 
neišvengiamas.

Kartu nurodoma didžiu
liai liaudies laimėjimai prieš 
imperializmą Kinijoj, Indo- 
Kinoj, Indonezijoj ir kituose 
kraštuose.*_______
Žymiai Pakilo Sovietų 
Pramonės Gamyba

'■■■' ■■■■■ ■■■— y ■ ■■

Maskva. — Sovietų fabri
kai pernai pagamino' 18% 
daugiau dirbinių, negu 
prieškariniais 1940 metais.

1948 m. gamyba 6 nuošim
čiais viršijo planą tiems me
tams.

Pernai buvo pagaminta 
daugiau mašinų, plieno ir 
žibalo, negu bet kada visoje 
sovietinėje istorijoje.

1 1 f

New Yorke pernai nuo 
džiovos mirė 18,000.

žmonių masės, kurioms ji ro
do kelią į šviesesnį, rytojų.

< A<ž$?

Tokio mieste, Japonijoje, gyvenantieji indonezai demonstruoja prieš Netherlands 
Mission protestui prieš Holandijos įsibriovimą Indonezijon. Plakate, pažymėtame 
rodyklių, sakoma: “Mielasis Tojo: ' Nors tave pakorė, vienok mes palaikome tavą
ją Pearl Harbor dvasią! Su pagarba jūsų, Holandijos Militaristai.” Merdeka in
donezų kalboje reiškia laisvę—demonstrantai savo žygį skaito žygiu už laisvę.

Sovietų Atstovas Kritikuoja Jungtinių 
Valstijų Pasiūlymą del Indonezijos

Lake Success, N. Y. —A- 
merikos delegatas Jungtim 
Tautų Saugumo Taryboje 
atsišaukė į Holandiją, kad 
atsteigtų indonezų respubli
ką tose vietose, kur respub
likos valdžia gyvavo pirma, 
negu holandai nauju karu 
užpuolė ją naikinti. Bet A- 
merika nereikalauja, kad 
holandų armija pasitrauktų 
atgal iki tų* pozicijų, kurio
se buvo pirm pradedant pa
starąjį ofensyvą.

GEORGUOS SEIMELIS UŽGYRE KUKLUKSŲ MASKAS
Atlanta, Ga, ■— Georgijos 

valstijos seimeliui buvo į- 
nešta sumanymas uždrausti 
fašistiniam Ku Klūks Kla
nui nešioti ant veidų mas- 
kas-kaukes kukluksų de
monstracijose bei viešuose 
susirinkimuose.

Sumanymas tapo atmes
tas 89 balsais prieš 65.

5,000 MIRĖ NUO BADO IR ŠALČIO ŠANCHAJUJE
Šanghai, Kinija.—Per pas

kutinius 3 mėnesius Šang- 
hajuje sušalo ir badu mirė 
5,000 žmonių, tame skaičių-

Pripažįsta Dvi Naujas 
Lotynų Amerikos Valdžias

;  /

Washington. — Jungtinės 
Valstijos diplomatiniai pri
pažino naująsias, Venezue- 
los ir EI Salvadoro valdžias, 
per sukilimus įsteigtas.

Karininkų sukilimas lap
kričio mėnesį pernai nuver
tė senąją Venezuelos val
džią. Gruodžio mėnesį buvo 
nuversta EI Salvadoro val
džia.

Venezuela yra •Pietinėj 
Amerikoje, o El Salvador 
Vidurinėj Amerikoje.

KIEK ATPIGO MeSA?
Chicago. — Skelbiama, 

kad mėsa visoje šalyje ben
drai atpigus 15 iki 20 nuo
šimčių, lyginti su rugsėjo 
mėnesio kainomis pernai.

New Yorke mėsa tebėra 
brangesnė, negu Ii947 me
tais.

®WW
MOfri

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Sausio-January 24, 1949 Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

ČIANG KAI-ŠEKAS “PASITRAUKĖ” 
IŠ KINUOS VALDŽIOS
Užleido Savo Vietą Vice-Prežidentui Li; Įgalino Jį 
Pradėti Taikos Derybas su Komunistais-Liaudininkais

Amerika siūlo sudaryti 
laikinę indonezų respublikos 
valdžią iki kovo mėnesio 
šiemet, o 1950 metų vasarą 
“galutinai suorgani z u o ti 
Jungtines Indonezijos Val
stybes.”

Šį Ąmerikbs plajią parė-i 
mė Kinija, Kuba ir Norve
gija.

Sovietų delegatas Jako
vas Malikas Saugumo Ta
ryboje smerkė tokį pasiūly
mą. Jis pareiškė: • .

Kukluksų šalininkai seį-' 
melyje triukšmingais šauks- i 
m ai s ir plojimais užgyrė 
“demokrato” atstovo Julia-: 
no Bennetto kalbą, kuris 
garbino Ku Klux Klaną, va
dino jį “mūsų šalies išgany
toju ir mūsų civilizacijos 
saugotoju pietinėse valsti
jose.” 

je daug vaikų. Kasdien vi
dutiniai randama po ,55 la
vonus gatvėse, užkampiuose 
ir miesto pakraščiuose.

Baduolių benamių skai
čių padidino valstiečiai at- 
bėgėliai nuo karo ruožtų, 
kaip rašo New Yorko 
World-Telegram.

(Čiang Kai-šeko tautinin
kai juos išgąsdino pasako
mis; esą, “jei ateis komuni
stai, tai visus jus išpjąus.”)

Dabar vieni kinų turčiai 
bėga iš Šanghajaus toliau 
į pietus nuo artėjančios ko
munistų - liaudininkų armi-
------------------------------------------------------------------------------------- j.

Italijos Bedarbiai 
Pagrobę Miesto Majorą

I ■ • • ,

( Bari, Italija. — Demons
travo bedarbiai, reikalauda
mi darbo ar duonos. De
monstrantai įsiveržė į Bari 
miesto valdybos rūmus ir 
pagrobė majora Dicagnio; 
sakė, laikysią jį nelaisvėje,- 
iki majoras pasirašys*įsaky
mą viešiems darbams atida
ryti; bet po dviejų valandų 
paleido majorą.

Amerika ir jos bendrai 
“veda turgų” Indonezijos 
lėšomis. Tokiais planais, yra 
norima duoti laiko holan- 
dams sustiprinti karinius 
savo laimėjimus prieš Indo
nezijos respubliką, kad ho
landai galėjų padiktuoti, 
.kokia bus tautinė Indonezi
jos valdžia. - ,

Holandai žadėjo indone- 
zams tik tokią respubliką, 
kuri būtų pririšta prie Ho- 
landijos valstybės.

Tatai įvyko Georgijos 
seimelyje, kuomet preziden
tas Trumanas savo įkurtu
vių kalboje gyrė amerikinę 
demokratiją, laisvę ir kal
bėjo už pilietines teises.

Apsimaskavę kukluksai 
žudo negrus ir laiks nuo lai
ko užpuldinėja katalikus ir 
žydus.

jos, o kiti pasiruošę spruk
ti, kai tik komunistai persi
kels iš šiaurinio Yangtze u- 
pės šono į pietinį.
——————— - ■  ■ T ■.........................

Analai ir Amerikonai Bijo 
Vokiečių Prekybos
^London. — Amerikos at

stovai ir Anglijos valdinin
kai svarsto, kaip šuvaržyt 
Vokietijos dirbinių išgabe.- 
nimus ir pardavinėjimus už
sieniuose. Sako, pigesni fa
brikiniai vokiečių dirbiniai 
pastoja kelią amerikonų ir 
anglų dirbiniams užsieni
nėse rinkose.

Athenai. — Graikijos so
cialdemokratai atsisakė da
lyvauti perorganizuotame 
Sofulio “liberalų” - monar
chistų ministrų kabinete.

Durban, Pietų Afrika. — 
Per kelių dienų riaušes tarp 
indusų ir negrų Pietinėje 
Afrikoje užmušta 150 žmo
nių.

New Delhi, Intjija. — 
Streikuoja mokytojai, rei
kalaudami daugiau algos. 
Valdžia smerkia jų streiką.

Nanking, Kinija. — Kini
jos prezidentas*- diktatorius 
Čiang Kai-šekas “pasitrau
kė” iš valdžios, esą, kad 
lengviau būtų susitaikyti su 
komunistais (laiminčiais 
naminį karą).

Prezidento pareigas .Či
ang Kai-šekas pavedė vice
prezidentui Li Tsungjenui.

Atsisveikinimo pareiški- 
nąe Čiangas nesako, kad jis 
rezignuoja — kad visai ap
leidžia valdžią.
tiktai: ’“Aš 
pasitraukti,” 
“retire.”

Tatai gali 
traukimą poilsiui

Jisai sako 
nusprendžiau 
angliškai —

reikšti “pasi- 
i” nuo 

veiklių valdžios darbų per 
tam tikrą laiką.

Pranešama, kad vice-pre- 
zidentas paskyrė 5 tauti-

Anglai ir Prancūzai 
Palaiko 117 Karinių 
Fabrikų Vokietijoje

Washington. — Anglija ir 
Franci ja nutarė palaikyti 
vakarinėje Vokietijoje 117 
didelių karinių plieno, che
mikalų ir mašinų fabrikų.

Keturi didieji- talkininkai 
seniau buvo nutarę atiduoti 
tų fabrikų mašineriją į ka
rinius atpildus šalims, nu
kentėjusioms nuo hitlerinio 
karo.

Amerika reikalavo paląi- 
kyti net 167 tokius, tinka
mus karinei, gamybai fabri
kus vakarinėje Vokietijoje, 
užimtoje anglų, amerikonų 
ir francūzų.

PriešKomunizmą.
London. — Australijos 

užsienio, reikalų ministras 
Herbertas Evatt’as sugal
vojo karinę Azijos kraštų 
santarvę prieš komunizmą. 
Anglijos valdžia remia tą, 
planą.

Australijos - Anglijos val
dovai geidauja į tokią san
tarvę įtraukti Indiją, Pa
kistaną, Ceiloną, Burmą, 
Siamą ir kitus Azijos kraš
tus. Jie tikisi, kad Amerika 
padės apginkluot tuos kraš
tus.

SULAUKĖ 105 METŲ I . —---------- 7 .
Waltham, Mass. — Sethas SoVietŲ LėktUVUl Labai

Ames sulaukė 105 metų am
žiaus ir mirė. Jis sakydavo, 
kad “ilgam amžiui receptas 
— darbas.”
| Jis dirbo kaip farmeris, 
dailidė ir miškų kirtėjas 
Maine valstijoj ir Kanadoj.

N. Y. Times vėl Turės Ko
respondentą Maskvoj

' Maskva. — Dienraštis 
New York Times nuo 1947 
m. pavasario iki šiol neturė
jo savo korespondento Mas
kvoj. Dabar N. Y. Times at
siunčia Harrisoną E. Salis
bury kaip savo korespon
dentą. Sovietų vyrjausybė 
davė jam leidimą. . 

ninku valdžios atstovus de
ryboms dėl santaikos su ko- • 
munistais - liaudininkais.

Komunistai per savo ra
diją atmetė pirmesnį tauti
ninkų pasiūlymą tuojau ir 
besąlyginiai sustabdyti ka
ro veiksmus iš abiejų pusių 
— paskelbti paliaubas.

Komunistai - liaudininkai 
sutinka derėtis apie taiką 
su tautininku valdžia, bet 
sako: “Abiejų pusių atsto
vai privalo susitarti dėl mū
šių sustabdymo sąlygų, taip 
kad jos būtų priimtinos vie- * 
niems ir kitiems.”

čiango Išlėkimas
Čiang Kai-šekas išlėkė iš 

Napkingo, sakoma, į savo 
gimtinę 1'Fengwa, vakari
nėj Kinijoj. Bet Čiango bal
dai ir kitokia manta išga
benta į Formozos sala. Ten 
jis, galų gale, ir nutūpsiąs.

Čiangas su savo tautinin
kų - Kuomintango partija 
diktatoriškai viešpatavo 
Kinijoj per 22 metus. Fašis- 
tuojanti Čiango valdžia iš
žudė tūkstančius darbinin
kų ir politinių pažangūnų, 
prieštaravusių jo režimui.

Bet atsisveikinimo pareis-' 
kime jis giriasi, būk bandęs 
įvykdyti tautinę demokrati
ja.

Komunistų radijas nese
niai paskelbė dabartinį Či
ango pavaduotoją Li Tsung- 
jeną kaip vieną didžiųjų ka
rinių kriminalistų.

Skaitlingi Italijos 
Darbininkų Streikai

Milano, Italija. — Čia į- 
vyko visuotinas trijų valan
dų'streikas, protestuojant, 
kad valdžia eikvoja pinigus 
nereikalingiems darbams.

Didžiame masiniame susi-* 
'rinkime miesto aikštėje 
streikieriai šaukė valdžią a- 
tidaryti darbus, kurie ga
mintų naudingesnius žtno- 
nėms daiktus.

Ferraros provincijos mie
sto darbininkai kiekvieną 
valandą sustabdo darbą 15 
minučių. Tais vadinamais 
“mikčiojančiąis” streikais - 
jie stengiasi priversti val
džią pakelti darbininkams

i

Geri, Sako Amerikonai
I /

Washington. — Rakieti- 
niai Sovietų lėktuvai prL 
lygsta goriausiems kari
niams Amerikos ir Anglijos 
lėktuvams, kaip įspėja Ame
rikinė Ginklų - Amunicijos 
Draugija. Sako, Sovietai tu
ri tokių greitų lėktuvų, kaip 
ir greičiausi Amerikos lėk
tuvai.

Singapore. — čionaitiniai 
sukilėliai prieš .Angliją su
pleškino anglų auto-sunkve- 
žimj i? užmušė 12 karinių 
jų policininkų?
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Advokatas Verkia Teismo Salėje!...
Bendrai, pas žmones priimtas jau toks ^galvojimas: 

advokatas yra beširdis, nes jam rūpi tik plėšti žmones.
Bet tai nėra tiesa! Yrą advokatai ir advokatai!
Aišku, advokatai, dalyvaują teismuose, matą visokių 

tragiškų įvykių juose, yra daugiau užsigrūdinę nei dau
gelis žmonių. Bet pasitaiko momentų, kuriais ir advo
katai pravirksta, kaip kūdikiai.

Štai vienas advokatų, ginančių 11-ką komunistų vadų, 
— advokatas George IF. Crockett, iš Detroito. Jis praė
jusį trečiadienį teismabutyj, stebint visai teismo salei, 
verkė, kaip vaikas.

Ko jis verkė?
“Kaipo Amerikos pilietis, aš gėdžiuosi matyti mano 

vyriausybės atstovą, besisiekiantį šiame teisme nuslėpti 
pasibjaurėtinas sąlygas. Aš noriu kalbėti apie 300,000 
juodą žmonių, segreguojamą šiame mieste.“

Advokatas Crockett yra negras; jis gina du baltvei- 
džiu komunistu: Jack Stachel ir Carl Winter.

Mr. Crockett kovojo už tai, kad teisėjas leistų jam ir 
kitiems gynėjams ištirti visas sąlygas/ pagal kurias šia
me federaliniame distrikte yra renkama grand džiūrė 
ir mažoji džiūrė. O tos sąlygos, kaip žinia, yra tokios: 
j grand džiūrę neįsileidžiama negrai, žydai bei baltieji 
darbo žmonės, biednesnio luomo žmonės!

Trumano Kalba, Sakyta Jo Inauguracijos Proga
Prezidento Trumano kalba, sakyta praėjusį ketvirta

dienį ties Kongreso rūmais Washingtone, — kalba, saky
ta po priimtos priesaikos, inauguracijos proga, — nu
vylė nemažai net tų žmonių, kurie, jį šiltai rėmė, kurie 
už jį uoliai darbavosi rinkiminėje kampanijoje.

Žmonės, be abejojimo, laukė, jog prezidentas, pradė
damas savo ketveriu metų prezidentystę, praneš ką 
nors naujo, ką nors gražaus, šviesaus, kas galėtų bent 
suraminti milijonus tų, kurie trokšta pastovios taikos.

Bet prezidentas savo kalbos temą pakreipė kaip tik į 
kitą, priešingą .pusę. Prezidentas Trumanas savo inau-j 
guracine kalba tik patvirtino, jog; mes ruošiamės ne pa
stoviai taikai, bet karui, — karui prieš Tarybų Sąjun
gą, pasauliniam karui.

Be to, kad jis beprasmiškai pasmerkė komunizmą, 
prezident. reikalavo daugiau ginkluotis ir daugiau “lais
vąjį* pasaulį” ginkluoti, v Ginkluotis ir ginkluoti! Plėsti 
bazes amerikiniam imperializmui!

“Mes nesame pasiruošę imtis už naują projektą lais-\ 
vam pasauliui sutvirtinti,” sakė prezidentas.
. Netenka čia nei kalbėti apįe naujuosius projektus,! 

kuomet mes žinome, koki buvo “senieji,” kurių prezi
dentas neatmetė.

Ligi šiol prezidento Trumano vadovaujama vyriausy
bė rėmė tokį “laisvą” pasaulį, kaip fašistinė Graikija, 
bjauriai reakcinė Turkija, diktatorius-galvažudis Čiang 
Kai-šekas, Hollandijos imperialistai, smaugia Indonezi
jos respubliką ir kiti panašūs kraštai bei valdžios.

Tai reiškia, kad mes ir ateityje turėsime piliečių tak
sais sudėtais bilijonais dolerių remti panašų “laisvą pa
saulį.” '

Mes ginkluosime Vakarų Europos-valstybes. Ligi šiol 
męs joms davėme tik dolerius, automobilius jų buržua
zijoms, etc. Nuo dabar, kai “Šiaurės Atlanto Gynybos 
Paktas” bus atliktas, mes remsime ginklais, reikalausi
me, kad tie kraštai būtų paruošti karui “prieš agreso
rių.”

Užuot pareiškus, jog su Tarybų Sąjunga, kaip Roose- 
veltas sakė, kaip T. Sąjungos vadai sako, galima Ameri- 
rįkai taikoje gyventi, prezidentas Trumanas ne tiesiogiąi 
pasako, jog su tuo kraštu negalima taikiai sugyventi, ne
paisant to, kad T. Sąjungos liaudis ir vyriausybė yra 
paskendusi atstatymo darbuose, kūrybiniuose darbuose ir 
apie karą nenori nei kalbėti!

* Suėmus visa tai, mums rodosi, jog prezidentas Tru
manas savo inauguracine kalba nuvylė daug milijonų 

• Amerikos žmonių, kurie buvo tikėjęsi iš jo'kitokio tono, 
kitokių žodžių, kitokio turinio.

Reikalas Remti CRC
Civil Rights Congress, kuriam lietuviškas vardas, mū

sų nuomone, geriausiai tiktų Kongresas Civilinėms Tei
sėms Ginti, šiuo metu atlieka milžinišką darbą, ginda
mas ne tik 11-ką komunistų vadų, bet visą eilę kitų žmo
nių, reakcijos puolamų.

Civil Rights Congress — dar nauja organizacija. Ją 
sudaro pavieniai asmenys ir skyriai, veikią po platųjį 
kraštą. Tai organizacija, kuriai ypačiai šiuo metu, yrą 
eibės darbų, didžiuliu darbų.

Prieš savaitę CRC buvo sušaukęs Washingtone savo 
įstatyminę konferenciją ir Žygį už Laisvę (apie tai Lais
vėj,e skaitytojai jau bus skaitę). Washingtone buvo pra
dėtas platus vajus už tai, kad apginti Amerikos Konsti
tuciją, Amerikos žmonių civilines laisves. O tai galirtia 
padaryti tik ginant tuos, kuriuos reakcija pirmiausiai 
pagrobia ir bąndo “sudoroti.”

Kaip skaitytojas mato, CRC turi prieš savo akis milži-

WASHINGTON, D. C.
— Antradienis. Sostinė 
ruošiasi inauguracijos 4die
nai. E|ar vis čią ir tęn rųa- 
tyt* darbininkai kruta, tai
so; ką'nors daro istoriniam 
įvykiui pagražinti.

Kapitoliaus kalnelyj (Ca
pitol Hill) darbai taipgi 
dar nėra užbaigti. Pora 
darbininkų baigia aukštoką 
medinį pastolį, stypsojantį 
ties Kongreso rūmų laip
tais, kurį, matyt, naudos te
levizijos mašinoms sustaty
ti.

Tolydžio į Union stotį at
ūžia traukinys po trauki
nio, gabenąs svečius. Tarp 
specialių traukinių — trys 
Kongrętfo x Civilinėms- Tei
sėms Ginti fCRC) ilgi, spe
cialūs traukiniai iš New 
Yorko. Visi trys kupini 
žmonių, — rinktinių žmo
nių, atvykstančių į- Žygį už 
Laisvę (Freedom Crusade).

Jų laukia specialūs auto
busai, ir gabena tiesiog į 
Turners Areną. Ten pat at
ūžia specialūs autobusai,
— iš Ohio, iš Detroito, iš 
Illinois, iš Naujosios Angli
jos, ir kitur, — visi pilni 
delegatų.

Daug delegatų suvyko.sa
vo automobiliais.

Ir ko čia nematei?! Dar
bininkai, intelektualai, far- 
meriai; senimas, jaunimas; 
vyrai ir moterys; juodi ir 
balti. Nepaisant jų skirtin
gų profesijų, — visi čia su
vyko vienu ir tuo pačiu tik
slu: reikalauti (peticijuo- 
ti) kongresmanų ir senato
rių,. kad jie pravestų tam 
tikrus įstatymus, garantuo
jančius Amerikos liaudžiai 
laisvę ir gerbūvį.

Turners Arena — kupi
na žmonių, nekantriai lau
kiančių paskelbiant darbų, 
programo.

Pagaliau pirmininkas pa-1 
sistoja prie mikrofono ir 
sako:

— Tuojau vyksime į Ka
pitoliaus kalnelį — Capitol 
Hill. Klausykite, kaip ir kas 
reikės atlikti . . .

Ir jis toliau plačiai dėsto, 
kiek iš viso yra delegacijų, 
kuri delegacija kur ir pas 
ką vyks; kiekvieną jų ži-. 
no, ko ji turės reikalauti.

Paskirtos delegacijos, ęi- 
ti pas prezidentą Trumaną, 
pas vice-prezidentą, pas 
prokurorą Clarką, pas se
nato pirmininką, pas atsto
vų rūmų pirmininką. Be to, 
kiekviena atstovybė vyks 
pas Savo kongresmaną arba 
senatorių su ’tais pačiais 
reikalavimais.

Dabar, tuojau visi sėsis į 
autobusus, kurių prie Are
nos laukė kelios dešimtys — 
sėsis į ’juos, o šie nugabens 
prie Kongreso rūmų.

— Bet, — įspėja pirmi
ninkas, jūs privalote lai
kytis . korektiškai, nepasi
duoti išprovokuojami; ne
kreipkite dėmesio į pašalie
čius, kurie bandys prie jūs 
kibti; atsiminkite, kad prie
šas dės pastangų provokuo
ti — saugpkitės, stebėkite 
savo kapitonus ...

Na, ir prasidėjo iš Are
nos vykimas. Kiekvieno 
kongresinio distrikto dele-! 
gacijos buvo numeriais iš
šaukta ir lipo į autobusus, 
o šitie smogė'tiesiog į Kapi
toliaus kalnelį.

Už pusvalandžio ant kal
nelio kaupėsi žmonių eilės,
— tūkstančiai jų. Delęgaci-

Rašo Rojus Mizara

jos pradėjo ’sklaidytis — 
kiekviena savąis keliais.

Įdomu, kąip viskas ėjosi 
disciplinoje ir susiklausy
me! Kiekvienas ir kiekvie-
na stovi savo vietoje. O jei 
eina — visi drauge, laiky
damiesi nusistatytos tvar
kos, neleisdami niekam iš
kirsti bent kokį “šposą.”'

Taip buvo iki 3 valandos.
Po šito žygio delegacijos 

grįžta nuo kalnelio, grįž
ta masiškai į masinį mitin
gą,. kuris įvyks didžiulėje 
— Metropolitan A. M. E. 
Bažnyčioje. Čia išklausys 
pranešimuš ir tuomet skirs
tysis kas" sau.

Bažnyčia didelė, su bal
konu ir su sale. Kiekvienas 
tarpelis buvo užimtas žmo
nių. Bet daugelis, aišku, ne
tilpo. Garsiakalbio pagalba, 
tačiau, kiekvienas, nepai
sant, kur jis čia buvo, gir
dėjo, ką kalbėtojai sakė.

William L. Patterson, 
atidarydamas mitingą, pa
reiškia daug maž taip:

— Ši diena — didžiai 
ženklyva diena, nors gal ne 
visi mūs čia esantieji tūp 
įsisąmoninę. Mes pažadino
me ne tik sostinę, bet ir vi
są tautą .. . Mes šiandien 
elgėmės labai taktiškai ir 
pastatėme melagiais tuos, 
kurie skelbė, būk mes čia 
suvykomę triukšmui kelti... 
Džim-krovizmas ir negrų 
segregacija — kriminaly- 
bė ... . Baltieji, atsisakykite 
nuo tos negarbės ir pažemi
nimo!... Juodieji, kovokite 
džim-krovizmą ir segregaci- 
ją . .. kovokite drauge su 
tais baltaisiais, kurie eina 
išvien su mumis . . .

A Jis suminėjo eilę dalykų, 
dėl kurių čia buvo suvykta, 
kovota, ir bus kovota atei
tyje.

Carl" Marzani pareiškia: 
reakcininkai pralaimės, jie 
žino,* jog pralaimės. Liaudis 
laimi Graikijoje, Kinijoje, 
liaudis laimės Amerikoje. 
Joki varžtai jos nuo to ne
sulaikys ...

Pristatomas kalbėti ad
vokatas Leon Josephson, 
tik sekmadienį išleistas iš 
kalėjimo, kuriame jis išbu
vo dešimt mėnesių. Joseph
son, kaip skaitytojas vei
kiausiai žino, buvo nusmęr- 
ktas kalėti “už Ne-Ameriki- 
nio Komiteto paniekinimą”; 
jis buvo nusmerktas viene- 
riems metams, - bet d41 gero 
užsilaikymo išleistas anks
čiau. Josephson — pirmoji 
reakcijos auka.

Jis kalėjo federaliniame 
kalėjime nedideliame mies
telyj Milan, — Mięhigano 
valstijoj. Ten yra keletas 
šimtų kalinių —, daugiau
siai dėl bizniavojimo už
draustais nuodais: morfinu, 
opiumu, marijuana cigare- 
tais, ir kt.

Josephson — gerokai su
menkėjęs, dikčiai pražilęs 
žmogus, bet nepaprastai 
malonios išvaizdos ir gra
žaus balso vyras. Man įdo
mu buvo, ką jis pasakys 
apie savo7 išgyvenimą kalė
jime.

— Kalėjime laikiausi, 
kiek galėjau, taip, kad ne
sukompromitavus nei savęs, 
nei jūs, kurie likote laisvė
je, kurie su manim stojote. 
Aš visuomet prisimenu di
džiojo Lenino pasakymą/ 
kiekvienas komunistas turi

niškus darbus, kuriuos jam turėtų padėti dirbti kiekvie
nas padorus žmogus, kuriam rūpi mūsų šalies, mūsų 
krašto laisvė ir gerbūvis, kuriam • rūpi apsaugojimas 
mūsų krašto nuo galvą keliančiojo fašizmo.

Taigi CRC rolė šiandien labai didelė. Jam reikalinga 
didelė talka, didelė moralinė ir medžiaginė parama.

elgtis korektiškai, pavyz
dingai ... Aš niekad ir nie
kur nesibijojau ’ pasisakyti 
esąs komunistas .. .

Kalėjipie. jis buvo siekta- 
si laikyti paskyrium nuo ki
tų kalinių, kad negalėtų už
krėsti jų saVo idėjomis.

Prieš jį kalėjime buvo 
vesta propaganda — ypa
čiai katalikų kunigo. Tūli 
kaliniai, ėję. į bažnyčią ir 
klausę katalikų kunigo 
šmeižtų prieš komunistus, 
iš karto Josephsono neap
kentė, į jį šnairavo. Bet, il
gainiui, jie patapo jo ge
riausiai prieteliais. Jie gin- 
činosi su kunigu, sakydami, 
kad, nors Josephsonas yra 
komunistas, bet jis geras, 
jis kaip Kristus — teisin
gas ir prieteliškas. Kunigas' 
jiems atsakė:, nors komu
nistas Josephsonas elgiasi 
teisingai, bet jis “velnią 
mislina,” — saugokitės 
jo... -

— Išėjau iš kalėjimo dva
sioje tvirtesnis, negu buvau 
jin eidamas. Kalėjimas ma
no nuomonės ne tik nepa
keitė, bet ją. sutvirtino. Jo
kia reakcijos jėga nesunai
kins darbininkų judėjimo 
represijomis, puolimais. 
Mūsų principas yra tvirtas 
ir jo nieks negalės sutrem
ti.. . Hitleris viską darė 
tam principui palaidoti, bet 
jis ir jo režimas patys galą 
gavo pirmiau... Tai priva
lome atsiminti, tai privalo
me pasakyti ir ameriki
niams reakcininkams ...

Pirmininkas pristato Mrs. 
Nixon, — jaunutė, mažytė 
mergytė, — našlė Nixono, 
kurį Georgia valstijos raz- 
baininkai neseniai nužudė 
už tai, kad jis išdrįso bal
suoti lapkričio 2 dieną rin
kimuose. Ji atsisakė kalbė
ti. Jos veidelis apsiblausęs, 
liūdnas. Sėdėdama estrado
je, ji stebi publiką rainio-, 
mis akytėmis, be jokių ju
desių.

Delegacijos daro praneši
mus apie tai, ką girdėjo ir 
matė ten, kur jos buvo. Vie
ni kongresmanai sutiko pa
teiktą jiems programą vyk
dyti gyvenimai], kiti —' ne. 
Vieni senatčriai kalbėjosi 
su delegacijomis, kiti — at
sisakę, pareikšdami, jog 
esą “labai užimti.” Delega
cija, paskirta aplankyti 
prezidentą Tpųmaną, pra
nešė, kad ir prezidentas bu
vęs perdaug užimtas, ir ne
galėjęs delegacijos matyti.

Pakviečiamas žodžiui tar
ti .kongresmanas Vito Mar- 
cantąpio.

— Jūsų čia šiandien bu
vimas mane ir kitus užtik
rina, jog progresyvė Ame
rika išeis laimėtojar perga
lėtoja .. . Jūsų čia šiandien 
buvimas padarys didžiulės 
įtakos USA Kongresui. 
Amerikos fašizmas savo 
tikslo nepasieks ... Gyni
mas Komunistų Partijos 
vadų yra pirma linija Ame
rikos liaudies interesams 
ginti...

Marcantonio padarė pau- 
zą, tarytum galvodamas, 
sakyti,* ką jis pasibrėžė, ar 
nesakyti.' Pagaliau Jis ta
rė: teisėjas Medina,'atsisa
kydamas pasitraukti iš tei
simo komunistų vadų, atli
ko blogiausią, neteisingiau
sią darbą. Jis pasi'elgė, kaip 
tas negarbingos praeities 
teisėjas Thayer, kuris tei
sė, panašiai, kaip dabar 
Medina, Sačco ir Vanzet
ti'. ..

— Aš reikalausiu Kon
grese ištirti, kodėl teisėjas 
Medina atsisakė užleisti sa
vo vietą kitam teisėjui. Jis,

taip darydamas, teršia mū
sų krašto teismus...

Kalbėtojas pabrėžė, jog 
šis 12-kos teismas yra nie
kas daugiau/ kaip klasta.

Šis teismas — ruošima
sis šį kraštą įtraukti į nau
ją pasaulinį karą.

Šis teismas—Wall stry- 
to klasti ninku sugalvotas 
tam, kad Wall strytas galė
tų laisvai plėšti, išnaudoti 
mūsų krašto liaudį, v £

— Tai matydamas, — 
pabrėžė kalbėtojas, — aš 
atsisakau tylėti, ■ atsisakau 
nieko neveikti.

Paskiausiai išstoja Paul 
Robeson. Jis pasako trumpą 
kalbą.

— Aš dažnai galvoju, — 
pradėjo jis: — ar dar ilgai 
Amerikos negrai kęs tą pa
žeminimą ir persekiojimą, 
kurį jie kenčia? Man rodo
si, jog neilgai... Ar jūs 
matėte Mrs. Nixon, kurios 
vyro nužudymas dar vis ne
ištirtas?... Ar jūs matėte, 
kaip drebėjo rankos Leono 
Josephsono, tik ką išėjusio 
iš kalėjimo? . ..

Jis baigė savo kalbą, pa
brėždamas, jog kova už ne
grų laisvę, kova už komu
nistų vadų laisvę, kova už 
kiekvieno šiandien dėl dar
bo žmonių persekiojamojo

yra ta pati kova, viena ben
dra kova, kurion kiekvienas 
žmogaus vardo vertas as
muo privalo įsitraukti.

Po to dainininkas sudai
navo “Amerikos baladę,“ 
“Vilniaus gheto“ (antrąją 
dainavo žydiškai) ir “Old 
Mam River.“

Po jo mitingą sveikino 
• Elizabeth Gurley Flynn, 
speciali atstovė 12-kos ko
munistų, teisiamųjų federa- 

I liniame teisme New Yorke.
Mitinge buvp renkamos 

aukos padengti iškaščiams, 
susijusioms su šiuo įvykiu.

Tuomet žmonės skirstėsi 
kas sau — į visas šalies pu
ses: kas ' geležinkeliu, kas 
busu, kas automobilium; 
kai kurie lėktuvais.

Skubiu ir aš į geležinke
lio stotį. ,

Sėdžiu traukinyj ir gal
voju, — galvoju apie di
džiulius įspūdžius, įgytus 
konferencijoje ir Žygyje už 
Laisve.

Galvoju ir prieinu išva
dos: nepaisant reakcijos 
galvos kėlimo, nepaisant vi
sų Wall Stryto pastangų, 
Amerikos liaudis nenugalė
ta, nebus nugalėta. Tai, be 
kitko, įrodė šis žygis, kurį 
atliko rinktiniai amerikie
čiai prezidentinės inaugura-
ei jos išvakarėse!

Kongresmanas John Lesinski iš Michigan (viduryje) 
išėjęs iš pasitarimo su prezidentu Trumanu paskelbė, 
kad prezidentas stoja už vienu biliurni atšaukimą 
Taft-Hartley akto ir tuo patimi lopymą Wagner akto. 
Tai būtu maždaug apvilkimas garbingu Wagnerio var
du negarbingo Taft-Hartley akto liekanų, kam griež
tai priešinasi AFL, CIO ir bendrai visas ką nors reiš- 
kiantysis darbininkų judėjimas. Su Lesinskiu matosi 
kongresmanas Augustine B. Kelly iš Fennsylvanijos ir 

John E. Kennedy iš Massachusetts.

Lietuvių Kultūrinio Centro 
Rėmėjai

Lietuvių Namo Bendrovės suvažiavimą sveikindami
prisidėjo su finansine auka sekami:

LDS 15 kuopa, Dedham, Mass. . . $5.0,0 
J. Barris, Dedham, Mass........................ 1.00
J. Leponis, Dedham, Mass, . . . 1.00 
P. Šimaitis, Rochester, N. Y. . . . 2.00 
Norwoodo Liet. Moterų Apšw. Klubas 5.00 
LDS 208 kp., Detroit, Mieh. ... 5.00 
E. Vilkaitė, San Francisco, Cal. . . 2.00 
V. Vilkauskas, Nąshua, N. H. . . . 3.00 
V. Sepuliauskas, Nashua, N. H. . . 3.00 
A. Mickevičius, Bristol, Conn.- . . 5.00 
P. Paškaūskas, Brooklyn, N. Y. . . 2.00 
Julia Gettzus, Bedford, Mass. . . . 5.00. 
LLD 2 apskritis, JIrooklyn, N. Y. . . 25.00 
LDS 1 apskritis,'uroekton, Mass. . . 10.00 
Geo. ir H. Mikitai, Miami, Fla. . . 10.00 
V. Puchin, St. Louis, Mo......................2.00
LLD 141 kp., Philadelphia, Par . >. . 5.00 
J. ir Ą. Mesko, Philadelphia, Pa. . . 3.00 
J. Gružauskas, Philadelphia, Pa. . . . 2.00

-J. Pocius, Chicago, 111. (paskola) 1,000.00
Chicagietis Juozas Pocius rašo: “Sausio pradžioje 

1948 metų paskolinau $1,000/ Dabar taipgi sausio pra
džioje 1949 metų paskolinu antrą $1,000 ant nuošimčių 
neribotam laikui. Linkiu kuo geriausios ateities.”

Daugiau tokių draugų. Paskolos šiuo metu reikalingos 
tam, kad atmokėti paskolas tiems, kuriems pinigai būti
nai reikalingi. Taipgi mums reikia daugiau paskolų ir 
tam, kad pravesti daugiau reikalingų namui pataisymų.

Širdingai ačiū visiems Lietuvių Kultūros Centro rė
mėjams.

Visais L. K. Centro reikalais rašykite sekamu adresu: 
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Inc.

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

2 pusi,—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)-Pirm., Sausio 24,' 19^9
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KAIP VEIKIA PRIVALOMOJI SVEIKATOS APDRAUDA ANGLIJOJU

Nuo pernai vidurvasario 
Anglijoje yra socializuota 
medicina — įvesta visuotinė 
sveikatos apdrauda. Ir pir
masis pusmetis parodė, jog 
tokie sveikatos aptarnavi
mai gerai veikia, ir žmonės 
jais patenkinti.

Tuo tarpu Amerikos Gy
dytojų Susivienijimas skel
bia karą prieš prezidento 
Trumano siūlymą išleisti į- 
statymą dėl privalomos vi
suotinės sveikatos apdrau- 
dos Jungtinėse Valstijose. 
Šios daktarų organizacijos 
vadai pasakoja, kad jeigu 
būtų įvesta privaloma svei
katos apdrauda, tai girdi, 
pablogėtų medįkaliai patar
navimai žmonėms, būtų pul
damas medicinos mokslas ir 
tt.

Dauguma Anglijos gydy
tojų statė panašius baubus, 
kuomet valdžia pasiūlė so
cialinę sveikatos apdraudą. 
Taigi pažiūrėsime, kaip ta 
apdrauda Anglijoj dabar
veikia.

Didžioji

apdraudos 
rašė New

dauguma anglų 
šiuo sveikatos 

įstatymu, kaip 
Yorko Sunday 

News šiemet sausio 16 d.
43 milionai anglų nuo 

pernai liepos 5 d. gavo svei- 
katinius patarnavimus be 
jokio asmeninio mokesčio 
daktarui ar ligoninei. Gydy- 

’ tojams f r ligoninėms val
džia apmoka iš bendro tak
su fondo. c

Tik 7 milionai anglų dar 
nesinaudojo valdine sveika
tos apdrauda. Tai tie, kurie 
dar nesirgo, kurių šeimose 
nebuvo ligonių, arba kurie 
turi gana pinigų privačiai 
gydytojams užsimokėti. Bet 
ir jie turi taksais prisidėti 
prie sveikatos apdraudos 
palaikymo.

Nuo socialinės medicinos 
įvedimo bent trečdaliu pa
kilo skaičius žmonių, kurie 
kreipiasi į gydytojus ir ligo
nines. Pirmiau jie apleisda
vo sveikatos reikalus todėl, 
kad neturėjo lėšų gydyto
jams apmokėti.

Daktaro Pasirinkimas ir 
Medikaliai Patarnavimai
Žmogus užsirašo pas 

patinkamą jam gydytoją 
dėl sveikatos apdraudos. 
Jeigu jisjsuserga, turi klau
syti savo gydytojo nurody
mų. Jei gydytojas jam nepa
tinka, ligonis gali pasirinkti 
kitą daktarą. •

Daktaras ne tik pats gy
do užsirašiusius pas jį žmo
nes. Jis duoda ir liudijimus, 
siųsdamas savo ligonius pas 
specialistus. Pagal to dak
taro rašytą liudijimą, ligo
niui nemokamai daroma 
reikalinga operacija, sutei
kiamas gydymas ligoninėje, 
taisomi jam dantys, duoda
ma vaistai, akiniai, o mote
rims net korsetai, jeigu 
sveikata to reikalauja. Visa 
tai be jokio, asmeninio mo
kesčio iš ligonio pusės.

Per mėnesį milionas ang
lų dabar nemokamai gauna, 
akinius. Jiems ir pirmiau 
reikėjo akinių, bet žmonės 
neturėjo pinigų akiniams į- 
sitaisyti.

Gydytojo liudijimas užsi- 
rašusiam ligoniui reiškia ir 
eilę kitų patarnavimų. Pa
vyzdžiui, žmogus su tam ti-

u

kru savo daktaro 
gali gauti pirkt 
kiaušinių bei pieno, 
leidžia racionavimo korte
lė, jeigu jo sveikata reika
lauja daugiau tų valgių. 
Daktarui paliudijus,

liudijimu ’ reikia, atsiunčiama žmogui 
daugiau

negu
Į net šeimininkė, valdžios lė- 
i šomis.

Nupuolusios sveikatos 
: žmogus, sulaukęs 50 metų 
j amžiaus, gali gauti valdinę 

kad 1 pensiją, pagal savo gydyto-

jo liūdijim'ą.
Atsiranda asmenų, kurie 

nesąžiningai bando pasinau
doti tokiais šalutiniais ap
tarnavimais. Bet gydytojai 
skaičiuoja, kad tokių ne
daug, tiktai apie 6 nuošim-

čiai.
Daktarai Suminkštėjo

Kuomet Anglijos valdžia 
pasiūlė socializuot medici
ną — įvest privalomą svei
katos apdraudą, dauguma 
anglų gydytojų piestu stojo

prieš tą sumanymą, pana
šiai kaip dabar amerikinių 
daktarų vadai.

Anglijoj yra 18^165 gy
dytojai; ir 17 tūkstančių jų 
nusitarė kovoti, kad tas pa
siūlymas būtų atmesta. Tik

Kada ir Kaip Atsirado Amerikos Tautinis HimnasU:

Kaip lietuviams žinomas 
vardas d-ro Vinco Kudir
kos, parašiusio tautinį Lie
tuvos himną, “Lietuva, Tė
vyne Mūsų”, taip Amerikos 
žmonėms glaudžiai yra ži
nomas vardas Francis Scott 
Key, kuris sukūrė Ameri
kos himną, “The Star- 
Spangled Banner” (žvaigž
dėtoji Vėliava).

Kaip vienas, taip antras 
drąsino savo raštais - poe
momis žmones kovon už sa
vo tautos ir žmogaus laisvę.

Gražusis Francis Scotto 
Key’o kūrinys neišdildomai 
pasiliko Amerikos žmonių 
atmintyje. Jau 134 metai, 
kai amerikiečiai gieda jo 
“Star - Spangled Banner1’ 
kiekviename iškilmingame 
įvykyje (nors Jungtinių 
Valstijų Kongresas tiktai 
1931 metais jo kūrinį ofi
cialiai parinko kaip tautinį 
šios šalies himną).

Lietuviams irgi pravartu 
žinoti apie Francis Scott 
Key ir kaip jis pagamino tą 
himną, v

Karas su Piratais
Tais laikais piratai (jūrų 

plėšikai) turėjo tvirčiausią 
savo lizdą Tripolio uoste, 
priesViduržemio Jūros įlan
kos, Afrikoje. Amerika ta
da smarkiai kariavo su Tri
polio piratais.

1803 metais spalių mėne
sį piratams pavyko atimti 
iš amerikonų karinį laivą 
“Philadelphia.” Laivo įgula 
buvo nužudyta, o laivas at
plukdytas ,į Tripolio uostą.

Amerikos valdžia įsakė 
jaunam savo jūreivių leite

Decaturui dėti 
atkariauti laiva v

slinko

nantui St. 
pastangas 
arba jį sunaikinti.

Decatur susikvietė nedi- 
’doką būrį savanorių, ir ap
sirūpinę ginklais bei spro
gimais, jie mažu laiveliu 
leidosi kelionėn link Tripo
lio uosto.

Buvo aklinai tamsi nak- M
tis. Mažasis laivas
įlanka link didžiojo . laivo 
“Philadelphia.”

Decatur su savo 
gaiš, apimti keršto prieš pi
ratus, nepaisė, koks likimas 
juos pačius ištiks. Jie buvo 
pasiryžę tikslo pasiekti. Ir 
po 20 minučių pasiliejo pi
ratų kraujas laive, o iš lai
vo “Philadelphia” teliko tik 
skeveldrų krūva.

Kai žinia apie Decaturo 
žygį pasiekė Ameriką, žmo
nės džiaugsmingai maršavo 
gatvėmis, šūkiais sveikin
dami St. Decaturą kaip did
vyrį.

Jam sugrįžus iš žygio, jis 
buvo pasitiktas naujomis 

j didelėmis ovacijomis.
Francis Scott Key taip 

pat norėjo kuo nors pagerb
ti Decaturo karžygiškumą, 
bet tuo laiku jis sunkiai sir
go.

Iš jaunystės turėdamas 
palinkimą į poeziją, jūs pa
rašė eilėraštį dainos pavi
dale ir pasiuntė Decaturui. 
Tas eilėraštis taip'jautriai 
ir patrijotingai parašytas, 
kacr per keletą metų buvo 
giedamas kaip tautinis! 
Amerikos himnas.

drau

ro laivynas susitelkė į Che
sapeake prieplauką, prie 
Baltimore, Md., ir pradėjo 
bombard uot Amerikos tvir
tovę, fortą McHenry.

Kova su anglais užpuoli
kais tęsėsi . daugiau kaip 
dvejus metus.

Anglijos laivynas susibū
rė Potomac įlankoje 1814 
metais, ir 4,500 anglų'rau- 
donž i pon i ų, va dovau j am i 
generolo Ross’o, be didelių 
kliūčių numaršavo į Jung
tinių Valstijų sostinę Wa- 
shingtoną, D. C. Anglai 
pirmiausiai uždegė prezi
dentų Baltuosius Rūmus ir 
pavertė sostinę beveik degė
siais ir griuvėsiais.

Paskui anglai vėl visas 
savo pajėgas atkreipė tvir
tovei McHenry bombarduo-

Anglų kariuomenės vadai 
užėmė didžiulę daktaro Wil- 
liamo Beanes rezidenciją 
(buveinę) Marlboro, o patį 
daktara Beanes, 'Francis 
Scotto Key’o draugą, nusi
gabeno į anglų laivą “Sur
prise,” kaip karo belaisvį.

Anglų Belaisvis

gais Skinneriu ir Beanes 
buvo pašalinti nuo laivo 
“Surprise,” perkelti į ma
žą laivą ir juom pasiųsti 
pagal pakrantę į Patapsco 
upę.. Čia jie sėdėjo ,ant laivo 
de'nio ir tėmijo plevėsuojan
čią Amerikos vėliavąz ant 
McHenry tvirtovės. Francis 
S. Key su nieku nesikalbėjo, 
o vien užsirašinėjo mūšių 
įspūdžius ąnt popiergalių.

Per dvi dienas ir dvi nak
tis jie kentėjo ant laivo de
nio ir tėmijo granatų spro
gimus.

Trečios dienos rytą, kai 
F. S. Key pamatė, kąd dar 
vis Amerikos vėliava plevė
suoja ant tvirtovės, tai 
džiaugsmo apimtas ir para
šė šiuo žodžius, balsiai sile- 
bizuodamas:

“The Star-Spangled Ban
ner does yet wave

O'er the land of the free 
and the home of the brave.” 

(žvaigždėtoji vėliava dar 
vis plevėsuoja virš laisvųjų 
žemės ir drąsuolių namų.)

Jo draugas Skinner pa
stebėjo: — Atrodo, jog šių 
I mūšių laiku sukursi gražią

Jaunas advokatas Fr. j visi Ginuosi-
Scott Key su savo švogeriuj e* fp .
J. S. Skinneriu nuvyko i1 “ .a1^’ 
anglų laivą, bandydami 
perkalbėt anglus, kad dak
tarą Beanes paliuosuotų, 
bet ir patys tapo sulaikyti 
kaip anglų belaisviai.

Tuo laiku, rugsėjo mėne- 
!.sį, prasidėjo didžiausias 
; mūšis. Per 24 valandas an- 

Anglai Užpuolė Ameriką glai paleido 1,500 bombų.
1812 metais Anglijos ka-j Fr. Sc. Key su savo drau- 
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pabėgo. Kitus amerikonai 
sugrūdo į jūra.

i
Tad Francis Scott Key 

su savo draugais išdidžiai 
žingsniuoja Baltimorės gat
vėmis. Apsistojo vienoje 
smuklėje; pasistiprino, ir 
čia Key išsitraukė iš kiše
nių keletą gniūžčių popier
galių su užrašais ir ėmė 
juos dėlioti bei perrašinėti 
ant,didoko balto lakšto.

Perrašęs, lyg ir nepasiti
kėdamas savo 'poemos tobu
lumu, Key padavė teisėjui 
Nicholsonui peržiūrėti. Tei
sėjas su dideliu pasigrožėji
mu užgyrė eilėraštį, o F. 
Durang pritaikė jam tokią 
gaidą, kaip senoji “Anac
reon in Heaven” melodija.

Na, ir pirmu sykiu F. 
Durang publikoje garsiai ir 
gražiai sugiedojo toje pa
čioje smuklėje “The Star- 
Spangled Banner.”

Tas pastatas dar ir da
bar egzistuoja 
Md., vadinamas 
Inn” viešbučiu.

Francis Scott
m. rugpjūčio 1 d.; 
1843 metais sausio 
Jis buvo silpnos svei- 
ir kuone visiškai ku’r-

Baltimore, 
“Fountain

vienas tūkstantis daktarų iš 
pradžios rėmė verstiną vi
suotiną sveikatos apdraudą.

Bet kuomet tapo išleistas 
sveikatinės apdraudos įsta
tymas, didžioji dauguma 
gydytojų “suminkštėjo”, su
prato, kad nenaudinga būtų 
prieš vėją pūsti. Taigi jau 
15,000 daktarų sutiko tar
nauti valdinei sveikatos ap- 
draudai. “Ožiauja” tik 3,- 
000 gydytojų.

Sveikatos apdraudai ski
riama $169,000,000 per me
tus visiems 47 milijonams 
užsiregistravusių tam ang
lu —- kiekvienam asmeniui 
po $3.60, tai yra daugiau, 
negu eilinis angla^ darbi
ninkas pirmiau išleisdavo 
medikaliams reikalams per
metus, vidutiniai imant.

Nuo bendros $169,000,- 
000 sumos atskaitoma tik 
apmokėjimas • už specialius 
patarnavimus ir tūlos įsta
tymo vykdymo išlaidos.

Kai kurie gydytojai skun
džiasi, kad per mažas esąs \ 
jiems atlyginimas. Kiti są- 
ko, atlyginimas visai geras.

Pas daugumą daktarų 1 
yra užsirašę po apie 2,500? • 
žmonių;'o už tokį skaičių 
gydytojas gauna apie $7,- 
500 per metus.

Kiekvienam daktarui lei
stina savo sąrašuose turėti 
iki 4,000 žmonių; o tiek tu
rėdamas, jis gauna apie 
$12,000 per metus.
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, — atsakė Key. 
— Dainuosime visi už per
galę. Mūsų broliai karžy
giai kovoja prieš neteisybę, 
o teisybėje yra pergalė.

Laimėjimas ir Himnas
Tos dienos, pavakarėj juos 

pasiekė xžinia, kad priešas 
jau nugalėtas.

Tie anglai, kurie paspėjo 
skubotai susigrūsti į laivus,

Key gimė
1779 
mirė 
11 d. 
katos 
čias.

Žmonės prisimena tokius 
tautos patrijotus, kaip Lie
tuvos himno . autorių d r. 
Kudirką ir Amerikos him
no autorių Francis Scott 
Key. Jie savo himnais drą
sina liaudį kovot už laisvę 
ir žmonių gerbūvį.

Kazys Bevardis.

ATOMINIAI BANDYMAI UNIVERSITETUOSE VARŽO MOKSLI;
ATOMINĖS ŠIUKŠLĖS NUODIJA ORĄ, ŽEMĘ IR VANDENI

»

/i 
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Daugelis universitetų ir 
kolegijų daro atominius ty
rimus, pagal valdžios užsa
kymus. .Valdžia nesigaili 
tam pinigų- ir pranešinėja, 
kad ten esą daroma “tiktai 
moksliniai bandymai.”

Bet ir eilinis pilietis su
pranta, joį valdžia įkinko 
tas mokslo įstaigas, kad iš
rastų, kaip greičiau ir dau
giau pagamint kuo smar
kiausios medžiagos atom- 
bomboms bei kitiems atomi
niams ginklams.

Valdžios lėšomis
įrengtos atominės laborato
rijos įvairiuose universite
tuose vakarinėse, vidurinė
se ir rytinėse valstijose. Ar 
tos laboratorijos tarnauja 
grynajam mokslui? Ar jos 
padeda studentams ir dau
gumai profesorių giliau 
moksliniai pažinti daleles ir 
dalelytes, iš kurių susideda 
atominiai branduoliai? Ne!

Praeitą savaitę paskirtas 
naujas direktorius vienai 
valdinės Atomų Jėgos Ko
misijos šakai, prof. Ken- 
nethas S. Pitzer’is pripaži
no, jog atominės laboratory

J:

universitetuose* varžo
pasikalbėjimus tarp

jos 
net 
profesorių ir studentų apie 
atominius patyrimus. To
kius dalykus valdžia laiko 
kariniais sekretais. Apie 
tuos sekretus uždrausta ty
rinėtojams kalbėtis su ki
tais profesoriais ar studen
tais.

Prof. Pitzeris todėl sakė, 
geriau, kad atominiai val
džios projektai būtų kur ki
tur, o. ne universitetuose, 
nes tie projektai per daug 
supančioja mokslinių disku
sijų laisvę.
Dar Tuzinai Tokių Projektų

Tačiau valdžia paskyrė 
dar 55 milionus dolerių ato
miniams bandymams uni
versitetuose ir kolegijose. 
Už tuos pinigus bus įreng
ta atominės x laboratorijos 
dar bent š'e’šiose dešimtyse 
universitetų bei ^kolegijų, 
neskaitant jau esamų atom- 
laboratorijų tokiose aukš
tojo moksld įstaigose. Ir 
pats Pitzeris paskirtas'kaip 
direktorius šiems naujiems 
atominiams p r o j e k tams 
įrengti.

Reporteriai užklausė jį, 
kas naujo daroma atomi
niuose tyrimuose ir ar toli 
nužengta pirmyn.
Atominių Garų ir šiukšlių 

Pavojus
Profesorius Pitzeris ven

gė tiesioginio atsakymo, bet 
leido suprasti, kad į “šalis 
nesidairoma” ir neinama j 
naujas atominių tyrimų 
“lankas;” visos pastangos 
dedamos atomų bomboms 
gaminti. z‘Dirbama arčiau
sias (kariniai) praktinis 
darbąs,” tarė Pitzeris.

Jis sakė, jog reikia- daug 
pagerinimų darbuose, ku
riais mišrus uraniumas 
perdirbamas į sprogstamą
ją atominių bombų medžia
gą. Tebestovi priešakyje 
keblumas, kur dėti pavojin
gąsias atomines šiukšles, 
“sproginėjančius” a t o mi- 
nius nuodus, kaip’ pripaži
no Pitzeris. O tokių nuodų 
susidaro ' daugybė, kuomet 
gaminama medžiaga atomi
nei bombai.
Brookhaveno Laboratorija 

Gąsdina Long Islando 
žmones

Čia prisimeną nauja di-

džiulė atominė laboratorija, 
įkurta Brookhavene, Long 
Island saloje, netoli New 
Yorko. Ten, be kitko, įreng
ta krosnis (pile), kur. miš
rus uraniumas galima būtų 
perdirbti į plutoniumą — 
sprogstamąją atominės 
bombos medžiagą.

Atominės Komisijos val
dininkai skelbė,' kad būsią 
pastatyti kaminai kelių 
šimtų pėdų aukščio; tie ka
minai trauksią atominius 
garus ir paleisią juos taip 
aukštai oran, kad “žmonėm 
nekenktų.” Be to, atominė 
krosnis'veiksianti tik tokiu 
laiku, kai vėjas pūs link 
vandenyno, taip kad nekliu
dytų žmonių.

Ar atominiai garai kliu
dys plaukiančius laivais 
žmoneš? Ar jie nuodys žu
vis? Šiuos klausimus valdi
niai aiškintojai paliko nuo
šaliai. ,
Atominių Nuodų Pavojus 

Geriamajam Vandeniui 
Pirm keleto savaičių New 

Yorko spauda rašė, kad 
Brookhaveno atominės' la
boratorijos darbininkai ka
sa savotiškus šulinius pla-

čioje apylinkėje, Long Is
lande, N. Y. Kam tie šuli
niai reikalingi? Atsakymas 
paaiškės iš keleto sekamų

Nežiūrint kaminų ir vė
jų, pasilieka daug nuodingų 
atominių šiukšlių, kurias 
tenka tam tikrais būdais 
sukuopti ir žemėn užkasti. 
Žemėje gi srovena vanduo. 
Daugelis farmerių turi sa
vus geriamojo vandens šu
linius. Kai. kurie vasarna
miai taip pat naudoja savo 
šulinių vandenį.

Vanduo nuo užkastų ato
minių nuodų gali, atsroven- 
ti į geriamojo vandens šuli
nius. Kas atsitiks gerian
tiems nejuntamai apnuody
tą vandenį? Tie žmonės ga
lės susirgti beveik nepagy
doma atomine liga; kai ku
rie dėl to gal ir mir«.

Bet kam atominė labora
torija kask tuos savo šuli
nius? Nagi, tam, kad pa
tirtų, ar požeminis vanduo, 
užterštas atominiais nuo
dais, plaukia, link geriamo
jo vdndens šulinių ir žmo-

per mažu atlyginimu;
Geras pajamas gauna ir 

dauguma dentistų, tarnau
jančių socialinei sveikatos 
apdraudai. Valdžia be jo
kio’ klausimo leidžia dentis- 
tui uždirbti iki $19,200 per 
metus. Bet jeigu jam 
įplauks daugiau kaip $19,- 
200, tai pusę perviršio jis 
turės atiduoti valdžiai, pa
gal įsakymą, galiojantį nuo 
šių metu vasario 1 d. <- c

Ponai Taip Pat Eina Pas 
Valdinius Daktarus

Sveikatos apdraudai tar
naujantieji daktarai nuste
bo, kad pas juos eina tiek 
daug vidurinės ir “aukšto
sios klasės” žmonių — pa
siturinčiųjų ir turtingųjų. 
O šie žmonės turi ištekliaus 
privačiams gydytojams ap
mokėti. Vadinasi, valdiniai 
daktarai gerai darbuojasi 
visų piliečių sveikatai. *

Šis faktas sumuša “ar-’
(Tąsa 4-me pusi.) i

atominė Jabora-

nių x naudojamo vandens 
tvankinių. /

Vadinasi, aukšti kaminai 
ir pataikomi vėjai* neapsau
go. apylinkės nuo atominės 
“pavietrės.” Kasami bando
mieji šuliniai taip pat ne
apsaugos. Su tokiais šuli
niais galima būtų tik tiek 
patirti, ar čia jau srovena 
atominiai užnuodytas vąh- 
duo. Bet netoli tokio šuli
nio nuodingas vanduo galė
tų nepastebimai veistis link 
geliamojo vandens.

Daugelis B r o okhaveno 
apylinkės gyventojų susi r ū- 
pinę, norš atominė valdy-' 
ba stengiasi juos nuramin
ti. Jie bijosi, kad pragari
nės atomų dujos ir šiukšlės 
gali' pavojingai užteršti jų 
orą, žemę ir vandenį.
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(Tąsa)
neturėčiau skolų, o dabar aš likau sko
lingas Vasiljevui.” Ir prisirpena jis pas
kutinį kortavimo vakarą su p. Vasiljevu 
klube, kur jis nuvyko tiesiog iš jos, ir 
savo nužemintus maldavimus lošti to
liau, ir šaltą jo atsisakymą. “Metus patau
pysiu, ir tas viskas bus sumokėta, ir ta- 

> da trauk juos velniai.Bet,' nepaisys 
damas to įsitikinimo, jis vėl ima skai
čiuoti likusias skolas; jų terminus ir spė
jamą sumokėjimo terminą. “O juk aš li
kau dar skolingas Morėliui, neskaitant 
Ševaljero,” prisiminė jis; ir stoja akyse 
ta naktis, per kurią tiek jam įsiskolino. 
Tai buvo girtavimas su čigonais, kurį 
•sugalvojo atvykusieji iš Peterburgo: 
Saška B***, flygeladjutantas ir kuni
gaikštis D***, ir tas išdidusis senis.... 
“Ir kodėl jie taip savim patenkinti, tie 
ponai? — pamanė jis, — ir kuriuo pa
grindu jie sudaro atskirą ratelį, kuria
me, jų manymu, daug garbės dalyvauti? 
Nejau todėl, kad jie flygeladjutantai? 
Juk baisu, kaip kvailais ir niekingais jie 
laiko kitus! Aš, atvirkščiai/ parodžiau 
jiems, kad nė kiek nesiekiu jų draugys
tės. Tačiau, aš manau, Andriejus, ūkve
dys, labai stebėtųsi, kad aš sakau tu to
kiam ponui, kaip Saška B***, pulkinin
kui ir flygeladjutantui... O ir niekas 
neišgėrė tą vakarą daugiau už mane; aš 
išmokiau čigonus naujos dainos, ir visi 
klausėsi. Nors ir daug kvailybių aš da
riau, o vis dėlto aš esu labai doras jau
nikaitis,” galvojais.

Rytas pasitiko Oleniną trečioj stoty. 
Jis atsigėrė arbatos, perkrovė pats su 
Vaniuša ryšulius ir lagaminus ir atsisė
do tarp jų patogiai, tiesiai ir tvarkingai, 
žinodamas, kur kas jo yra, — kur pini
gai ir kiek jų, kur pasas ir kelionės bei 
plento liudijimai, ir visa tai jam pasiro
dė taip praktiškai sutvarkyta, kad pasi
darė linksma, ir tolimas kelias jam pa
sivaideno lyg ilgas pasivažinėjimas.

Newark, N. Jypatingai Philadelphijoj. To 
neužtenka. Kompanija pa
naikina konduktorius ir visą 
darbą perveda motormanam- 
vairuotojams. Tas su abiem 
rankom ir kojom kaip akro
batas, tarytum “džiazą” šoka, 
priimdamas pinigus, transfe
ree; apsikarstęs popiergaliais, 
greit viską darydamas griebia 
už rankenų ir bando važiuoti 
greit, kad nepasivėluoti, nes 
ant kelių inspektoriai daboja 
ir duoda “velnių” už pasivė- 
linimą. M

Oi toji laisvoji verslininkys
tė—free enterprise, kokia ji 
garbinga pelnagrobiams! šian
dien doleris yra toks: vie
niems atneša laimę, smagumą, 
kitiems prakeiksmą—didžiau
sią nelaimę, ypač kinams, 
graikams ir panašioms šalims. 
Kas liečia aukštas kainas, tai 
doleris nerimsta kišeniųje.

JUOKŲ MENO VAKARAS
Šį nepaprastai įdomų vaka

rą su šokiais rengia Sietyno 
choras. žinoma, kas gi ki
tas čia, New Jersey valstijoj, 
gali ką surengti ir šios apy
linkės publiką palinksminti, 
prajuokinti, šis įdomusis va
karas įvyks jau greitai: sausio 
29, šeštadienio vakare, 7 vai., 
Lietuvių Salėj, 180 New York 
Avė. Programe dalyvaus ; 
Vito Dvareckas, smuikinin
kas; Frances La Falce, solis
tė; rusų šokėjų grupė, choro 
duetai, ansamblis ir pats 
choras su minia valstiečių ir 
komedijantų. Choro bus jau 
3-čias išstojimas su įvairiais 
koncertiniais .margumynais, 
kurie visuomet daug daugiau 
užganėdina žiūrėtojus, negu 
paprastas koncertas.

Taigi, tie, kurie prisimenat 
pirrdiau buvusius choro pana
šius parengimus, tai dabarti
nis dar bus įdomesnis, na- 
vatnesnis, nes prisiminkim,, 
kad progresas nestovi ant vie
tos. Musų choras, vadovau
jant gabiam , mokytojui Wal- 
teriui Žukui, progresuoja ne 
žingsniais, bet myliomis ir ' 
šuoliais vis pirmyn ir pirmyn.

Lauksime jūs prijuokint.
G. ALBINAS.

liau-vo rastas Brazilijos 
dies vado Prestes portretas, 
Lietuvos žemėlapis (išleis
tas Urugvajuje veikusio'Ta- 
rybų Lietuvai remti komite
to) ir asmeninių su taupų a- 
pie 900 pezų. ,Dabar mus 
pasiekė žinios, kad tas “pa
vojingas rusų špionas” pa
leistas laisvėn. Pasirodo, 
kad šis žmogus buvo suim
tas ir kaltinamas vien dėl 
to, kad jis norėjo pasišalinti 
iš Brazilijos.

Sunku mūsų tautiečiams 
Brazilijoje ir su pilietybės 
registracijos reikalu. Polici
ja žiauriai persekioja tuos, 
kurie trokšta priimti tary
binę pilietybę ir artimiau
sioj ateityj grįžti savo tė
viškėn. Toks nusikalstamas 
nesiskaitymas su tarptauti
nėmis žmogaus teisėmis, 
šiandien Brazilijoje prakti
kuojamas siautėjant politi
nei reakcijai. Tačiau reak
cionieriams nepasiseks su 
“špiono” baidyklė apgauti 
nei Brazilijos liaudies, nei 
pasaulio. Toks kvailas pro
vokacinis išmislas neilgai 
jiems tarnaus kaip priemo
nė terorizuoti susipratusius 
ateivius darbo žmones. Ne
pasiseks reakcionieriam de
šimtis tūkstančių ateivių 
apšaukti “špionais”. Pati 
Brazilijos liaudis pastos šiai 
provokacijai kelią ir de
maskuos bjauraus šoviniz
mo ugdytojus kaip besąly
ginius imperializmo tarnus.

“Darbas”.

Brazilijos policija, po va
dovybe JAV žvalgybos FBI 
(Federal Bureau Investiga
tion), griebiasi priemonių 
išprovokuoti plačią šovinis
tinę kampaniją prieš atei
vius, šį' kartą ypatingai 
prieš lietuvius ir rusus. To
kios kampanijos, šalyse, kur 
vyrauja reakcionieriai, pa
klusnūs imperialistų lioka
jai, — ne naujiena. Su pro
paganda prieš ateivius jie 
siekia: 1) Sulaikyti brolia- 
vimąsi imigrantų su vietos 
gyventojais; 2) Sukelti vie
tos darbo klasėje keršto bei 
neapykantos jausmus prieš 
ateivius, tokius pat darbi
ninkus, kad juos galėtų dau
giau išnaudoti, nuvertinti jų 
darbo jėgą; -3) Persekioti 
pažangiųjų įsitikinimų at
eivius, vartoti prieš juos 
šantažą, įbauginti juos te
roro represijomis.

Tokį savo biaurų puolimą 
prieš lietuvius ir "slavus, 
Brazilijos žvalgyba pateisi
na provokaciniu išmislu: 
“špionas”. Špionais ji ap
šaukia žmones, pas kuriuos 
atranda Prestes portretą; 
Tarybų Sąjungos špionais ji 
apkaltina tuos svetimšalius, 
kurie trokšta grįžti į savo 
tėvynę; špionais ji padaro 
net tuos atsivežtus pabėgė
lius iš Vokietijos, kurie pa
sirodo esą vagys bei plėši
kai pačioje Brazilijoje; pa
galiau, “rusų špionai” ir tie 
imigrantai, kurie mėgina 
pasišalinti iš Dutros “de
mokratijos.”

Štai pora pavyzdžių dėl 
“špiono” išmislo. Brazilijos 
didesniuose pramonės cent
ruose reiškiasi vis aštriau 
ekenominė krizė. Mažinama 
gamyba, iš darbų atleidžia
mi darbininkai. Į bedarbių 
eiles fabrikantams leng
viausia nustumti ateivius 
darbininkus, prieš kuriuos 
reakcionieriai skelbia na- 
cionalistinę-šovinistinę pro
pagandą. S. Paulo mieste 
šis reiškinys jau matomas 
— svetimšaliai atleidžiami 
iš darbų.

Urugvajanos miestely bu
vo suimtas lietuvis fotogra:. 
fas Adolfas Remeikis. Tapo 
apkaltintas “rusų špionu”, 
nežiūrint, kad šis žmogus 
buvo antikomunistinių laik
raščių (“Balso” ir “Žinių”) 
bendramintis.

Šio mėnesio pradžioje S. 
Paulo policija paskelbė vėl 
“baisią sensaciją”, girdi, 
jai pasisekė išaiškinti kitą 
špionų tinklą. Špionų galva 
buvęs koks tai iš Vokietijos 
atvežtas rusas Aleksandras 
Pavlenko. Pastarasis polici
jai atidengęs tokias baisias 
paslaptis: kalbinęs slavus ir 
lietuvius grįžti tėvynėn, bu
vęs rusų šnipu vokiečių ka
riuomenėje ir tokius nuopel- 
nuo atlikęs, savo -tėvynei, 
kad turėjęs bėgti į ameri
kiečių okupacinę zoną... 
Brazilijoje, be šnipinėjimo, 
užsiėmęs ir^vagystėmiš. ’Po
licijai nurodęs keletą rusų 
ir lietuvių, pavojingų vi
daus tvarkai komunistu- 
šnipus (pavardės niekeno 
nepažįstamos). Dabar, pati 
S. Paulo policija tvirtina, 
kad tas Pavlenko, dviem re
volveriais apsiginkla v ę s, 
plėšikauja provincijoj. Kvai
lesnės pasakos mums nepa
pasakotų nei pats /pamišė
lis...

Neseniai ties Urugva
jaus - Brazilijos siena buvo* 
suimtas mūsų tautietis Vy
tautas Šviesa. Brazilų rėak- 
ciniai 'laikraščiai apie jį 
prirašė tokių nesąmonių, 
jog atrodė', kad šis “rusų 
špionas” tikriausiai bus su
šaudytas !: Jo’ kišeniuose bu-

- .• / •

‘ ti. Ji protinga, sumani, gabi ir greit pa
sisavina visas reikalingas žinias. Kodėl 
gi ne? Ji labai lengvai gali išmokti kal
bų, skaityti prancūzų literatūros kūri
nius, juos suprasti. Pavyzdžiui, Notre 
Dame de Paris jai turi patikti. Ji gali ir 
kalbėti prancūziškai. Svečių tarpe ji gali 
parodyti daugiau įgimto kilnumo, negu 
aukščiausios draugijos dama. Ji gali 
dainuoti paprastai, stipriai ir aistringai. 
“Vai, kokie niekai!” taria jis pats sau. 
O čia atvažiuota kažkurion stotin ir rei
kia kilnoti iš šlajų į šlajas ir davinėti 
arbatpinigių. Bet jis vėl vaizduotėje ieš
ko tų niekų, kuriuos buvo metęs, ir jam 
vėl vaizduojasi čerkesaitės, garbė, grįži
mas Rusijon, flygeladjutanto laipsnis, 
puikutė žmona. “Bet juk meiles nėra, — 
taria jiš pats sau. — Garbė — niekai. 
O šeši šimtai septyniasdešimt astuoni 
rubliai? O nukariautas kraštas, sutei
kęs man daugiau turtų, negu man visam . 
gyvenimui reikalinga? Nors, kita vertus, 
negerai bus, jeigu aš vienas tais turtais 
naudosiuos. Reikia juos išdalyti. Tiktai 
kam? šešis šimtus septyniasdešimt aš
tuonis rublius Kapeliui, o toliau pama
tysim ..,” Ir jau visai migloti vaizdai 
temdo mintį, ir vien tik Vaniušos balsas 
ir jausmas, kad rogės sustojo, nutrau
kia sveiką jauną miegą, ir pats mažai 
benusivokdamas, perlipa jis į kitas šla
jas naujoj stoty ir važiuoja toliau.

Kitą rytą tas pats — tos pačios sto
tys, ta pati arbata, tie patys judantieji 
arklių užpakaliai, tos pačios trumpos 
kalbos su Vaniuša, tos pačios neaiškios 
svajonės ir snaudulys vakarais, ir išvar
gęs, sveikas jaunas miegas naktimis.

III
Juo toliau Oleninas važiavo nuo Rusi

jos centro, juo tolesni atrodė visi jo at
siminimai, ir juo arčiau buvo prie Kau
kazo, juo smagiau darėsi jo sieloje. “Iš
važiuoti visai ir niekuomet nebegrįžti at
gal, nesirodyti draugijoje,” ateidavo jam 
į galvą. “O tie žmonės, kuriuos aš čia 
matau, — ne žmonės; niekas jų manęs 
nepažįsta ir niekas niekuomet jų negali 
atsidurti Maskvoje toj draugijoj, kur aš 
buvau, ir sužinoti apie mano praeitį. Ir 
niekas iš tos draugijos nesužinos, ką aš 
veikiau, gyvendamas tarp šių žmonių.” 
Ir visai jam naujas gausmas, kuris at
palaiduoja nuo visko, kas buvo praeity, 
pripildė jį tarp tų kelionėje sutinkamų 
šiurkščių būtybių, kurių jis nelaikė žmo
nėmis, lygiais su Maskvoje pasilikusiais 
jo pažįstamais. Juo šiurkštesni buvo 
žmonės, juo mažiau buvo civilizacijos 
žymių, juo laisvesnis jis jautėsi. Stavro
polis, pro kurį jis turėjo važiuoti, jam 
suteikė nesmagumo. Iškabos, netgi pran
cūziškos, damos karietoje, vežikai stovin
tieji aikštėje, bulvaras ir' ponas su ap
siaustu ir skrybėle, einąs bulvaru inžiū- 

* rįs į pravažiuojančius — skaudžiai jį pa
veikė. “Gal būt, tie žmonės pažįsta ką 
nors iš mano pažįstamų,” — ir jam vėl 
stojosi akyse klubas, siuvėjas, kortos, 
aukštoji draugija... Užtat nuo Stavro- ' 
polio viskas jau klojosi patęnkinamai: 
aplinka 'laukinė, ir be to, graži ir ka- 
ringą. Ir Oleninui vis darėsi linksmiau 
ir linksmiau. Visi kazokai, vežikai, sto
čių viršininkai atrodė jam paprasti pa
darai, su kuriais lengvai galėjai juokau
ti, kalbėtis, visai nesirūpindamas, kuris 
kuriai kategorijai priklauso. Visi pri
klausė žmonių giminei, kuri visa Oleni
nui buvo nesąmoningai maloni, ir visi 
jam buvo draugiški.

Dar Dono Kazokų. Žemėje šlajas pa
keitė vežimas; o už Stavropolio pasidarė 
taip šilta, kad Oleninas važiavo be kaili
nių. Buvo jau pavasaris, nelauktas Ole-' 
ninui, linksmas pavasaris. Naktį jau ne
leisdavo iš stanicų ir vakare kalbėdavo, 
kad esą pavojinga. Vaniuša ėmė būkš- 

' tauti, ir užtaisytas šautuvas -gulėjo čia 
pat vežime.' Oleninas pasidarė dar links
mesnis. Vienoj stdty jos viršininkas pa
pasakojo neseniai įvykusią kelyje baisią 
žmdgžudystę. Vis dažniau pasitaikydavo 
ginkluotų žmonių.'. “Tai va kur viskas 
prasideda!” kalbėjo sau Oleninas ir. vis 
laukė pasirodant sniego kalnų, apie ku
riuos jam daug pasakojo. Kartą, į pava
karę, nogajietis vežikas botkočiu parodė 

' pro debesis į kalnus. Oleninas godžiai 
įsmeigė akis į tolį, bet buvo ūkanota, ir 
debesys ligi pusės buvo užkloję kalnus.

(Bus daugiau)

Paleidžia iš Darbų
General Electric Co., Phil- 

co, Westinghouse, paleidžia 
dalį darbininkų iš darbų. Per
eitais metais General Electric 
Co. pasidarė gražaus pelno— 
$217,000,000. Kam teks tas 
pelnas? „Ne milijonams žmo
nių ; gal keletui tūkstančių 
šėrininkų kaip dividendai. To
kioj brangenybėj netekus 
darbininkui darbo, reiškia 
netekt gyvenimo. Trumano- 
Maršalo plakas veda šią ša
lį prie bankrūto, o labiausiai 
darbo žmones, Rausvietis.

po-

Philadelphia, Pa

4>

<♦>

<♦>

<b

<f>

<♦>

<♦>

•>

?ZJ

Rochester, N. Y. — Ato
mines Komisijos pirminin
kas LilienthaI Įspėjo,' kad 

ne-

VažiuoteS Magnatai 
Rengiasi Pakelti Fčrą^
' * Tik neseniai važiuotės kom
panija pakėlė fėrą iki 10 cen
tų. Nespėjo apsidžiaugti žmo
nių tyla-ramy.be ir vėl pradė
jo kompanija “dejuoti” ne- 
datekliūiri. Jie pasirengė pa
kelti iki 13 centų ir pakels,'«. į ... ...a................... , " ‘y., - _
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Indonezijos respublikiečiai 
prašė Azijos tautas padėti 
jiems kovoj už tautinę indo-j vien atomų bombomis 
•nezų nepriklausomybę. 1 galima karo laimėti.

LAISVĖ
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Visą rytą ir pusę dienos jis visas bu
vo pasinėręs į aritmetinius skaičiavimus: 
kiek varstų nuvažiavęs, kiek dar kelio li
gi pirmos stoties, kiek ligi pirmojo mies
to, ligi pietų, ligi arbatos, ligi Stavropolio 
ir kurią viso kelio dalį jis yra nuvažia
vęs. Kartu*jis dar skaičiavo: kiek betu
rįs pinigų, kiek liks, kiek reikia visoms 
skoloms sumokėti ir kurią viso pelno da
lį jis išleisiąs pragyvenimui kas mėnuo. 
J vakarą, pagėręs arbatoš, jis suskaitė, 
kad ligi Stavropolio yra likę viso kelio 
7Z11, skolų iš viso yra septyniems ekono
mijos mėnesiams ir viso turto U8 dalis, 
ir, nusiraminęs, geriau įsisupo, nusilei
do giliau į roges ir vėl užsnūdo. Dabar 
jo vaiduotė jau buvo ateity, Kaukaze. 
Visos ateities svajonės pynėsi į vaizdus 
su amalat-bekais, Čerkesai temis, kalnais, 
skardžiais, baisiais kriokliais ir pavo
jais. -Visa tai stovi akyse miglotai, neaiš
kiai; b,et garbė, viliodama, ir mirtis, grą- 
sindama ,buvo svarbiausi tos ateities da
lykai. Čia nepaprastu narsumu ir visus 
stebinąnčia galia jis žudo ir pavergia be
galinį daugybę kalnėnų; čia jis pats yra 
kalnėnas ir drauge su jais gina nuo ru
sų savo nepriklausomybę. Kai tik iškyla 
vaizduotėje smulkmenos, tai tose smulk
menose dalyvauja seni maskviškiai pa
žįstami. Saška B* ** čia drauge su rusais 
arba kalnėnais kovoja prieš jį. Net neži
nia kuriuo būdu siuvėjas monsieur Ka
pelis dalyvauja nugalėtojo triumfe. Jei 
įąrtu čia prisimena ir senesni nusižemi
nimai, silpnybės, klaidos; tai jų atsimi
nimas tiktai malonus. Aišku, kad ten 
tarp kajnų, krioklių, čerkesaičių ir pavo
ju tos klaidos negali pasikartoti. Jau 
kartą atliko iš to; pats sau išpažintį, ir 
baigta. Yra dar viena, brangių bran-’ 
giausia svajonė, kuri siejasi su kiekvie
na jaunuolio mintimi apie ateitį. *Tai 
svajonė apie moterį. Ir ten, tarp kalnų, 
ji iškyla jo vaizduotėje kaip čerkesaitė 
vergė, grakščiu liemeniu, ilgomis* kaso
mis ir nuolankiomis giliomis akimis. Sa
vo fantazijoj j is' regi kalnuose vienišą 
trobėlę ir prie slenksčio ją, ‘jo belaukian
čią, kai tuo tarpu jis,1’išvąrgęš, apdulkė
jęs, krauju aptekęs, garbės kupinas grįž
ta* prie jos, ir jam vaidenasi jos bučiniai,, 
jos pečiai, jos saldus balšas, 'jos atsida
vimas jo valiai. Ji nuostabiai meilutė, 
bet neišmokslinta, laukinė, šiurkšti. Per 
ilgus žiemos vakarus jis imasi ją aukle-

Kaip Veikia Privaloma 
Sveikatos Apdrauda

(Tąsa nuo 3-čio dus).) 
gumentą,” būk, įvedus pri
valomąją sveikatos apdrau- 
dą, gydytojai’ tik biurokra
tiškai, nepaisančiai eisią 
savo pareigas.
Nusivylę Turčių Daktarai

Madingi turčių gydytojai 
tikėjosi ir toliau išlaikyti 
savo pacientais ponus, ku
rie jiems gausingai apmo
kėdavo. Todėl jie atsisakė 
valdžiai tarnauti. Bet Apsi
gavo, nes dauguma tų ponų 
perbėgo pas valdinės' ap- 
draudos daktarus.

Taigi “ožiaujantięji”
niški daktarai dabar daž
niausiai sėdi tik tuščiose 
savo raštinėse. •

Valdiniai apdraudos dak
tarai džiaugiąsi uždarbiu, 
ypač darbininkų gyvenamo
se vietose. O poniškieji gy
dytojai - užsispyrėliai, gir
di, turį jau “burdingierių” 
ieškoti. -

Anglų dauguomenei pa
tinka socialinė sveikatos ap
drauda. N. M.

Rengiamas Parengimas 
Sušelpimui Ligonio
' LLD 10 'kuopa rengia va

karienę, sausio 30 d., -sekma
dienį. 735 Fairmount Ave., 5-x 
tą vai. po pietų. Į šį paren-' 
gimėlį kviečiami mūsų4 orga-1 
nizacijų nariai ir svečiai. Bus 
liėtitviška muzika.

Mūsų drauges pagąmips. va
karienę. Šioje vakarienėje 
bus pranešta apie ligonio su- 
šėlpimą. 1 Jau seniai buvo pa-, 
rengimai ir žiemos laiku1 žmo
nės neturi progos susieiti, pa
sikalbėti, pasilinksminti.

LAISVĖS
' SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gele, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų j lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

i Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio • iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled......................S5Y.50

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

Po švenčių Nupiginimų
2121>

APLANKYKITE ROBERT LIPTON'S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug 

skaitlingų suminėti.
. Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

T l P T ft N 701 Grand St’ Br<M>wyn(P-J. arti Graham Avenue

ramy.be
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LOS ANGELES, GAL
Pabėgėliai ir Bėdos 
Juos Parsikvietusiems

o tiems, 
rūpestis,

i

.4

Pasikalbėjus daug ką gali
ma užgirsti apie pabėgėlius. 
Mat. ir čia, kaip ir visur 1d- 
tur, atsiranda keletas tokių, 
kurie, prisiklausę klaidinan
čios propagandos, išpildė pri
žadėjimus ir parsikvietė iš
Vokietijos “griešninkus,” ku
rių daugelis yra nusidėję]?.'

0 prieš Lietuvą ir Lietuvos žmo
nes, bijo sugrįžti.

Kas pirmiau manė, kad 
pabėgėliai yra labai geri, 
bar susidūrė su 
tie žmonės ( 
džiumoj prie Hitlerio valdžios: 
Lietuvoj buvę kokie nors po- i 
nuliai.

keblumais.

O<> H O r" 
peep c'ii 
ANN ov

kad jis jaučiasi žemesniu už mus?”“Ar manai,

dirba, tai ir nedidele prenu
merata už Laisvę yra neleng
va pasimokėti. Bet be dienraš- 
čio^negali apseiti, jis jį myli.

- K. Lopata nusiskundė, kad
* '1jo prenumerata yra nuo se- 
niau nepamokėta, ir buvo pa
tenkintas, kad aš priimu ir 
pasiunčiu prenumeratą, kas 
skaitytojams palengvina 'dien
raščio atsinaujinimą.

Po to pasiklausė, kaip, ar 
aš šiemet Baltimorėj bus ren
giamas Laisvės naudai pikni
kas. Atsakiau, kad jau tam 
reikalui yra išrinkta komisija, 
kuri rūpinasi vietos suradimu 
ir kitais reikalais. Jis nu
džiugo, kad tas darbas jau 
varomas pirmyn.

Pas J. Lubicką net kelis 
kartus turėjau apsilankyti; 
mat, pasirodė, kad skambutis, 
buvo sugedęs, kada ketvirtą 
kartą atėjau ir .J. Lubickas 
pamatė, tai tuojau sako: “Ge-

HELP WANTED-FEMALE
REIKALINGOS MOTERYSuž kambarį!

aš Lietuvoj 
net kelias tar

ti kada jiems pa
ką nors

OPERATORES
Patyrusios prie Apatinių Drabužių.

Gera Alga. Nuolatinis Darbas. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

. Kreipkitės
r GLOWSTYLE UNDERWEAR

53 West 86th Street, N. Y. C.
LACKAWANA 4-1960

(1»)

atleidimas iš darbo, 
kas jį parsikvietė, 
nes jie turės jį užlaikyti.

Kita jauna pora atvažiavo 
irgi suklaidinti reakcininkų, 

-žmonės manė, į<ad jie labai 
suvargę ir reikia jiems pagel
bėti. Surinko gana gerų dra
bužių ir atnešė kaipo dova
ną, manydami, kad jie nusi- 

I džiaugs; bet vietoj to, jie pa- 
i žiūrėję 
; drabužių 
: kūno.tie i '. I noniai a da- I . _..1 būti natri i.

Pora gyvena pas geradėją, 
kuris parsikvietė, bet ten ma
ža vieta, tai jiems surado ga
na gražioj vietoj prie žmonių 
kambarį, bet už tą kambarį 
reikia porą valandų j dieną 

s padirbėti. Bėgo džiaugdamie
si, manydami, kad tikrai pa
bėgėliai džiaugsis užgirdę, 
kad jiems surado kambarį. 
Bet kaip jie nusistebėjo, ka
da pasakė ir gavo “grinor-

sako: “Mes tokių 
nedėsime ant savo 

Turi būti tikrai vil- 
irba šilkiniai ir turi

kos” atsakymą:. “Ką, aš tar
nausiu kitam 
Jūs nesuprantat, 
pati turėjau 
naites.3
sakė, kad jie turi 
daryti dėl savo gyvenimo, tai 
jie atsakė: “Atminkit/ jūs 
prižadėjo! mus užlaikyti.”

Dar viena atvažiavus į vie
ną didelį . miestą rytinėse 
valstijose pas savo tetą. Pas 
tą pačią tetą pasiskolino $3,- 
500, prižadėdami atiduoti. 
Atvažiavę j Kaliforniją nusi
pirko biznį, o apie pinigų gra
žiu inuj, nei galvoj, 
sulauk dama žinios,
k us. Laiškai grįžta 
Moteris gal viso savo 
nimo sutaupąs atidavė, 
galėdama nusiraminti, 
žiavo pati .jų ieškoti,.

nes i

Ką Žmonfės Pasakoja
Vienas atvažiavęs gavo dai 

bą restauęante. 
ta rūkyt, bet 
mat, negalįs 
jam gali duoti 
jis turi elgtis.

Ten uždraus- 
jis rūko. Jis, 
suprasti, . kas 
įsakymus, kaip

Jam gręsia

IHIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIII1I

TELEPIIONE
STAGG 2-5043
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IIY. 7-3631

8 fe
c

g 
S
t

a

iS
!

5į

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME .
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdėsio 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

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

era
v b

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs, dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Venion St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

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, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas*niekad nemiega.

August Gustas, 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.)
Atsilikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefoliuokite:
SHoreioad 8-9330

h' Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

i
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Teta, ne
rašo laiš- 

atgal. 
gyve- 
Nebe- 
atva- 

Susira-
do skolininkus, ir kada užsi
minė apie tuos $3,500, jie nu
sidavė visai apie tai nieko ne
žiną ii- būk niekam neesą sko
lingi.

Vargšė moterėle net pas ku
nigą bti'Vo nuėjus^ 
nieko negelbėjo.

Tai tiek apie 
šiuo sykiu iš mūsų

rai, labai gerai, kad atėjai 
už dienraštį Laisvę prenume
ratą paimti, jau nuo seniau 
pinigus laikau skyrium padė
jęs.” Na, pasikalbėjome, pa
juokavome ir pasidalinome 
mintimis apie svarbius ameri
kinius ir pasaulinius įvykius.

Atnaujinant dienraščio , 
Laisvės prenumeratas daug 
žingeidumo turėjau. Ačiū vi
siems, kurie atsinaujino,x pra
šysiu nuoširdaus talkavimb ir 
ateityje.

Laisvės Agentas.

pabėgėlius 
miesto.

Senas Los Angelietis.

Binghamton, N. Y
Linksma Sueiga
Pas Draugus Navalinskus

Sausio 15 d. įvyko įkurtu
ves, “House Warming,” pas 
dd. Navalinskus, 55 Glenwood 
Ave., t. y., jų naujame name, 
kur jie -užlaiko ir Tailor Shop.

Jiems šį pokilį surengė jų 
giminės, P. Bakšienė ,su sū
num ir marčia, ir taipgi jų 

I geri draugai J. Vaicekauskas 
ir P. Maldaikienė ir pagelbėjo 
M. Liužmiene.

Bcvakarieniaujant ir links- 
i, rnai laika leidžiant d. Vaice- 

kauskas įteikė dd. Navalins
kam nuo visų svečių dovanų 
18 dolerių pinigais ir pakvie
tė visus iš eilės pakalbėti, 
visi ir padarė, linkėdami 1 
mingo gyvenimo naujame I 
te.

Navalinskai padėkojo 
siems u.ž dovanas ir visą 
18 dolerių ir dar pridėjo 
dolerius ir viso 25 dolerius 
paaukojo po pusę “Laisvės’' 

’ šėrininkų suvažiavimui ir Ap
švietus Fondui. .

Užjausdami šį pagirtiną 
darbą, ir kiti pasekė su auko
mis, kaip tai: dd. J. ir 
Vaicekauskai $5;
kauti: F. ir A. Kiziai, 'V. Ka
minskienė, V. Kapičauskienė. 
M. Liužinienė, J. Struolis, A- 
Zmitra, .V. Zmitraitė ir B, 
Z.mitraitė. Viso $38.

Pb $19 pasiunčiau į paskir
tas įstaigai?. Bronė.

lai
bu-

vi
ta 

7

K.
po $1 se-

★ ★ k 
PADĖKA

Širdingai dėkojame 
geriems giminėms 
Bakšicnei, jos sūnui Bill Bak
šiui ir clrg. J. Vaičekauskui, 
A. Maldaikienei ir M. Luzi- 
nienei už surengimą “ 
Warming Party,” kuri 
16 d .sausio, ,ir visiems 
viams už dovanas.

Taipgi dėkojame už 
ko j imą A pš vi etos Fondui 
pasveikinimą 
vės suvažiavimo su bendra su
ma $38, kuri buvo pusiau pa
dalinta po $19 ' dėl abiejų 
įstaigų.

Ačiū visiems ir visoms už 
dalyvavimą ir aukas!

A. ir J. K. Navalinskai.

: mūsų
Paulinai

įvyko 
daly-

paau- 
ir 

dienraščio -Lais-

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda grosernė ir namas/ 

sykiu ir biznis — išdirbtas per 15 
metų. Namas geras, dviejų aukštų, 
trys dideli miegami kambariai ir 
maudynė. 'Kaipgi parsiduoda ir švie
žia mėsa. Pardavimo priežastis — 
senatvė ir nesveikata. Galite kreip
tis laišku ar telefonu. Parduosime 
už prieinamą kainą. — J. Vogonis 
26 So. 55th St., Philadelphia, Pa.

Tel. GR. 2-9987. (19-20)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

...............................................................................................r- ■ F—. 
•

NOTICE is hereby given that License No. 
L5060 Ims Ixjen issued to the undersigned 
Io seli wine mid liquor at retail under 

of the Alcoholic Beverage Cou
nt 545 Court St., Borough of 
County of Kings, to 
tlie premises.

R. M. T0RT0UA 
Court Liquor Store

f.rol Law 
Brooklyn, 
sumeti of

be con-

DP Įstatymas: Aiškinimas ir Vykdymas

kad Italijoj
ku-

Kada DP įstatymo patvarr 
kymai buvo išleisti spalio mė
nesį, Displaced Persons Com
mission pradėjo veikti Ameri
kos zonose Vokietijoj ir 
Austrijoj. Vyriausia būstinė 
Fra n kf orte, Vokietijoj. Trum
pu laiku Komisija veiks Britų 
ir Prancūzų zonose ir Italijoj. 
Skaitliuojama,
yra tik 4,500 pabėgėlių, 
rie bus Įleisti pagal DP Įsta
tymą. i

Iš viso 2,503 asmenys, ku
riems vizos buvo duotos, pa
gal DP įstatymą, lig šiol at
vyko į Jungt. Valstybes. Dau
gumas šių būtų gavę vizas pa
gal Prezidento Įsakymo iš 
gruodžio 22 d., 1945 m.

Gruodžio 10 d. U.-Carusi. pir
mininkas Displaced Persons 
Commission, parašė senatoriui 
Wiley, pirmininkui Senate 
Indicia r.y Committee. Dėl
Įvairių faktorių mūsų progre
sas atgabenti tremtinius po- 
valiai eina. Pats įstatymas su
painiotas. Įvykdinti 
kaip jis dabar yra, 
tų milžiniško štabo 
išlaidų... gauname 
ką skaičių prašymų 
ti pabėgėlių,
dyti visus prašymus. . .
“Assurances for 
Unnamed Persons”

įstatyrųą,
reikalau
ju daug 
milžiniš- 

partrauk-
Negalime išpil-

Com
bi ail-

Displaced . Persons 
mission pagamino naują 
ką “Assurances for Unnamed 
Persons,” kurią darbdavis 
privalo išpildyti. Jose darb
davis praneša, kokius darbus 
turi, ir jam nereik įvardinti 
tremtinius. Komisijos štabo 
narys parinks- darbininkus. 
Reikia išpildyti keturias ko
pijas šios blankos. Originalą 
ir dvi kopijas reikia notari- 
zuoti, po ketvirtos reikia

PAJIEŠKOJIMAI
Motina pajieško savo dviejų duk

terų, Annię ir Helen Norkls. Pa
geidaujama, kad juodvi tuoj susi
siektų su motina, kurios pavardė 
dabar yra Mrs. Suszok. Adresas: 
176 Franklin Ave., Aliquippa, Pa.

(17-22). •

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Hartford ir apylinkės Draugystėms 
ir organįzacijoms pranešame,' kad 
spaudos piknikas įvyks rugpjūčio 14 
d. (August) Sanryšio Parke, Glas
tonbury, East Hartforde.

Todėl visi jsitėmykite viršminėtą 
dieną, kad nesusidurtų du piknikai 
viena dieną. — F. J. Repšys.

(18-19)

' CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. metinis susirinkimas 

įvyks sausio 26 d., 7:30 v. v., 946 
Ė. '78th St., netoli St. ’Clair ‘Avė. 
Nariai nepamirškite ateiti, nes turi
me svarbių reikalų ir kaip kurie na
riai nėra gavę knygų žmogus ir 
Mašina. Taipgi reikės .pasimokėti už 
šiuos metus, nes pinigai yra reika
lingi į Centrą. — J. S. 
ųložduz cmfvvycnihv

(18-19)' .

Jeigu Komisija
viena

sugrą-

save

pasirašyti, 
priims .“assurances,” 
kopija bus sponsoriui 
žinta.

Sponsoris turi apie
smulkmeniškas informacijas 
paduoti. Koks biznis, ar kor
poracija, ar pats yra savinin
kas ir tt., kiek darbininkų 
reikalauja. Turi smulkmeniš
kai viską užrašyti. Sponsoris 
turi pažymėti, ar darbo ir bu
to užtikrinimas buvo padary
tas kokiam kitam pabegė-

Common Council.

LAISVĖS SKAITYTOJŲ 
PAREIŠKIMAI

Laike dienraščio Laisvės va
jaus atnaujinant prenumera
tas ir užrašant naujiems skai
tytojams Laisvę daug teko pa
sikalbėti. Tūli skaitytojai pa
darė įdomių pareiškimų, ku
riuos žemiau paduosiu. ’

J. Bubnys prie prenumeratos 
atsinaujinimo aukavo dien

raščiui $1 ir sakė; kad da
bar viskas yra labai brangu, o 
išleidimas Laisvės daug pini
gui kainuoja, gi prenumerata 
j ra nebrangi.

J. Stanys, minėdamas savo 
gimimo dieną sausio 9, auka
vo dienraščiui .. $1 ir yelino 
Laisvei dar ilgus metus gy
vuoti ir skleisti darbo žmo
nių ir inteligentijos tarpe de
mokratines liaudies idėjas.

S. Povilaitis, atsinaujinda
mas dienraštį, skundėsi, kad 
jo sveikata eina silpnyn, kas 
sudaro priedinių išlaidų. Sa
kė, kaip tik sveikata sutvirtės, 
tai paaukos kelis dolęrius 
Laisves naudai.

A. Vitkus, atsinaujindamas 
dienraštį, skundėsi,. kad akys 
jam jau ’ greitai pavargsta. 
Bet jis negali su. dienraščiu 
skirtis, myli Laisvę skaityti, 
nes tai teisingiausias laikraš
tis lietuvių tarpe.

S. Bartas atsinaujindamas 
dienraštį -sakė, kad kada da
bar kriaučiai labai mažai

.Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

JONAS
512 Marion St., Brooklyn

kampas Broadway Jr Stone Ave., “ 
prie Chauncey St.,>B’way Line Š

• Tcl. GLėnmbre 5-6191 - ;;

! 'i’t

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

Informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

Gaunamas dienraščio Laisvės knygyne.. Ant parei
kalavimo pasiunčiąme ir į kitus miestus. 

Persiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 

pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 
kaip po 10c. ar 5c.
Prašome adresuoti:

LAISVĖ, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Modcrniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.
Tel. MArket 1-5172

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Howes St. \

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai,' kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui Reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RE&EPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LAIįJE, Pji. G.

Tel. EVergreen 7-6238

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-. Pirm., Sausio 24, 1949 <.

GERI PIETOS!
Kada norite gėry 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 ii* pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home ;
84-02 Jamaica Avenue ;

Opposite Forest Parkway ;;

WOODHAVEN, N. Y. '
SutelkAm garbingas laidotuves

$150' 7" f
Koplyčias suteikiam nemokamai <. 

visose dalyse miesto. / 
Tel. Virginia 7-4499

p.
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Suzanna Kazokytč 
Gavo Stipendiją

Dažnai dainuojanti lietuvių 
pramogose su geromis pasek
mėmis, grojusi Vyturėlyje, 
Suzanna Kazokytė yra talen
tinga ne vien tame. Jinai, iš
simokiusi slaugybos ir einanti 
atsakingas pareigas Lankan
čių Slaugių Sąjungos darbuo
tėje, turi ir kitų talentų. Tie 
jos talentai ir ryžtas gauna 
pripažinimą ir tarnyboje.

Suzanna šiomis dienomis 
gavo stipendiją šešis mėnesius 
lankyti New Yorko Universi
teto specialius medicinos kur
sus ir tam laikotarpiui paliuo- 
suojama nuo savo kasdieninių 
pareigų, į kurias grįš užbai
gusi kursus.

—Jeigu kada manęs nema-- 
tysite kokioje svarbioje pra
mogoje ar susirinkime, žino
kite, jog nesu dingusi, tik sun
kiai dirbu, mokausi,— įspėjo 
Suzanna.

Suzanna kartu su motina 
Frances Kazokiene visuomet 
dalyvauja lietuvių sueigose.

Žada Kovoti Prieš 
Kėlimą Telefoną Kainą
. Vartotojų organizacijos, 
biznio smulkesniųjų firmų ir 
miesto valdžios atstovai žada 
bendrai veikti prieš pakėlimą 
telefono kainų. šiuo atveju 
ir miesto valdžia stovėsianti 
su vartotojais, nes, mat, mies
tas patsai yra stambus telefo
no vartotojas, jo įstaigų te
lefonų biios jau ir dabar pai
ma daugtūkstantines sumas 
iš miesto budžeto.

New Yorko Telefonų Kom
panija nori gauti $49,000,000 
daugiau pajamų metams. 
Miesto ir kitų vartotojų at
stovai įrodinėja, kad newyor- 
kietė telefonų firma savo 
viršininkei - savininkei Ame
rican Telephone ir Telegraph 

4^0. kas metai išmoka 
po $33,700,000 dividendų ir 
kad juos patyrinėjus butų at
rasta, jog firma gali,pelningai 
verstis ir be kėlimo kainų.

Padarius skylėtą rendoms 
Įstatymą, per kurį sigtą di
džiosios “žuvelės” išslysta, 
mažosjos užsikabina, dabar 
siūloma įvesti Brooklyno Ko- 
legijon specialį rendų įstaty
mui studijuoti kursą.

Jsigeria arbatos ir pasilinksmina. Scena iš romantiš
kos ir sceniškai nepaprastai gražios Tarybų Sąjungos 
filmos “Symphony of Life,” Stanley Teatre, 7th Avė., 

prie Times Square, New Yorke.

Komunistai Pradėjo Fondą
13-kos Gynimui

Komunistai savo lapelyje, 
paskleistame šimtais tūkstan
čių Brooklyne, pareiškė, .jog 
teisiamųjų šioje pasauliniai 
garsioje byloje yra ne 12, bet 
13-ka. Kas tas tryliktasis? 
Komunįstai atsako, jog tei
siami yra:

“Dvylika komunistų ir jūsų 
laisvė.”

Kas atsimena negarbingą 
Reichstago bylą Vokietijoje, 
tas žino, jog komunistai tais 
penkiais žodžiais pasakė visą 
tiesą. Tebeatsimena, k a d 
tuojau po to teismo, po nutei
simo komunistų, po Įkalinimo 
jų vadų tapo atimtos teisės 
visiems, išskyrus nacius. Po 
Įbauginimo masių nepartinių 
darbo žmonių į paklusnumą 
prasidėjo pirmosios Antrojo 
Pasaulinio Karo prošvaistės— 
fašizmo karo mašinerijos iš
bandymai, ir užgrobimai Ethi- 
opijos, Ispanijos, paskui Len
kijos, ir didysis karas.

Komunistai ir bendrai ma
sės Amerikos žmonių yra

Komunistų Gynėjai Pavartos 
Teisę Kvosti Džiūrymanus
Dvylikos teisiamų kom knis

tų gynėjai laimėjo savo pa
stangose parodyti, kad pa
šauktieji kandidatais Į džiūry
manus asmenys (jury panel) 
yra parinktiniai iš turčių 
klasės arba iš aukštas vietas 
užimančių turčiams tarnų ir 
dėl to darbininkų vadai negali 
iš jų tikėtis teisėto, bešališko 
teismo . Kad prie tokios džiū
rės komunistai yra nuteistais 
pirm prasidėjimo teismo. Kad 
tokia džiūrė nėra teismu, bet 
valdančiosios klasės įnagiu 
prieš valdomąją klasę ir kai
po tokia džiūry yra nekons- 
titucinė.
* Jie atvirai įkaitino visą to, 
distrikto džiūrės sistemą ir pa
reikalavo progos Įrodyti, kad 
ių įkaltinimai yra pamatuoti. 
Pareikalavo teisės perkvosti 
—pašaukti liudyti pakviestuo
sius Į džiūrymanus. Ir tos 
teisės komunistų gynėjams ne
galėjo uždrausti. Tad penk
tadieni buvo perkvosti pirmie
ji keturi asmenys

Kadangi visų pašauktųjų 
liudyti pavardės prasideda su 
raide A, tad spėjama, kad 
komunistų gynėjai esą pasi
ryžę iššaukti visą sąrašą (pa
nel), kuriame randasi 525 as
menys.

Civilių Teisių Kongresas 
kuris vadovauja dvylikos gy
nimui, skaito tą dideliu laimė
jimu. Jis iš pat pradžių kal
tino ir pavyzdžiais parodė, 
kad kandidatų į džiūrymanus 
sąrašuose nėra nei vieno iš 
darbininkais apgyventų dis- 
triktų; kad iš tokio sąrašo iš
rinkta džiūrė būtų tiktai ban- 

j kierių, fabrikantų ir komer- 
; santų džiūrė. Dabar tas kal- 

priešingos karui. Kad galėtu
me nuo šaltojo kayo pereiti 
prie šaudomojo karo, reikia 
nuteisti komunistus ir jūšų vi
sų laisvę. Tad—

Kartu siu teisimu komunis
tų ir jūsų laisvės, yya teisia
mas jūsų jaunimas mirti ka
re bile kur pasaulyje, teisia
mi jūs visi, net jūsų dar ne
gimę vaikai mirti nuo atomi
niu bombų. Juk mums mė
tant atomines bombas ant kitų 
šalių, ir jos į mus ne saldainė- 
mis mėtys.

— Apginkime komunistų 
vadus, savo teises ir taiką!— 
šaukia komunistai.. \ Ir savo 
šauksmą paremia darbais. Le
ninui minėti masiniame susi
rinkime praėjusį ketvirtadienį 
pasisakė sukelti - kovai' už 
laisvę ir taiką fondą. Willi- 
amsburgietė sekcija pasisky- 
rusi sukelti .$12,000, o tai ro
do, kad ir lietuviai, kaipo da
lis tos sekcijos, būsime pra
šomi prisidėti su nuoširdžia 
auka. L. K. N.

tinimas turės būti užrekorduo- 
tas oficialiuose teismo doku
mentuose ir gali privesti prie 
pakeitimo džiūrės sistemos, o 
tuo patimi ir prie be.šališkes- 
nio teismo. • T—as-

_____________________Jt_

Prašome
Visų gerųjų savo prietelių 

prašome visą šią savaitę kal
bėti apie dienraščio Laisvės 
bankietą, darbuotis — ruoš
tis jame dalyvauti ir kviesti 
kitus.

Bankietas įvyks jau už sa
vaitės sekmadienį, sausio 30- 
tą, 6 valandą vakaro, Liberty 
Auditorijoje, kampas Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond 
Hill.

Kalakutienos, dešrų ir ha- 
mės * pietūs su visais pridėč- 
kais, iki sočiai alaus, paskui 
šokiai, pasimatymai, pobū
viai su iš toliau atvykusiais 
svečiais — visa tai tik už $3. 
Prašome įsigyti tik i etą iš 
anksto.

MIRĖ
Petronėlė Miliauskienė, 80 

metų amžiaus, gyvenus 227 
Maujer St., Brooklyne, mirė 
sausio 20 d., Brooklyn State 
Hospital. Pašarvota grab. J, 
Garšvos , koplyčioj, 231 Bed
ford Ave. Laidotuvės įvyks 
sausio 24 d., šv. Traicės ka
pinėse. Velionė paliko nuliū
dime dvi dukteris, sūnų, anū
ką ir žentą. Laidotuvių apei
gomis rūpinasi grab. J. Garš
va. 1

Anna Charkiwey, 63 metų 
amžiaus, gyvenusi 181 Ross 
St., Brooklyne, mirė sau'šio 19 
d., Rockland Statex ligoninėj, 
Orangeburg, N. Y. Pašarvo
ta grab. J. Garšvos koplyčioj. 
Laidotuvės įvyko sausio 22 d., 
Mt. Olivet kapinėse. Velionė 
paliko nuliūdime brolį. z Lai
dotuvių apeigomis rūpinosi 
grab. J. Garšva.

★ ★ ★

Ray Hollowich, 60 m. am
žiaus, gyvenęs 51. So. 10th St„ 
Brooklyne, mirė sausio 20 d., 
Kings County ligoninėj. Pa
šarvotas grab. J. Garšvos ko
plyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
sausio 21 d., Mt. Olivet ka
pinėse. Laidotuvių; apeigomis 
rūpinasi grab. J. Garšva.

Oną Zaveckienę 
Laidos Antradienį, 25

Praėjusios savaitės pradžio
je buvo rašyta, kad Ona Za- 
veckienė, lietuvių kriaučių lo
kalu pirmininko žmona, ran
dasi ligoninėje, sunkioje 'pa
dėtyje. Naktį iš' ketvirtadie
nio į penktadienį ji mirė. 
Randasi pašarvota F. W. Šu
linsko koplyčioje, 84-02 Ja
maica Avenue, Woodhaven, 
N. Y. '

Bus laidojama sausio 25- 
tą, antradienį, Cypress Hills 
kapinėse. Teko girdėti Vincą 
Zavecką. kalbant, kad jo mo
teris, būdama gyva, reikalavo 
ją laidoti laisvai, laisvuose 
kapuose, tail Vincas savo my
limos moters pageidavimą -iš
pildo, bus laidojama laisvai, 
be jokių religinių ceremonijų.

Išlydės is šermeninės tie
siai į kapines lygiai 10 vai. 
ryto.

Vincas Zaveckas prašo gi
minių ir pažįstamų, ypatingai 
kriaučių ir kriaučkų, atlanky
ti jo mylimos moters šerme
nis ir palydėti Į kapus an
tradieni. Taigi, kuriems lai
kas pavėlina, būkite geri at
lankyti mūsų seną unijos vei
kėją liūdnoje valandoje, taip
gi suteikti paskutinę pagarbą 
jo mylimai moteriai, kuri yra 
ilgus metus buvusi kriaučių 
unijoje ir visą laiką dirbusi 
kriaučių lietuviškose dirbtuvė
se. j

J. Stakvilevičius.

Viename Hudson Tubes 
traukinyje 50 keleivių buvo 
užtrukdyti ant vietos arti va
landą laiko sugedus pajėgos 
laidui.

j Joseph Garszva
Į Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

j Tel. EVergreen 8-9770

, GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D.
i 223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
. i 1—2 dienom Valandos: j vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street. 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-G8G8
.. . , (9—12 ryteValandos: j g rakare

Penktadieniais uždaryta

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT 
f ■

\ Steven Augustine & Frank* Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

• ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAI SAVAITfiJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9012

vr * v* * i 6 i «>Kriaučių Atydai
Sausio (Jan.) 26 <1. Įvyks 

lietuvių kriaučių 54-to sky
riaus svarbus susirinkimas 7 :• 
30 vakaro, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kfilibo patalpoje, 280 
Union Avė. K r i ančiai ir 
kriaučkos, dalyvaukite visi'. 
Tai bus pirmutinis mūsų nau
jos valdybos pranešimas iš 
kriaučių stovio. Taipgi mūsų 
delegatas praneš apie mūsų 
lietuviškas dirbtuves, kurios 
dabar, didžiumoje, yra užsi
dariusios. Kriaučiams svar
biausia turėtų rūpėti, kada 
tos dirbtuvės atsidarys. Tad 
nepamirškite dalyvauti susi
rinkime. J. S.

Beždžiones Talkoje
Lėktuvą vairuojantis Miguel 

Braganca pajuto, kad kas nors 
jam paplojo per petį. — Pa
lauk,—paprašė jis, ir vairuoja 
toliau. Tačiau ir vė] jam plo
ja petin. Jau nekantriai vai
ruotojas šūktelėjo — juk sa
kiau...— ir atsigrįžo pažiū
rėti, kuris iš jo pagelbininkų 
nesilaiko takto.

Ties jo petimi stovėjo vie
na iš trijų šimtų gabenamų 
afrikietiškų beždžionių, o ki
tos dvi jau suposi duryse. 
Biski išsigandęs, jis pasišaukė 
kitus Įgulos narius talkon. Jie 
neprašytas pagelbininkes nu
varė atgal Į gurbą, iš kur jos 
buvo išmokusios išeiti.

Nors tiek jos turėjo Įvairu
mo kelionėje. Iš LaGuardia 
stoties beždžionės gabenamos 
i vaikų paralyžiaus tyrinėjimo 
centrus kęsti skausmus ir 
ankstybą mirtį, kad jas mo
kėjęs sugaudyti ir pasivergti 
žmogus galėtų jų skausmais 
išmokti lengvinti savuosius 
skausmus.

SKELBKITeS LAISVeJE

5 BROOKLYN $

iLABOR LYCEUM! 
g DARBININKŲ ĮSTAIGA | 
S^Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-& 
Hkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.^ 
» Puikus steičius su naujausiais & 

įtaisymais. §
g KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 

Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave. g 

g Tel. Stagg 2-3842 g

Egzaminuojant Akis, : 
Rašome Receptus

■ Darome ir Pritaikome Akinius:•

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 ' "
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TONY’S'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Newyorkieciai Prezi
dento Prašė Rendau- 
ninky leisiu Biliaus

Newyorkietis Tenants Coun
cil on Rent and Housing, at
stovaująs 20,000 organizuotų 
rendauninkų, pasiuntė prezi
dentui Trumanui laišką, ku
riamo siūlė Įdėti Tenants Bill 
of Rights i būsimus naujuo
sius rendų kontrolės Įstaty
mus.

Taryba sako, kad praėju
siais metais kas ketvirtas rcn- 
dauninkas turėjo mokėti pa
keltas rendas ir tie pakėlimai 
buvo legalizuoti einant dabar
tiniais Įstatymais. Šiajs me
lais trys iš kožrių keturių šei
mų turės mokėti pakeltas ren
das. jei esamieji Įstatymai ne
bus pataisyti .

Tarpe svarbesniųjų yra pa
siūlymai :

Bėgiu sekamų dvejų metų 
visai neleisti evikcijų;

At.steigti rendų kontrolę 
ant visų gyvenamų namų, 
Įskaitant viešbučius; 

f
Atrokuoti iš rendų atitinka

mą sumą už pačių rendaunin
kų pasidarytas namuose pa
taisas ; ,

Panaikinti tuos Įstatymo 
punktus, kuriais buvo leisti 15 
nuošimčių “savanoriški” pakė
limai rendų pasinuOmojant 
butą po kontraktu (lease), 
taipgi panaikinti taip vadina
mąjį “hardship” punktą.

'ZI TDT>’Q O A I? 411 GRAND STREETLUiro BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

n

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums

difficult, resis-for
tant, for bleached 
for dyed... or ba
by fine... hard-to- 

wave hair’...
AND OF COURSE 
FOR NORMAL 
HAIR!

£utai-

Jūs esate kviečia
mos ..užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion 
Center i Hairdressers

P. Bieliauskas Serga
Iš pirmadienio j antradienį, 

18 sausio, naktį staiga susir
go drg. P. Bieliauskas. Išro
do, kad jam pasikartojo pir
moji liga (stroke), kuria bū
vio susirgęs pereitą vasarą. 
Susikalbėti su juomi sunku— 
kalba gadinta, todėl negali 
pasakyti, ai- jam kas skau
da. ar ne. Tuo tarpu randasi 
namie, gydytojo priežiūroje, 
J02-14—88th Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Linkime draugui Petrui 
kuogreičiausiai pasveikti.

V. Paukštys.

Sausio 21-mą dėl lietų ir 
tirštų miglų buvo sulaikyti 14 
išskridimų iš LaGuardia sto
ties ir 15 atskrendapčių iš ki
tur lėktuvų turėjo nusileisti 
kur nors kitur. Miesto žemes
nėse vietose gatvės buvo pa- 
tvinusios.. Temperatūra siekė 
4.8 laipsnius.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 6 šeimynų, gontais ap

kaltas, namas. Parduodame su nuo
stoliu. Turime apleisti miestą. Visi 
įtaisymai; ąrti subvių, gatvekarių 
ir autobusų. Yra tuščias apartmen- 
tas, galima tuoj jeiti gyventi. Garu 
nešildoma. Kaina $5500. EVergreen 
7-1648. (18-19)

Panaikinti visokią diskrimi
naciją ;

Paskirti pakankamai pini
gų pastatymui 4,000,000 bu
tų. '

7

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

•

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen;4-8174

Per 
Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 

50
UP

Swirl Cut

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro; 
blemos" pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu. t 

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

For Appointment Call EVergreen 4-2525
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Frl. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

6pusi.-—Laisvė (Liberty,Lith. Daily)-Pirm., Sausio 24, 1949




