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Pirmiausia su nepaprastu 
valstybės bu d ž etų pasirodė 
mūsų prezidentas Trumanas. 
Jis pareikalavo, kad Kongre
sas valdžiai paskirtų apie 41 
bilijoną dolerių. Iš tos su
mos 21 bilijonas turi eiti Įvai
riems karo ir militarizmo rei
kalams.

Vėliau Maskvoje susirinko 
Tarybų Sąjungos Parlamentas. 
Jis irgi apsvarstė vyriausy
bės budžetą. Iš to budžeto 
įvairiems apsigynimo reika
lams paskyrė 14 bilijonų do
lerių.

Padėtis baisi ir nesveika. 
Tie šių šalių bilijonai 
lėtų eiti žmonių gerovės pa
kėlimui, o ne naikinimui.

Tai rezultatas 
politikos, 
tis tiktai 
tojai.

ga-

atominės 
’ Iš to gali džiaug- 
ap.jakę karo kurst y-

VVallace mano, kadHenry
New Yorke Įvykęs Kultūros ir 
Mokslo Kongresas buvo gra
žus žygis už taiką. Jis siūlo, 
kad kitas panašus Kongresas 
turėtų būti sušauktas Mask
voje.

Tik kažin, ką karo kursty
tojai beišgalvotų, jeigu toks 
kongresas Įvyktų Maskvoje. 
Jau ir pas mus Įvykusį Kon
gresą už taiką jie apšaukė 
Maskvos padaru.

Ir vėl mes, Amerika, buvo
me pirmutiniai. Pirmiausia 
pasitraukė valstybės sekreto
rius Marshall, paskui apsigy
nimo sekretorius Forrestal. 
Tai žymiausios prezidento 
Trumano kabinete vietos. Dar 
anksčiau generolas Eisenho
wer užleido vietą generolui 
Bradley.

šiomis dienomis išgirdome, 
kad panašių žymių pasikeiti
mų įvyko Tarybų Sąjungos 
vyriausybėje.

Vaje, kiek dėl to pranaša
vimų ir spėliojimų! 
komercinė spauda 
vieno dešimtadalio 
sų vyriausybėje 
mams, kiek davė 
mams Tarybų Sąjungos vy
riausybėje. Atrodo, kad jai 
“daug arčiau prie širdies” 
svetimos valstybės reikalai, 
negu savos. Kodėl niekas jai 
neprimeta parsidavimo Mask
vai ?

Mūsų 
nedavė nė 
vietos mii- 

pasikeiti- 
pasikeiti-

Amerikoje katalikų bažny
čia užlaiko 40,000 kunigų, 
180,000 vienuolių, 170 uni
versitetų, 800 ligoninių. O kur 
vyskupai, kardinolai, davat
kos, vargam ist ros, zokrastijo- 
nait kunigų gaspadinės?

Visa ši baisi armija gyvena i bia, jog nuo vasario iki ko- 
visuomenės kaštais — nei sė-i vo mėnesio pabaigos šiemet 
ja, nei pjauna, o gyvena ti- bedarbių skaičius sumažėjo 
krai poniškai . Jų visų užsi- 54,000, o dirbančiųjų skai- 
ėmimas tik vienas: palaikyti ^ius padidėjo 479,000. 
žmones tamsybėje.

Ar reikia stebėtis, jeigu 
šiandien klerikalizmas Ame
rikoje yra galingiausia reakci
nė jėga?

Taip atsitiko, kaip mes sa
kėme. Amerikos Lietuvių Ta
rybos reikalavimas šimto 
tūkstančių dolerių davė tiktai 
truputį daugiau kaip dešimt 
tūkstančių, žinoma, dar 
tūkstantinė kita bus išviliota 
iš neprotaujančių žmonių, bet 
patį vajų reikia skaityti pasi
baigusiu.

Tai tikrai istorinis susmu
kimas.

štai kaip iki šiol pasirodė 
kaikurios valstijos. Michiga- 
nui buvo skirta $5,000 kvpta, 
o gavo tik $476; New Yorkui 
—$15,000, bet gavo tik $500;

(T«sa 5-me pu*L)

H. STASSEN’AS PERŠA 
“MacARTHURO PLANĄ” 
AZIJOS KRAŠTAMS
Planas Lešuotu Bilioną Dolerių Kas Metai

Boston — t Republikonų 
politikierius Haroldas Stas
senas ragino Jungtines Val
stijas įvesti “MacArthuro 
planą” Kinijai ir kitiems 
Azijos kraštams. Kalbėda
mas Mass. Technologijos In
stituto surengtame mitinge 
Bostono sode, Stassenas, 
Pennsylvanijos Universite
to pirmininkas, sakė, jog 
tas planas gelbėti Kinijai ir 
kitoms Azijos šalims nuo 
komunizmo, lėšuotų “tik-į 
tai” po bilioną dolerių kas 
metai.

Stassenas kalbėjo vietoj 
prezidento Trumano. Buvo 
pakviestas Trumanas, bet 
jis “dėl laiko stokos” atsi
sakė ir paprašė Stasseną,

Kongresmanai Nutarė Nuimt 
Dirbtinio Sviesto Taksus

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 287 bal
sais prieš 89 nutarė panai
kint federalės valdžios tak
sus dirbtiniam sviestui-oleo- 
margarinui.

Už tų takąų palaikymą 
balsavo kongresmanai iš 
valstijų, kuriose daroma 
platus biznis iš tikrojo svie
sto.

Už dirbtinio sviesto pa- 
liuosavimą nuo federalių 
taksų pasisakė kongresma
nai iš miestų ir tų valstijų, 
kurios augina daug “pina- 
cų” ir kitų augalų, kurių 
aliejus ' tinka dirbtiniam 
sviestui gaminti.

Tvirtinama, jog kai dirb
tiniam sviestui prideda vi
taminų, tai’ jis esąs taip 
maistingas kaip ir karvinis 
sviestas.

Kaip Keistai Valdžia
Skaičiuoja Bedarbius

Washington. — Jungt. 
Valstijų prekybos sekreto
rius Charles Sawyer skel-

Kas supras tokį “Salia
monišką” skaičiavimą?

Pasak prekybos sekreto
riaus, tai dabar esą tiktai 
3,167,000 bedarbių, arba 
727,000 daugiau, negu per
nai šiuo laiku.

Neseniai valdinis darbo 
departmentas skelbė apie 
pusketvirto miliono bedar
bių. CIO unijų centras 
da suskaitė 5 milionus 
darbių.

ta- 
be-

di-Maskva. — Užsienio 
plomatai Maskvoje spėja, 
jog kai Angį, ir Franc, pa
sirašys karinę Atlanto su
tartį, tai Sovietų Sąjunga 
panaikins savo draugišku- 
mo-nekariavimo sutartis su 
Anglija ir Francija.

mi-kad jį pavaduotų tame 
tinge.

Stassenas šaukė stiprin
ti ypač pietinę Kinijos pusę 
prieš komunistus - liaudi
ninkus, kurie užvaldė šiau
rinę Kiniją. O Marshallo 
planą vakarinei Europai 
prieš komunizmą jis vadino 
“didžiausiu dalyku” po An
trojo pasaulinio karo.

Stassenas, pirmiau buvęs 
Minnesotos gubernatorius, 
bandė pernai įsipiršti repu- 
blikonams kaip kandidatas 
į prezidentus; bet jie pasi
rinko Tomą Dewey. Tuomet 
Stassenas buvo paskirtas 
didžio Pennsylvanijos Uni
versiteto pirmininku, nors 
jis niekad jokiu mokslu ne
pasižymėjo.

N. Y. Gubernatorius 
Užgyrė Bilių prieš 
Pažangūnus Mokyklose

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius, republikonas Thomas 
DeWey pasirašė seimelio 
priimtą bilių prieš kairiuo
sius viešose mokyklose. Tas 
bilius Uždraudžia laikyti 
komunistus ar komunistam 
pritariančius mokytojus, 
taip pat užgina samdyti to
kius mokyklų prižiūrėtojus 
bei darbininkus, kurie įta
riami kaip komunistai ar 
komunistų “palydovai.”

Bilius reikalauja, kad 
valstijinė mokyklų valdy
ba laikytų sąrašus organi- 
naciai, klerikalų - katalikų 
generalis Jungtinių Valsti
jų prokuroras paskelbė ar 
paskelbs, kaip “neištiki
mus”*; užgina tų organiza
cijų narius samdyti bet ko
kiem viešųjų mokyklų dar
bam-tarnybom.

Gubernatorius atmetė-ve- 
tavo kitą bilių, kuris reika
lauja uždrausti “neištiki
miesiems” susirinkimus 
laikyti mokyklose ar kitose 
valstijinėse bei miestinėse 
patalpose. Sako, šis bilius 
priešingas konstitucijai.

Bavarijos Reakcininkai 
Iš Naujo Kelią Galvą

Munich. — Generolas Lu
cius Clay, karinis ameriko
nų gubernatorius, andai 
pranešė, jog žymiai atkun- 
ta naciškas judėjimas va
karinėje Vokietijoje, anglų- 
amerikonų užimtoje: tik 
skirtingais vardais tas ju
dėjimas vadinasi.

Dabar amerikiniai kores
pondentai teigia, kad ypač 
Bavarijoje, didelėje Vokie
tijos dalyje, riečia galvą 
zacijų bei įstatų, kurias 
partija ir monarchistai — 
kaizerio grąžinimo šalinin
kai. Jie sudaro vieną bend
rą reakcinį judėjimą.
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Iš Komunistų Teismo
New York.—Šnipas Louis 

Budenz penktadienį, “svie- 
čydamas” teisme prieš ko
munistų vadus, toliau rietė 
klimpstančias savo pasakas 
nevą apie komunistų suo
kalbius 1945 m. iššaukti su
kilimą ir nuversti Jungti
nių Valstijų valdžią.

Iki tų metų spalių mėne
sio Budenz btivo komunisti
nio dienraščio Daily Wor- 
kelio redakcijos narys. Tei
sine jisai sakė, jog nuo 1945 
m. pradžios jis nusprendė 
bėgt iš Komunistų Partijos 
ir atsiverst į katalikybę. 
Bet jis dar 8 mėnesius veid
mainiavo — ėmė iš Daily 
Workerio algą, o slaptai 
spaviedojosi jėzuitų kuni
gams.

Komunistų advokatas Ri
chardas Gladstein’as už
klausė Budenz’ą:

— Ar tamsta bet kada 
Daily Workeryj rašei strai
psnius, raginančius jėga ir 
prievarta nuversti Ameri
kos valdžia?

— Ne, nerašiau, — atsa
kė Budenz.

—Ar komunistų vadai 
bet kada ragino, kad tokius 
straipsnius rašytum? — 
klausė advokatas.

— Niekuomet jie to ne
reikalavo, —- atsiliepė Bu
denz.

— Ar tamsta pats kada 
pirmiau siūlei per revoliu
ciją nuversti Jungtinių 
Valstijų valdžią? — tęsė 
klausimą adv. Gladsteinas.

Budenz negalėjo išsisuk
ti ir prisipažino, jog per 4 
metus pirm savo įstojimo 
į Komunistų Partiją jisai 
skelbė, kad prievartos veik
smais reikią sunaikinti A- 
merikos valdžia. Tada Bu

Kinų Tautininkai Šaudo Taikos 
Reikalaujančius Studentus .

Nanking, Kinija. — Apie 
7,000 studentų čia demon
stravo prieš tautininkų 
valdžios rūmus, reikalauda
mi tuojau padaryti taiką 
su kinų komunistais - liau
dininkais.

Tautininku kariuomene 
ir žandarai šaudė ir buo
žėmis ‘ budeliavo demon
struojančius universitetų ir 
kolegijų studentus; sužeidė 
daugiau kaip 100 jų. Pra
nešama, jog du sužeistieji 
jau mirę.

Studentai nešė iškabas, 
šaukiančias: “Šalin vadina
mą. amerikinę pagalbą!” 
“Tuojau padaryti taiką!” 
“Panaikint verstiną rekru- 
tavimą armijon!” “Sustab
dyt valstiečių maisto grobi
mą valdžiai!” “Šalin ameri
konus iš Formozos!”

(Pirmiau pranešta^ jog 
tąutininkai sutraukė ge
riausias karines savo jėgas 
į Formozos salą. Amerikos 
oficieriai ten juos laviną 
sėkmingiau kariauti prieš 
komunistus. Tautininkų va
dai smarkavo, kad jeigu 
jie būtų išvyti iš pačios Ki
nijos, fai “galėtų panaujin

denz priklausė trockinei 
Amerikos. Darbininkų Par
tijai, kuriai vadovavo A. 
J. Mušte. Į Komunistų Par
tiją Budenz įstojo 1935 me
tais, ir nuo tada jau niekuo
met neskelbė revoliucijos 
prieš šios šalies valdžią, 
kaip jis teismui sakė.

Antra vertus, Budenz 
pliaupė savo išmislus, Ko
munistų Partijos viršinin
kai palaikę slaptas mokyk
las, kuriose, girdi, ruošę 
“vadus sukilimui prieš A- 
merikos valdžią.” Pasak 
Budenzo, viena tokia moky
kla buvus Chicagoj, o kita 
kur kitur.

Komunistų;advokatas rei
kalavo pasakyt, kokiais mė
nesiais ir kokiose miesto ar 
miestų dalyse buvo taria
mos slaptos mokyklos. Bu
denz atsakė, jog “negalįs 
atsiminti.”

Budenz tęsė savo pasa
ką, būk Amerikos komunis
tų vadai, rašydami, naudo
ję “slaptą” kalbą, kuri, esą, 
“skelbia revoliuciją,” bet 
tas skelbimas, girdi, taip 
užslėptas skirtingais žo
džiais, kad žmonės negalėtų 
suprasti, jog jie šaukiami 
“prievarta nugriauti Ame
rikos valdžią.”

Klausimas: Kaip komu
nistų vadai galėtų sukurs
tyti minias į revoliuciją, 
jeigu jie taip slaptingai 
kalba • ir rašo, kad niekas 
kitas nesupranta, kaip tik 
jie patys?

Teisėjas Haroldas Medi
na ir valdžios prokuroras 
John F. X. McGohey tram
do* komunistų advokatų 
klausimus ir padeda polici
niam šnipui Budenzui išsi
sukinėti nuo atsakymų.

ti karą iš Formozos salos- 
tvirtovės.”)

Studentų išleistas pareiš
kimas smerkia veikiančiojo 
tautininkų prezidento Li 

, Tsung-jeno valdžią, kaip 
veidmainę ir apgavikę. Sa
ko, ši valdžia tiktai nuduo
da, būk norinti susitaikyt 
su kinų liaudininkais - ko
munistais (užėmusiais šiau
rinę Kinijos pusę); iš tik
rųjų gi Li’o valdžia tik ma
nevruoja, kad daugiau lai
ko gautų prisirengti pa
naujintam karui prieš ko
munistus - liaudininkus.

Kiny Komunistai Rengiąsi 
Naujam Ofensyvui

Nanking, Kinija. — Tau
tininkų valdžia skelbia, jog 
kinų komunistai subūrė di
džias savo armijas šiaurinė
se Yangtze upės pakrantė
se per 200 mylių. Nužiūri
ma, kad jeigu nepavyks 
tautininkų derybos su liau
dininkais komunistais Pei- 
pingę, tai komunistai per- 
mes savo armijas per Yan
gtze upę ir maršuos link 
sostinės Nąnkingo ir šan- 
ghajaus didmiesčio.

BEVINAS PASAKOJA, KAD 
ATLANTO SUTARTIS 
“NEGRESIA” SOVIETAM
Bet Sovietai per Metus Turėsią Nusileisti...

Washington. — Anglijos 
užsienio reikalų ministras 
Ernestas Bevinas pasakojo, 
kad Šiaurės Atlanto kraštų 
sutartis negrūmojanti So
vietams, jeigu Sovietai “pa
tys heturi užpuolimo pla
nų” prieš kitas šalis.

(Vadinasi, jei Atlanto 
sutarties vadai anglai-ame- 
rikonai tik spės, kad Sovie
tų vadų galvoj esą “užpuo- 
lingi -planai,” tai jau gali
ma bus panaudot karinę 
Atlanto kraštų jėgą prieš 
Sovietų Sąjungą.)

Bevinas, kalbėdamas Na- 
cionalio Spaudos Klubo ban- 
kiete, karštai gyrė karinę 
Atlanto sutartį, vadinda
mas ją “taikos apsauga” ir 
“galingu įrankiu prieš ga-

Senatas Užgiria Pilną 
Marshallo Plano Kyšį 
Vakarinei Europai

Washington. —r Senatas 
užgyrė $5,580,000,000 Mar
shallo planui vakarinei Eu
ropai per sekamus 15 mė
nesių prieš komunizmą, 
kaip prašė prez. Trumanas.

Republikonas senatorius 
Taftas reikalavo numušti 
Marshallo planui $543,000,- 
000. Reikalavimas atmestas 
54 republikonų ir demokra
tų balsais prieš 23.

Kitas republikonas, sen. 
Kenneth Wherry siūlė nu
kirsti tam planui $814,- 
500,000. Siūlymas atmestas 
68 balsais prieš 14.

250 Jankių Apsinuodijo 
Maistu Vokietijoje

Frankfurt, Vokietija. — 
Nuodingo valgio vakarienė 
parbloškė 250 amerikonų 
kareivių. Jie ant greitųjų, 
buvo nugabenti ligoninėn, 
nuodingas maistas išpum
puotas iš pilvų, ir taip visi 
apsaugoti nuo mirties.

—-------------- -

Tito Paskalai apie Bulgaru 
Komunistu “Skilimą”

Belgrad, Jugoslavija. — 
Valdovo Tito diktuojami, 
Jugoslavijos laikraščiai pa
skleidė gandus, kad įvykęs 
“didelis 'skilimas” Bulgari
jos Komunistų Partijoj; 
pasakoja, kad komunisto 
premjero Dimitrovo valdžia 
areštavus apie 100 neištiki
mų jai komunistų vadų bei 
valdininkų.

(Nėra patvirtinimo tiem 
paskalam. Jugoslavijos val
džia platina visokius gan
dus prieš Bulgariją todėl, 
kad bulgarų Komunistų 
Partija priklauso Komin- 
fbrmui ir kritikuoja Tito 
politiką.)

lėsiančius būti totalitari
nius užpuolikus.”

Kartu Bevinas grasinan
čiai užreiškė, jog “pastovi 
taika” privalo būti įvykdy
ta per metus nuo šiol. Tai 
reiškia, jog Sovietų Sąjun
ga turėsianti nusileisti “va
karinėms demokratijoms” 
gana greitu lajku ...

Demokratas Tom Conal- 
ly, Senato užsieninių reika
lų komiteto pirmininkas, 
turavojo Bevinui, pareikš
damas: “Jeigu Rusija ne
mano kitus ginklais užpulti, 
tai ši sutartis negali- jai 
pakenkti.”

(Bet juk visuomet gali
ma primesti Rusijai tokį 
“manymą.”)

Sukilimų Slopinimas
Amerikos valstybės depart- 

mento sekretorius Dean 
Acheson’as neseniai paaiš
kino Atlanto sutartį dar ši
taip: — Jeigu bet kurioje 
sutarties šalyje sukilimas, 
esą, “įkvėptas iš svetur,” 
gręstų nuversti esamąją 
valdžią, tai Atlanto sutar
ties kraštai galėtų pavarto
ti ginkluotas jėgas prieš 
sukilėlius. Kalbėdamas apie 
“įkvėpėjus iš svetur,” Ach- 
esonas įtarė Sovietų Sąjun
ga.

Valstybės departmento at
stovas Washingtone pereitą 
penktadienį atmetė Sovietų 
protestą prieš Atlanto su
tartį.

Sovietų vyriausybė pro
testavo, jog ta sutartis ar
do Jungtinių Tautų organi
zaciją ir tiesioginiai grū
moja Sovietų Sąjungai. Be 
to, Atlanto sutartis min
džioja keturių didžiųjų tal
kininkų sutartis, padarytas 
Jaltoje ir Potsdame, ir su
trempia Anglijos ir Fran- 
cijos draugiškumo sutartis 
su Sovietų Sąjunga, kaip 
sako tas protestas.

Streikieriai Sustabdė 
Skridimus per Atlantą

New York. — Sustreika
vo 250 lėktuvų radijo of i- ’ • 
cierių prieš Pan American 
World Airways kompaniją; 
tuo būdu sustabdė šios pa- 
sauliniai-plačios kompanijos _ 
lėktuvų skraidymus per 
Atlanto Vandenyną.

Radijo oficieriai paskel
bė streiką todėl, kad kompa- * 
nija pradėjo įvedinėti lėk
tuvuose radijo telefonus," 
taip kad pats lakūnas-vai- 
ruotojas galėtų susikalbėti, 
su kuo reikia, be radijo ofi- 
cierių.

Įvedus tokius telefonus 
kai kuriuose lėktuvuose, jau 
pašalinti jų radijo oficie
riai. Gręsė pašalinimas ir 
visiem kitiem.

TEL AVIV.—Izraelis ati
dėjo paliaubų derybas su 
Syrija.

-
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Senatoriaus G. Taylor o Nusižengimas
Senatorius Glenn Taylor (is Idaho) nubaustas 180 die

nų kalėti ir $50 pinigine pabauda. Jį nubaudė Birming- i 
hamo miesto (Alabamoje) teismas, — teismas su “at
sakingųjų piliečių” džiūre ir teisėju.

50 dolerių — nedidelis pinigas, bet 180 dienų kalėti, 
kalėti dargi sunkiųjų darbų kalėjime, nėra mažas juo
kas!

Ką gi senatorius Taylor tokio blogo,, tokio krimina
linio atliko? Už*ką gi jis nubaustas?

1948 metais buvo prezidentinių rinkimų metai. Sena
torius Taylor buvo kandidatu Jungt. Valstijų vice-pre- 
zidento vietai Progresyvių Partijos sąraše. Jis, kaip ir 
kiti kandidatai važinėjo po mūsų kraštą su propaganda. 
Jis buvo nuvykęs, ir į Birmingham miestą.

Senatorius Tayl.or buvo pakviestas pasakyti kalbą.. Į 
prakalbų vietą įeiti, kaip visur pietinėse valstijose, kur 
džimkrovizmas vyrauja, buvo dvejos durys: vienos — 
negrams, kitos — baltiesiems. Senatorius įėjo salėn per 
tas duris, ant kurių buvo užrašyta: “For Negroes.” Už 
tai jis buvo suareštuotas ir policinio teisėjo ’ nubaustas. | 
Toji bausmė jam dabar buvo patvirtinta “tikrojo teismo.” :

Jie Kasa Duobes Žmonėms, 
Kurie Dar Tebėra Gyvi

Rašo ROJUS MIZARA **

MŪSŲ DARBO UNIJOS

Štai, kokia senatoriaus Taylor’o kriminalystė!
Žinoma, nubaustasis taip lengvai baltiesiems šovinis

tams nepasiduos: jis apeliuos į Alabamos aukščiausiąjį 
teismą, o jei tas žemesniojo teismo sprendimą užtvirtins, 
jis kreipsis į šalies aukščiausiąjį teismą.

Kaip neimsim, šis Alabamos teismo sprendimas yra 
bjaurus, bet jis yra pasėka tos baisios santvarkos, kuri į

sako Amerikos žmonėms, kad jie turi paaštrinti kovą! 
už civilines Amerikos žmonėms laisves, prieš negrų se- ;■ 
gregaciją, prieš tą baisų žmogaus pažeminimą, kuri pa
laiko liaudies priešai ir kuriems pritaria dauguma 
Jungtinių Valstijų Kongreso narių! į

i 111.Intelektualu ir menimn- 
kų konferencijoje buvo pa-1 
sakyta daug įdomių kalbų, i 
Jas sakė žymūs kultūros ir 
mokslo atstovai. Mūsų lai
kraštis permažas, kad jin 
galėtume visas kalbas su
talpinti, tad ’tenkinamos j bą didžiu įsitikinimu, jog 
paduoti tūlų svarbesnių kai- taikos trokštančioji žmOni- 
bų tik ištraukas, o kai ku
rias gal būt ateityj ištisas toriams 
išspausdinsime, o kitų net naujo karo liepsna, 
nei nepaliesime.

Štai, kalba Petras A. 
Pavlęhko, tarybinės delega
cijos narys. Pavlenko — ra
šytojas, žymus rašytojas, 
ir jis kalba nuoširdžiu at
virumu.

“Karo provokatoriai,” 
sakė jis, “jau kasa duobes 
žmonėms, kurie dar nėra 
užmušti... Tolydžio ra
mus tarptautinės padėties 
tyrinėjimas veda mus 
prie atvirkščių išvadų: ka
ras nėra būtinas, karas 
nėra neišvengiamas, karas 
nėra reikalingas niekam, 
apart mažos žmonių gru
pelės, kuri, dėka ' likimui, 
nepriklauso . ’ geriausiai 
žmonijos daliai...”
Pavlenko kritikavo kai 

kuriuos Amerikos rašyto
jus, pesimistiniai nusiteiku
sius, bevilčius. Jo žodžiais:

“Pasak to, ka aš skai- 
čiau rusų spaudoje, ameri-1 įos ’

Pirmadienį Washingtone j
Balandžio 4 dieną Washingtone bus pasirašyta taip < 

vadinamas šiaurės Atlanto Paktas (sutartis). Ją paši-; 
rašys mūsų valstybės sekretorius Dean Acheson, ją pa- < 
si rašys Anglijos, Francūzijos, Italijos ir kitų “Vakarų I 
Europos” kraštų užsienio ministrai.

Henry A. Wallace, mūsų nuomone, ryškiausiai šiam 
paktui davė pavadinimą: tai yra karine sąjunga, sakė jis.

Tarybų Sąjunga, savo proteste Jungtinėms Valstijoms,; 
Didžiajai Britanijai,-Francūzijai, Belgijai, Kanadai, Ho- 
landijai, ir Luksemburgui, pareiškė:

1. Atlanto paktas (sutartis) turi atvirai agresyvų po
bodį ir yra nukreiptas jfrieš Tarybų Saąjungą.

2. Jis prieštarauja Jungtinių Tautų čarteriui.

kinis rašytojas Eugene 
O’Neill yra parašęs: ‘Jau 
laikas žmonijai nuo žemes 
paviršiaus išnykti ir duoti 
progą skruzdems žemę už
gyventi.’

“Koks pažeminimas pa
ties savęs, savo žmonių ir 
visos žmonijos! Argi civi
lizacija, kurią, mes sukūrė
me, nepadarė žmogaus 
tvirtesnio, negu 
prieš 400 ar 500 metų? 
Jeigu civilizacija negalėjo 
nieko gero padaryti iš Eu
genijaus O’Neill’o, tai argi; 
dėl to mes esame kal
ti?.. .”
Pesimistai rašytojai, to

ne, kaip Eugene O’Neill, 
: aišku, savo panašiais raš- 
i tais ir filosofijomis padeda v
: ne darbo'žmonijai, kovojam ! ha žymusis Amerikos dra-

3. Jis sulaužo Anglų-Sovietų sutartį, Francūžų-Sovie-į čiai už ta-ka ir laimingesni maturgas Clifford Odets. . v «• n 114 O 1*1 11 O 1 V_ *”> 1 z/-k v v • i •tų sutartį, taipgi Jaltos ir Potsdamo nutarimus. , rytojų pet darbo žmonių
Visa eilė Amerikos organizacijų, — religinių, politi- ■ priešams, 

nių ir kitokių, — taipgi visa eilė žymių amerikiečių 
pasakė tą patį: Šiaurės Atlanto Paktas — karinė sutar
tis, nukreipta prieš Tarybų Sąjungą! -

Po to, kai ši sutartis bus pasirašyta, Jungtinių Vals
tijų senatas pasiims ją svarstymui. Jei senatas užgirs 
(o tuo šiandieną niekas neabejoja), reikš, kad Amerika

. oficialiai’ įstoja į tą karinę sutartį.
Tuomet bus reikalauta Jungtinių Valstijų Kongreso 

nauji bilijonai dolerių ginklams, kuriais bus ginkluotos 
tos šalys, kurios po sutartimi pasirašė. Tarp tokių bus 
ir fašistinė Portugalija, o kėliau, tūli mano ir Franko 
Ispanija.

Kai Atlanto Paktas bus užbaigtas, tuomet, sakoma, 
mūsų valstybės sekretorius pradės formuoti Vidurže
mio Paktą, kurin įeis arabiškos šalys ir Turkija, o taip
gi Graikija. *

Dar vėliau kils klausimas dėl sudarymo Pacifiko
Pakto. ,

Socialistinio pasaulio klestėjimas, tautinio judėjimo, 
susijusio su liaudies judėjimu, atgimimas Azijoje ir Af
rikoje, pavergtosios liaudies, kova už laisvę, neleidžia 
imperializmo atstovams ramiai atsidūsti.

Jie mano, jog karinėmis sutartimis bus galima su
tramdyti milijonų žmonių troškimas ir siekimasis lais
vi ir gerbūvio. Jie mano, jog ginklo pagalba bus gali
ma sutriuškinti sdeializmo šalys ir pati idėja. .

Nieko iš.to neišeis!
Karines sąjungos,' įdūkęs ginklavimasis, ginklavimas 

kitų kraštų, tiesa, labai daug lėšuos ir lėšas turės pa
dengti Amerikos darbo žmonės. O tai reikš jų gyvenimo 
sunkėjimą. O tai reikš, kad Amerikos kapitalistai, kurie 
Hbi’i giriKlavimusi išspręsti krizės klausimą, tą krizę tik 
dar iąbiatl praplės ir pagilins!

Jei liaudis nebudės, tai karo provokatoriai gali už
degti pasaulį karo gaisru greičiau negu kas mano.

Dėl to liaudis, pirmiausiai darbininkai su savo darbo 
unijomis, turėtų budėti, kovojant kiekvieną agresoriš- 
ką karo provokatorių žygį!

Karas nėra Imtinas!
Karas nėra neišvengiamas!
Pasaulyj privalo klestėti ilgametė, pastovi taika!

Pavlenko kritikavo t ir 
amerikinį poetą Archibald 
MacLeish, buvusį valstybės 
departmento valdininką — 
valstybės sekretoriaus pa
dėjėją, .— dėl jo ^pesimisti
niu raštu.

Tarybiniam rašytojui, ku
ris išgyveno antrąjį pasau
linį karą ir matė savo 
krašto miestus sunaikintus, 
artimuosius užmuštus ir pa
laidotus, vi$ą tai atrodo 
keistai.

“Mes mąnome, jog pasi
rinkimas tarp karo ir tai
kos priklauso nuo tų, kurie 
.trokšta taikos , ir jaučiasi 
esą užtenkamai tvirti ko
voti už taiką,” sake Pav
lenko.

“Per puspenktų metų 
mes jau užgydėme daugu
mą mūsų žaizdų, karo pa
liktų, ir mes į ateitį žiūri
me linksmai.

“Aš čia atvykau įš ne
didelio miestelio — Jaltos, 
—esančio Krime, — mies
telio, apie kurio sunaikini
mą jūsų didysis, mirusis 
prezidentas Rooseveltas 
kalbėjo labai apgailestau
damas.

“Man smagu jums pra
nešti, jog Krime retai kur 
šiandien pamatysi sunaiki
nimo ženklų. Mūsų tikslas 
dabar Krime yra ne jam 
atstatyti, bet jį perkeisti.. 
Mes keičiame K rimą į 

miu ją sub-tropišką sritį; 
mes veisiame jame Gran
džius, lemomis, tandžeri- 
nus ir alyvų medžius pa
kalnėse, kurios per dauge- 

, lį amžių buvo nuogos...” 
!, Pavlenko baigė savo kal-

ja neprileis karo provoka- 
uždegti pasaulio

Kalba Gruzijos Šimus
Kitoje sesijoje kalba My

kolas E. čiaurellis, gruzi
nas, filmų režisierius. 9

Gruzija skaitoma “Tary
bų Sąjungos perlu”; jai tą 
pavadinimą teikia nepa
prastas jos gamtinis grožis 
ir didžioji jos žmonių kū
ryba.

“Aš esu gruzinas,” sa
ko Čiaurellis. “Mano gra- 
žipji ir sirpstančioji Gru
zija stovi Kaukazo 'kal
nuose ir klonyse, tarp Juo
dosios ir Kaspijos jūrų. 
Mano šalis yra didžiosios 
Tarybų Sąjungos dalis. Ji 
stovi ant rubežiaus tarp 
Rytų ir Vakarų... ”
Jau 12-tame amžiuje, nu

rodo Čiaurellis, 
klestėjo aukšta 
Neįkainuojamos 

! lio poemos tebėra pasiliku- 
j sios, kaip jos buvo parašy- 

; Gruzijos žmonių 
ekonominis gerbūvis pra-

Gruzijoje 
kultūra. 
Rustavi-

met, kai ši šalis patapo ta
rybinė ir įstojo Į tarybinių 
tautų šeimą.

šiandien Gruzijoje, sako 
šis menininkas, jau nebeli
ko nei vieno beraščio! Bet 
Gruzija, kaip ir kitos tary
binės respublikos trokšta 
taikos, ramaus gyvenimo, 

jis buvo įgalinančio jos /liaudį siek-
tis toliau ūkiniame gyveni
me ir'kultu rp j e.

ir artistas, aš dideliu nuo
širdumu ir įsitikinimu 
skelbiu, jog Tarybų Sąjun
gos tautos nenori karo...”

Didžiausia Klasta
Toje pačioje sesijoje kal-

“Nežinau, kuris asmuo 
šitoje sesijoje yra komu
nistas ir kuris — ne komu
nistas. Bet aš didžiuojuo- 

• si tuo, kad galiu paspaus
ti ranką kiekvienam vy
riškiui ir moteriškei, ku
rie turėjo drąsos atvykti 
čionai — mūsų laisvės žo
džio krašte — po debesiu 
vienos didžiausios klastos, 
kokia kada nors Amerikos 
žmonėms buvo paleista, — 
klastos, būk Tarybų Są
junga ruošia karą .pilęs 
Jungtines Valstijas! Ši 
klasta taip gudriai suda
ryta ir jos naudai cenzūra 
tokia budri, kad, jei šian
dien sugrįžtų Kristus, Bu
da ir Platonas, ir jie visi 
trys sudarytų prieš šią 

.klastą opoziciją, nei vienas 
žodis to, ką jie pasakytų, 
nūnai nepasiektų Ameri
kos žmonių ausų!...

“Mes jau esame patyrę, 
jog žodžio laisvė' mūsų 
krašte šiandien* yra liuksu
sas, kuriam uždėta aukš- cacą AitiiAuiu cizjvAvva cvliiac' i t o w

čiausia kaina. Jeigu aš čia tu darbuojasi Šiaurės Airi- 
kalbu sekmadieni, tai pi r- joje mokslo. įstaigose.
madieriį galiu likti be dar-| ' Tai nepaprastai malonus 

žmogus. Jis kalba be ora- 
/toi’iškų pretenzijų, tačiau 
jo gili išmintis, plaukianti 
iš jo burnos, sužavi kiek
vieną klausovą.

Dr. Armattoe kalbėjo net 
trimis atvejais ir kiekvieną 
kartą jis paliko klausovuo- 
se labai gilkuš įspūdžio.

Kalbėtojas smerkė bąl tu

bo. Mūsų kraštas yra ap
imtas teroro nuo okeano 
iki okeano...”
Palyginkit tarybinio me

nininko kalbą su, ameriki
nio. Pirmasis drąsiai kalba 
už taikos palaikymą, prieš 
karo ruošėjus ,ir jis, kal
bėdamas %iho, kad. už tai 
nuo savo visuomenės ir nub 

Jo

sios

vyriaUsybės susilauks pa
gyrimo.

Amerikinis rašytojas, kal
bėdamas už taiką ir prieš 
karo ruošėjus, prieš klas- 
tuotojus, dreba, nes rytoj 
jis dėl to gali atsidurti be
darbiu eilėsna!...U-

Jei Būtų Lotynų Kraštų 
Atstovai...

Kiūbos atstovas, Dr. 
an Malinelio,, sako: 

“Apgailestauju, kad
konferencijos priešai — 
kurie yra Jungtinių Vals
tijų žmonių priešai — ne
leido čia būti atstovams 
Lotynų Amerikos kraštų. 
Jie čia būtų pareiškę sa
vo pasmerkimą karui, tai
pgi tvirtą troškimą demo
kratiniam gyvenimui, 
troškimą, kuriuo apimtos 
visos tautos nuo čia iki 
Tierra del Fuego...

“Ši konferencija tvirti
na pasaulio viltį... Iš Čia 
privalo plėstis galingas 
judėjimas, nepalaužiamas 
judėjimas. Vieno mėnesio 
bėgyj Paryžiuje susirinks 
visokių įsitikinimų žmonės 
ir jie tars su dar didesne 
energija, kad karas priva
lo būti nugalėtas, kad tai
ka turi viešpatauti...” 
Religinio laikraščio, “The 

Churchman,” redaktorius, 
Emery Shipler, sakė:

“Šioje keistoje, baime 
užkrėstoje prieblandoje, 
kurioje .mums tenka gy
venti, žo’dis ‘taika’ patapo 
subversyviu žodžiu...”
Kalbėtojas drąsino klau

so vus ir konferencijos da
lyvius: nenusigąskit, bet 
dirbkite, veikite, nepaisant, 
kad aplinka labai ūkanota 
ir troški. Mr. Shipler ragi
no tvirtinti Jungtines Tau
tas, kurios, pasak jo, galė
siančios daugiau nei kuri 
kita įstaiga taiką palaikyti.

New Yorko dienraščio 
“Post” redaktorius T. O. 
Thack rey smarkiai kritika
vo Jungtinių Valstijų užsie
ninę politiką, padedančią 
ne liaudžiai, ne tautoms, 
kurios kovoja dėl laisvės, 
bet tiems, kurie laiko tau
tas vergijoje.

Jis smerkė tuos, kurie 
šią konferenciją pikietuoja 
ir, žinoma, tuos, kurie pi
lnėtus organizuoja.

Kalbėdamas t didžiuliame 
mitinge Madison Sq. Garde- 
ne, dramaturgas John Ho
ward Lawson sakė:

?“Abejotina, ar kada nors 
žmonijos istorijoje buvo 
opesnių momentų už šį, 
kurį mes gyvename, — jis 
yrą taip susinarpliojęs su: 
viltimi ir teroru!...”
Mes turime būtį apdai

rūs, turime gerai apgalvo
tai veikti, nes: “Jei iries 
darysime sprendimą neap
galvotą, — mirsime. O su 
mumis mirs didelė pasaulio 
dalis, daug dalykų, kuriuos 
sukūrėme, daug viso to, ką 
mes esame atlikę..

Svarbių pamokų suteikė 
konferencijai negras antro
pologas mokslininkas Dr. 
R. E. G. Armattoe, kilęs iš 
Francūziškos Pietų Afri
kos. Jis ten gyveno ir vei
kė ilgus metus, o šiuo me-

Redbeiteriai numaskuoti
NEW YORK. — CIO In

dustrial Union of Marine 
and Shipbuilding Workers 
konvencijoje viršininkai ne
pasako nė vienos kalbos, 
neišplūdę “raudonųjų.” Ne
gana to, kad unijos prezi
dentas John Green ir vice
prezidentas- John Grogan 

I kelintą dieną kamuoja de
legatus savo ilgomis redbei- 
tinimo prakalbomis, bet 
dar pasikvietė talkon CIO 
sekretorių-iždininką James 
Carey. Šis reakcijonierius 
perstatytas konvencijai 
“nepaprastu svečiu.” Jis 
savo kalboje gyrė Marshall 
Planą ir teisino CIO pasi
traukimą iš. Pasaulinės 
Darbo Unijų Federacijos.

Bet to jau buvo per daug 
eiliniams delegatams. Jie 
vienas po kitam pasiėmė 
baisa ir nurodė Carey ir 
Green žalingą unijų judėji
mui politiką. Pirmutinis 
prabilo Joseph Chudoba. Jis 
pasisakė, kad jis yra karo 
veteranas ir nebenori nau
jo karo. Jis nurodė, kaip 
Carey klaidingai šnekėjo. 
Jis sakė, kad pagaį Mar
shall Planą Vokietijoj jau 
sugrįžo prie galios junke
riai, kapitalistai ir naciai. 
Chudoba taipgi iškėlė tą 
faktą, jog Marshall Plano 
siunčiami Europon daiktai 
gabenami užsieniėčių lai
vais, tuo tarpu tūkstančiai i 
Amerikos jūreivių čia pat 
New Yorke .jau seniai vaik
štinėja be darbo. Sakė Chu
doba :

“Carey savo prakalboje 
neprisiminė apie tai, kad tančiai bedarbių ir kas mė- 
tik Wall Strėetas pasinau
doja Marshall Planu. Aš ti
kiu, kad tarpe visų pasau
lio darbininkų viešpatautų 
brolybė ir solidarupias. Už 
tai mane unijos vadai yra 
paskelbę koiųunistu.”

Kitas eilinis delegatas, iš
stojęs prieš reakcinių vadų 
politiką, buvo Milton Seif iš 
Baltimorės; taipgi karo ve
teranas. Jis pasmerkė Ca
rey prakalbą ir jo vedamą 
politiką. Jis pasakė, kad 
redbeitinimas nėra išspren
dęs jokios problemos ir ne
išspręs jokios problemos.

Laimėjo algų pakėlimą
BROOKLYN, . N. Y. — 

Brooklyn Waterfront Ter
minal Corporation sutiko 
išpildyti Amerikos Darbo 
Federacijos jūreivių unijos! 
reikalavimą ir pakėlė dar
bininkams algas. Algos pa
keltos 13 centų per valan
dą. Darbininkai streikavo 
keletą dienų. Algas pakelti 
gavo apie šimtas korporaci
jos darbininkų.

Unijos susirūpino 
bedarbiais

LOS ANGELES, Calif.— 

jų viešpatavimą Afrikoje, 
kur* negrai dar vis yra lai
komi gyvulių vietoje. Bet* 
jis turi vilties, jog taip il
gai nebus, — negalės būti, 
— nes negrai veržiasi prie 
mokslo, apšvietos ir galvo
ja apie laisvę, — kai kur 
jau ir kovoja už-laisvę.

Dėl imperialistų ruošia
mojo karo, Dr. Armattoe 
teigia, kad jis, jei ir kiltų, 
neitų taip sklandžiai, kaip 
karo troškėjai norėtų. Jei
gu karas '.prasidėtų, ? tai 
tiems, kurie jį pradeda, 
kalbėtojo nuomone, būtų 
riestai.

Kitais žodžiais: Dr. Ar
mattoe ihario, jog duobės, 
kasamos dar neužmuštiems 
žmonėms laidoti, gali ati
tekti patients jų kasėjams!
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Bal. 4, 1949

Šio miesto CIO unijų tary
ba sušaukė plačią konfe
renciją dėl apkalbėjimo be
darbiu klausimo. Konferen
cija tęsėsi ištisą dieną. Da
lyvavo 252 delegatai, atsto
vaudami 40 lokalu.

Visos unijos nusiskundė, 
kad bedarbė jau palietė jų 
narius. Konferencijos vy
riausiu kalbėtojum buvo 
Ellis Patterson, liberališkų 
pažiūrų žmogus, buvęs kon
gresmenas. Jis nurodė, kad 
tik vienoje Californijos val
stijoje jau randasi pusė mi
lijono bedarbių!

Šioje konferencijoje bu
vo. paliesta daug reikalų. ’

Unijistai reikalauja, kad 
bedarbių apdrauda būtų 
padidinta, pakelta nuo $25 
iki $40 savaitėje ir kad bū
tų mokama taip ilgai, kol 
darbininkas nesuranda 
darbo. O kad bedarbę su
mažinti, tai konferencija 
reikalauja įvesti 30 valan
dų darbo savaitę ir penkias 
darbo dienas iš kiekvienų 
septynių.

Toliau konferencija pasi
sakė už tai, kad valstija ir 
pavietai tuojau užvestų 
įvairius viešųjų darbų pro- . 
jektus, kaip kad buvo .prie 
Roosevelto anais bedarbės 
laikais. Tokiems projektam , 
turi būti samdomi bedar
biai.

Nedarbo pavietre
DURHAM, N. C. — Šia

me industriniame mieste 
nedarbas plėtojasi, kaip ko
kia baisi pavietrė. Jau da- 
•bar yra virš keturi tūks- 

nuo jų armija tebeauga.
Bedarbiai pradeda orga

nizuotis. Jie jau suorgani- 
zavų^bedarbių komitetą, ku
ris darbuojasi išvien su 
Progresyvių Partija.

Gazines bombos prieš 
streikierius

CLEVELAND, Ohio. — 
Tai jau susilaukėme senųjų 
Hooverio laikų. Čionai šio
mis dienomis buvo bjauriai 
užpulti Fawick Airflex 
korporacijos streikieriai. 
Prieš streikierius policija 
panaudojo gazines bombas. 
Keletas streikierių suareš
tuota. Užpuolimas padaryta 
ant pikieto linijos.

Darbininkai priklauso 
prie United Electrical Wor
kers Unijos.

John Green, Industrial Union 
of Marine & Shipbuilding 
Workers prezidentas, reikala
vo pakelti nariams duokles 
(mažiausią duoklę) nuo da
bartiniu $1.25 iki $2 per mė
nesį. Ir kad lokalai mokėtų 
centralinei raštinei po $1 nuo 
nario vietoje dabar mokamų 
65 c. Pasiūlymas konvenci
joje iš karto negavo konstitu
cija nusakytų dviejų trečdalių 
balsų. Šiuos žodžius rašant, 
tebebuvo diskusuojamas duo

klių klausimas.
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Dar Galima Pasirinkti Gyvybę ar Mirtį,Sako Profesorius Bosebury
Kolumbijos Universiteto 

bakteriologijos profesorius 
•Theodoras Rosebury, kalbė
damas Kultūrinėje Moksli
nėje Konferencijoje dėl 
Taikos, pareiškė, jog ame
rikiečiai dar gali pasirinkti 
gyvybę ar mirti — taiką ar 
karą.

Čia duodame ištraukas iš 
> prof. Rosebury’o kalbos, 
< pasakytos kovo 26 d. Wal

dorf - Astor i jos viešbutyje, 
New Yorke:
GYVYBĖS IR MIRTIES 
MOKSLAS

Mano kalba šiai didžiai 
konferencijai pavadinta la
bai plačiu vardu — “Gyvy
bės ir Mirties Mokslas.” 
Programos ruošėjai, matyt, 
turėjo galvoj biologinius 
mokslus, ypač, kiek biologi
jos mokslai galėtų padėti 
medicinai gyvybę palaikyti 
arba, antra vertus, prie 

< mirties prisidėti per biolo
ginį karą.

# (Biologijos mokslai yra 
botanika — apie augalija, 
zoologija — apie gyvūniją, 
bakteriologija — apie bak
terijas.)

Aš kalbėsiu ypatingai 
apie paskutinį punktą (bio
loginį - bakterinį karą), bet 
pirma pažvelgkime į plates- 
nįjį klausimą.

Gyvybės ir mirties moks
las šiandieną yra mokslo 
visuma bendrai.

Einšteinas yra išvystęs 
taisyklę, kurią jis išreiškė 
keliais nekaltai atrodan
čiais ženklais - raidėmis,

* būtent:
e==mc-.
Šioje taisyklėje yra tiek 

gyvybės ir mirties, kaip bet 
kurioje biologijos mokslo 

' dalyje.
EINŠTEINO TAISYKLĖS 
PAAIŠKINIMAS

e reiškia energiją — ga
limąją jėgą; m ženklina 
medžiagos kiekį; c2 pažymi 
šviesos greičio kva
dratą. . — Kuomet ' vienas

* numeris padauginamas iš 
tokio pat numerio, tai esti 
kvadratas. Pavyzdžiui, 42 
arba 4 sykius keturi yra

* 16, arba 4-rių kvadratas.
Einšteino taisyklė - for

mula trumpai pasako šito
kią didžią tiesą: Jei paim
sime tam tikrą skaičių gra
mų medžiagos ir padaugin
sime per šviesos greičio 
kvadratą, tai tiek jėgos vie
netų (ergų) gMi duoti tas 
medžiagos gabalas ar gaba
liukas, kuomet jis visas pa
virs atomine energija.

Šviesa lekia 186 tūkstan
čius mylių * per sekundą. 
Tad šviesos kvadratas bus, 
padauginus 186,000 iš 186,- 
000; išeis didžiulis skait- 

A muo. Bet mylias reikės pir- 
4* ma paversti centimetrais ir 

tik tada kvadratuoti ir pas
kui dar padauginti tiek kar
tų, kiek yra gramų medžia- 

. gos, nes taip skaičiuojama 
energija - galimoji jėga. 
Taigi bus baisiai didelis 
skaičius.

I

Svare yra 454 gramai, o 
colyje apie* pustrečio centi
metro.)

Einšteino taisyklė, buvo 
patvirtinta, kuomet mate
matikos mokslininkai, fizi
kai ir ^chemikai pagamino 
atominę bombą, payersda- 

> mi medžiagą į. tiek jėgos, 
kad jos užtektų pasauliui

* sunaikinti arba atstatyti.

Patikrindami šią taisyklę, 
jie patvirtino patį mokslą, 
kaip visų galingiausią įran
kį mūsų rankose. Dabar 
mes galime pasirinkti vie
ną iš dviejų — gyvybę ar 
mirtį,—o mokslas gali mum 
padėti pasirinkimą įkūnyti.

Pats pasirinkimas, ta- 
čiaus, nėra mokslui paves
tas. Tai ne mokslinis dar
bas, bet politinis. Ir jeigu 
mes nepasirinksime mirtį 
per apsileidimą, tai šios ša
lies žmonės gali padaryti 
kitą pasirinkimą. Jei mes 
žinosime, ką darą, tai gy
vybę pasirinksime.

Jeigu mes pasirenkame 
gyvybę, tai fiziniai mokslai 
gali mums duoti radio - 
veikliuosius isotopus, vėžio 
ligai gydyti ir žinojimui pa
didinti ištisoje mokslo plot
mėje.

(Įvairių elementų isoto- 
pai gaminami atomų skal
dymo mašinose.)

Prof. Rosebury tęsia:
Dar svarbiau, tie moks

lai galėtų mums duoti bega
linį daugį naudingos atomi
nės jėgos. Bet iki šiol mes 
didžiausią dalį savo atomi
nės jėgos skiriame naikini
mui.

O jeigu mes pasirenkame 
gyvenimą, ne mirtį, tai bio
loginiai mokslai gali mums 
parodyti, kaip atitaisyti 
maitinančią mus žemę, ku
rią nunaikino godumas, 
tamsybė ir karas. Biologi
niai mokslai taip pat gali 
mums parodyti, kaip paša
linti atkakliąsias ligas žmo
gaus, gyvulių ir reikalingų
jam augalų.

Jeigu mes • pasirenkame 
gyvenimą, tai mokslas gali 
suteikti galybę, sveikatą ir 
gausą.

Bet dabar pačios sveika
tos mokslai apversti aukš
tyn kojomis ir vartojami 
kaip karo įrankiai.

Jeigu mes pasirenkame, 
mirtį, tai biologinis - bak
terinis karas galės užbaig
ti visa, kas dar bus išlikę 
nuo atominių bombų.

Naujasis karas būtų be
galiniai pragaištingesnis, 
negu 1941 m. karas. Yra 
dar kitas skirtumas. Tai 
baimė, kuri mus stumia ka- 
ran — sunaikinti mūsų kai-, 
mynus, kad jie mūsų nesu
naikintų. Atrodo, jog ta 
baimė neturi pamato.

Baimė be Pamato
1941 metais fašizmas su 

savo nedorybe, žvėriškumu 
ir prieš-žmoniškumu iš tik
rųjų'grūmojo mus paskan
dinti.

Aš esu įsitikinęs, jog So
vietų Sąjunga dar nėra to
bula valstybė, bet nei mes 
(Amerika) nesame tobula 
valstybė. Tačiau sovietinis 
komunizmas nei žodžiais 
nei darbais mums taip ne
grūmojo, kaip tada fašiz
mas grūmojo — ir dar te- 
begrūmoja! — nepaisant, 
kad mūsų valdžia ir mūsų 
spauda vienu balsu priešin
gai šaukia (prieš Sovietus).

Naujas karas būtų nepa
lyginamai pražūtingesnis. 
Vienas dalykų, kurie dary
tų jį pragaištingesniu, yra 
apkrečiamųjų ligų bakteri
jų naudojimas.

Kas Pavojingiau — Ar 
Bakterijos ar Atom- 

Bomba ?
Jungt. Valstijų apsigy-

nimo sekretorius Forrestal 
tiktai pirm keleto dienų 
pareiškė:

“Mūsų padaryti tyrimai 
rodo, jog bakterijos arba 
nuodingi jų padarai galėtų 
būti vartojami kaip karo 
įrankiai. Bet ar bakterijos 
yra silpnesnis ar stipresnis 
ginklas, negu atominiai 
įrankiai, tai būtų bergž
džias palyginimas — taip 
pamatiniai skiriasi šiedu 
karo įrankiai. Bakterijos 
gali sėti mirtį ir ligas, nors 
jos nenaikina medžiąginių 
pastatų, kaip kad atominė 
bomba.”

Taip sakė Forrestal, bet 
New Yorko Times sauvališ- 
kai iškraipė jo pareiškimą 
ir žinios antgalvyje parašė: 
“Forrestal su Panieka At
meta Bakterinį Karą.”

Biqloginis - bakterinis 
įrankis, iš tikrųjų, yra labai 
lanksti ginklų grupė. Tie 
ginklai yra ligų bakterijos 
ir bakteriniai nuodai, ku
riais galima būtų naikinti 
žmones, gyvulius ir nau
dingus augalus arba ligo
mis parblokšti ir terorizuo
ti žjnones, kaip bakterinio 
karo aukas.
Bakteriniai Ginklai Nebū
tų Vienos šalies Monopolija

Bakterijos ir jų nuodai - 
virusai yra kur kas galin
gesni įnagiai, negu bet ko
ki cheminiai nuodai. Bakte
rinių įnagių yra kiekviena
me pasaulio kampe. Jie pi
gūs ir galima lengvai pasi
gaminti didelę jų daugybę. 
Jokia šalis negali tikėtis,

kad ji išlaikytų bakterinius j 
ginklus, kaip monopolinį 
savo įrankį.

Plačiai vartojant bakteri
nius ginklus, jie gali pada
ryti neapsakomai didelę ir 
gal jau niekuomet neatitai
somą žalą. Ir nematyti jo
kio tinkamo apsigynimo 
nuo to.

Žingeidu, ar todėl (New 
Yorko) Times paskelbė 
gandus, kad rusai jau išto
bulinę bakterinius ginklus. 
Times" taipgi išspausdino 
pareiškimą generolo Aldo
no H. Waitt’o, Amerikos 
armijos cheminio korpuso 
vado, kuris sako: “Jeigu 
priešas vartos bakterinius 
įrankius, tai dar nereiškia, 
kad Jungtinės Valstijos 
juos vartotų.”

O aš pastebėsiu, kad jei
gu šaltasis Amerikos - So
vietų karas pasikeis į karš
tą, liepsnojantį karą, tai 
viena ir kita pusė naudos 
visus tinkamus ginklus.

Vis tiek, ar jūs pilnai su
prantate trečio pasaulinio 
karo klaikiąsias baisenybes 
ar ne, aš manau, jūs esate 
gana įsitikinę, jog mes tu
rėtume tokio karo vengti, 
jei galime išvengti, nepra
rasdami daugiau, negu ga
lėtume tikėtis laimėti.

Aš esu tikras, jog tas ka
ras visiškai nereikalingas 
ir jokiu būdu negeistinas.

Iš to, ką žinau apie bak
terinius ginklus, aš įsitiki
nęs, kad mūsų šalies pada
ryti žingsniai taikai1 užtik
rinti buvo klaidingi.

BEVARDŽIO KAZIO MARGUMYNAI
Pasauliniai garsusis mok

slininkas Albertas Einštei
nas yra ateivis, įsipilietinęs 
Amerikoj, gimęs Vokietijoj 
iš žydų giminės.

Kai vieno laikraščio re
porteris paklausė apie jo 
tautybę, tai Einšteinas jam 
atsakė:

— Kol mano mokslo teo
rija yra teisinga, tol mane 
amerikonai vadina ameri
kiečiu, vokiečiai — vokie
čiu, o francūzai — pasaulio 
mokslininku. Bet jeigu ma
no mokslinė teorija pasiro
dytų klaidinga, tai ameri
kiečiai vadintų mane vokie
čiu, vokiečiai — žydu, o 
francūzai — kvailiu.

Spellmano, duobkasių strei
klaužio, katedra daro milio- 
nus dolerių metinio biznio^ 
ir jokių taksų nemoka.

Katalikiškų bažnyčių šio
je šalyje priskaitoma 72,- 
000.

Shirley miestelyj, Jungti
nėse Valstijose, kunigas 
Meserve, sakydamas pa
mokslą, pranešė, kad seka
mą sekmadienį bus labai iš
kilmingos ir šventos pamal
dos. Į pamaldas yra kvie
čiami tiktai dori žmonės, 
nenusikaltę Dievui.

Tą sekmadienį bažnyčia 
buvo tuščia. Atėjo kunigas, 
bet nė jo klapčiukas nepasi
rodė.

w Sakoma, kad Jungtinėse 
Valstijose bažnyčia atskir
ta nuo Valstybės. Bažnyčia 
nemoka jokių valdžiai tak
sų, nes ji laikoma‘“be pel
no” bizniu. *

Na, o yra bažnyčių, ku
rios turi daugiau milionų 
dolerių, negu parapijonų. 
Viena bažnyčia, pav., turi 
tik 7 parapijonus, o turto 
turi šimtus tūkstančių* do
lerių.

New Yorko kardinolo

Negalima Tik Rusus 
Kaltinti

Negalima kaltinti tiktai 
rusus už tarptautinį jovalą,’ 
kurin mes esame įsivėlę. 
Ar mūsų klaidos buvo tyčia 
padarytos ar jos per kvai
lybę įvyko, tai vis tiek klai
dos, ir jeigu mes jas mato
me, tai galime ir pataisyti. 
Aš nesakau, kad rusai būtų 
nekalti, bet mes padarėme 
tų klaidų pradžią ir dar te
belaikome ‘jų iniciatyvą sa
vo rankose.

Šaltasis karas tikrenybė
je tęsiasi nuo pat (bolševi
kinės) rusų, revoliucijos, 
bet jis pasiekė pilno smar
kumo po to, kai rusai at
metė mūsų planą, siūlantį 
įvesti tarptautinę atomų jė
gos kontrolę.

Didžioji dauguma Ameri
kos ir Anglijos atstovų 
tvirtina, kad šiuo klausimu 
mes pilnai teisingai einame, 
o rusai pasirinkę visai' klai
dingą kelią; kad jie, atmes
dami mūsų planą, pasirodę 
atkaklūs ir neišmanėliai.

Bet kai kurie žmonės 
mūsiškėje linijos pusėje, 
tame skaičiuje profesorius 
P. M. S. Blackett, įžymusis 
Anglijos fizikas, pastebėjo, 
kad rusai gal dėl rimtesnių 
priežasčių taip pasielgė (at- 

rmesdami Amerikos planą 
dėl atominės kontrolės).

(Profesorius Blackett 
naujojoj savo knygoj rašo, 
kad Sovietai būtų kvailybę 
padarę, jeigu jie būtų įsilei
dę amerikonus ir jų bičiu
lius kontroliuoti atominių

poteriaut visi tos divizijos 
kareiviai. Net ir pats gene
rolas Braddock atėjo šnap
so išsigerti.

1755 metais, laike indijo- 
nų - francūzų karo, — į 
kurį buvo įsimaišę ir ang
lai, — generolo Braddock’o 
divizijos kunigas - kapelio
nas paprašė amerikono 
Benjamino Franklino pa
tarti, kaip galima būtų pa- 
skatint kareivius šventa
dieniais prie poterių.

Franklinas patarė paka
bint didelę iškabą su užra
šu, kad ateinantį sekma
dienį po poterių bus visiem 
pafundyta šnapso.

Tą sekmadienį sugužėjo
....  ‘...... r 

Sujaudinimai Gali 
Akis Pagadinti

Nuo seniau žinoma, jog 
susikrimtimai, sujaudini
mai, nuolatiniai rūpesčiai 
gali iššaukti pilvo skaudu
lius, dusulį ir kitas ligas.

Pastaruoju laiku patirta, 
jog dideli išgąsčiai, nervų 
sukrėtimai, sielvartai taip 
pat gali regėjimą sužaloti 
ir užtraukti net tokias-pa
vojingas ligas, kaip glauko
ma (vidujinės akie medžia
gos aptemimas).

Apie akių ligas, kylančias 
iš sujaudinimų, davė prane
šimą dr. Henry L. Bridge, 
kalbėdamas Nacionalės 
Draugijos Apakimam Sulai
kyti susirinkime praeitą 
mėnesį New Yorke.

Bostono Šv. Juozapo laik
raštis Darbininkas paskel
bė ve kokį dekretą pasau
liui pagerinti:

“Ne hitlerizmas, ne leni
nizmas, ne stalinizmas, bet 
krupavičizmas suteiks ge
resnį pasaulį.”

.Kažin ar ir tada lašiniai, 
kuriuos kun. Krupavičius 
vadindavo bekonais, bus re
ligiškai skutami?

Jungtinių Valstijų Sena
te šiuo laiku seniausias yra 
senatorius Theodoras Green 
iš Rhode Island valstijos. 
Jis yra 82 metų amžiaus.

Grupei senatorių besikal
bant, vienas -iš jų pavadino 
Greeną “papa.” Greenas dėl 
to pavadinimo labai įsižei
dė.'

Įžeidėjas, atsiprašydamas 
Greeną, pasakė, jog tai bu
vo netikslus žodžio išslydi- 
mas, panašiai, kaip prezi
dentui Trumanui išslydo “s. 
o. b.”, kalbant apie laikraš
tinį rašytoją Drew Pear- 
soną. 
_ i___

Kai kas mano, kad Kana
doj esą daugiau medžių ir 
kad ten didesnė iš medžio 
gamyba, negu Jungtinėse 
Valstijose. Tai ne tiesa.

Praeitais mečais Kanadoj 
pagaminta 5 bilionai lenti
nių pėdų, o Jungtinėse Val
stijose pagaminta 35 bilio
nai pėdų, tokių pat lentų.

Kazys Bevardis.

Nesukontroliuojamas Karas
Bakterinio karo negali

ma sukontroliuoti. Jis turi 
būti panaikintas. Mes pri
valome stengtis patį karą 
pašalinti, o ne tik tam tik
rus ginklus.

Šio uždavinio negalima 
išspręsti, kontroliuojant 
tiktai atominę jėgą ar bet 
kurį kitą ginklą, nežiūrint, 
kaip jis būtų galingas. Vi
sas karo klausimas turi būti 
ištisai išspręstas. Jis‘gali 
būti išspręstas tiktai tada, 
jeigu dvi didžiausios pasau
lio valstybės (Amerika ir 
Sovietų Sąjunga) sutiks su
eiti ir tartis su palankiu 
supratimu iš abiejų pusių, 
su pagarba viena kitai ir 
pripažins viena kitai teisę 
statyti sau ateitį, einant 
savo pasirinktais keliais.
Galime Pasirinkti Gyveni

mą ar Mirtį
Karas nėra neišvengia

mas, jis negali būti pagei
daujamas. Mes esame stip-. 
riausia ir turtingiausia ša
lis pasaulyje. 'Mes mažiau 
nukentėjome, negu bet ku
ris kitas stambus Antrojo 
pasaulinio karo dalyvis.

Mes pasigaminome ato
minę bombą ir ją panaudo
jome; ir mes dirbome ir 
dirbame, siekdami išvystyt 
bakterinius ginklus ir ki
tus naujojo karo įrankius.

Aš manau, jog mes pada
rėme klaidų, kaip ir visos 
kitos tautos, kaip visi žmo
nės.

,Bet jeigu mes turime 
sveiką pasitikėjinąą tikrąja 
savo jėga — savo charakte
riu, savo žmonių gyvenimo 
buitim, o ne karine savo 
galybe ar užpuolimo politi
ka, — tai mums nėra ko 
bijotis nei rusų nei jokios 
kitos tautos.

Jei mes galėturpe ateiti į 
tarptautinę pasitarimų kon
ferenciją su pagarba ki
tiems, plaukiančia iš teisin
go pasitikėjimo savim, tai 
galėtume surasti tokį taikos 
klausimo išsprendimą, kurį 
visi mes galėtume priimti.

Aš manau, mes galime 
pasirinkti gyvenimą, o ne 
mirtį, jei gyvenimo norime.

Alkoholiai, rūkštys, alde
hyde ir phenol chemikalai 
yr.a tarp* medžiagų, kurios 
nudaro kavos kvapsnį. •

medžiagų kasyklas ir ato
minę gamybą Sovietų Są
jungoje, kuomet Amerika 
pasilaiko sau teisę gaminti 
atomines bombas be jokio 
suvaržymo, iki bus supan
čiota atominė pramonė So
vietų šalyje. O kur užtikri
nimas, kad ir po to Ameri
ka bet kada atsisakys nuo 
atominių bombų darymo ir 
jų vartojimo? klausia pro
fesorius Blackett.)

Kodėl Amerikinis Planas 
Negali Pavykti

Bakteriniai ginklai yra 
viena priežasčių, kodėl ame
rikiniai pasiūlymai dėl ato
minės kontrolės negalėtų 
duoti geidaujamų pasek
mių. Tai yra ryški priežas
tis, nors ir ne vienintelė.

Aš manau, rusai nebūtų 
galėję priimti mūsiškių pa
siūlymų net tokiame atsiti
kime, jeigu nebūtų bakteri
nių įrankių.

Bet kuomet bakterinių 
ginklų yra, tai aišku, jog 
mūsiškis bandymas kontro
liuoti atominę jėgą (sve
tur), esą, pasaulinei taikai 
palaikyti buvo nevertas iš
eikvotų tam pastangų, ne
vertas ir tų barnių ir pik
tumų, kuriuos mūsų planas 
sukurstė.

Tarptautinė atomų jėgos 
kontrolė yra reikalinga, 
bet pirma privalo būti tai
ka padaryta, paskui atomi
nė jėga sukontroliuota; tai 
būtų geriau, negu vartoti 
atominę kontrolę, kaipo 
priemonę taikai palaikyti.

Juk bakterinius ginklus, 
kaip masinio naikinimo 
įrankius, galima prilyginti 
atominei bombai. * I

Kas liečia pasaulio žmo
nes, tai kontroliuoti ato
mus, o be kontrolės palikti 
bakterinius įrankius ar ki
tus daugmeniško naikinimo 
ginklus, tatai reiškia karo 
klausimą palikti beveik toj 
pačioj vietoj, kur jis šian
dieną stovi.

Žymėtina, kad Jungtinių 
Tautų Atominės Jėgos Ko
misija niekuomet net ne
prisiminė apie bakterinę 
kontrolę, gal todėl, kad bi
jojo šio klausimo painumo. 
Bet tai buvo abejotina di-’ 
plomatija.

Reikia Panaujint Gerus 
Santykiu^ su Sovietais
Nuoširdus ir draugiškas 

Amerikos žmonių bendra
darbiavimas, su Sovietu Są
jungą karo metu, rodos, 
turėjo lemti ir skirtingą di
plomatiją, negū dabar, po
kariniais laikaiš.

Jeigu mes sugebėtume 
pripažinti, kad ne tik viena 
antroji pusė darė klaidų, 
tai dar galėtume atgauti 
tiek ano bendradarbiavimo 
dvasios, kad suteikti pasau
liui tą, ko visi žmonės nori, 
— pastovią taiką.
Naujas Karas — Civilių 

žmonių žudyne
Bakteriniai ginklai juo 

ryškiau ir trumpiau stato 
karo klausima. Tai būtu be- 
gailestingas karas prieš ci
vilius žmones. Vienintelis 
galimas apsigynimas būtų 
keršyti priešui tokiais pat 
ginklais, o didėjant despe
racijai, kerštas darytųsi net 
dar žiauresniu.

i

Gelžkeliečią viršininkas A. F. 
Whitney eina pasivaikščioti su 
vietiniu 4 mėty amžiaus “vy
ruku” Billy Schostak, Miami, 
Fla. Viršininkas ten lankęsis 
suplanuoti viską unijos kon

vencijai 1950 metais. t \

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Bal. 4, 1949
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(Tąsa)
Pirmomis kelionės dienomis Atida ar

čiau pažino Fogą. Ji kiekvieną kartą 
stengėsi parodyti savo dėkingumą. Fleg
matiškas džentlmenas klausė jos kalbos; 
bent iš pažiūros, labai šaltai; nei žo
džiais, nei ženklais, nei akimis nerodė 
jis jokio švelnesnio jausmo. Jis tik rūpi
nosi, kad jaunajai moteriškei nieko ne
stigtų. Tam tikromis valandomis jis at
eidavo jos pašnekinti. Jis buvo jai labai 
mandagus ir pildė savo mandagumo 
priedermes kaip koks automatas. Auda 
iš pradžios-nežinojo,, ką galvoti apie tą 
keistą džentlmeną, kol Paspartutas jai 
nepaaiškino jo būdo.. Taip pat jis jai pa
sakė, kad jo ponas susiderėjęs apvažiuoti 
žemę per aštuoniasdešimt dienų. Auda 
truputį šypterėjo iš to sumanymo, bet 
žmogus, kuris ją. išgelbėjo, negalėjo nu
stoti jos akyse savo vertės.

Auda patvirtino viską, ką pasakojo 
apie jos gyvenimą. Ji tikrai priklausė 
tai vietinių gyventojų giminei, kuri In
dijoje vaidina svarbiausią rolę. Daug 
Indijos turtingiausių medvilnėj pirklių 
yra kilusių iš jos. Vienas iš jų, Džemsas 
Džedžibojus, gavęs iš anglų vyriausybės 
bajorystę, gyveno Bombėjuje ir buvo gi
minietis Atidai. Ji dabar važiavo į Hong- 
Kongą pas jo pusbrolį Džedžį.

. — Nežinau,, kaip'jis į tai pažiūrės?— 
kalbėjo Auda. — Ar jis norės man pa
dėti? Ar sutiks mane priglausti?

— Prašom tuo nesirūpinti, — atsakė 
Fogas: — turi viskas gerai būti.

Didelės Audos akys, “skaisčios kaip 
šventieji Himalajų ežerai,” pažvelgė į 
Fogą. Bet Fogas buvo vienodai šaltas ir 
nepanašus į žmogų, kad įkristų į tuos 
ežerus.

Iš pradžios kelionė sekėsi. Oras buvo 
apygeris. Pakebotas, kaip žuvis, greitai 
plaukė užtakio vandeniu. Netrukus pa
sirodė kalnuota ir graži Didžiojo Anda- 
mano sala.

Pakebotas plaukė labai arti kranto, 
bet laukiniai tos salos gyventojai papua- 
sai keleiviams nesirodė. Jie stovi pasku
tinėj vietoj tarp kitų laukinių tautelių, 
bet nėra žmogėdros, kaip buvo apie juos 
manoma. '

Tos salos reginys buvo tikrai puikus. 
Tuojau nuo krašto stovėjo didžiausias 
latanų, arekų, bambukų, muškatų, milži
niškų mimozos ir paparčių medžių miš
kas, toliau matyti buvo dailios, kalnų vir
šūnės. Prie kranto pulkais skraidė salan- 
go’s, jų lizdai Dangiškoje Imperijoje 
(Kinuose) laikomi gardžiausiu daiktu. 
Bet tas gražus reginys greit vėl išnyko 
iš keleivių akių, ir Rangunas įplaukė į 
Malakos sąsiaurį, kuris turėjo jį nuneš
ti į Kinų jūrą.,

Ką veikė tuo metu policijos agentas 
Fiksas, gavęs netikėtai keliauti aplink 
žemę? Paprašęs įgaliojimą, jei kartais 
ateitų į Kalkutą, nusiųsti jam į Hong- 
Kongą, sėdo į Ranguną, nematant Pas- 
partutui, nenorėdamas jam rodytis lig 
pat nuvažiuojant.

— Reikia nuo jo pasislėpti, -j- galvojo 
seklys. — Kitaip sunku bus išaiškinti, ko 
aš važiuoju. Jis dabar mano, kad aš esu' 
Bombėjuje. Baisu, kad/ mane pamatęs, 
jis nesuprastų mano tikslo.

Bet aplinkybės privertė susitikti su 
prancūzu pirma, negu jis manė.

Vienintelė Fikso viltis beliko Hong- 
Kohgas. Jei Hong-Konge nebesuimtų va
gies, tai jis jau visai išspruktų iš jo ran
kų.

Tikrai, Hong-Kongas buvo paskutinė 
‘Anglijos žemės vieta. Toliau jau ėjo Ki
nų, Japonų ir Amerikos kraštai, kur an
glų policija Fogui-nieko nebegalėjo pa
daryti. Kad Hong-Konge Fiksas gautų 
tą įgaliojimą, kuris tikriausiai seniai jau 
buv(^ išsiųstas ir vijosi paskui jį, jis tuo
jau areštuotų Fogą “ir atiduotų į vietines 
policijos rankas.. Tai visai nesunku bū
tų padaryti. Bet toliau už Hong-Kongo 
paprasto įgaliojimo nebeganėtų. Tuomet 
reikėtų prašyti svetimų vyriausybių lei
dimo. O kol tu gausi tą leidimą, vagis 
kažkur atsispirs nuo tos vietos. Nepa
vykus areštuoti Hong-Konge, daugiau 
sunku jau būtų ko besitikėti.

— Vadinas, — nuolatos kartojo Fik
sas, sėdėdamas kajutėje, — jei įgalioji
mas' jau bus atėjęs j Hong-Kongą, aš

tą žmogų tuojau areštuoju, o jei dar ne
bus atėjęs, tai būtinai turiu jį sugaišin
ti! Aš jį išleidau iš Bombėjaus, aš jį iš
leidau iš Kalkutos! Jei aš jo nebesučiup- 
čiau Hong-Konge, tai man būtų amžina 
gėda! Tegu ten bus kažkas, turi pavyk
ti. Bet kokiuo būdu man reiks suturėti 
tą prakeiktą Fogą?

/

Nebesant geresnio būdo, Fiksas nu
sprendė viską prisipažinti Paspartutui, 
išaiškinti, koks tas paukštis jo ponas, ir 
prikalbėti dirbti kartu su juo. Fiksas 
buvo įsitikinęs, kad Paspartutas sužino
jęs, jog Fogas yra va’gis, pabijos bėdos 
ir prisidės prie Fikso. Bet tas būdas pa
vojingas, ir Fiksas nutarė juo naudotis 
tik tada, jei nebebūtų geresnio. Juk te
gu tik Paspartutas pasako savo ponui 
vieną žodį, visas seklio darbas žūtų!

»

Policijos agentas labai suko galvą, bet 
neišmanė, ką daryti. Jį dar stebino Au
dos pritapimas.

— Kas ta moteriškė? — spėliojo jis.
— Iš kur ji atsirado? Ko ji važiuoja su
juo? Matyti, ją rado tarp Bombėjaus ir 
Kalkutos, tik kurioje vietoje?, Gal Fogąs 
kartais tyčia atvyko į Indiją' patikti tos 
gražios, jaunos moteriškės? Čia kažkas 
yrai Ar tik jis nebus jos pavogęs? Grei
čiausiai taip ir yra! *

Ta mintis jam įlindo į galvą, ir jis 
ėmė svarstyti, kaip tuo pasinaudoti.

— Ar ta moteriškė yra ištekėjus, ar 
netekėjus, ar Fogas ją pavogė, — galvo
jo Fiksas, — Hong-Konge reiks įduoti 
policijai, ir jis jokiais pinigais nebeišsi- 
pirks. Tik nereikia laukti atvažiuojant į 
Hong-Kongą: tas Fogas turi papratimą 
šokinėti iš garlaivio į garlaivį, ir kol tu 
ką jam padarysi, jo gali jau ir pėdų ne
bebūti.

Todėl reikėjo pranešti Hong-Kongo 
policijai apie Fogą prieš atplaukiant 
Rangunui į tą miestą.

Tai padaryti buvo nesunku, nes gar
laivis stojo prie Singapūro miesto, su
jungto telegrafu su Kinų krantu.

Bet, norėdamas daugiau sužinoti, Fik
sas nusprendė dar paklausinėti Paspar- 
tuto. Gaišti negalima buvo. Buvo spalio 
31< diena, o kitą dieną Rangunas' turėjo 
stabtelėti prie Singapūro.

Fiksas nutarė išeiti iš savo kajutės ir 
sutikti Paspartutą apsimetus labai nu
stebusiu. Seklys tuojau pamatė jį vaikš
čiojant po dangtį ir pribėgo prie jo šauk
damas :

— Tamsta važiuoji Rangunu?
— Ir tamsta čia? —.atsiliepė nuste

busiu balsu Paspartutas pamatęs Fiksą, 
su kuriuo jam teko važiuoti Mongolija.
— Kaip tamsta čia pakliuvai? Aš tams
tą palikau Bombėjuje, ir dabar kartu va
žiuojam į Hong-Kongą! Tamsta, matyti, 
taip pat važiuoji aplink žemę?

— Ne, ne, — atsakė Fiksas, — aš tik 
lig Hong-Kongo.. . Bent kelias dienas 
ten žadu sugaišti. z

— A! — tarė Paspartutas, truputį 
jaustebintas Fikso važiavimu į Hong- 
Kongą. — Tai kodėl aš tamstos nema
čiau po išvažiavimo iš Kalkutos?

.— Truputį negalavau ... Jūros liga 
buvo užpuolusi... Gulėjau savo kajutė
je ... Matyk tamsta, Bengalijos užtakiu 
man ne taip gerai sekėsi važiuoti, kaip 
Indijos vandenynu. O kaip kruta tams
tos ponas, Fili jas Fogas?

,— Sveikutis! Vis jis vienodas. Nė vie
nos dienos dar nenusivėlinom! A! tams
ta dar nežinai, kad su mumis važiuoja 
jauna ir graži moteriškė?

— Jauna moteriškė? — klausė polici
jos agentas apsimetęs visai nesuprantąs, 
ką nori pasakyti Paspartutas.

Ir jis plačiai papasakojo „Fiksui visą 
istoriją: kas atsitikę su juo Bombėjaus 
pagodoje, kaip jie pirkę dramblį už/du 
tūkstančius svarų, kaip fanatikai norėję 
sudeginti ant laužo Audą, kaip jie ją iš
gelbėję, kaip-jie patekę į .teismą ir kaip 
išsipirkę. Nors Fiksas Kalkutos atsiti
kimus žinojo ne prasčiau už Paspartutą, 
/bet klausė su, didele atidžia, o Paspartu
tas, matydamas jį labai klausant, džiau
gėsi ir papasakojo viską nuo širdies.

— Bet galų gale; — paklausė Fiksas, 
— tamstos ponas Retina vežtis tą mote
riškę į Europą? t

(Daugiau bus)

Ir pradžioje
rašto pabrėžia, kad:

kad

bilius
Planui

ma-

Su-

Wall Stryto im- 
pelnagrobių go- 
Amerikos žmo- 

per savo pasam

galvoje, nes nebūtų už vardi
jęs savo rašto: “Pasitenkinki
te, nes gali būti prasčiau.” 

Anot jo, Mr. Sawyer lyg ir 
esąs “biskelį susirūpinęs”: 
kaip tu, aš ir milionai papras
tų piliečių apčiuopiame šj 
klausimą?... Jeigu mes
nysime, kad ateina blogi lai
kai (ateina? jie jau čia. J. 
S.), tai ir gali tokie būti, 
lyg Sun-Times mandrapypkio
ir Sawyerio, mes esam ir bū- 
sim kalti už 
perialistų ir 
durną, kurie 
nes apiplėšė
dytus teisintojus, juos gąsdi
na : būkite pasitenkinę, nes 
gali būti prasčiau; taipgi be 
reikalo nesirūpinkite nesavais 
reikalais, r

Amerikos išnaudotojai gal
vatrūkčiais rengiasi III Karui. 
Amerikos valdžia skiria jau 
desėtkais bilionų dolerių ka
rinėm išlaidom ir kitų šalių 
reakcinių jėgų ginklavimui. 
Visi didlapiai užšriubuoti tei
sinti Wall strytą ir kartu mai
šyti plačiųjų masių protus.

Štai kodėl yra svarbus ne 
tik skaityti, bet platinti ir 
remti progresyvę spaudą, ku
ri teisingai darbo masėms 
perstato išnaudotojų sąmoks
lus ir tikslus. J. Sibiras-

“PASITENK1NKITĖ, NES 
GALI BOTI PRASČIAU”

Tokiu antgalviu tilpo raš
tas Chicago Sun-Times laidoj 
biznio annalisto, kur jis nu
rodo, kaip šiuom laiku “be 
reikalo” žmonės susirūpinę ne 
savais. dalykais, 
savo
biznio vyrai, kabineto parei
gūnai ir ekonominiai eksper
tai ragina jūs nenusiminti. 
Dabar viskas tvarkoje, bet ga
li būti prasčiau, jei nestosite 
rūpintis “be reikalo” ir “ne
savais dalykais.”

Ten jis nurodinėja,
šalies padėtis yra geresniam 
ir sveikesniam stovyj, negu 
Amerikos žmonės mano, pa
sak šalies komercijos sekreto
riaus Charles Sawyer. Pasta- 
rasai dalyką statęs sekamai: 
“Pavojus mūsų ekonomijai te
sąs vienas, tai psychologiškas, 
kad kartais kostumeriai, ver
telgos ir kapitalistai iš dide
lio optimizmo nenusvirtų j 
pesimizmą.”

Dabar sulyg Sawyer’io, Ša
lies Resursų Taryba gali už
tikrinti Amerikos" žmonėm, 
kad du bilionai dolerių drau
gingą šalių apginklavimui, 
tai kaip nusispiaut. Net ii 
kitus du bilionus dolerių iš
davus niekas nei nepajustų. 
O ginklai, girdi, juk eisią 
toms šalims, kurios priklauso 
Atlantiko pakte, ir kitų mūsų 
apiekoje, kaip : Graikijai, Tur
kijai ir Iranu i.

Senate svarstoma; 
dar duoti Marshallo
$5,580,000,000 sutinkąs tokių 
nuomonių, kad reikėtų tą su
mą gerokai apkapoti. Tūli 
senatoriai maną, kad greitai 
atsistačiusi Europa gali pasi
daryti'rimtu konkurentu A- 
merikai.

Sun-Times analistas pažymi, 
kad panaši nuomonė buvus ir 
New Yorko' eksportininkų 
konferencijoje, kur nemažai 
išsireiškė, kad atsigavusi Eu
ropos industrija gali paveržti 
pusę J. V. biznio Lotinų A- 
merikoj. Vakarų 
tikslas sumažinti 
Amerikos ir padauginti 
portą čionai ir į visas 
pasaulio.

Bet analistas tiešijas’ 
šią besiniaukiančią 
Amerikos bizniui, 
vakarų draugai atsistoję ant 
kojų ims ir pataps pavojin
gais konkurentais. Jis sako, 
kad tokiame manyme nerei
kalingas pesimizmas.

Bet ten pat dangstydamas, 
pesimizmą vėl tiešija ve kaip: 
girdi, jei dabar sumažėjo ga
minimas drapanų, tai nereikia 
manyti, jog jų gamyba bus 
visai sulaikyta, 
kad American 
šiuo laiku teturi už 11 milionų 
dolerių užsakymų, kuomet 
pernai turėjo tuo pat laiku už 
68 milionus dolerių.

Toliau paaiški, kad ne ki
taip ir Komercijos Sekreto-1 
Hus Sawyer New Yorko laik
raštininkams dalykus pėrsta- 
tė. Sawyer turėjo pripažinti, 

-kad už pirmą bertainį šių 
metų bus pagaminta mažiau 
prekių, palyginus su paskuti
niu bertainiu pereįtų metų. 
Bet Swayer tvirtinęs, kad jis 
tikrai manąs ir numatąs, jog 
trečiam bertainyje 'šių -metų 
būsią atsigriebta ir pralenkta 
tolygus bertainis 1948 m.

Visai neilgai teks palaukti, 
ar Sawyer’io pranašavimas 
išsipildys. Vienok ten pat 
analistas išduoda Komercijos 
Sekretorių, kad jis pats ne- 
daugiausiai deda pasitikėjimo 
ant savo manymo. Jis tiešijo 
biznierius, kad tuojau valdžia 
padidins užsakymus ir padau
gins - pirkimą įvairių dalukų, 
bet iš plačiųjų masių šiemet 
to tikėtis esą negalima. Ko
dėl? Todėl, kad Amerikos 
masiųr įeigos būsią . mažesnės

• šiemet už pereitų metų.
Sun-Times rašeiva nė žode

liu neužsimena apie augantį 
nedarbą. Bet iš jo “analizo” 
aiškiai matosi, kad,jis turi tą

Lawrence, Mass
Bedarbei padidėjus palau

kėjo užpuolimai ir apiplėši
mai. Du jaunuoliai privertė 
Bond Baking kompanijos dar
bininkus sugulti; plėšikai pa
sigrobė $4,500 pinigais ir pa
spruko.

Buvo pranešta policijai. Po
licija prie gelžkelio 
surado 
nes.
kiniu pabėgo. Auto buvo 
vogtas Bostone dar 16 d. 
vo.

stoties 
automobilių ir piršti- 

Manoma, kad jie trau- 
pa- 
ko-

Cofe Rifled esanti
Broadway buvo apiplėšta. 
Plėšikai naktį įsilaužė, pasi-
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Europos Qėm.ė iš registerid ir muzikalės 
importą iš 

eks- 
dalis

prieš 
padangę 

kad mūsų

Esą tiesa, 
Woolen Co.

mašinos pinigus ir pabėgo. 
Sakoma, kad daug geriau bū
tų, kad biznieriai eidami na
mo pinigus nepaliktų registe- 
r.vje.

draugijos 37 kuopos susirinki
mas. Turėsime daug svarbiu 
reikalų aptarti. Jų tarpe rei
kės išrinkti gaspadines ir gas- 
padorius surengimui LLD 7-

Ir į mūsų miestą atvyko ke
letas lietuvių dipukų is Vo
kietijos . Kiek teko patirti, 
tai tie, kurie iš Lietuvos pa-' 
bėgo kartu su Hitlerio gaujo
mis, nes bijojo liaudies teis
mo už jų veikimą išvien su 
naciais, tai jie sako, kad jie 
“negali į Lietuvą grįšti.”

Bet žmonės, kurie nacių 
verstinai buvo iš Lietuvos iš
varyti, kuriems vėliaus “de
mokratai” • nedavė sąlygų 
grįsti atgal į Lietuvą, tai dau
gelis jau esą nusivylę užsie
nio gyvenimu.

Matote, kol buvo Vokietijoj, 
tai apie Ameriką girdėjo tik 
iš gerosios pusės, tik pagyri
mus, bet kada atvyko, susidū
rė su tikru gyvenimu, tai at
rado kitaip. Jie pripažįsta, 
kad buvo apgauti. Sako, 
kad melas, kad būk lietuviai 
nenori iš Vokietijos grįšti į 
Lietuvą, kad juos atkalbino 
žadėdami Amerikoj visko su
teikti. Na, pagyvens tie mū
sų broliai ir sesės dar ilgiau, 
tai daugiau patirs, kaip sun
ku yra svetur gyventi be savo 
namų, be užtikrinto rytojaus.

‘ Taksio vairuotojas C. Ras- 
kowicz tapo apvogtas. Kokis 
tai sutvėrimas apsirengęs į 
kareivio drabužius ’pasisamdė 
taksį ir prašė nuvežti jį į Bos
toną. Kada į laukus išvažia
vo, tai tas kareivis vežėjui 
įsakė sustoti, surišo jį, pasi
ėmė jo $65, auksinį laikrodė
lį ir pabėgo. Bet vėliau poli
cijai pavyko jį suimti. Mato
te, kad visokių gudrybių ima
si piktadariai.

Nedėlioj, balandžio 17 d., 
2 vai. po pietų, Maple Par
ke’, įvyks Lietuvių Literatūros

tos Apskrities pikniko, kuris 
tame pat p'arke įvyks sekma
dienį, 19 d. birželio. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.
v S. Penkauskas.
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V. SVETLOV, ' *
Sovietų Sąjungos Aukštesniojo Mokslo vice-ministras 

VASILIUS V. KUZNETSOV,
Visasąjunginės Centralinės Darbo Unijų Tarybos pirm. 

DMITRIUS ŠOSTAKOVIČIUS SERGIUS PROKOFIEFF, 
ARAM KHACHATURIAN, Sovietiniai kompozitoriai. 

EUGENIUS TARLE,
Istorikas

BORIS IZAKOV,
Žinių komentatorius

ZINAIDA TROITSKAJA,
Maskvos Požeminio Geležinkelio direktorė

KUNIGAS KAZIMIERAS KULAKAS,
Romos Katalikų Trakų Diecezijos dekanas,
Tarybų Lietuvoj.

Paveiksluoti Straipsniai apie Sovietinį Gyvenimą: 
Pramonė, žemdirbystė, Apšvieta, Teatras, Pragyveni
mo Būklė, Sovietinės Valstybės Santvarka.

Svarbių Prakalbų Tekstai, Politiniai Dokumentai 
apie Tarptautinius ir**Naminius Įvykius, Valstybiniai 
ūkiniai Raportai.

f----------------------------------

Leidžia Sovietų. Socialistinių. Respublikų. Sąjungos 
Ambasada, Washingtone, D. C.

Prenumeratos Kainos: $2.40 metam; $2.00 už 10 mėnesių.
Speciales .kainos prenumeruojančiom grupėm: 10 ar daugiau 
egzempliorių tuo pačiu adresu: $1 metinei prenumeratai. 
Pavyzdinis egzempliorius dovanai.

USSR INFORMATION BULLETIN, 
2112 Massachusetts Ave., N. W. 

Washington 8, D. C.

>6 • 750 • 850 • 10
• Importuotų vilnų veltinės
• Micros ir išlenkimai

“sunkiai pri^alkomlcm.”'

HATSADAM
WORLOH LARGEST RETAILER OF MEN'S HATS

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergneen 7-4774

Naujai išdekox;uo(a šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be‘ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, dideliu 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 A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šenrienų ir tt.,
telefonuokite:

SHoreioad 8-9.330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių 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.

4 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Bal. 4/1949



DETROIT, MICH.
LDS 21 KP. REIKALAIS 

| Visus Mūsų Kuopos Narius
Kodėl mūsų kuopos mėnesi

niai susirinkimai narių skai
čiumi taip keistai šlubuoja? 
Pavyzdžiui, paimkime tik du : 
vasario ir kovo įvykusius su
sirinkimus. Vasario susirinki
mas buvo pagirtinai skaitlin
gas ,dalyvavo 98 nariai. Gi 
kovo 6-tą dieniu vargiai atsi
lankė pora desėlkų narių. Tai 
didelis skirtumas, ar ne?

Draugės ir draugai, neku- 
rie iš mūsų darome ve kaip: 
Mokame už kelis mėnesius 
duokles iš anksto ir po to ant 
susirinkimų numojamo ranka, 
ir tik vėl ateinam Į susirin
kimą, kuomet vėl reikia už
simokėti duokles ant toliau.

Duokles mokėti iš anksto už 
keletą mėnesių arba ir metus 
yra labai geras. praktiškas 
elgesys. Tuomi palengvinam 
mūsų kuopos finansų sekreto
riui darbą ir lygiai mūsų LDS 
Centrui. Bet užsimokėjusiems 
nesilankyti i mėnesinius kuo
pos susirinkimus, tai blogas 
dalykas ir Susivienijimui ža
lingas. Tik įsivaizduokime, 
jeigu visi kuopos nariai taip 
darytų, kas būtų tada? Aiš
ku, susirinkimų nebūtų. Visi 
mūsų visuomeniniai reikalai— 
apšvietos-kultūros ir kiti—pa
siliktų užmirštais, o jų tiek 
daug šiuo tarpu koncentruoja
si mūsų gyvenime . '

Štai mūsų LDS organas 
“Tiesa’* yra sunkioj padėtyj 
finansiniai. Atvejų atvejais 
buvo ir yra atsišaukiama per 
“Tiesą,“ kad kuopos stengtų
si pagelbėti. “Tiesos“ leidi
mui du kartu j mėnesį rei
kalinga būtina finansine pa
galba. Kaip mes į tai atsi
liepiame? Kovo mėnesį su
sirinkime. tiesa, šis klausimas 
buvo pakeltas ir kalbėta apie 
tai. Tuom ’ir pasiliko. O 
tiktai dėl to, kad mes ne visi 
lankomės susirinkimuose. A- 
part valdybos, .dar keli nariai 
buvo užsilikę mitinge, kuomet 
toks svarbus klausimas pa
kelta.

Spauda yra mūsų mokslas, 
apšvieta ir Vadas. Ir apie tai 
kalbėti, rodos, nereikia. Ko- 
mums būtinai reikia, tai plės
ti, stiprinti mūsų spaudą, o 1 
ne mažinti.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojam Akis, 
:: Rašome Receptus :. 
: Darome ir Pritaikome Akinius ::

Drs. Stenger & Stenger
'' Optometrists
“ 394-398 Broadway

Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-8312 n

MB J* AM at* AM a2a A&l *2a . F* aCa «»» aCa -fr- -t-'r^r^r ™ ~ *«• *!•

CHARLES J. ROMAN

Taigi bandykime, broliai ir 
sesės, pagalvoti apie tai rim
tai. Būkime visi sekančiame 
mūsų kuopos susirinkime ir iš 
naujo apsvarstykime mūsų 
organo “Tiesos“ sunkią padė
tį. Mes galime surengti įdo
mų vasaros metu išvažiavi
mą - pikniką su tinkama pro
grama,. ar kitką panašaus ir 
pelną paskirti “Tiesos“ para
mai. Tačiau viskas, ko mums 
reikia, tai kad visi draugai ir 
drauges būtume ant tiek geri, 
lanky tumės į kiekvieną mū
sų kuopos susirinkimą. B.

Iš Moterų Pažangos 
Kliubo Susirinkimo

Susirinkimas įvyko kovo 17 
d. ir buvo gana skaitlingas. 
Vėl buvo sumanyta pasiimti 
darbo, kol oras atšils. Ne
mažai darbų užbaigėm ir ne i 
su prastomis pasekmėmis. Į

Kovo 13 d. parengimas bu
vo su gera programa ir pel
no kliubui liko gražaus, kaip 
kliubui, taip it chorui. Ka
dangi kliubas užlaiko chorą, 
tai turi ir jo finansavimu 
rūpintis. Keikia mokytojai ap
mokėti už mokinimą, prie to 
šiandieną' yra daug svarbių 
darbininkiškų reikalų, nuo ku
rių rėmimo mūsų kliubas nie
kados neatsisako.

Dėl “Vilnios“ bazaro daug 
narių dirbo prie siuvimo gra
žios ir vertingos k ai d ros, ku
riai visą medžiagą dovanojo 
Verutė Rusaitiene. Apie drau
ges dirbusias jau buvo anks
čiau parašyta. Dabar tik rei
kia paačiuoti draugėms už jų 
gražų ir vertingą darbą-auką 
dienraščiui “Vilniai.“

Pastaruoju laiku nemažai 
kliubo narių suserga. Bet kas 
negerai, kad susirgusios pa
čios ar jų draugės nepraneša 
kliubo valdybai apie tai.

Draugės, būkite tokios ge
ros, jeigu sužinote, kad ku- 
riai atsitiko nelaimė ar liga, 
tai užjauskime viena kitai, 
ypatingai pranešant kliubo 
valdybai. Valdyba pati mė
gins aplankyti bei praneš 
spaudai ir paragins kitas na
res. Čia reikia iš visų narių 
kooperacijos, kaip iš susirgu
sių, taip ir sveikų, tuomet pa
čioms narėms bus daugiau 
naudos. Korespondentė.

Jungtinių Valstijų kom
panijos bei asmenys turi 1,- 
212 privačių laivų, plaukio
jančių per vandenynus.

MATTHEW h. 
BUYUS 

(BUVAUSKAS) □ 
Laidotuvių Direktorius □ □ □
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Laidotuvių 
, Direktorius 

/ *

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. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

“Ką tik nubalsavo, jog jis, veikiausia, taps įžymiu 
unijos derybininkų kiršintoju.”

V. Andrulio Prakalbos
V. Andrulis, dienraščio Vil

nies redaktorius iš Chicagos 
kalbės sekamuose miestuose:

Antradienį, 5 d. balandžio 
Nashua, N. II. Trečiadienį, 
ten turės pasitarimą su orga
nizacijų nariais ir skaityto
jais.

Ketvirtadienį, 7 d. balan
džio, 7:30, kalbės Haverhill, 
Mass. Prakalbos Įvyks Lie
tuvių Piliečių Gedemino Kliu
bo Svetainėje, 324 River St.

Visus ir visas raginame da
lyvauti.

Worcester, Mass.
Pas mus sakė kalbą iš to

limosios Chicagos" įabai retas 
svečias Vilnies redaktorius d. 
V. Andrulis. Kadangi d. An
drulis yra ne tik geras rašy
tojas, bet ir vienas geriausių 
politinių strategų, tai juo 
vvorcestericčiai ir laukėm at
vykstant, kad išgirsti jo pra
kalbą. Andrulis gana pla
čiai išdėstė pasaulinę situaci
ją, reakcijos siautimą ir jos 
priežastis. Aiškino Atlanto 
Paktą, kuris ruošia pasaulį 
prie trečio pasaulinio karo, 
prie baisios' žmonių skerdy
nės, prie negirdėto sunaikini
mo. Tai, mat, tokia yra de
mokratų “demokratija“ namie 
—raganų gaudymas, visokių 
įstatymų darymas prieš dar
bo žmones ir unijas, o už
sieniuose pila bilijonus dole
rių su Maršalo planu fašizmui 
palaikyti. Dabar reikia At
lanto Pakto, vėliau jau. ginklų 
ir pinigų neužteks, reikės ar
mijų, o tas veda prie karo.

Publika atydžiai 'klausėsi 
Andrulio kalbos. Ačiū jam už 
gerą prakalbą. Vėliau buvo 
kalbėtojui statomi klausimai, 
į kuriuos jis visiems atsakė.

Aukų išlaidoms padengti 
buvo sumesta $26.87. Aukojo 
po $1 : J. Gerdauskas, J. ir 
F. •Skeltei, L. Ausejienė, U. 
Tumanienė, M. Zukienė, J. M. 
Lukas, draugai Ęernotai, O. 
Dvareckienė, F. Kalanta, S. 
Janulis ir B. Mizara.

. Po 50 c.: S. J. Antanaitis, 
K. Kosulis, F. Petkūnas, A. 
Pilkauskas, D. Lukiene, E. 
Pilkauskienė, Ig. Šiupėnas, Ig. 
Lozoravičia, V. Jaučius, M. 
Sukackienė, J. Karšo kas, P. 
Susas, J. Jaškevičius, A. Pu-

■ t I

pėlis, Kazas ir D. Jusius. Ačiū 
visiems už aukas!

Iš draugiško pasikalbėjimo 
21 d. kovo galiu pasakyti, 
kad vakaras buvo įdomus. 
Mums tokių vakarų .reikėtų 
turėti daugiau. Čia draugės 
ir draugai dienraščiui Vilniai 
sudėjo biskutį paramos, kiti 
ir Vilnį užsirašė. Aš manau., 
kad d. Andrulis per Laisvę iš 
šio maršruto pasekmių duos 
platų raportą. Taigi, skaity- 
kim visi Laisvę. J. M. L.-

Cleveland, Ohio
_______ L_

SUSIRĖMIMAS PRIE 
FAWICK ĮMONĖS

Kovo 23 d. įvyko susirė
mimas prie Fawick Airflex 
įmonės. Teisėjas Arthur II. 
Day išdavė kompanijai draus
mę (injunction), sulyg kurios 
unija gali statyti tik po du 
pikietus prie vartų ir viso tik 
šešis, o daugiausiai tai septy
nis. Bot 23 d. kovo, kada 
AFL nariai ir šiaip streiklau
žiai buvo lydimi 20 Clevelan- 
do policistų iki Brooklyn© ru- 
bežiaus ir ten įvyko mušty
nės, tai Clcvelando policija 
tik stovėjo ir žiūrėjo: nėjo 
per rubežiū į Brooklyną.

Prie įmonės laukė virš šim
tas streikierių ir jų simpatikų, 
ir skebams pradėjus eiti į 
įmonę, minia užstojo kelią ir 
prasidėjo muštynės. Mat, 
AFL nariai pradėjo grįžti į 
darbą. Jie mane, kad įvykus 
•balsavimams jie su skebais 
galės laimėti. Bet UEW unija 
buvo prisirengusi pasitikti 
tuos niekšus ir gerai pavaišin
ti.

Keletas UEW narių tapo 
areštuoti. Marie Reed buvo 
partrenkta policisto. Brook
lyno visi keturi policistai, po
licijos viršininkas ir šerifas, 
ir dar vienas deputatas dirbo 
sukaitę, kad apsaugojus sko
bus. '

Tą viską teko matyti va
žiuojant pro šalį ant Clinton 
Rd. Teko sustoti ir‘pasikal
bėti su streikicriais. V.M.D.

★
600 KALINIŲ “SIT- 
DOWN” STREIKE

šeši šimtai Warrensville 
Workhouse kalinių paskelbė 
“sit-down” streiką.

Tie kaliniai yra nuteisti tik 
už mažus prasikaltimus ir tu
ri atidirbti už bausmes. Toje 
miesto bastilijoje aplinkybės 
yra nepakenčiamos, tad kali
niai, nepakęsdami nešvarumo, 
blogo maisto ir kitų blogų 
aplinkybių, išėjo į sėdėjimo 
streiką reikalaudami pageri
nimų.

Pareigūnai liepė kaliniams 
eiti dirbti ir duoti jiems pro
gą jų reikalavimus apsvars
tyti. Jie sakė kalbėsis su at
skirais kaliniais. Kaliniai to
kios., propozicijos nepriėmė. 
Jie atsakė, kad turi komitetą 
ir tik per tą komitetą bus 
vedamos'derybos, o ne su pa
vieniais kaliniais .

Kaliniai reikalauja geresnio 
maisto, geresnės patalynės, 
kad būtų rodoma filmą bent 
du kartu į savaitę, kad būtų 
įvestas radijas, kad kaliniai 
galėtų pasiklausyti muzikos, 
ir kitokių programų, kad ka
liniai galėtų gražiai praleisti 
liuosą laiką ir nereikėtų būti 
tamsiuose kambariuose Užda
rytais.

žinoma, pareigūnai nenori 
su tnlo'm sutikti, bet pripažįs

ta, kad aplinkybės yra gan 
blogos ir reikia įvesti šiokias 
.tokias reformas kalėjime.

Apie aštuoni mėnesiai atgal 
vienas reporteris aprašė War
rensville bastilijOs baisias ap
linkybes, nurodant kaip ten 
nešvaru, kad reikia daug tai
symo, kad būtų tinkama žmo
gui gyventi. Reporteris nu
rodė, kad gero ūkininko gy
vulių tvartas daug švaresnis 
ir šviesesnis už šitą Warrens
ville bastiliją.

Teks pamatyti, ką Clevelan- 
do miesto tarybos nariai, ku
rie save vadina demokratais, 
į tuos visus tų kalinių teisin
gus reikalavimus atsakys.

★
Bankierių Protestai

Clcvelando ir apylinkių 
bankieriai kelia protestus, 
kad jie negauna nei kąsnio 
iš Marshallo Plano. Mat, tas 
Marshallo Planas yra skanus 
ir riebus kąsnis, tai jie ir 
protestuoja, kad jie negauna 
gana jo atsikąsti. Girdi, čia 
šioje apylinkėje yra daromas 
iš Marshallo Plano $50,000,- 
000 vertės biznis, bet bankie
riai ignoruojami; neduodama 
jiems finansuoti. New Yorko 
bankai gauna daugiau negu 
93 nuošimčius to biznio, o 
Clevelandas tik truputį.

Union Bank 6f Commerce 
prezidentas Heinz Schneider 
pasiuntė aštrų protestą EC A 
pareigūnams Washingtone ii’ 
reikalavo, kad to Marshallo 
Plano kąsniai būtų teisingiau 
dalinami, nes tokia nelygybe 
jie esą nuskriausti.

Clcvelando spauda tą ban
kierių gailestingą vėrksmą 
pakartoja ir sako, kad ban
kieriai turi teisę tokius pro
testus pareikšti. V. M. D.

PORTUGALIJA. — Fa
šistinė portugalų valdžia 
areštavo komunistų vadus 
Aivaro Gunhal ir M. Bes- 
saeibeiro.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby ;rivcn that License No. 
L 876 has been issued to the undersigned 
lo sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic, Beverage 
Control Uw at 382-1 -68th St.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings. to be 
consumed off the premises.

ALEXANDER PETER COUl'AS

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 690 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverago 
Control Law at 281 Avenue X. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed on the premises.

NICOLO POLACCO 
Welcome Restaurant 

Pizzeria & Napolitano

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 796-1 has been issmkl to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverago 
Control Law at 1 Ridgewood Pl., a-k-a 
::88 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTON MATZKEWITZ 
Ridgewood Star Bar & Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 7-1 Nassau Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premikes.

WILLIAM T. O'SULLIVAN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5626 has been issud to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverago 
Control Law at 882 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES PANTE LEA KIS 
X’allas Rest.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10-17 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 107 of the. Alcoholic Beverage 
Control Law at 1274 Fulton St. & 54 2A 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NORMOND ' RESTAURANTS, Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1157 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverago 
Control Law at 559 Liberty Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

CHARLES MANGARACINA 
dba Liberty Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic’' Beverago 
Control Lhw nt 234 Cleveland St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MICHAEL ARLEO & 
1GNAZ1O MUCCIARDI 

dba Moe's Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107- of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 537 Marcy Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MICHAEL GUARINO 
r dba Marcy Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3053 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage
Control Law at 63 , York St., Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be
consumed on the premises.

JOHN J. HAGGERTY

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5441 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 511—47th St., Borough 
of Brooklyn, County of Ipngs, to be con
sumed off the premises.

THOMAS (?. BRESNAHAN & 
COLLINS R. SMITH 

Tom Uollins Liquor Store
.»•

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Indijanai — $1,000, gavo tik 
$25; Maine—1,000, gavo $25. 
Iš Calif orui jos dar negavę nė 
vieno dolerio.

★ ★ ★
Mane visaip išplūdęs, kam 

aš rašiau, kad Atlanto Paktas 
nereiškia taikos ir ramybės, 
Keleivis šaukia: ,

“Mes.'.. Bimbai pasakysime 
kitą paslaptį apią Atlanto^ 
Paktą. Tai yra dokumentas, 
kurs ne “taiką Jr ramybę“ 
neša, bet rodo vėzdą Maskvos 
banditams. Jei banditai nesi
liaus kaimynus puldinėję, vėz
das bus paleistas į darbą ir 
tada ten, kur šiandien Juo
zas Džugašvili karaliauja, ga
li likti tik šlapia vieta. Tai 
yra šventa tiesa apie Atlanto 
Paktą ir Bimbai tai verta ži
noti.“

Tas tik reiškia, jog aš ra
šiau tiesą, kad šis Paktas reiš
kia karą.

Iš nesvietiško džiaugsmo ar 
desperacijos Keleivio peckelis 
pamiršo irgi šventą tiesą, kad 
jeigu bus karas, tai, aišku, nė 
šlapios vietos nebeliks’ nė ten, 
kur sėdi Keleivio štabas.

★ ★ ★
Pabėgėlis L. Dovydėnas 

'svietui primena, kad “Nese
nos atminties nacių partija 
buvo visą vokiečių tautą įkin
kiusi galvažudžio darban.“

Bet tai tik pusė tiesos. Ki
ta pusė, kurią Dovydėnas pa
miršta, yra, kad toji partija
Į 
I

i;
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RES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BĄLTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N
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LAISVES
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
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nešivelinkite su užsąkyinąis. Mažiau 
rūpesčio iš anksto’atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popicrio, kokio tik reikąlinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės snaustuvę.

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimėr St., Brooklyn 6, N. Y.
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., 
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-/ 

ėdikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 

^nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAL , 

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

Tel. EVergreen 7-6238 

5 pud.—Laisve (Liberty, Litli. Daily)- Pirmad., Bnl. 4, 1949

tan darban buvo įkinkiusi ir jį 
patį. Juk argi Dovydėnas ka
ro metu nerašė pronaciškų 
pareiškimų, kurie buvo nacių 
partijos spaudoje atspausdin
ti ir plačiai per radiją pa
skleisti ?

Šitokiais pareiškimais Do
vydėnas daug daugiau pasi- % 
tarnavo naciams, negu tas na
cis, kuris revolveriu šaudė 
nekaltus žmones.

Man prisimena “garsioji 
Sally.” Toji netašyta mote
riškė už karo metu pronaciš- 
ką agitaciją tapo Dėdės Ša
mo pripažinta šalies išdavike 
ir nuteista ilgus metūs kalėji
me tupėti. Bet rašytojas Do
vydėnas, kuris ’sąmoningai 
parsidavė naciams ir agitavo 
prieš talkininkus karo metu, 
šiandien randasi šiltojo to pa
ties Dėdės Šamo prieglaudo
je. Kur čią teisybė?

Sveikatos Apsauga Kaimuose
BIRŽAI, sausio‘4 d.—Vie

nas pagrindinių klausimų per 
įvykusią apskrities medici
nos darbuotojų konferenciją 
buvo “Sveikatos apsauga kai
mo vietovėse.” Gydytojas 
Balčiauskas padarė šia tema 
platų pranešimą, išnagrjnėda- 
mas’«kaimo vietovių gydymo 
punktų darbą.

Konferencijos metu buvo 
apsvarstytas taip pat eilės ki
tų apskrities sveikatos apsau
gos įstaigų darbas.

J. Kučiauskas.
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F. W. Shalins 
(SHALlNSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499



NewWto^ė0^Zinlos
“Gaideliai” TurėsA v* »v rp i* dveciŲ is loliau

M. K. Sukackiene, žymi 
Massachusetts lietuvių dar
buotoja meno srityje ir ben
drai organizacijose, praneša, 
kad ji atvyks pamatyti brook- 
l.vniečįų “Gaidelius.”

“Gieda Gaideliai,” pasku
busioji drama, bus statoma 
scenoje jau už savaitės, sek
madienį; balandžio 10-tą, Li
berty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir UOth Street, 
Richmond Mill. Pradės vai
dinti 4 valandą.

Girdisi Liaudies .Teatro dar
buotojus kalbant, jog daug 
tikietų užsisako iš anksto, 
daug svečių tikimasi iš New 
Jersey miestų ir iš Ilgosios 
Salos. Jie apsirūpina, kad 
atvykus tolimą kelionę nerei
kėtų liktis už durų.

Tačiau ir mums, kad ir iš 
arti atvykusioms su mintimi 
pamatyti “Gieda Gaideliai” ir 
pasimatyti su svečiais, būtų 
nemalonu grįžti nuo Auditori
jos durų namo. Tad būkime 
ir mes iš anksto apsirūpinę 
tikietais. Kaina $1.25 (tak
sai įskaityti).

“Mūšy Gyvenimo 
Žaizdą” Aktoriai 
Padažnino Pratimus

Spaudoje jau buvo rašyta, 
kad š. m. balandžio 24 d. Li
berty Auditorijoje bus pasta
tyta nauja keturių veiksmų 
drama^ — “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos.”

Ligi šiol šios dramos akto
riai tevykdė tik vieną repe
ticiją per savaitę, bet su šia 
savaite jie savo repeticijas 
(pratimus) padažnins.

Antradienį, balandžio 5 d., : 
įvyks antrojo ir trečiojo veiks-I 
mų pratimai.

Ketvirtadieni balandžio 7 
d.—pirmojo ir ketvirtojo.

Pratimai vyksta Liberty 
Auditorijoje. Prasideda ly
giai 7:30 v. v.

Vaidinime dalyvauja: Al
dona Aleknienė., Jonas La
zauskas, Pranas Yakštis, Li
lija Kavaliauskaitė, Jonas 
Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Valentis, Povilas Alek
na ir Povilas Rainys.

Režisuoja Jonas Valentis.

Pirmą Streiko 1 )ieną Areštavo 
16 Taksikų Pikietiiotojų

Miesto policija, užlaikoma 
visų miesto gyventojų taksais, 
savo viršininkų įsakyta, tar
nauja vieniems gyventojams 
prieš kitus. Taksikų vairuo
tojų ir mechanikų streike, 
kaip ir visuose streikuose, iš
ėjo tarnauti bosams, taksikų 
savininkams, prieš darbinin- 
k us.

Pirmą streiko dieną, balan
džio 1-mą, areštuoti 16 strei- 
kieriu. Dar neteko girdėti, 
kad šiame ar bile kuriame 
streike būtų buvęs areštuotas 
bosas. Areštuotieji kaltinami 
“ardyme tvarkos” ii* siunčia
mi kalėjimai!. Pasiųsdamas 4 
draiverius, .negrus, kalėjimai! 
dešimčiai dienų, teisėjas Hy
man Bushel baugino:

“Tai tik įspėju . . . ateityje 
bausiu 30, 60, 90 dienų, ar 
net iki 6 mėnesių.”

Teisėjai, mat, irgi duonelę 
valgo iš taksais sumokėtų pi
nigų, tačiau jie žino, kurioje

Gelbėjosi iš Gaisro 
Iššokinėjimu pro Langą

Louis Alonzo, 27 metų, ve
teranas, nušoko iš 3-čio aukš
to pro langą 45 pėdas į kie
mą, gaisrui žemesniame aukš
te užstojus jiems laiptus. Nu
šokęs, sugaudė žmonos jam 
numetamus vaikus, vieną 4 
metų, kitą 10 mėnesių. Pas
kui pagavo ir nušokančią 
žmoną, tačiau ją nepajėgė 
sulaikyti glėbyje, nors ir 
pertraukė staigų kritimą. Ji 
nusilaužė kojos riešelį.

Jis pats ir vaikai, bent iš 
paviršiaus, atrodė sveiki. Ta
čiau • juos visus paėmė ligo
ninėn, tėmyti, gal turi vidu
jinių žaizdų.

New Yorko miestas seka
mais keleriais metais išleisiąs 
69 milionus dolerių apvaly
mui miestą apsupančių van
denų pakraščių, sakė majo
ras, daktarams, čionai susirin
kusiems į savo organizacijos 
sąskridį.

Laikinieji algos priedai 55,- 
000 New Yorko valdinių vals
tijos darbininkų paliekami pa
stoviais priedais, kaip paskel
bė gubernatorius Dewey.

pusėje ta duonelė pasviestuo- 
ta riebiau.

Streikieriai Solidarūs
Nežiūrint minių policijos 

streiklaužiams operuoti skil
tose gatvėse, labai mažai ti
krųjų vairuotojų likosi streik- 
laužiauti. Su specialiais, strei
ko laiku pasamdytais streik
laužiais 1 mažiau LO-ties nuo
šimčių taksikų išvežti i gat
ves.

Visuomenė taipgi kooperuo
ja su streikieriais . Keli iš 
buvusiu išvažiavusiu su taksi- 
kais į gatves už kelių valan
dų parvežę taksikus i stotį be 
jokio uždarbio. Jie skun
dėsi, kad niekas jų nesam
dė., o važinėti už dyką jie 
nenorį.

Tik mažas skaičius iš streik- 
laužiavusių gyrėsi gavę kos- 
tumerių ir net didesnius ti
pus. Daleistina, kad jiems 
pasitaikė vežti kompanijų pa
samdytus keleivius.

Alaus Išvežiotojy 
Streikas Plinta

Didžiajame New Yorke pra
sidėjęs alaus išvežiotojo strei
kas pradėjo persimesti ir į 
New Jersey miestus, sako vė
li a u s i e. i i p ra neši m a i.

New Yorke-Brooklyne strei
kuoja 7,000 darbininkų, CIO 
Brewery Workers Unijos na
rių, nutrūkus unijos' dery
boms su firmų atstovais. Uni
ja pastatė pikietus prie visų 
bravarnių ir sandėlių.

Unija reikalauja 35 valan
dų darbo savaitės vieton 40, 
po $8.50 per savaitę algos 
priedo, pensijų v plano, siųsti 
po du vyrus sunkvežimyje.

Mūsų Paštininkai 
Washingtone

Didžiojo New Yorko-Brook- 
lyno paštininkų delegacija lan
kėsi Washingtone pas senato
rių J. Howard McGrath, de
mokratu partijos nacionalį 
pirmininką. Jie protestavo, 
kad kongresiniai pašto reika
lams komitetai nieko neveikė 
tam taip garsiai buvusiam pa
žadėtam paštininkams algų 
priedui gauti.

Staiga Mirė
Petras Tumialis

Petras Thomas (Tumialis), 
65 metų amžiaus, gyvenęs 58- 
19 — 61st St., Maspeth, stai
ga mirė balandžio 1 d., par
ėjęs iš darbo. Pašarvotas 
graboriaus Matthew P. Ballas 
Funeral Home, 660 Grand St., 
Brooklyne. Laidos balandžio 
5 . dieną, antrą valandą p o 
pietų. Laidotuvių apeigas 
prižiūri graborius, Matthew 
P. Ballas Funeral Home.

Paliko nuliūdusius žmoną 
Marijoną, sūnų Petrą, dukte
ris Helen Eaton ir Aldoną 
Skapczynski, seserį Krakaus- 
kienę, 4 anūkus ir vieną pro- 
anūką.

Priklausė Šv. Jurgio Drau
gystėje, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliube, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 138-je kuo
poje. Puvo ilgametis dienraš
čio Laisvės skaitytojas.

šeima prašo draugus ir pa
žįstamus atsilankyti, suteikti 
paskutinį patarnavimą.

Reiškiame užuojautą vėl io
nics šeiniai.

Miesto Valdžia Padės 
Taksikų Firmoms 
Laužyti Streiką

Miestavasis policijos de- 
partmentas paskelbė sąrašus 
gatvių, kurias skaito “saugio
mis” važinėti užstreikuotais 
taksikais. Tas gatves policija 
saugosianti.

Apie tai, kad nesusitarta, 
patsai majoras7 O’Dwyer pa
skelbė per miestąvąją radijo 
stotį WNYC. Girdi, abieji 
buvę užsispyrę. Tačiau strei- 
kieriams prieš firmas pagal
bos neskyrė, ją paskyrė bo
sams prieš streikierius .

Amerikinis Natūralūs Istori
jos .Muziejus gavo Great Gull 
Island, 17-kos akrų tvirtumą 
ties Orient Point, Long Islan
de. Ją naudosiąs studijavimui 
ir auklėjimui terns, veisles 
žuvėdrų.

Miestas išleis šiais metais 
$1,250,000 praplėtimui 12-kos 
gatvių Manhattan centre. 
Prie esamų 30 pėdų dadės po 
4 pėdas atimant po dvi pėdas 
iš abiejų šaligatvių.
____________ ——:---------------- k—

PARDAVIMAI

Apraižytą Nurito 
Pakriaušių

4

Patricia Russell, 14 metų 
amžiaus, vos neapstulbo iš 
nuostabos, kuomet priešais 
jos dvirati 100 pėdų aukščio 
pakriaušių Brooklyno Pro
spect Parke nusirito kruvinas 
vyriškis. Tačiau ji greit at
sipeikėjo, šoko ant dviračio 
ir, kiek greita, leidosi polici
jos ieškoti.

Pribuvusiai policijai nusiri- 
tusysis sakėsi esąs Saul Holtz
man, 28 metų, salesmanas. 
Kadangi jis kišeniuose tebetu
rėjo pinigų, tai menama, kad 
jis turėjo kokį susikirtimą su 
kerštinčiais. Tačiau jis tikri
no užpuolikų nepažinęs. Su
žeistas nepavojingai.

Brangi Knyga
Kuomet Ida M. Tarbell pa

raše ir išspausdino pirmąją 
knygą apie Lincoln o gyveni
mą, tikriausiai, ji nesifikėjo 
ųž ją tokio uždarbio — kam 
nors kitam, o gal nei sau. 
Knygoje, greta kitko, buvo 
100 įvairių dokumentų ir laiš
kų su žymių praeities ameri
kiečių parašais, šiomis dieno
mis New Yorke vienas senie
nomis prekiautojas kitam ją 
pardavė už $1,000.

Maureen Elizabeth Mur
phy, 22 motų, areštuota ir, 
anot policijos, prisipažinusi 
apvaginėjusi turčių namus 
Westchester apskrityje. Ji 
yra duktė pasiturinčio buvu
sio prekybininko, pastaraisiais 
laikais valdžios tarnautojo.

New Yorke paskleista tūks
tančiai meksikinės loterijos ti
kietų, vadinamų sweepstakes, 
kurių laimėtojai “laimi” tiek, 
kiek ir nelaimėjusieji—nieką.

Pajieškojimai
Ieškau merginos, noriu susipažinti, 

apsivesti ir gyventi. Pageidaujama, 
kad būtų amžiaus nuo 17 m. ar vir
šaus; svorio 135 iki 150 sv. Tikyba 
nesvarbi. Rašykite laišką lietuviš
kai arba angliškai. J. B. L. Bulius, 
26 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

(77-79)
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iLABOR LYCEUM1 
W DARBININKŲ IŠTAIGA Ž 

‘G gSales dėl Balių, Koncertų, Ban-g 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.S 

Puikus steičius su naujausiais g 
įtaisymais. 3

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
Kainos Prieinamos. įj

949-959 Willoughby Ave. g
Tel. STagg 2-3842 |M 
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įkalintas už Pagalbą 
Nusižudyti

Fred Berwick, 60 metų, 
areštuotas New Yorke kaltini
mu, kad jis padėjęs savo se
nam draugui Joe Ziakowskiui 
nusižudyti. Jį rado negyvą 
jo kambaryje, 67 Ludlow St. 
Skrodimu nustatė, kad jis nu
sišovęs, bet šautuvo jo bute 
nerado. Apklausinėjant jo 
pažįstamus, atsekė pas Ber
wick ą.

Berwick, anot policijos, pri
sipažinęs buvęs paskolinęs 
Ziakowskiui šautuvą jam to 
prašant. Jis sunkiai sirgęs' 
vėžiu, nebenorėjęs kentėti. 
Berwick sakosi n esi gailis tą 
padaręs.

Pieno Kainos
• Tyrinėjimų komisionierius
Murtagh skelbia, kad kompa- 
niškos krautuvės užtikrino 
numažinusios pieno kainas po 
centą kvortą. Pradedant ba
landžio 1-ma turėtų parduoti 
homogenized po 21 c., pa
prastąjį (approved) po 20 ir 
pusę centų.

Pasinaudokite gera proga įsigijimui
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators
Washing Machines - Electric Appliances

Gas & Combination Ranges
IT A I? TIT fA 895-897 Broadway llLj/HvJLFl W. Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH N. ZAYAN, Rep.
Kurie užeis su šiuo skelbimu, gaus nuolaidą kainose.

EVergreen 8-2439-2240

TT TOO*G DIP 411 GRAND STREET £Uri O O Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TXX 4.,™ ” TELEVISION

Stell Andersen, paskubusioji 
pianiste, koncertuos Carnegie 
Hall balandžio 5-tos vakarą 
Labrador ir North Newfound
land žuvininkų labdarybės 
įstaigai, Grenfell Association 
naudai, jai skiriant visą pelną.

DRABUŽIAI JŪSŲ GIMINĖM 
IR DRAUGAM LIETUVOJE

Vyrams Overcoats ir Siūtai 
Moterims Siūtai ir Clothcoats 

Su Kailiniukais 
Originališkos Kainos $35 iki $100.
Dabar Tiktai $5 - $10 - $15.

KASKEL’S, 9 Columbus Av., N.Y.C.
Arti 60 th St.

1 Block West of Broadway 
“New Yorko Didžioji Pawnsape”

Peter Į
KAPISKAS j

BAR & GRILL j 
■

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD į

BEER & ALES a
A W- I

32 Ten Eyck St. j

Tel. EVergreen 4-8174 |
■ I

STIll NO. S-FJ-65 MAT NO. 224

Forgetting their fear of the tricks of Time, Jennifer Jones and 
Joseph Cotten visit Jennie’s convent in this scene from the 
David O. Selznick production, “Portrait of Jennie? Picture is the 
saga of a young artist and his struggle —against the strangest kind 
of overwhelming odds —to commit a young girl’s loveliness to 
canvas. Miss Jones and Cotten are supported by Ethel Barrymore, 
Lillian Gish and an all-star cast.

Eugene Sehlaflih, kaltina
mas išvaginėjime iš namų ra
kandų, tiems rakandams su
krauti sandėliu buvęs pasirin
kęs buvusio teisėj.o Shearn 
namus ant farmų Westchester 
apskrityje. Name žiemos lai
ku niekas negyveno.

Vienu pusvalandžiu New 
Yorko gatvėse, skirtingose 
vietose, busai užmušė du se
nyvus žmones — Sarah Sil
verstein, 66 metų, ir Nicholas 
Calogeraun, 70 metų.

Parsiduoda fotografijos Studija ir 
sykiu nąmas, su 5 kambariais ir 
maudyne ir visais kitais moderni
niais įtaisymais. Priežastis biznio 
pardavimo yra, kad mirė Savinin
kas, o jo žmonai vienai sunku ves
ti fotografijos studiją. Studija išlai
kyta Bushwick apylinkėje per 19 
metų. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis pas:

Mrs. Adelle Stokes, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis 
bile laiku. (69-82)

šis 20 pėdų pločio, 28 pėdų aukščio paveikslas išsta
tytas ant Rivoli Teatro sienos prie 7th Avenue tarp 

49th ir 50th Sts., kur rodoma filmą 
“Portrait of Jennie.”

Valdinis taksavimo biuras 
pradėjo tyrinėti, kaip Joseph 
Bowling, miręs lošdamas var
guolį, niekad neuždirbęs virš 
$5,000 per metus, paliko apie 
pusę miliono dolerių turto. Jis 
dirbo taksavimo įstaigos rašti
nėje.

Policistas Tracey Smith 
areštuotas įtarimu, kad jo 
auto užgavo kitą auto, kurio 
užgavimo pasekmėje sužeistas 
asmuo mirė.

Sunkvežimiui smogus gara- 
džiaus stogo' ramstį prie 
Brooklyno 3rd Avė., nukrito 
pusė viso stogo.

FORT BRAGG, N. C. — 
Su kariniu lėktuvu sudegė 
10 lakūnų.'
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

JL

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

^5^

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

-Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE *

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y 
Tel. Evergreen 4-9612 Ą

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

—---------- ------- ------- ----------- ......—     ......................................................................................................................J.U1 Ii 'I.

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Pirmad., Bal. 4, 1949 
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