
Asamblėjoje.
Visi jie žmonės.
Vaina tarpe jėzuitų.
Neturėtų nei sirgti, pei 

mirti.
“Kelsimės ir mes.”
Isterijos auka.

Rašo A. BIMBA

Tikrai esu dėkingas Jungti
nių Tautų viršininkams už su
teikimą progos šios organiza
cijos Asamblėjoje atstovauti 
dienraštį Laisvę. Tik gaila, 
kad laikas ir sąlygos nepave- 
lina pilnai - išnaudoti visas 
progas, kaipo akredituoto re
porterio. ' Klausimai disku- 
suojami ir sprendžiami.

Gera turtingiems laikraš
čiams, kurie gali tokiuose 
svarbiuose sąskrydžiuose už
laikyti ne po vieną, bet po 
keletą korespondentų bei re
porterių. Tie korespondentai 
visur landžioje ir “žvejoja.“

Mes gi, biednas darbo žmo
nių laikraštis, turime apseiti 
ir su tuo, ką turime ir gali
me. Tikiu, jog esamose są
lygose mes gana gerai 'pain
formuojame mūsų skaitytojus.

* * ★
Pereitą savaitę ištisas tris 

dienas išsėdėjau Asamblėjoje 
ir sekiau labai svarbias disku
sijas. Jos manyje paliko gi
lų įspūdį, čia kaip veidrody
je atspindėjo abiejų pasauliui 
siekimai ir filosofijos. Mano 
išvada: kapitalistinio pasau
lio pusėje rankų dauguma, 
bet socialistinio pasaulio pu
sėje didžioji tiesa.

★ ★ ★
Stebiu aš delegatus, kores

pondentus, publiką, čia ma
tau žmones visų rasių ir tau
tų, iš visų pasaulio šalių ir 
kampų. Ir stebėtinai jie vie
nas i kitą panašūs. Visi jie 
žmonės. Vienų tamsesnė, ki
tų šviesesnė spalva, vieni 
aukštesni, kiti žemesni, bet vi
si gyvena oru, vandeniu ir 
maistu. Išskyrus vieną kitą 
arabą su susuktu “abrūsu“ 
ant galvos, visi rėdosi vieno
dai.

Bet jie “barasi,“ ginčijasi, 
vieni kitus srtierkia ir kriti
kuoja. Jų supratimai skiria
si. Jų idėjos skiriasi. O tai 
todėl, kad jie pareina iš skir
tingų klasių, atstovauja skir
tingus interesus.
h ★ /r ★

Tiesiog baisi vaina kilo 
Bostone Jėzuitų kolegijoje. 
Keturi profesoriai išmesti lau
kan.' O jie išmesti todėl, kad 
jie suradę Jėzuitų kolegijoje 
“hereziją.“ Kunigai ir da
vatkos pradėję mokyti vaikus, 
kad ir be katalikų vieros esą 
galima pasiekti dangaus ka
ralystę !

Todėl kolegijos prezidentas 
kun. Keleher išprašė juos 
laukan , už “sukilimą.“ Pasi
rodo, kad profesoriai net bu
vę parašę laišką pačiam po
piežiui ir įskundę kolegijos 
prezidentą ir štabą. Bet po
piežius tik atsiuntęs jiems pa
laiminimą, ir viskas.

Dabar jie neteko darbo* Jie 
sako, kad neklausys nė kardi
nolo Cushingo. Tik vienas 
“šventasis tėvas“ galėsiąs 
jiems pakeisti jų mintis.

Nežinia, kuomi ta jėzuitų 
vaina pasibaigs.

★ ★ ★
■ Iš Bulgarijos praneša, kad 
Jurgis Dimitrovas, komunistų 
vadas, nesveikuoja ir išvažia
vo gydytis. Komercinė spau
da jau lipa ant sienų dėlei to, 
ir^visokias pasakas audžia.

Taip jau šiandien yra: ko- 
mu*nistai neturėtų nei sirgti, 
nei mirti. Gali sirgti ir ligo
ninėje gulėti mūsų Marshall- 
ai ir Forrestalai, turėjo tei
sę net / numirti prezidentas 
Rooseveltas, arba LaGuardija, 
bet jokiu būdu tos pačios 
aukščiausios teisės mes nega
lime pripažinti komunistams!

★ ★ ★
Iš niekur niej<o mūsų su-

5-me pusi.)
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Valdinis Demokratas Sen. Fulbright Sako, Komunistai 
Pasiimtų ir Naują Paramą, Skiriamą Kinijos Tautininkam

Washington. — Republi- 
konai senatoriai Styles 
Bridges, Wayne Morse ir 
kiti smerkia Trumano- 
Ache^ono valdžią, kad ji- ne
remia siūlymo “paskolinti” 
Kinijos tautininkų valdžiai 
dar 1,500 milionų dolerių. 
Jie ragina Kongresą ištirti, 
kodėl valdžia, esą, “aplei
džia” Kinijos Čiang Kai- 
šeko tautininkų kovą prieš 
komunistus-liaudininkus.

Valdinis demokratas se
natorius William Fulbright 
jiems atsakė:

—Aš nepritariu daugiau 
pinigų siuntimui tenai. 
Nauja parama, kurią mes 
ten siųstume, taipgi patek
tu komunistams.

(Kinų liaudies armija 
kariauja daugiausiai ame
rikiniais ginklais, kuriuos 
komunistai liaudininkai pa
grobė nuo tautininkų. Ko

Sovietų Geografai Primena 
Rusų Teises Antarktyje

MASKVA. — Sovietų Są- 
jungos Geografinė Draugi
ja susirinkime bal. 15 d. nu
rodė, kad Rusijos jūreiviai 
jau 1819-1821’ metais atra
do Antarkties žemyno kraš
tą ir įvairias salas toje sri
tyje, bet paskesniais lai
kais Anglija, Amerika ir tū
los kitos šalys savaip per
krikštijo ir savinasi tas vie
tas.

(Antarktie yra didžiulis 
“amžinosios žiemos0 plotas 
aplink pietinį žemės ašigalį- 
polių. Apie rusų atradimus 
Antarktyje telpa straipsnis 
Įvairumų Puslapyje šiame 
numeryje.)

Sovietinė Geografų Drau
gija pareiškė, jog Sovietai 
turi neginčijamą teisę daly
vauti Antarkties klausimų 
sprendime.

NcW YORK. — Atplau
kęs Paul Reynaud, buvęs 
Franci jos premjeras, pasa
kojo, būk vakarinė Europa 
pageidauja daugiau ameri
konų armijos.

SOVIETAI TURI ATOMINĘ 
BOMBĄ, SAKO GEN.. B. SMITH

WASHINGTON. — Bu-i 
vęs Amerikos ambasadorius 
Maskvoj generolas Waltei; 
Bedell Smith pareiškė, jog 
Sovietų mokslininkai “pil
nai surado atomų skaldymo 
slaptybes.”

Pasikalbėjime su laikraš
čių reporteriais gen. Smit- 
has buvo užklaustas, ’ar So-1 
vietai turi atominę bombą. 
Jisai atsakė, jog turi, bet, 
girdi, Sovietai, “tur ,būt, 
dar nepasidaro daug atom- 
bombų.”

I

Generolas Smith pridūrė, 
jog “sovietiniai mokslinin
kai yra tokie gabūs, kaip ir
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Iš Jungi. Tautų Asamblėjos

munistų vadas Mao Tse- 
tung, kalbėdamas pasta
rajame Kinijos jaunimo su
važiavime Peipinge, ragino 
juos ypač išmokti kovoti 
amerikinėmis patrankomis 
ir tankais, kuriuos liaudi
ninkai atėmė iš tautinin
kų.)

Amerikos valstybės sekre
torius Dean Achesonas sa
vo laiške demokratui sena
toriui Tomui Connally’ui 
priminė, kad ši šalis, po Ja
ponijos sumušimo, davė Ki
nijos tautininkų valdžiai 
jau daugiau kaip 2,000 mi
lionų dolerių karui prieš 
kinų komunistus.

— Bet tie pinigai nesu
laikė komunistų, —' paste
bėjo Achesonas. — O duoti 
tai valdžiai dar pusantro 
biliono doleriu — tai būtu 
katastrofiška mums nelai
mė.

Turkija Perša Naują 
Sutartį prieš Rusiją

WASHINGTON. — Tur- 
kijos pasiuntiniai Washing
tone perša Viduržemio Jū
ros kraštų karinę sutartį 
prieš Sovietų Sąjungą; sa
ko būk ta sutartis reikalin
ga, kaip Atlanto Pakto pa
pildymas.

Viduržemio sutartin Tur
kija siūlo įtraukti Italiją, 
Ispaniją, Graikiją, gal dar 
ir Franci ją, kurios pietinė 
dalis ir afrikinės kolonijos 
rubežiuojasi su Viduržemio 
Jūra.

Turkija prašo Ameriką 
užgirti Viduržemio sutar
ties planą.

Pranešama, kad Ameri
kos‘valdžia atsakė, jog-nau
ja karinė sutartis dar būtų 
per ankstyva; esą, reikia 
pirmiau sustiprinti Atlanto 
kraštų priešsovietinę sutar
tį.

Be to, Washington© vals
tybės department© nariai 
paaiškino turkams, kad Ru
sija “šiuo tarpu” negręsia 
užpulti jokio Viduržemio 
Jūros krašto.

geriausi kitų kraštų moks
lininkai ištisame pasaulyj.’”

Gen. Smith vadino nesą
mone tūlų politikierių tvir
tinimus, būk amerikonai 
atominėmis bombomis per 
trejetą savaičių parblokštų 
Rusiją. Jis pareiškė, jog nė
ra pasaulyje šaunesnių ko- 
vūnų, kaip sovietiniai ka
reiviai. Esą, net jeigu rusai 
“būtų sumušti” pačiame 
fronte, tai jie per ilgiausius 
metus partizaniškai kovotų. 
Ir to karo, pasak gen. Smi- 
tho, niekas nelaimėtų.

Smithas peikė Amerikos 
valdžią už kivirčus su So
vietais dėl Berlyno.

Rašo Laisves Korespondentas
(Tąsa)

Priešpietinė sesija pasi
baigė su McNeil prakalba. 
Pirmininkas sako, kad jis 
dar turi visą desėtką kal
bėtojų.

Popietinėje sesijoje eina 
tos pačios diskusijos. Balsą 
gauna Kanados atstovas 
generolas Andrew G. L. 
McNoughton. Žmogus jau 
gerai persiritęs per pusam
žį. Jis kalba lėtai.

McNoughton sako jis kal
bąs tik iš “bėdos.” Sako: 
Mes tikėjome, kad tuo klau
simu nereikės, daug disku- 
suoti. Bet kadangi Sovietų 
delegatas “iškraipė faktus,” 
tai reikia kalbėti. Gromyko 
ir Čechoslovakijos atstovas 
į diskusijas įvedė Šiaurės 
Atlanto Paktą. Dėlto ir iš
kilo šios diskusijos.

Faktai apie Paktą vi
siems gerai žinomi. Paktas 
paremtas Jungtinių Tautų 
Čarteriu. Paktas tik apsi
gynimui. Jis prieš nieką 
neatkreiptas.

Balsavimo procedūra es
anti kreivai panaudojamą. 
McNoughton sako, kad Ka
nados delegacija pilnai re
mia komiteto pasiūlymą ve- 
tavimo teisę aprėžti. Tuo 
tarpu*, girdi, Sovietų rezo
liucijos nereikia, nes ji 
nieko nereiškianti.

Ką pasakys Jugoslavija?
Pirmininkas pareiškia, 

kad dabar kalbės Jugosla
vijos delegatas Vladimir 
Po.povich. Visi sužiuro. Ko
respondentai šnibždasi: Ką 
jis pagiedos? Ar jis sukils 
prieš Sovietus?

Bet tuojau visos abejonės

Atlanto Paktas Sunkina 
Anglams Būklę

MASKVA. — Amerikos 
padiktuota, karinė Atlanto 
kraštų sutartis jau blogina 
būklę Anglijos gyvento
jams, kaip sakė Mąskvos 
radijas. Anglijos “socialis
tų” valdžia, vykdydama tos 
sutarties • politiką,, skiria 
šimtais milionų dolerių dau
giau kariniams tikslams, 
negu pęrnai; tik biskelį pa
mažina tūlus taksus, užtat 
žymiai pabrangina svar
biausius maisto reikmenis.

— Taigi Anglijos darbi
ninkų klasė, dar nebaigus 
mokėti praeito karo išlai
das, jau verčiama mokėti 
naujo karo lėšas, — pareiš
kė Maskvos radijas anglų 
kalba.

Kiny Tautininkai Nusilenkią 
Komunistu Reikalavimam

NANKING, ’Kinija. - 
Pranešama, jog Kinijos 
ta'utininkų pasiuntiniai 
“pradedą susitarti” dėl tai
kos su kinų liaudininkais- 
komunistais. Derybos eina 
liaudininkų / sostinėje Pei
pinge.

(Amerikiniai korespon-. 
dentai iš Kinijos teigia, kad’ 
tautininkai priimą ■ dery
boms aštuonias komunistų 
išstatytas sąlygas taikai.) 

išsiblaškė. Popovich griež
tai išstojo už Tarybų Są
jungos ir Rytų Europos 
kraštų poziciją šiuo svar
biu klausimu.

Popovich aukšto ūgio, sta
tus vyras, kaip ir abelnai 
Jugoslavai, tie “kalnų gy
ventojai.” Jis kalba rusiš
kai. Kalba lėta; aiški.

Popovich sako: Mes turi
me du pasiūlymu. Tie pa
siūlymai atspindi dvi ten
dencijas. Jie paliečia mūsų 
organizacijos pamatus. Rei
kalavimas Saugumo Tary
boje didžiųjų valstybių su
sitarimo, vieningumo, kad 
padarius nutarimus, yra 
Jungtinių Tautų struktū
ros pagrindas. Tas susita
rimas reikalingas intere
sams tiek didžiųjų, tiek ma
žųjų kraštų. Taikoj išlaiky
mas priklauso nuo didžiųjų 
valstybių susitarimo ir vie
ningumo. Kas to nežino, 
tas nežino nieko. Kas tam 
priešingas, tas priešingas 
taikos išlaikymui. Sovietų 
rezoliucija gera, teisinga. 
Tuo tarpu komiteto pasiū
lymas veto teisę aprėžti 
yra nauja ataka prieš di
džiųjų valstybių ■ vieningu
mą. Tai žiauriausia ataka.

Popovich nurodo, kaip šis 
reikalavimas didžiųjų’ vals
tybių vieningo balsavimo 
Saugumo Taryboje iškilo, 
kaipo pasekmė pergalingo 
karo prieš fašizmą. Dabar 
tas principas pasidarė 
priešingas Jungtinių Vals
tijų politikai viešpatauti 
pasaulyje. Štai kodėl šios 
naujos atakos- ant šio prin
cipo. Kaip su Trumano Do- 

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Profesionalų Protestas 
Priėš FBI Unijose

NEW YORK. — CIO 
Amerikiečių ’ Profesionalų 
Unijos centras pasiuntė 
protesto telegramai prezi
dentui Trumanui ir genera- 
liam prokurorui Tomui 
Clark’ui. Protestas smerkia 
valdžią už slaptosios FBI 
policijos šnipų brukimą į 
unijas. Reikalaują, kad val
džia atšauktu savo šniokš
tus iš unijų ir liautųsi begė
diškai juos naudojus, kaipo 
iš vidaus prieš darbo uni
jas ir pažangias politines 
organizacijas.
> Profesionalų Unija’krei
pia valdžios dėmesį į FBI 
priešunijinį šnipuką A. 
Philbricką, kuris dabar 
naudojamas kaip “svietkas” 
teisme prieš Amerikos ko
munistu vadus.

Amerika Reikalauja Paleist 
Cechų Suimtą Amerikone

a PRAGA. — , Amerikos 
ambasadorius pareikalavo, 
kad Čechoslovakijos valdžia 
paliuosuotų* tamerikonę 
Vlastą Vraz’aitę. Jinai areš
tuota už tai,, kad, dalindama 
amerikines pašalpas, šnipi
nėjo karines to krašto slap
tybes ir kurstė žmones 
prieš demokratinę čecho- 
slovakų respubliką.

UNIJŲ VADAI STOJA UŽ 
PRIVALOMĄ, VISUOTINĄ 
SVEIKATOS APDRAUDĄ
Monopolinis Daktarą Susivienijimas Milionais Dolerių. 
Kovoja prieš Trumano Sumanymą dėl Sveikatos Apdraudos -

Washington. Pas prez. 
Trumaną atsilankė William 
Green, Darbo Federacijos 
pirmininkas, ir pareiškė, 
jog federacinės unijos sti
priai remia prezidento su
manymą, reikalaujantį 
įvest visuotiną, privalomą 
sveikatos apdraudą ištisoje 
šalyje.

Tuo reikalu atėjo pas 
Trumana ir CIO. centro se- 
kretorius-iždininkas James 
B. Carey ir Tarptautinės 
Mašinistų Sąjungos pirmi
ninkas Harvey Brown; abu-' 
du žadėjo dėti pastangas, 
kad priverstų Kongresą iš
leisti tokį sveikatos apdrau
dos įstatymą.

Amerikos Gydytojų Susi
vienijimas, iš antros pusės, 
piestu stoja prieš visuotiną 
valdinę sveikatos apdraudą, 
apšaukdamas ją “socializ
mu.”

Pastarasis Gydytojų Su
sivienijimo suvažiavimas

Iranas Sako Panaikinęs 
Sutartį su Sovietais

TEHERAN, Iran. — Ira- 
no valdžia paskelbė, kad ji 
panaikina 1921 metų sutar
tį su Sovietų Rusija. Ta su
tartis leidžia Sovietams at
siust savo kariuomenę į 
Iraną, jei gręstų karinis pa
vojus iš tos pusės.

Irano valdovai sako, kad 
jam įstojus į Jungtines Tau
tas, ši sutartis, girdi, “sa
vaime pasinaikina.”

Sovietų vyriausybė atšau
kė visus savo konsulus iš 
Irano, o sovietinis ambasa
dorius Ivanas Sadčikovas 
išvyko Maskvon pasitarti.

(Sovietų spauda ir radi
jas kaltino Ameriką,, kad ji 
daro Iraną karine savo sto
vykla prieš Sovietų Sąjun
gą. Amerikiniai korespon
dentai dabar praneša, kad 
jankiai palaiko savo armi
jos dalinį Irane.)

Irano valdžia pasakoja, 
kad Sovietų pasienio, ka
riuomenė, esą, užpuldinėjus 
Irano,sienos sargus.

ČIANGAS' UŽGROBĖ BEVEIK 
VISĄ KINIJOS IŽDĄ

Nanking, Kinija. — Kuo
met Kinijos prezidentas- 
diktatorius Čiang Kaj-šekas 
neva pasitraukė iš valdžios, 
užleisdamas vietą generolui 
Li Tsung-jenui, tai jis išsi
vežė į pietinę Kiniją bent 
75 nuošimčius viso valdžios 
aukso, sidabro ir ameriki
nių dolerių.

Tuo būdu Čiangas užgro
bė apie 335 milionus dole
riu auksu, sidabru ir ame- 
rikiniais pinigais, kaip, ap
skaičiavo dabar Kinijos 
tautininkų seimo kontrolės 
taryba.

LAISVĖ—LIBERTY
lio Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn fl, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

Dienraščio XXXI.

apdėjo visus savo narius 
$25 mokesčiais kovai ’prieš 
tokią apdraudą. Tas susi
vienijimas, savotiška dak
tarų monopolija, sudėjo pu
sketvirto miliono dolerių 
kampanijai prieš visuotiną 
sveikatos apdraudą. Šių 
daktarų “lobe” vaišina ir 
visaip apdirbinėja senato
rius ir kongresmanus, kad 
atmestų tą sumanymą.

Jie .ypač paveikė repub- 
likonus senatorius Robertą 
Taftą, Al. Smithą ir For- 
resta Donnelli. Šie senato
riai, priešindamiesi privalo-' 
mai apdraudai, tad ir įnešė 
savo “sveikatinį” bilių. Jų 
bilius perša paskirti tik po
rą šimtų milionų dolerių ir 
padalint visoms valstijoms, 
esą, sveikatos reikalams ap
rūpinti.

•— Tas republikonų bi
lius yra monas, kurį mono
polinis Gydytojų Susivieni
jimas įkvėpė senatoriui 
Taftui ir jo bendrams, —- 
pareiškė daktaras Channing 
F ro th i ngham, p i r m i n i n kas 
Komiteto dėl Nacionalės 
Sveikatos apdraudos. — 
Tokiu monu jie stengiasi 

įtiktai sumušti valdinį ap
draudos pasiūlymą.

D r. Froth i ngham, buvęs 
Massachusetts Valstijos Gy
dytojų Draugijos pirminin
kas, taip pat nurodė, jog 
atžagareivių vadovaujamas 
Amerikos , Gydytojų Susi
vienijimas yra paveikęs 22 
valstijas išleisti įstatymus, 
kurie uždraudė net laisva- 
norius piliečių sveikatos 
apsidraudimo planus.

/

Prezidentas Trųmanas 
ketina'per radiją atsišauk
ti tiesiog į balsuotojus, kad 
priverstų Kongresą išleis
ti visuotiną sveikatos ap
draudos įstatymą.

Apdraudos fondas būtų 
sudarytas įmokėjimais tam 
tikro nuošimčio nuo algų.

ROMA. '— Popiežius ra
gino padaryti Jeruzalę tar
ptautiniu miestu Jungtinių 
Tautų žinyboje.

Čiango sėbrai, be to, per
gabeno sau 30 milionų do
lerių vertės aukso ir sida
bro į Formozos salą, kurią 
jie laiko “tvirtove” prieš ko
munistus.

Dabartinio valdžios “va
do” Li’o pasiuntiniai prašė 
Čiangą sugrąžint užgrobtą 
valdinį iždą, čiangas at
metė prašymą.

Nustojus aukso-sidabro, 
kaip atramos popieriniams 
pinigams, tautininkų “bu- 
maškų” vertė nupuolė 345 
nuošimčiais per paskutines 
dvi savaites.
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Diskusijos Jungtinėse Tautose
Jungtinių Tautų asamblėjoje, kurios sesijos tęsiasi 

New Yorko priemiestyje (Flushing Meadows) iškilo dis
kusijų dėl Šiaurės Atlanto'Pakto.

Tarybų Sąjungos atstovas Gromyko, liesdamas šį ■ 
paktą (sutartį) atvirai pareiškė, jog tai yra karinė su- ■ 
tartis, karo reikalams taikyta; : 
ne taikos.

Ta pačia linkme kalbėjo Lenkijos atstovas Katz-Suchy.
Amerikos ir Anglijos atstovai sako: ne, tai nėra agre

sijos dokumentas, tai taikos dokumentas.
Netenka čia nei sakyti, jog šis klausimas asamblėjoje 

išspręstas nebus. Vieni sakys taip, kiti sakys kitaip.
Jokio* bešališkumo Jungtinėse Tautose šiandien nebe

liko. Jungtinės Valstijos turi savo tautų bloką, o Tary
bų Sąjunga — savo. Jungtinės Valstijos turi didesnį 
bloką, nes daug mažesniųjų tautų, kurios ir norėtų pa
sakyti savo nuomonę atvirai, bijosi tai daryti, kadangi 
tai reikštų, kad jos negaus dolerių, — kai Dėdė Samas
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agresijos dokumentas, o ; kinančiai. Kalba apie pašau- ir pažangos veikėjų ir
i linės taikos uždavinius, 
apie inteligencijos vaidme
nį pastangose ]

I taikai išlaikyti. Pat pirma 
| jis Tarybų delegacijos var- 
į du pasveikino visus Ameri- 
! kos geros valios darbuoto
jus už pasaulinę taiką, vi
sus pažangiuosius mokslo 
ir kultūros atstovus.

— Mums malonu sutikti 
geriausius Amerikos inte
lektualus. Mes išvien eina- 

i me su jais kilniojoj taikos 
gynimo pareigoj. Aš esu 
tikras, kad ši konferencija 

i padės bendrajam mūsų tik- 
■ slui. Būtų geistina užmegs-

Įdomu, tačiau, tai, kad Tarybų Sąjungos ir Lenkijos 
atstovų nuomonė supuola su nuomone tų amerikiečių, 
kurie kovoja už taiką. Henry A. Wallace ir jo šalininkai, ’ 
daugybė dvasiškių ir visuomenininkų teigė ir teigia, jog ; 
Atlanto Paktas yra ągresijos dokumentas. Na, o Jung-1 
tinių Valstijų oficiali pažiūra tuo reikalu supuola su i 
visais tais, kurie rėkia už karą prieš Tarybų Sąjungą!

Jau tik tas vienas faktas parodo, jog Atlanto Paktas 
yra agresijos paktas ir jis vyriausiai nukreiptas prieš | 
T. Sąjungą.

Teisingai Gromyko ir Katz-Suchy pastebėjo: Mes ne

' dviejų tautų žmonių kultū- 
į ros atstovų. Tas draugišku- 
Į mas prisidėtų prie taikos 
j įkūrimo pasaulyje. Turėtu- 
; me palaikyti glaudžius ir 
; draugiškus ryšius, pagrįs- 
i tus pasitikėjimu ir abipu-

paisome, ką jūs eiti sukote asamblėjoje, mes žiūrime, ką, ^įškči pagarba.
Kiekvieną kalbėtoją pdb-kalba jūsų senatoriai, jūsų kongresmanai, jūsų gink

luotųjų pajėgų vadai, jūsų stambioji sp“"1 ’
ir ne tiesiogai, sako tai, ką mes sakome!

Lenkijos atstovas pakiša tokią ištrauką iš vieno niū- j 
jorkiškio dienraščio: •

“Apie 70 strateginių vietų yra amerikinių militarinių 
planuotojų nužymėta užpuolimo taikikliais... Nacionale 
Apsigynimo Įstaiga šias vietas laiko susižymėjusi slap
čiausiuose žemėlapiuose. Patikimi militariniai pareigū
nai, sako, jog šituose planuose įimta svarbiausieji Tary
bų Sąjungos pramonės centrai...”

Mes nuo savęs galime tiek pridėti: tokių pareiškimų, 
kaip šis, kurį citavo Katz-Suchy, yra buvę tiek ir tiek. 
Atvirai, be jokios atodairos, karo provokatoriai plepa, 
kaip jie pradės karą prieš Tarybų Sąjungą!

Kai Šiaurės Atlanto Paktas buvo pasirašytas, visi ši
tie karo provokatoriai labai nudžiugo!

Ką gi tai reiškia?
Tai reiškia, jog kiekvienas naujo karo troškė jas J žino 

ir supranta, kad Atlanto Paktas yra agresyvis dokumen
tas, taikomas karui, o ne taikai pasaulyje palaikyti.

Tai žino ir supranta ir tie mūsų diplomatai bei parei
gūnai, kurie Jungtinių Tautų asamblėjoje siekiasi nu
ginčyti T. Sąjungos ir Lenkijos atstovų teigimus.

i mentais, bet jau Šostakovi- 
j čių, tai už vis labiausiai. O 
kai pirmininkas dar pareiš- 

i kė, jog gerbiamasis s ve
rčias skambins* pianu savo 
Į kompoziciją, entuziastiška 
I publika sukėlė ovacijas.

Ar Išklausys Jo Prašymą?
Gerhart Eisler, Vokietijos komunistų vadas, prievarta 

laikomas Amerikoje, padavė prašymą Jungtinėms Tau
toms, kad jos jį užtartų, kad jos pareikalautų Jungtinių 

• Valstijų vyriausybės, kad Eisleriui būtų leista vykti na
mo, grįžti Vokietijon.

Eisleris savo prašymą remia pačių Jungtinių Tautų 
priimta Žmogaus Teisių Deklaracija, kurioje sakoma: 
“kiekvienas turi teisę išvykti iš bet kurios šalies... ir 
grįžti į savo šalį.”

Kaip žinia, Eisleris karo metu gyveno Jungtinėse 
Valstijose prieš savo norą: jis buvo bevykstąs Meksikon, 
liet jo Amerikos valdžia ten neleido.

Tuojau po karo Eisleris buvo gavęs iš valstybės de
partment© leidimą grįžti, Vokieti jon, bet kai jis buvo pa
sirengęs iš čia išvykti, jį federalinė valdžia suareštavo.

Pirmiausiai jis buvo apkaltintas atomo bombos pa
slapčių “išvogimu,” vėliau tokiais ir kitokiais dalykais, 
na, ir š-is vyras dar vis tebelaikomas čia. Jis buvo teis
tas ir nuteistas kalėti, bet jo dvi bylos yra aukščiausiame 
šalies teisme.

Prieš tūlą laiką Leipzigo universiteto vadovybė krei
pėsi pas Eislerį, kviesdama jį ten profesoriauti; jis gavo 
visą eilę prašymų iš Vokietijos darbininkų organizacijų, 
kad grįžtų, bet grįžti jis negali — jo neleidžia.

Taigi Eisleris dabar (rodosi, antru kartu)- kreipiasi 
į Jungtines Tautas, reikalaudamas ju užtarimo.

Kaip žinoma, Žmogaus Teisių Komisijos (prie Jung
tinių Tautų) pirmininke yra Eleanor Rooseveltienė. 
Eisleris kaltina ją laužyme Žmogaus Teisių Deklaraci
jos, kurią pati Rooseveltienė gamino ir už kurią ji stojo.

Jei toks prašymas būtų atėjęs iš žmogaus, panašiai 
sulaikyto Tarybų Sąjungoje, tai ponia Rooseveltienė bū
tų jau pradėjusi kelti skandalą. Deja, Eisleris yra su
laikytas Jungtinėse Valstijose!...

JONAS KAšKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!
(Tąsa)

Nusikalbėjo vyrukas ten
dencingai ir — neteisingai. 
Mat, čia būta susitarimo su 
J. V. valdžios tūzais... 
Publika santūriai pareiškė 
savo nesutikimą, o publika 
savo • nesutikimą, o pirmi
ninkas paaiškino, kad davė 
Kozinsui kalbėti, pagal 
demokratinius principus, 
nes šitokioj taikos konfe
rencijoj taikos 
gali laisvai tarti 
žiūrius.

Kalba Tarybų
žiba Dmitris Šostakovičius. 
Kalba ramiai, kukliai ir įti-

šalininkai
savo po-

žemes pa-

tarybine muzika. Ukrainai 
stoja prieš tikybos perse
kiojimą. Prieš Mindšenti 
teismą... Kai kurios mote
rėlės pūtėsi tautiškais uk- 
rainų rūbais.

Paskiau laikraščiuose ma
čiau tų demonstrantų at- 

, foto nuotraukas, 
jie dievobaimingai 

maldingai suklupę ant ke
lių, girdi, meldžiasi už pra- 

Tokie žmonės veikia ne tik 
su gubernatoriaus Diujo 
palaiminimu ir užgyrimu, 
bet iš viso jie veikia prieš vaizdus 
taiką, o ne už taiką. paįp

Istorinis bankietas — 
konferencijos įvadas baigė
si dideliu dvasios pakilimu. 
Paskiau paaiškėjo, kad da
lyvių Čia būta apie du tūks
tančiai, o gal dar koks 
tūkstantis vidun nedasimu- 
šė, vietos daugiau nebebu
vo. Besibūriuojanti publika, 
užmačiusi Henri Valesa, 
skardžiai jį sveikino katu
čių plojimais, kaipo vieną 
pačių nuoširdžiausių taikos

• va-
do vu.v

Vargu buvo prasimušti
pasaulinei | pro šita tirštą taikos dar-

su manim vienas konferen
cijos dalyvių sakė matęs, 
kaip įvyko tas “ekstazės pa
gautos” “maldos už -tėvy
nę” inscenizavimas. Sugru
puoti ant kampo su iškel
tais plakatais, demonstran
tai, pagal pramatoriaus 
ženklą suklupo pasidėję 
laikraščius, maldingam iš
tempė veidus, o čia fotoka
merų gerklės tik šaudo, tik 
švytauja, tik traukia nuo
traukas ...

Vienoj vietoj kažkaip 
I susibarė tarp savęs de
monstrantų grupelės. Ka
talikai veteranai niršo, kaip 
čia drįso dalyvaut demons
tracijoj žydai veteranai. Čia 
jiems ne vieta... Buvo net 
ir bažnytinių vėliavėlių ir 
net vienū cariška vėliava. 
Laikraščio korespondentas 
paklausė tos vėliavos nešė
jo, kodėl jie demonstruoja 
su caro vėliava. Susiglumi- 
nęs vėliavnešis tarstelėjo iš 
gomurio, kad čia, girdi, ne 
cariška, bet rusiška vėlia
va ...

(Daugiau bus)

buotojų antplūdį. Galiausiai j 
atsidūriau ant gatvės. Dar-! 
raus, klausaus, kurgi dejos 
anie prieštaikiniai demons
trantai, kuriuos taip uoliai 
organizavo ir garsino viso
kie nelemtieji patamsių 
apuokai. Vos keletas jų be
sima te prie didžiųjų viešbu
čio durų. O apie septintą 
valandą jų galėjo būti pi- 
kieto eilėse keli šimtai. Bu
vo tai reakcijos nepajėgu
mo demonstracija. Juk jau 
už keliolikos dienų pirma 
konferencijos ir laikraščiai, 
ir radijas, ii* visokiomis 
kalbomis paskleisti lapeliai, 
vienas kitą užrėkdami, pra
našavo — tu demonstrantu 
būsią desėtkai tūkstančių.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAUNIEČIAI DIRBA 

(AUNAS, sausio 14 d. — 
nguvos” aliejaus kombina- 
kolektyvas garbingai vyk-

zacijos jau turi ant pagata
i' vo 15 tūkstančių ištikimų ”1 
tikybos gynėju, legionieriai to 

do prisiimtus įsipareigojimus.
Aliejaus cecho darbininkai, 

i vykdydami sayo pažadą, 
į gruodžio mėnesį viršum plano 
I pagamino 25 tonas aliejaus, 
i Muilo cecho kolektyvas paga- 
. mino 4 1 tonomis muilo dau
giau. negu buvo įsipareigojęs, 

j o muilo miltelių cechas—12 
tonų daugiau, kaip kad pasi

— 5 tūkstančius, o įvairiosz C

reakcinės tautinės grupės
— Ukrainai, slovakai, len
kai, vengrai —- dar kelius 
tūkstančius. Tai iš viso bū
sią mažiausia 'bent 35 tūk
stančiai įkaitintų, suagituo
tų demonstrantų, kurie už-

I rėksią ir nustelbsią “rau
donuosius” Taikos delega
tus.

Tačiau tikrovėj tų nelai
mingų tamsos pašlemėkų 
susidarė vos kely-šimtai, ku
rie palaipsniui tirpo ir ėjo 
retyn ir retyn. Eidamas 
vakarop į didįjį viešbutį, 
tėmijau anų narsuolių iš
vaizdą. Buki, Reprasmiška? 
šiurkštūs, netašyti veidai, 
kame atspindi protinis su
stingimas ir su kempėj imas, 
isterijos perimtos moterė
lės, chuliganiški paaugliai. 
Daugelis aiškiai girtų, ku
rie nesidrovėjo prikimu
siais balsais gaikščioti ne
švarius žodžius, iššaukia
mus įžeidimus. Tų pikieti-

i ir įžymioji Amerikos rašy- 
i toj a dramaturge Lelija 
į Helmanaitė.’ Pat pirma jį 
i mandagiai, bet tvirtai atsa- 
■ kė žurnalo reporteriui Ko
zinsui, kad tai buvo labai ne 
vietoj ir netaktiška išeiti 
su tokiais užmetimais ati
dengimo vakare. Tam* vie
ta — patys posėdžiai. Tik
ras, nuoširdus taikos šali- 
lininkas būtų galėjęs visas 
savo abejones pareikšti pa-, 
čios konferencijos posėd
žiuose, kur yra vieta viską 

.aptarti; apsvarstyti ir išva
das padaryti. Helmanaitė 
pareiškė, jog tokia. Kozinso 
kalba savo dvasia ir pa
kraipa artimesnė tiems

'žmonėms, kurie, panašiai ninku plakatai irgi rėkavo 
j kaip ir liberalas socialistas 
• Sidni Hukas, šiuo pačiu 
metu rengia kitą konferen
ciją, kad suplėšius šiąją.

“Ramunes” konditerijos fa
briko kolektyvas visiškai re- 
konstruavo įmonę. Gamyba 
s u t v a r k o m a k o n v e j e r i n i u -s r o - 
vhiiu metodu. Rekonstrukci
jos dėka padvigubėjo įmonės 
pajėgumas. 1948 m. gamy
bos planas žymiai viršytas, 
nors apie du mėnesius užtru
ko rekonstrukcijos darbai. 
Per 1948 m. 11 mėnesių vals
tybei sukaupta 1 milijonas 
200 tūkstančių rublių.

Gamyboje pasižymi “Ramu
nės” fabriko darbininkai Gas- 
tilavičius, Permitinas, Lebede- 
vienė, Sirtautienė ir k t. Jie 
jau įvykdė savo pen kinetines 
darbo programas.

Š-iemet pieninė patieks daug 
nauju gaminių. Sausio mėne
si bus gaminama įvairių nau
ju pieno produktų dirbinių ir

savo chuliganiškais šūkiais:
Mums čia nereikia raudo
nųjų. Tegul sau važiuoja 

Šostakovičius su savo

Einant j Baltąjį Narna pasitarti dėl visa šališkojo sveikatos .ąpdraudbs plano (iš 
kairės) senatoriai Elbert D. Thomas iš Utah, Matthew Neely iš W. Va.,, Claude -P.eppei 
iš Floridos, James Murray iš Montanos, AF L ir CIO viršininkai taipgi užgyrė. jų planą.
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gėriinu. Įrengiama^ naujas 
cechas varškiniams pyragai
čiams gaminti. Vartotojams 
apsčiai bus patiekta pieno 
šampano, įvairių sūrių, pieno 
giros, vaikams — saldžių sū
riu. šokoladinio sviesto, kefiro 
ir kitų pieno gaminių.

★
“Grožio” fabriko kolekty

vas' įsipareigojo įvykdyti sau
sio ir vasario menesių gamy
binį planą 105 procentais, ga
minių savikainą sumažinti 2 
procentais, darbo našumą pa
kelti 8 procentais ir išleisti ne

mažinu kaip 3 naujas gami
nių rūšis.

★ ★ ★
Kaimo Kino Mechanikai

KAUNAS, sausio 14 d. — 
32 kino mechanikus ir 20 mo
toristų parengė veikiantieji 
čia kursai. Naujieji specia
listai vyks į kaimo vietoves— 

i jie aptarnaus kilnojamuosius 
! kinus. «N. Jonaitis.

BOMBAY. — Indijos val
džia uždarė 10 komunistų 
ir kairiųjų laikraščių.

Parama Dienraščiui
Gražūs atsiliepimai dėl pagalbos dienraščiui kovoje su 

infliacija. Čia paduodame apie menesio laiko rezultatus 
iš finansinės paramos dienraščiui.

Prašome pasiskaityti gražių laiškelių:
“Draugai: Nuo Rochesterio- LLD 110 ir 50 kp. bend

ros pramogos Laisvės vajininkams pagerbti ir moterų 
dienai minėti dalis .pelno ir aukų Laisvei — $54. Vardai 
tilpo korespondencijoje. Draugiškai, L. Bekis, Roches
ter, N. Y.”

“Gerb. Tamstos —.Aš siunčiu dešimtį dolerių, iš ku
rių septynis' dolerius atsiskaitykite už mano prenume
ratą metams ir $3 aukoju į Laisvės popierio fondą.

Vasario 20 d. buvau apsirgęs plaučių uždegimu. Su
praskite, jog mano amžiuje 79 m., ir išdirbusiam mamo
se 24 metus, buvo sunku* mano širdžiai ir plaučiams to
je ligoje atsilaikyti, tačiau jau sveikstu ir vėl geriau jau
čiuosi. Su pagarba Jums, George Banišauskas (Benson) 
Moscow, Pa.”

“Gerbiamieji: Pavasario švenčių proga, įteikiu dien
raščiui Laisvei dovaną $10. Draugiškai, Pranas Jočionis, ą 
Detroit, Mich.”

“Brangūs Draugai: Mes turėjome gana geras vakaci- 
jas ir 21-mą šio mėnesio išvažiuojam iš Texas į namus. 
Vėlinu jums viso gero ir prisiunčiu Laisvės reikalams $5. 
Draugiškai, Anthony J. Orlen, Webster, N. Y.”

“Laisvės Adm.: Draugas Leonas Tilvikas, iš Easton, 
Pa., svečiuodamasis saulėtoj Floridoj, paaukavo dien
raščiui Laisvei $5. Čia randate money-orderį. Draugiš
kai, V. J. Stankus, Miami, Fla.”

Daugiau aukb nuo asmenų ir• organizacijų:
Mildred Savukaitis - Gudovich, Muse, Pa. ....... $6.00 3 
Laisvės vajininkai, B’klyn, N. Y. (per A. Balčiūną) 5.00 
Ona Visockienė, Kensington, Conn......................... 5.00
Jonas ir Tessie Stočkai, Newark, N. J. ................... 5.00
LLD 4 kp., Portland, Oregon, (per J. Stupur) .... 5.00 
A. Gasper, Grand Rapids, Michig............................. 5.00
Paul Gustas (graborius), Brooklyn, N. Y.................. 5.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn......... ......................... 5.00
M. Kavaliauskas, So. Beloit, Ill................................. 5.00
Michael Gavėnas, Pittsfield, Mass...........................  5.00
K. Joneliūnas, Brooklyn, N. Y. :..............  5.00
Jonas Kaminskas, Johnson City, N. Y...................   5.00
Ona Sidarienė (Sedar), Paso Robles, Calif.............. 5.00
Anna Kangiser, Randolph, Mass, (minėjimui 21m.

sukaktį nuo jos vyro Adolpho, mirties. Neperse- 
niai mirė ir Kangiserienė) ............................... 5.00

Frank Mergiunas, New York City, N. Y................. *3.25 y
A. Milusevičius, Cambridge, Mass........................... 3.00
J. Uzubal, Chicago, Ill................................................. 3.00
Jurgis Šalčius, Hoboken, N. J. ....... ............... 3.00
V. Vaznys, Bridgeport, Conn. ................................. 3.00 4
Marie Bal ton, San Francisco, Calif....................... .  • 3.00
Charles Larke(y, New York City, N. Y......................3*00
Viktorija Pažarckienė, Chicago, Ill......................... 3.00
Jonas Bernadys, Gardner, Mass................................ 3.00
Juozas Kazlauskas, Lowell, Mass. ...’...................... 3.00
F. Sutkaitis, Cleveland, Ohio ................................. 3.00
G. Naujokas, Toronto, Canada ............................... 2.00
Povilas Rainys, Brooklyn, N. Y..........................  2.00
K. Šimonis, Toronto, Canada............................... •• • • 2.00
P. Gutauskas, Toronto, Canadą ............................. 2.00
P. Paul, New Kensington, Pa....................  2.00
Mrs. Adam Bush, Brooklyn, N. Y................................ 2.00
A. Janušis, Montreal, Canada ...................  2.00
Benny Ivanauskas, Toronto, Canada ...................... 2.00
Frank Jakubaitis, Putnam, Conn.................................. 1.00
Ona Mažuikienė, Dorchester, Mass.................  1.00
A. Jakstonis, Trenton, N. J............ . .................. • 1.00
J, Ragažinskas, Merchantville, N. J......................... 1.00 *
F. V. Ramanauskai, Minersville, Pa......................... 1.00
J. Baltrūnas, Milford, Conn...................................... 1*00 
•Vincas Pačėsas, Worcester, Mass...............................  1.00
Juozite Kamarauskas, Girardville, Pa. .................... 1.00
LevutKSeleųionienė, Lewiston, Me. ........................... 1.00,

)   t
Po vieną naują skaitytoją prisiuntė šie asmenys: 
Pijušas Stankevičius, Mahanoy City, Pa.; P. Šlekaitis,

Scranton, Pa.; C. K. Urban, Hudson, Mass.; Adam Mar
kūnas," Chicago, Ill.; A. Švėgžda, Bridgeport, Conn.; J. 
Matulevičia, Dorchester, Mass.; St. Tvarijonas, Detroit, 
Mich.; S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.; J. Urbonas,
Pittsburgh, Pa.; P. P. Gribas, Grayland, Wash.; J. Swin
gle, Tar riff ville, Conn. * ' ?

Dėkojame visiems už gražią paramą dienraščiui ir lin
kime kitiems dienraščio Laisvės patriotams juos pasekti.

Laisves Administracija. ►
----------------Ji-------- ,______________________ _____________ _ ___________ \___________z I ■ < - Y
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KAIP APSISAUGOTI NUO BJAURIOSIOS TRICHINOSIO LIGOS£

Kiauliena maistingesnė 
už jautieną ar avieną. Bet, 
vartojant kiaulieną, reikia 
apsisaugoti nuo šlykščios, 
beveik neišgydomos trichi-1 
nosio ligos.

Pastaruoju 
daug mažų vaikų 
trichinosiu. Tėvai - motinos • 
yra girdėję, kad sveikiau į

šimtaprocentinio užtikrini- 
nimo, kad ji būtų laisva 
nuo trichinosio. Trichinos 
parazitas yra toks mažiu
kas, kad be padidinamojo

‘ stiklo jis nematomas. O tū- 
l-iikn vnnn ^ems inspektoriams trūks- 

suserga ■ta ar noro P^didina-
- g Į muosius stiklus naudoti.

Vadinasi galutinoji atsa- 
♦ valgyti nepervirintą ar ne- j komybė tenka šeimininkei 

i mylimuosius 
Šeimininkė 

su nepasitikėjimu

neperkepintą jautieną; to-; saugoti savo 
mėsos ga- nuo tos ligos, 

ir duo- privalo : 
vai-1 žiūrėti į visokią kiaulieną, 

i ypač į šviežią ir į maltą 
; “hamburgams” mėsą.

Nedakepta
Daugelis su pasigėrėjimu 

į valgo nedakepta jautieną, 
iš kurios rasoja 'rausvi sy- 

; jeigu iš keptos

dėl, iš “maltos 
mina “hamburgus 
da juos nedakeptus 
kams. Tame jau pavojus.

Kada pirkikas pareika 
Jauja maltos mėsos, jis su 
pranta, kad mėsininkas per . 
varys jam per mašinėlę ti-1
ktai jautieną. Bet ne visuo
met taip yra. Dažnai mė- Vai. p>et jeigu iš keptos 
sininkai primaišo kiaulie- kiaulienos srovena rausvos 
nos, kuri gali būti apsikrė-1 su]įyS, dar nesaugu ją 
tus trichinos kirminėliais. 1 valgyti; ta kiauliena turi

Kai kurių 'miestų įstaty-i būti kepama tol, kol'jau 
nepasirodys tokių sulčių. 
Rausvas kiaulienos skystis 
gali reikšti, jog dar ne vi
sos trichinosio kirmėlaitės 
karščiu numarintos.

Jeigu perkama gatavai 
valgymui pagaminti kiau
lienos produktai, tai reikia 

i užsitikrint, kad jip buvo tin- 
; karnai inspektorių

* mai reikalauja, kad par
duotuvės pažymėtų, jog 
maltoje jų mėsoje yra ir

’ kiaulienos; bet kiti miestai 
to nereikalauja. O net ten, 
kur įstatymas įsako nuro
dyti, jog kartu su jautiena 
yra malama kiauliena, tai V 7
įstatymas dažnai apeina
mas. karnai inspektorių peržiū-

Tūli pirkikai patys užsi-1 r§ti. O jei nėra to užtikri- 
sako sumalt jiems kiaulie- > nimo, tai visai jų nepirkti, 
nos. Kiti prašo tiktai jau-' 
tienos. Bet mašinėlėje bū-; 
na kiaulienos palaikų, ku- i 
rie išeina sykiu su jautiena. 
Tuose gi palaikuose gali 
būti trichinosio kirminėliu 
arba jų perų.

Pirkusi maltos jautienos, 
šeimininkė drąsiai iš jos 
gamina nedakeptus keps
nius nesitikėdama, jog toj 
mėsoj ,gali būti . nesveikos 
kiaulienos priemaišų. O jei
gu jų būna, tai šeimos na
riai ir gali gauti trichinosio

Perkamos gatavai paga
mintos valgymui kiaulie
nos dešros, kumpiai ar ki
tokia “ilgaveidės” mėsa tik 
tuomet galima laikyti sau
gia, jeigu ji pagaminta su 
federalės ar vietinės val
džios inspektorių priežiūra.

Tatai nereiškia, kad viša 
be inspekcijos pagaminta 
kiauliena būtų užteršta tri
chinosio kirmėlaitėmis. Ta
čiaus, kur nėra inspekcijos, 
tai stinga ir apsaugos.

Apsaugos Būdai
Federalės valdžios inspe

kcija užgiria tris sekamus 
būdus užtikrinimui, kad 
kiaulienoje neliktų gyvų 
trichinosio kirmėlaičių, bū
tent:

Šaldyti per tam tikrą lai
ką iki zero ar 5 laipsnių 
žemiau zero šalčio;

Virti arba kepti kiaulie
ną taip, kad kiekvienas jos 
kąsnelis 
bent iki 
mažiau;
pasiekti ir patį kumpio ar 
“porkčapo” kaulą;

Sūdyti ir džiovinti kiau
lieną taip, kaip valdinės 
taisyklės nurodo.

Konservuota,, “kenuota”1 strukciją, pagal kurią lai- 
kiauliena > laikoma saugia' vai turėjo apžiūrėti Pietų

būtų įkaitintas
137 laipsnių, ne 

toks karštis turi

Sirgimai ir Mirtys
Nuo trichinosio miršta 6 

iki 16 nuošimčių juom ap
sikrėtusių žmonių, ir ta li
ga daug plačiau pasklidus, 
negu daugumai žinoma.

Apie 30 nuošimčių ame
rikiečių serga ar sirgo tri
chinosiu, tai būtų bent 42 
milionai jo ligonių. .

Ir dar nėra jokio tinka
mo vaisto tai ligai išvyti iš 
kūno, kaip sako clr. Charles 
F. McKhann, Kūdikių Ligo
ninės direktorius ir West
ern Reserve Universiteto 
profesorius, Clevelande. Jis 
todėl ragina visus budėti ir 
saugotis to pavojaus.

— Trichinosio pavojus 
dabar gręsia labiau, negu 
bet kada, — rašo Louisa 
Bruner Hygeia žurnale, ku
rį leidžia Amerikos Gydy
tojų Susivienijimas. — 
Jautiena labai pabrangus; 
todėl žmonės vis daugiau 
perka vadinamos “taupios” 
maltos mėsos kepsniams. 
Kur šeimininkės pirmiau 
paprastai užsakydavo su
malti steiko, dabar jos tu
ri pirkti tiktai pigesnės 
maltos mėsos kurion daž
nai pakliūva ir kiaulienos 
mėsgaliai.

Parazitinė Liga
Trichinosis — tai parazi

tinė liga. Ją iššaukia smuk

l kūtes kirmėlaites, moksli
niai vadinamos Trichinellae 
spirales. Jų patinukai yra 
apie vienos šešioliktos co
lio dalies ilgio, o pataitės 
turi apie vieną septintadalį 
colio ilgio. Tas kirmėlaites 
galima matyti per paprastą 
padidinamąjį stiklą (mag
nifying glass). Jauni jų ge
malai, apsigaubę tam tik
romis pūsliukėmis, apsi
gyvena kiaulės raumenyse.-

Karštas ir gana ilgas 
kaitinimas užmuša tų kir
mėlaičių gemalus, taip kad 
jie lieka nekenksmingais.

Kas kita, jeigu trichinos 
gemalas gyvas patenka į 
vidurius. Čia gemalo pūs- 
liukė ištirpsta, ir išeina 
laisva kirmėlaitė, kuri bręs
ta ir netrukus pradeda vei
stis. '

Viena pataitė gali pripe- 
rėti iki tūkstančio gemalų.

Subrendusi kirmėlaitė į- 
sikimba į žarnos sienelę, 
kur ji gali gyventi ir veis
tis iki septynių savaičių.

Išsiritę iš savo pūsliukių 
gemalai prasigręžia per 
žarnų sieneles į limfos kana
liukus; limfos skystimas 
nuneša juos į kraują, o 
kraujas išnešioja tuos ge
malus po visas kūno dalis.

Mėgiamoji trichinos kir
mėlaičių gyvenimo vieta

yla raumenys.
Į kitus kūno organus pa

kliuvę jų gemalai neišsivys-
to.

Ilga Liga
Kirmėlaitės įsiskverbia 

vidun, susiraito, apsitrau
kia savotiška pūsliuke ir 
taip gyvena ten 10 iki 20 
metų.

Jeigu žmogus per tiek 
laiko nemiršta, tai tom kir
mėlaitėm nugaišus, jis ir 
pasiliuosuoja nuo trichino
sio. Tačiaus jam gali tuo 
laikotarpiu- pasitaikyt iš 
naujo apsikrėsti trichinos 
parazitais. Tad ir pasikar
totų ta pati istorija.

Tokio pavojaus yra ir iš 
žiurkių pusės. Žiurkėms 
taipgi kimba trichinosis; ir 
jų kūnuose auga ir veisiasi 
tos kirmėlaitės panašiai, 
kaip žmoguje.

Sekrdyklų žiurkės ėda 
trichinuotos kiaulienos at-, 
matas. Taip apsikrėtusią 
žiurkę gali paskui kiaulė 
suėsti, o iš nedavirtos-neda- 
keptos kiaulienos trichina 
gali įkibti žmogui į vidu
rius.

Atmatų Pašaro Pavojus
Trichinosį labiausiai ple

čia tos kiaulės, kurios še
riamos .miestinėmis atrrla- 
tomis; į atmatų dėžes pa-

kliūva kiaulienos mėsgaliai 
su trichinos parazitais; 
taip ir apsikrečia ėdančios 
tokias atmatas kiaulės.

Kai kurie miestai vieti
niais įstatymais įsako var
tojamas pašarui .atmatas 
pervirinti. arba garais per- 
kaitinti; tuomet atmatų 
pavojus sumažėja. Kiti 
miestai neturi įstatymo dėl 
trichinosio sunaikinimo pa
šarinėse, atmatose.

Jei kiaulės šeriamos “ža
liomis,” neperkaitintomis 
atmatomis, tai 3 iki 5 sy
kių daugiau jų serga trichi
nosiu, negu grūdais šeria
mos kiaulės. Tinkamas pa
šarinių atmatų perkaitini
mas sumažina kiaulių sirgi
mą šia liga 10 iki 20 sykių.

Pašarinių atmatų ypač 
daug gaunama iš didmies
čių viešbučių ir valgyklų. 
Tomis atmatomis papras
tai ir maitinamos kiaulės 
miestų pakraščiuose. O 
kiaulienos biznieriai garsin- 
damiesi dar giriasi, kad jų 
kiauliena vietinė, suprask, 
“geresnė,” kuomet iš tik
rųjų ji būna prastesnė; pa
vojingesnė.

Trichinosio ženklai
Ženklai, kurie gali nuro

dyti apsikrėtimą trichino
siu, yra koktumas, vėmi-

DIDŽIULIAI RUSIJOS JŪREIVIŲ ATRADIMAI ANTARKTYJE
Rašo Levas Bergas, 
Akademikas, Sovie
tų Sąjungos Geogra
finės Draugijos 
prezidentas.

Antarkties klausimas įgi
jo paskutiniaisiais metais 
aktualią reikšmę ryšium su 
tuo, jog ištisa eilė valsty
bių — Anglija ir josios do
minijos, Norvegija, Čilė, 
Argentina, Francūzija ėmė 
reikšti pretenzijas į Ant
arkties žemyno neitralią- 
sias dalis. Šia proga tinka 
priminti,' jog prioritetas 
Antarkties žemių, betarpiš
kai priklausančių žemynui, 
atradime priklauso rusams, 
ir kad, vadinasi, Tarybų 
Sąjungai nedalyvaujant, 
joks teritorinis Antarkties 
padalinimas,, negali turėti 
juridinės galios.

(Šio straipsnio pabaigoj 
yra paaiškinti tūli tarptau
tiniai žodžiai.)

Priminsime rusu atradi
mus Antarktyje.

1819 metais Rusijos Jūrų 
Ministerija išrengė dvi eks
pedicijas — vieną į Pietų 
ir kitą į Šiaurės ašigalį.

Ekspedicijos į Antarktį 
buvo nusiųstos dviem lai
vais. Vieno jų — laivo “Vo
stok”' (“Rytai”) viršininku 
būvo kapitonas Fadiejus 
Belinshauzenas — ekspedi
cijos galva. Kitam laivui 
“Mirnyj” (“Taikingas”) va
dovavo leitenantąs Michai- 
-las Lazarevas. Prieš išvyk
stant j plaukiojimą aplink 
pasaulį, Belinshauzenas ga
vo ifį Jūrų Ministerijos in-

atrado. 1775 
rusų jūreiviai

ruso
šturmano

nuo trichinosio, jeigu ji ak
linai uždaryta skardinėse 
bei stiklinėse, kad oras ne
įeitų.

Bet ir valdinio inspekto
riaus antspaudas ant švie
žios kiaulienos nesuteikia

Georgijos salą, kuri yra 55 
laipsniuose pietinės platu
mos, o iš ten nuvykti į Nau
jųjų Sandvičių salas, ap
lenkti jas iš rytų, nusileis
ti j pietus ir “tęsti savo ty
rinėjimus ligi tolimos pla-
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tumos, kokios jie begali pa
siekti; dėti galimų rūpesčių 
ir didžiausių pastangų, kad 
kiek galima arčiau prieitų 
pietų ašigalį, ieškoti, neži
nomų žemių ir nutraukti 
darbą tik neįveikiamoms 
kliūtims atsiradus.”

1819 metų liepos 4 dieną 
(senojo kalendoriaus) abu 
laivai išplaukė iš Kronštad- 
to ir lapkričio 2 dieną atvy
ko į Rio de Žaneiro. Gruo
džio 15 dieną jie buvo Pie
tų Georgijos salos rajone, 
kuria Kukas 
metais. Čia
atrado Anenkovo salą, pa
vadintą garbei rusų leite
nanto Anenkovo, plaukioju
sio laive “Mirnyj”.’

• Pietų Georgijos Saloje 
buvo pažymėti žemėlapyje 
ragai (iškyšuliai), kuriuos 
pavadino: Pariadino ragas 
(tiksliau Poriadino,

Poriadino gar
bei) ir Demidovo 
(rusų mičmano Demidovo 
garbei), Novosilskio įlanka 
(ruso mičmano Novosilskio 
garbei), Kurpijanovo ra
gas (ruso mičmano Kurpi
janovo garbei). Nuo Pietų 
Georgijos salos laivai nu
vyko į Pietų Sandvičių sa
las.

Šitoje salų grupėje Belin- 
shauzenas 56 laipsniuose 
pietų platumos ir 28 laips
niuose vakarų ilgumos at
rado vulkanišką Leskovo 
salą, pavadintą ruso leite
nanto Leskovo garbei, Auk
štąją salą— apie 900 met
rų aukščio ir Zavadovskio 
saloje veikiantį ugniakalnį, 
pavadintą ruso leitenanto 
Zavadovskio garbei. Kuo
met laivai plaukė pro pas
tarąją salą, iš ugniakalnio 
kraterio, kaip pažymi Be- 
linshauzenas, “be paliovos 
kilo tiršti dvokią garai.” 
Išsilaipinę saloje, jūreiviai 
surado čia daugybę pingvi
nų. Visos trys minėtos sa-

ragas

los buvo pavadintos De 
Traverso salomis, anuomę- 
tinio Rusijos Jūrų Minist
ro garbei.

1820 metų . sausio 16 die
ną 69 lapsnUpietų platumos 
Tūsų laivai atsirado arti 
Antarkties žemyno (prin
cesės Martos Žemės rajo
ne), kifrį vėliau (1930 m.) 
pastebėjo norvegų laivai. Į 
tuos krantus niekas ligi šiol 
neįkėlė kojos ir jie nėra 
nužymėti žemėlapyje. Vi
siškai aišku, jog Belinshau- 
zeno aprašomi kauburiuoti 
ledai, išsitiesę iš rytų į va
karus, buvo kaip (ik Ant
arkties žemyno pakraštys.

1820 metu vasario 5 die
ną, apytikriai 69 laipsniuos 
pietų platumos ir 15 laipsn. 
rytų ilgumos rusų ekspedi
cija buvo netoli Antarkties 
žemyno (princesės Ranhil- 
dos Žemės rajone). Laza- 
revo bendrakeleivis mičma- 
nas P. Novosilskis savo gu
rinyje “Pietų 'ašigalis’’ (S. 
Peterburgas, 1853 m.) ra
šė:

“Vasario 5 dieną, esant 
smarkiam vėjui, jūros tyla 
buvo nepaprasta. Daugybė 
poliarinių paukščių ir snie
go petrelių (audrošauklių) 
skraidė viršum laivo. Tai. 
reiškia, jog arti mūsų turi 
būti krantas arba nejudo- 
Vnieji ledai...” Iš tikrųjų, 
kaip mes dabar žinome, to
je vietoje laivai “Vostok” 
ir “Mirnyj” buvo netoli 
Antarkties žemyno kranto.

Iš čia rusų ekspedicija 
nuvyko į rytus ir kovo mėr 
nesį atvyko, j Džesono uos
tą (dabar Sydney, Australi
ja). Toliau ekspedicija su 
dideliu pasisekimu plaukio
jo po Ramųjį Vandenyną 
atradus daug nežinomų sa
lų. *

Baigę tyrinėjimus Ramia
jame Vandenyne “Vostok” 
ir “Mirnyj,” 1820 metų pa 
vasarį nuvyko į antrą, plati -

kiojimą po Pietų Lediniuo- 
tąjį Vandenyną. ,

Apytikriai 170 laipsnių 
rytų ilgumos rusų laivai 
pasuko į rytus, apeidami 
Antarkties žemyną, ir 1821 
metų sausio 9 dieną (seno 
kalendoria'us) atrado Pet
ro Pirmojo salą.

Petro Pirmojo sala yra 
apie 30 kilometrų ilgio, 11 
kilometrų pločio ir yra žy
miai daugiau į pietus nuo 
Speigiračįo—68 laipsn. pie
tų platumos ir 90 laipsn. 
vakarų ilgumos.

1821 metų sausio 16 die
ną 68 laipsn. platumos ir 73 
laipsn. vakarų ilgumos eks-l 
pedicija atrado kalnuotą že
mę, pavadintą Aleksandro 
Pirmojo Krantu.

“Aš — rašė Belinshauze
nas, — šį atradimą vadinu 
krantu todėl, kad kito galo 
nuotolis į pietus pranykda
vo už mūsų regėjimo ribų. 
Šį krantą dengia sniegas, 
bet kalnų griūtyse ir stačio
se uolose nėra sniego. Dėl 
staigaus spalvos pakitimo 
jūros paviršiuje kyla min
tis, jog krantas yra erdvus 
ar bent susideda ne vien iš 
tos dalies, kurią mes savo 
akimis matėme.”

Po savaitės rusų tyrinė
tojai pasiekė Pietų Škotijos 
salas, kurias jie pažymėjo 
žemėlapyje. Bet kadangi 
neseniai prieš Belinshauze- 
ną 1819 metų vasario ir 
spalio mėnesiai,, šias salas 
aplankė ir trumpai aprašė 
anglų pirklių laivo kapito
nas Smithas, tai mūsų jū
reivių suteikti rusiški var
dai (“Borodino,” “Mąlyj 
Jaroslavec,” “Teil,” “Smol
ensk,” “Berezino,” Polock,” 
“Leipcig,” ‘Waterloo”) šiuo 
metu pakeisti angliškais.

Judėdami toliau į šiaurės 
rytus, rusų jūreiviai atra
do saleles pavadintas Tri
mis Broliais, o vėliau — sa
lą, kuriai buvo < suteiktas

rusu kontradmirolo Rožno- 
vo vardas. Buvo taip pat 
atrastos admirolo Mordvi- 
novo, Michailovo salos ir 
vice - admirolo šiškovo sa
la. Visos suminėtos salos 
dabar žemėlapiuose turi 
angliškus pavadinimus. 
Nuo Pietų Škotijos salų ru
sų laivai “Vostok” ir “Mir
ny j” nuvyko Rio de Ža neiro 
kryptimi ir 1821 metų lie- 

(Tąsa 4-me pusi.)

mas, viduriavimas ir žymus 
kūno karščio pakilimas. To
kie ženklai visų pirma ga
li kilti iš to, kad viduriuose 
ištirpsta trichinos gemalų 
nuodingos pūsliukės.

Jei gydytojas pažįsta to
kius ženklus per 5 dienas 
nuo apsikrėtimo, jis įsako 
grynai išvalyti vidurius, 
taip kad laukan išeitų tri
chinosio parazitai pirma, 
negu jie patenka į kraują 
ir paplinta kūne.

Jeigu nepavyksta ant 
greitųjų to pavojaus pažin
ti ir pašalinti, tai liga per
eina į antrąjį laipsnį, .kuris 
tęsiasi 10 iki 20 dienų — 
,čia kirmėlaitės plaukioja 
krauju ir gręžiasi į raume
nis.

Šiame trichinosio laips
nyje ligonis skundžiasi 
raumenimis, sustingimu ir 
išpurtimu.

Tolimesniuose trichinosio 
laipsniuose žmogus gali 
tapti mažakrauju, visuo
met susnūdusiu ir net kle
joti.

Trichinosis taipgi pra
skina kelią tokioms ligoms, 
kaip plaučių uždegimas, 
krūtinės plėvių uždegimas, 
nuolatinės šunvotės ir t.t.

Norint išvengti tos bjau
rios ligos, reikia:

Labai gerai išvirti bei iš
kepti kiaulieną, ypač švie
žią;

Gatavą valgymui kiau
lieną pirkti tiktai tokią, ku
ri pažymėta federalio in
spektoriaus antspaudu;

Perkant mėsą hambur- . 
gams, žiūrėti, kad mėsinin
kas sumaltų tiktai jautieną, 
be jokių kiaulienos prie
maišų ar jos likučių maši
nėlėje.

Tokius apdairumus var
todami, galėsite jaustis ga
na saugūs nuo trichinosio 
pavojaus. N. M.

Dėl Tiesos apie Sovietų Sąjungą 
SKAITYKITEUSSR INFORMATION BULLETIN

(Pusmčncsinj žurnalą)

Naujosiose Jo Laidose Rašo:
SERGIUS I. VAVILOV,

Sovietų Sąjungos Mokslų Akademijos pirmininkas 
GEORGI KARPOV,

Rusų Pravoslavų Bažnyčios Reikalų pirmininkas 
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 direktore
KUNIGAS KAZIMIERAS KULAKAS,

Romos Katalikų Trakų Diecezijos dekanas,
Tarybų Lietuvoj.

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

Svarbių Prakalbų Tekstai, Politiniai Dokumentai 
apie Tarptautinius ir Naminius įvykius, Valstybiniai 
Ūkiniai Raportai.

' Leidžia Sovietu Socialistinių Respublikų Sąjungos 
' Ambasada, Washingtone, D. C.

Prenumeratos Kainos: $2.40 metam; $2.00 už 10 menesių.
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.

m
3

>7 VU*-/. ’•



***********+**+**«*+«*+++++*4+++++*++4Ml4++++*4MHHH^4*4“H"M4‘+*+4"i"Hk*4**4<H**H* ;

r APLINK ŽEMĘ PER 80 DIENŲ Į
• > I I

I! Parašė A išvertė J J
:: JULĖS VERNE * J. BALČIKONIS E

3-12-49 —32— ' L

(Tąsa)
Kaip jis baisiai nustebo pažinęs ir Pas- 
partutą, sekusį paskui juos ir apsitaisiu
sį viduramžio drabužiais; Bijodamas, 
kas jis jam kuo nepakenktų, seklys tuojau 
pasislėpė savo kajutėje. Garlaiviu važia
vo daugybė žmonių, ir jis tikėjosi, kad 
prancūzas jo nepastebės visą kelią. Bet 
atsitiko taip, jog jie net tą pačią dieną 
susitiko laivo priešakyje.

Paspartutas tuojau, nieko nelaukda
mas, šoko, pagriebė Fikslui už gerklės 
ir gerai aplamdė jam šonus .parodęs ke
liems amerikiečiams, dėjusiems lažybas 
už jį, kad prancūzų boksas geresnis ne
gu anglų.

Pridaužius policijos agentą, Paspartu- 
tui pasidarė lengviau. Fiksas atsikėlė vi
sas suveltas ir, pažvelgęs į savo prieši
ninką, tarė šaltai:

— Pabaigta?
— Taip, tam kartui.
— Dabar pašnekėsim.
— Kad aš ...
— Apie tamstos pono reikalus. 
Paspartutas sutiko, ir abudu susėdo.
— Tamsta mane primušei, — tarė 

Fiksas. — Gerai. Aš to laukiau. Dabar 
prašau paklausyti manęs. Ligšiol aš bu
vau Fogo priešininkas, bet dabar būsiu 
jo padėjėjai.

— Pagaliau! — sušuko Paspartutas.
— Jau laikai jį teisingu žmogum?

— Ne, šaltai atsakė Fiksas: — aš jį 
tebelaikau vagim... Palauk! »Nešoki- 
nėk ir leisk man pabaigti. Kol Fogas bu
vo Anglijos žemėje, aš, laukdamas įgalio
jimo areštuoti, jam visaip kliudžiau. Ir 
aš viską, ką mokėjau, padariau. Aš už- 
rodžiau ant jo* Bombėjaus kunigus, aš 

. tamstą nugirdžiau Hong-Konge, aš tam
stą atskyriau nuo pono, aš jį nuvėlinau 
į laivą, einantį į Jokohamą.. .

Paspartutas klausė suspaudęs kumš
čius.

—- Dabar, — sakė Fiksas, — Fogas, 
rodos, grįžta į Angliją. Tegu, aš jį sek- 

• siu lig ten; Bet nuo šiol rūpinsiuosi su 
tokiuo pat uolumu mažinti jo kelionės 
kliūtis, kaip aš pirma taikiau jas visur 
daryti. Tamsta matai, kad mano rolė 
atsimainė, ir ji atsimainė tik dėl to, kad 
to reikalauja mano nauda. Dar kartą 
sakau, kad mūsų rūpesčiai dabar vieno
di, kad tamsta tik Ariglijoje tesužinosi, 
kam tarnauji: vagiui ar teisingam žmo
gui.

Paspartutas gražiai išklausė visą 
Fikso kalbą ir įsitikino, kad seklys kal
ba neveidmainiaudamas.

— Tai mes draugai? — paklausė Fik
sas.

— Draugai, ne! — atsakė Paspartu
tas. — Padėjėju priimti tai galių, bet 
jeigu pastebėsiu tamstą kreivai einant, 
tuojau galvą nusuksiu.

— Sutinku, — ramiai atsakė policijos 
agentas.

Po vienuolikos dienų, gruodžio 3, Ge
nerolas Grantas įėjo į Aukso’Vartų uos
tą ir priplaukė San-Franciską.

Fogas atvažiavo nė viena diena nepa
sivėlinęs ir nepasiankstinęs.

XXV 
APRAŠYMAS SAN-FRANCISKO 

MIESTO IR JO VIENO 
MITINGO

Buvo ryto septinta valanda, kai Fo
gas, Auda ir Paspartutas iškėlė koją į , 
Amerikos kontinentą, — jei tą vardą 
galima duoti plūduriuojančiai' pakran
tei, į kurią jie išėjo. Tos pakrantės, kel- 
damosis ir leisdamosis kartu su potvi- 
niais ir atoslūgiais, labai palengvina su- 

x krauti ir iškrauti laivus. Čia stoja viso
kių rūšių, visokio didumo ir visų tautų 
garlaiviai, kurie plauko Sakramentos upe 
ir jos šakomis. Čia kraunamos prekės, 
gabenamos į Meksiką, į Peru, į Čili, į 
Braziliją, į Europą, į Aziją ir į visas 
Didžiojo vandenyno salas.

Paspartutas, norėdamas ko greičiau
siai paliesti savo kojomis Amerikos že
mę, nieko nelaukdamas šoko įš laivės, 
atvežusios juos nuo laivo prie kranto, 
ant pakrantės grindų, bet pakrantės 
grindos buvo kirmėlių suėstos, ir toj vie
toj, kur jis šoko, įlūžo. Paspartutas ko 
nenulindo kiaurai pro skylę. Nusigandęs 
berniokas taip riktelėjo, jog pakėlė visą 
pulką jūros varnų ir pelikanų, paprastų 

plūduriuojančių pakrančių svečių.
Fogas, išlipęs iš garlaivio, tuojau pa

siklausė, kada išeina pirmutinis trauki
nys į Niujorką. Pirmutinis traukinys 
ėjo vakaro šešioms. Vadinas, Fogas tu
rėjo visą dieną viešėti Kalifornijos 
mieste. Jis pasamdė vežimą Audai ir 
sau. Paspartutas atsisėdo su vežėju, ir 
vežimas, pasamdytas už tris dolerius, 
nubirbė į “Tautų viešbutį.”

sutikimo šei- 
•įtorijose, ku-

Aukštai sėdėdamas Paspartutas žval
gėsi į visas puses. Miesto gatvės buvo 
plačios, namai aukšti, gotikos bažnyčios, 
didžiausi dokai, puikūs medžio ir mūro 
sandėliai, panašūs į gražius rūmus. Gat
vės buvo pilnos važiuotų, trotuarai pės
čių. Minioje matyti buvo ne tik ameri
kiečių ir europiečių, bet nemažas skai
čius kinų ir indų. Tam mieste buvo per 
du šimtus tūkstančių gyventojų.

Paspartutą stebino viskas. Dar 1849 
metais tas gražus miestas buvo prieglau
da visokių vagių, plėšikų ir galvažudžių, 
atvykusių ieškoti čia aukso su peiliajs ir 
revolveriais rankose. Bet tie “gerieji lai
kai” jau buvo praėję, ir dabar Sarl-Fran- 
ciskas buvo didelis prekybos miestas. 
Gražūs miesto namų bokštai, kur gyveno 
sargyba, buvo išsikišę iš kitų namų ir 
medžių. Visur žaliavo sodeliai ir alėjos. ' 
Kiniškoji miesto dalis, rodos, buvo at
kelta čia per vandenyną iš Dangiškosios 
Imperijos, Mieste niekur nebematyti bu
vo nei plačiais kraštais skrybėlių, vadi
namų “sombrero,” nei raudonųjų marš
kinių, nei indėnų, pasipuošusių plunks
nomis, — bet vis šilkinės skrybėlės ir 
juodi drabužiai, kuriuos vilkėjo darbš
tieji džentlmenai. Kaikurios .gatvės visai 
nedaug buvo prastesnės už puikiausias 
Paryžiaus, Londono ir Niujorko gatves. 
Krautuvės lūžo dirbiniais, atgabentais iš 
visų pasaulio kraštų.

Atvykus į “Tautų viešbutį,” Paspar- 
tutui rodėsi, kad iš Anglijos niekuomet 
jis nebuvęs ir išvažiavęs.

Apatiniame gyvenimė buvo įtaisytas 
bufetas, kur kiekvienas dykai galėjo už
kąsti. Ten galima buvo be pinigų gauti 
sausos jautienos, sriubos, džiūvėsių ir 
sūrio. Mokėti tereikėjo už alų, porterį, 
keresą ir kitus gėralus, bet gerti niekas 
nevertė. Paspartutui ta įstaiga pasirodė 
“labai amerikietiška.”

Viešbučio restoranas buvo puikus. Fo
gas ir Auda susėdo prie stalo. Valgymai 
buvo pataisyti gardžiai, ir juos davinėjo 
mažuose induose patys juodieji negrai.

Papusryčiavęs, Fogas su Auda išėjo iš 
viešbučio manydamas užsukti pas Angli
jos konsulą, kad tas vizuotų jo pasą. 
Prie viešbučio jie patiko Paspartutą; tas 
paklausė Fogo, ar nereikėtų važiuojant 
Didžiojo vandenyno geležinkeliu, nusi
pirkti kelių tuzinų Enfildo šautuvų ir 
Kolto revolverių. Paspartutas buvo gir
dėjęs, kad indėnų giminės — sijai ir 
pauniai — stabdą kelyje, traukinius ir 
plėąią keleivius, kaip paprastieji Ispani
jos vagys. Fogas atsakė tarnui, kad toks 
atsargumas visai nereikalingas, bet jam 
leido taip daryti, kaip jis matąs geriau. 
Po to Fogas ir Auda persiskyrė su Pas- 
partutu.

Nepaėjo jie šimto žingsnių, ir “visai 
netikėtai” susitiko su Fiksu.

— Nuostabus daiktas! — tarė Fiksas: 
— mes vienu garlaiviu važiavome per 
Didįjį vandenyną ir nė karto nebuvome 
susitikę! Tiktai nuostabu! Šiaip ar taip, 
bet man labai malonu matyti žmogų, ku
riam aš tięk esu kaltas. Mano reikalai 
mane taip pat šaukia į Europą, ir aš 
džiaugtis tegaliu, gaudamas keliauti kar* 
tu su tamsta.

Fogas savo paprastu būdu atsakė, kad 
jam taip pat būsią malpnu važiuoti su 
juo.

Fiksas, kuriam rūpėjo neišleisti Fogo 
iš akių, pasiprašė jo leidimo eiti sykiu 
žiūrėti ,to įdomaus'Sun-Francisko mies
to. Fogas, žinoma, sutiko.

Ir štai Auda, Fogas ir Fiksas ėmė 
vaikščioti pę gatves. Netrukus visi trys 
atsidūrė gatvėje, turinčioje vardą Mout- 
gommerystreet. Ten buvo susirinkus ne
apsakomai didelė minia žmonių. Vieni 
stovėjo vidury gatvės, nors* nuolatos va
žinėjo važiuoti, antri iš šonų, treti stum
dėsi prie namų langų ir krautuvių, ket
virti buvo sulipę ant stogų. Tarp minios 

(Daugiau bus) '

dicija pasiekė daugiau, n§- 
gu Kukas.

Tokiu būdu, rusų, atradi
mų Antarktyje prioriteto 
nenuginčija ir visi objekty
vūs užsienio geografai.

Tokiu būdu, istoriškai 
Rusijai ir įpėdinystės tvar
ka Tarybų Sąjungai lieka 
eiles Antarkties žemių at
radimo prioriteto teise. 
Rusija niekuomet' nebuvo 
atsisakiusi nuo tų savo tei
sių, ir Tarybinė vyriausybė 
niekuomet ir niekam- nėra 
davusi savo 
mininųauti ■
rias atrado rusų jūreiviai. 
Išeina, jog niekaip negali 
būti pateisinti visokie mė
ginimai išspręsti Antark
ties režimo klausimą, neda
lyvaujant Tarybų Sąjungai. 
Antarkties klausimus turi 
spręsti visų pirma tos val
stybės, kurios turi; istorinę 
teisę dalyvauti i tokiame 
sprendime. Tuo tarpu, iš 
paskirų užsienio spaudos 
pranešimų aiškėja, jog kai 
kurios valstybės mėgina 
spręsti Antarkties klausi
mus, Tarybų Sąjungai ne
dalyvaujant. Visiškai na
tūralu, jog prieš tai negali 
neprotestuoti Tarybų Są
jungos Geografinė Draugi
ja, kurios nariais buvo abu 
didieji Antarkties, tyrinėto
jai — rusų jūreiviai Fadie- 
jus Belinshauzenas ir Mi
chailas Lazarevas.

PAAIŠKINIMAI
‘ 1 ‘Antarktis — šaltoji sri

tis aplink pietinį žemės ru
tulio ašigalį (polių).

Atlasas — žemėlapių rin-

Išsiimkite dolerį iš kišenės. Atrodo ly
giai kaip dolerinės, kurias jūs pirm 

karo turėjote, ar ne? Bet jūs puikiai ži
note, kad jūsų dabartinis doleris nenu
pirks tiek, kaip tada. Išskyrus elektrą ir 
gesą, beveik visos jūsų pirkinių kainos 
pakilo į padanges. .

Na, leiskime, kad jūs vartojate tą do
lerį savo geso ir elektros bilai apmokėti. 
Mes negalime daugiau jį ištempti, kaip 
ir jūs patys. Šiandien doleris jokių būdu 
neapmokės tiek mūsų išlaidų.— kurui, 
algoms, taksams, medžiagoms ir įrengi
mams.

Taigi—jei mes norime ir tpliau teikti 
reikalingą Newyorki,ęčiams elektrą ir ge
są, o kaistu išlaikyti ir mūsų biznio fi
nansinę sveikatą, tai kainos turi būti 
pritaikytos šiandieninėms išlaidoms.

“Kodėl 'elektros ir geso kompanija tu
ri išsilaikyti finansiniai sveika?’’ gal 
jūs ųžklausite.

Todėl, kad žmonės neįvesdins savo su-

Didžiuliai Rusų 
Atradimai Antarkty j

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

pos 24 dieną sugrįžo į Kro.n- 
štadtą, išbuvę kelionėje 751 
dieną. Viso jie išėjo per 92 
tūkstančius kilometrų ke
lio. »

Šio įžymaus plaukiojimo 
aprašymas Belinshauzeno 
buvo paskelbtas su antraš
te “Dvikarčiai tyrinėjimai 
Pietų Lediniuotajame Van
denyne ir plaukiojimas ap
link pasaulį per 181i9 — 
1820 — 1821 metus.” Apra
šymą sudarė du tomai su 
žemėlapiu bei vaizdų atla
su.

Rusų x laivų “Vostok” ir 
“Mirnyj” plaukiojimas yra 
vienas įžymiausiųjų geo
grafinių atradimų istorijo
je. Plaukiodami nepapras
tai sunkiose sąlygose; tarp 
ledkalnių, ekspedicijos va
dovai, dėka to, jog jie buvo 
puikūs jūreivybės žinovai, 
išvedė savo laivus sveikus, 
neišleisdami vienas kito iš 
akių. Jų įgulų tarpe nebuvo 
nė vieno susirgimo.

Garsaus anglų geografo 
H. Milso, stambaus arkti
nių tyrinėjimų istorijos au
toriteto atsiliepimu, laivų 
“Vostok” ir “Mirnyj” plau
kiojimas buvo> viena įžy
miausių antarktinių ekspe
dicijų ir jį pilnutinai gali
ma pastatyti greta Kuko 
plaukiojimo. Taip kalba an
glų geografas, nors tarybi
niams žmonėiųs, nekyla 
abejojimo, jog rusų ekspe-

Dominija — pusiau - ko
lonija, savivaldiška Angli
jos imperijos, sritis.

Ekspedicija — kelionė 
moksliniais tikslais.

Geografinė ilguma — že
mės, rutulio laipsnių skai
čius į rytus bei vakarus • 
nuo tam tikro meridiano 
(Greenwicho, Pulkovo).

Geografinė platuma — 
laipsnių skaičius nuo ek
vatoriaus - pusiaujo iki 
šiaurinio ar pietinio žemės 
ašigalio.

Instrukcija — patvarky
mas, nurodymas.

Kilometras . — apie du 
trečdaliu amerikinės my
lios; mylia be trečdalio.

Meridianas — vaizduoja-/ 
moji lanko linija, _ einamu 
per abudu žemės1 rutulio a- 
šigaliu. \

Mičmanas — pirmasis, 
pradinis laivyno oficieriaus 
laipsnis.

Neitralus — bešališkas, 
bepusiškąs.

Natūralus — gamtinis, 
savaime suprantamas.

Objektyvus — daiktiš
kas, atitinkąs patį dalyką.

Pingvinas — plaukiojus 
paukštis sunkiai vaikščio
jąs ir negalįs lakstyti.

Poliarinis — priklausąs 
žemės ašigalių sritims.

Prioritetas — pirmeny
bė, pirmumas.

Režimas — valstybės san
tvarka, valdžios formai—

Speigratis — didelių šal
čių ruožtas.

Teritorija — tam tikras 
žemės plotas.

Skaitytojų Balsai
Jąu bus 39 metai, kaip atvy

kau iš Lietuvos ir pradėjau 
skaityti Laisvę. Man jos tu
rinys patinka, — tai teisingos 
žinios iš gimtinės, lietuvių Ša
lies, ir moksliški straipsniai, 
ir gražios apysakos.

štai įspūdingas aprašymas 
“Kazokai” tilpo 1 neseniai, o 
dabar yra spausdinama: 
“Aplink žemę per 80 Dienų.” 
Tai labai interesingas apsaky
mas ir -traukia prie jo skai
tymo.

Man gyvenam ūkyje, tai 
Laisvė teikia labai daug ži
nių ir malonumo. , Mes balsiai 
skaitydami su kaimynais Ma
žeikiais esame labai patenkin- 
Ii^Laisvės raštais. Lankyk, 
Laisvute, mane nuolatos neš
dama teisybę ir apšvietą! Čia 
siunčiu čekį ant $8; atnaujini
mui prenumeratos — $7 ir 
$1 skiriu dienraščio Laisvės 
reikalams. .

L. SELEMONIENĖ. 
Lewiston, Me.

D£L LAISViS
Laisvę pradėjau skaityti
Dar būdamas zekis;
Iš jos gavau pasimokyti— 
Laisvės skaitytoju likęs.
Jau sukako 39 metai
Nuo pasirodymo Laisvės 

pirmos;
Skaitymo laikas slinko greitai, 
lydėdamas prie metelių 

daugumos.
O! Jaunos mintys tebeskraido, 
Laisvės įkvėptos, kiltos kovos; 
Ir žila senatvė neatbaido — 
Neleidžia rymoti prie lovos.

P. A. Vizbar.

Norėtume supažindinti jus su 
faktais apie geso ir elektros bitas

Yra ribos kiek
' ■ -s. ■ • •> .................... t"

mes galėtume
i-s-t e m p-t i dolerius

taupų pas mūs, jeigu mes neuždirbsime 
tiek, kad suteikti jiems žmoniškas paja
mas^ O be jų pinigų mes negalėtume sta
tyti naujų fabrikų ir kitų įrengimų, ku
rių dabar reikia, kad galėtume patenkin
ti vis didėjantį miesto pareikalavimą 
daugiau ir daugiau šviesos, šilumos ir 
jėgos. Mūsų padidinimų programa lė- ' 
šuoja 435 milionus dolerių.

Turint šiuos faktus galvoje, manome, ( ‘ 
| jūs dabai' suprasite, kodėl mes pastaruo
ju laikų atsišaukėme, kad pakeltų geso 
kainas ir kad sulaikytų elektros kainų 
nųmųšin’ią, kuris buvo įsakytas šių metų 
pradžioje.

Abudu prąšynjai buvo laikinai paten
kinti. Mes reikalaujame tiktai, kad' mū
sų kainos būtų teisingos visiems... tei
singos. jums; teisingos ištisai Con Edi- 
son’o . 30,000 darbininkų šeimai ir 154 
tūkstančiam vyrų ir moterų, kurie įdėjo 
savo sutaupąs pas mijs.

CONSOLIDATED EDISON SYSTEM

Geriausias 'jūsų pirkinys—-elektra ir gesąs

4 pusi.__Laisve (Liberty, Lith. Daily) — PirmacL, Bal. 18, 1949



Lawrence, Mass.
Mūsų mieste dar tokios di

delės bedarbės nebuvo, kaip 
dabar yra. Vietinis laikraštis 
“Sunday Sun“ balandžio 10 d. 
rašė, kad mūsų mieste bedar
biai jau yra 21,600, kurie ima 
nedarbo pašalpą. Su pirma 
diena balandžio ilgiausios ei
lės stovėjo prie pašalpos ga
vimo raštinių, kad užsiregis
truoti.

Kada tiek daug bedarbių, 
tai raštinių viršininkai sugal
vojo, blankas padalino, neš- 
kitės į namus, išpildykite ir j 
tada vėl jiems jas atneškite. ' 
Prieš tai bedarbiai užprotes-į 
tavo ir paskelbė sėdėjimo 
streiką, nes tūliems kainuoja 
po 60 centų j namus nuva
žiuoti ir vėl atvažiuoti. Po
nai viršininkai nusigando ' 
ir savo patvarkymą atšaukė ir’ 
vėl pradėjo pildyti blankas j 
ant vietos. Bedarbiams į pa- i 
galbą atėjo CIO ir ADF u n i- J 
jos, paskelbiant, kad unijų 
nariams gali unijų viršininkai 
tas blankas išpildyti. Progre- ■ 
šyvių Partija stipriai stovi be- [ 
darbių pusėje.

Taigi, reikia piliečiams pa
simokyti. Pirm balsavimų tai 
demokratų ir repu bl ikonų 
partijos daug prižada, bet ka
da balsavimai praeina, kada 
tie ponai atsiduria valdžios 
vietoj, tai jie piliečius pa- j 
miršta.

★
Pirmiau buvo skelbiama, 

kad būk Anglijoj buvo iš-1 
rastas dviratis (bicycle). Bet j 
dabar paaiškėjo, ir naujus do-Į 
k limentus iškėlė, kad Britani
joj dviračio išradimas yra re- 
korduotas 1840 metais, o Ru
sijoj dar 1801 metais darbi

CHARLES J. ROMAN

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavė jas-
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68thi St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite:
Slloretoad 8-9330

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.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABOR1US
. Telefonuokite dieną ar naktį

EVcrgreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

niukas Artamonovas išrado 
dviratį, įsitaisė ir išvažiavo į 
Uralu Kalnų sritį padaryda
mas 1,000 myliu, v »

Methuen’o ūkininkas Mi
chael Jaleour tapo paliestas 
skaudžios nelaimės. Sudegė 2 
kiaulės ir 500 vištų. Dabar 
pas mus paukštiena žymiai 
pabrango, nes sako, kad jos 
trūksta.

, Petras Valulis, kuriam buvo 
padaryta operacija, gerai 
sveiksta. Linkiu jam pilnai 
susveikti ir vėl kartu su mu
mis dalyvauti.

★
šalimais kelio atrasta ne

gyva moteris ar mergina, kuri 
paeina iš Nashua. Atrodo, 
kad koks piktadarys ją pa
vežė, o vėliau išmetė. Iš to 
nei ketų kitoms merginoms ir 
moterims pasimokyti ir nieka
dos nevažiuoti su nepažįsta
mais.

★
Methuen Heel dirbtuvė už

daryta ir paleista iš darbo 60 
darbininkų. Darbininkai klau
sė kompanijos, kodėl dirbtu
vę uždarė, tai negavo atsa
kymo. Pasirodo, kad ši kom
panija turi fabrikus Nashua, 
N. H., ir Keene, N. II., mies
tuose; ten fabrikai dirba, o 
čia uždaro. Mat, šios dirb
tuvės darbininkai buvo orga
nizuoti i unija. Tai kom- e 
panijos skymas, kad sugriauti 
uniją.

★
Lietuviški vyčiai išsirinko 

delegatus i suvažiavimą, kuris 
atsibus balandžio 23-24 dd., 
So. Bostone. Sakoma, kad 
kada So. Bostone yra ir “ge
nerolas Maikio tėvas,’’ tai 
eis vaina, kad Lietuvą atka-

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

riavus nuo jos pačių žmonių. 
★

John Dovio, 80 metų, buvęs 
bosas Sutton Mill fabrike, at
sisakė nuo darbo ir perėjo ant 
pensijose Jam einant į namus 
buvo trafiko nelaimėj ir atsi
dūrė ligoninėje. Atrodo, kad 
pasveiks.

Apdraudos agentai John 
Hancock Life apdraudos kom
panijos balsuos, kurią uniją 
pasirinkti, ar ADF ar CIO. 
Balsavimai įvyks 28 d. balan
džio. Agentų yra apie 60. 
Dabar jie priklauso prie CIO 
unijos. Kalbėjausi su tūlais 
iš jų, jie skundžiasi, kad uni
ja nesirūpina jų-reikalais. Bet 
argi ADF bus geresnė?

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 37 kp. susirinkimas 
įvyks 1 d. gegužės, 2 vai. po 
pietų, Maple Parke. Turėsi
me daug svarbių reikalų. Bus 
renkamas gaspadorius dėl 
LLD 7-tos apskrities pikniko, 
kuris šiame* parke įvyks 19 
d. birželio. Visi ir visos da
lyvaukite.

S. Penkauskas.

Elizabeth, N. J.
KALBĖS V. ANDRULIS

Trečiadienį, balandžio 20 
d., 8 vai. vakare, Lietuvių
Kliube, 408 Court St., atsibus 
labai svarbios prakalbos. Kal
bės Vincas Andrulis, dienraš
čio Vilnies redaktorius iš 
Chicagos.

Dabar pasaulyje yra labai 
daug svarbių įvykių. Ame
rikoj auga nedarbas, imperia
listai daro suokalbius naujam 
karui, Kinijoj liaudis laimi, 
kas laukia mūs? Ar bus iš
vengta karo? Ar žus pasau
linė kultūra naujo baisaus ka
ro liepsnoje? Ar dar daugiau 
plėsis nedarbas Amerikoj ir 
kaip tas paveiks į Trumano ir 
Marshallo planus? Kas yra 
naujo Lietuvoj ?

V. Andrulis duos atsaky
mus į šiuos ir kitus klausimus. 
Visi ir visos ateikite. Įžan
ga veltui. Rengėjai.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

—---------------------- j...........—----------------------
NOTICE is liei’fby driven that License No. 
GB 15X61 has been issued to the undersigned 
to sell beer at .•etail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2688 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
C itin'.v of Kings, fr. le consumed off the 
premises.

ROSE NOCERINO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 572.’> has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 107 of the Alcoholic. 
Beverage Control Law at 70 Kingsland 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on I he premises.

ANTHONY CIUFFO 
Homestead Rest. & Bar

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8718 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 671 Meeker Ave., 
Borough, of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOSEPH KOSTKLNIK 
Corner Cafe

M. J. ŠVILPA’S 
Miracle Ointment

No. 1. M. J. Svilpa’s Miracle Oint
ment, for toothache and hardening 
of gums. Tuoj prašalina danties 
skaudėjimą ir sustiprina dantų sme
genis. Kaina $1.

No. 2 M. J. S. Salve, for external 
pains. Ši mestis gelbsti nuo įvairių 
paviršutinių skausmų, 'rankų, pusiau 
sąnarių ir raumenų. Sustingimą, ne
veiklumą, tirpymą. Kaina $1.

No. 3 M. J. Svilpa's Miracle Salve 
for Skin irritation, rash, sinus, 
Athlete’s Foot, burns, sores, pimp
les, bruizes. Ši mostis pagelbsti nuo 
įvairių odos ligų. Kaina $1.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s New Disco
very Salvo for-Poison Ivy and Itch
ing skin, rash. Ši mostis tuoj praša
lina įvairius odos niežėjimus. Kaina 
.$1.25.

No. 5 AT. J. Svilpa's New Discove
ry Salve for Piles, relieves burning 
pains and soreness. Fights infection, 
promotes healing. Ši Mostis tai gau
jas išradimas, kaip prašalint Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Kaina $2.50.

Parsiduoda vaistinėse. Vietiniai 
galite gauti pas: E. Beirs Drug 
Store, 158 Park St., Hartforde..

Siunčiant užsakymus, prašome 
kartu ir prisiųsti čekį ar money or
derį. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
I’. O. Box 73, Sla. A., 

Hartford, Conn.
Jeigu norite gauti užsakymą C.O.D., 

tai prisiųskite kartu ir 30c pašto 
ženkleliais. (adv.)

IŠ JUNGTINIU TAUTU
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

ktrina, Marshall Planu, in
tervencija Graikijoj? Tai 
vis agresijos žygiai iš Ame
rikos pusės.

Vietoje sumažinimo ap
siginklavimo, mes matome 
Amerikoje tiesiog pasiutusį 
ginklavimąsi. Jis nurodo, 
kaip jau laižomasi prie ge
nerolo Franco, Ispanijos 
diktatoriaus, kuris padėjo 
Hitleriui ir Mussoliniui pe
reitame kare.

Agresijos žygiams pa
naudojamos mažosios tau
tos. Suorganizavimas “ma
žosios asamblėjos” arba 
“komiteto tarpe sesijų,” bu
vo pasimojimas ant Saugu
mo Tarybos. Tai vis darbas 
anglų ir amerikiečių. Jis 
kritikuoja komiteto pasiū
lymus, kurie dengia slap
tus tikslus. Jis nurodo, kad 
Amerika ir Anglija ^buvo 
sudariusios suokalbį užpul
ti Saugumo Taryboje ant 
Čechoslovakijos ir Tarybų 
Sąjungos. Nepavyko todėl, 
kad veikia yetavimo teisė.

Popovich sako, kad ban
dymas Šiaurės Atlanto Pa
ktą pateisinti Jungtinių 
Tautų Čarteriu yra pikta 
apgavystė. Paktas priešin
gas Jungtinių Tautų prin
cipams. Jis pareiškia, kad 
Jugoslavijos delegacija bal
suos už Sovietų rezoliuciją, 
kurioje dar kartą pabrėžia
ma svarba didžiųjų valsty
bių susitarimo. Jis sako, 
kad Jungtinės Tautos teb
ėra užtvaras naujo karo 
ruošimui. Jis nori, kad ši 
organizacija tuomi ir pasi
liktų.

Prancūzas gina šiaurės 
Paktą

Kalba Francūzijos atsto
vas Rene Mayer. Tai seno
sios kartos diplomatas, kar
štas anglų - amerikiečių 
bloko šalininkas.

Jis sako, kad francūzų 
pozicija aiški. Jungtinių 
Tautų Čarterio kol kas pa
keisti negalima. Veto teisė 
yra būtinas blogas. Ji turi 
būti aprėžta. Jis pripažįsta, 
kad kartais labai sunku at
skirti, kuris yra klausimas 
tik procedūros, o kuris yra 
esminis. Bet vis tiek jis 
reikalauja, kad procedūros 
klausimais Saugumo Tary
boje turėtų būti sprendžia- 

:ma dauguma, kad nė viena 
valstybė neturėtų teisės at
mesti, vetuoti.

Bet jis primena delega
tams, kad Asamblėja netu
ri teisės pakeisti Saugumo 
Taryboje balsavimo siste
mos. Tai yra reikalas pa
čios Tarybos. Asamblėja 
gali tik patarti, bet negali 
nutarti.

Rene Mayer tuojau per
eina prie Šiaurės Atlanto 
Pakto. Kaltas Gromyko, 
kam jis čionai tą klausimą 
iškėlė. Nebūtų opyęs iškel
tas, nebūtų reikėję disku- 
suoti. Mayer sako, kad šis 
Paktas yra tikrai draugiš
kumo f sutartis. Amerikos 
steigiami militariniai punk
tai yra “tik dėl apsigyni
mo.” Primeta, kad šita su
tartis nieko neturPsu sriti
nėmis sutartimis, apie ku
rias kalba Čarteris, nes į 
Šiaurės Atlanto Sąjungą 
įeina valstybės net dviejų 
kontinentų, atskirtų okea
nu. Bet, , girdi, šios visos 
šalys, kurias tą sąjungą su
daro, turi tas pačias aspi
racijas,^ pripažįsta* tas pa-' 
čias idėjas.

Sovietai, sako Mayer, ir
gi turi sudarę sutartis su 
dvidesėtkiu valstybių. Ko
dėl prieš tai niekas nekovo- 
ja? '

Bėda, girdi, su Sovietais 
tame, kad jie griežtai lai
kosi Jungtinių Tautų Čar
terio raidės turinio. Tuo

ASAMBLĖJOS
tarpu svarbu Čarterio “dva
sia.” O Čarterio “dvasiai” 
Šiaurės Atlanto Paktas ne
sipriešinąs.

Francūzijos delegacija, 
aišku, balsuos už komisijos 
pasiūlymus dėl veto teisės 
aprėžimo.
Visų karščiausias ir ilgiau

sias karo kurstytojų 
pasmerkimas

Atėjo eilė kalbėti naujo
sios Lenkijos atstovui. Kal
ba dr. Julius Katz-Suchy. 
Įdomus jis žmogus. Aukš
tas, plonas, palinkęs, sauso 
veido, angliškai kalba pusė
tinai gerai. Iškalbumus jis 
turi didelius, nevengia pasi
karščiuoti, kur jis nori sa
vo mintis giliai įskiepyti į 
klausovus. Kalbėjo jis ar
ti dviejų valandų. Bet pa
stebėjau, kad tiek delegatai, 
trek korespondentais ir pu- 
blikh>Rįąiiiūs labai atydiri- 
gai.

Pamatiniai Lenkijos at
stovo kalbos dėsniai tokie^

Amerikos pozicija 
pakartojama

Kiekviena Asamblėjos se
sija sukelia naujų .vilčių vi
soje žmonijoje už taikos iš
laikymą. Visi žino, kad tai
kos išlaikymas priklauso 
nuo didžiųjų valstybių^ su
sikalbėjimo ir sugyvenimo.

Bet prieš kiekvieną Asam
blėjos sesiją pasipila propa
ganda prieš Jungtines Tau
tas. Kiekvienoje sesijoje 
yra keliamas veto klausi
mas, tartum nieko kito ne
belieka veikti.
__________(Daugiau bus)__________

PARDAVIMAI
Parsiduoda 38 akrų farma, Phi- 

ladelphijos apylinkėje, visa dirbama 
žemė, geri pastatai, geros ganyklos 
nuo miestelio Pennesburg apie 3 
mylios, nuo Red Hill pusė mylios. 
Priežastis: mirtis mano vyro Jono 
Kutros.' Norintieji plačiau sužinoti 
rašykite angliškai ar lietuviškai 
šiuo adresu: Anna Kutra, R. D. 
Pennesburg. Pa. (88-90)

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

Newark 4, N. J.
HUm.boldt 2-7964

MATTHEW I. 
BUYUS 

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

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

********** ****?********** ■ 
Egzaminuojam Akis,

: Rašome ReceptasDarome ir Pritaikome Akinius:
■■ Drs. Stenger &-Stenger

Optometrists 
394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 
♦4’4’dh4’4’4’4’,J’4'4,4’4’4’4’4’4’4’4’,k4,d"I,4’4,,i’

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslp.) > 

siedka Amerika sušuko: 
“Kelsimės-ir mes!’’ Sužinau, 
kad Kristus buvęs numiręs ir 
paskui prisikėlęs. Todėl kel
sis ir klerikalai!

Betgi aš manydavau, kad 
jie dar nebuvo numirę. Ge
rai, dabar žinosime, kad ra
šo ir meluoja ne Šimutis, Ur
bonavičius, Zujus ir šerkšnas, 
bet Jų nelaimingos dvasios. 
Tai jos iki šiol baladojosi ir 
nedavė žmonėms ramybės.

Tikėkime, kad prisikėlę iš 
numirusių tie vyrai bus rim
tesni : mažiau meluos ir ma
žiau nesąmonių keps.

★ ★ ★
Pav., tos pačios dienos Ame

rikoje viena tokių piktųjų 
dvasių šaukia, “kad visus di
delius politinius negalavimus 
pokariniame pasaulyje gali 
išspręsti tik nauja didelė kru- 
vina operacija.” (Amerika, 
bal. 15 d.) Paimta žodis žo- 
din.

'/r ★ ★
Labai didelė nelaimė išti

ko bankierį Forrestal, buvusį 
Trumano kabineto narį. 'Jis 
apsirgo nerVų liga. Radijo 
komentatorius Pearson teigia, 
kad jis jau seniai protiniai 
nesveikuo.jąs ir todėl reikėtų 
peržiūrėti jo darbus, kaipo 
Amerikos apsigynimo sekreto
riaus.

Nervų liga serga daug 
žmonių. Nė vienas nesame 
pilnai apsaugotas nuo tos
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MATTHEW P. BALLAS i
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
* (Laisniuotas B^alsa m uoto jas)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI

LAISVE
427 Lęrimer St., Brooklyn 6, N. Y.

ŠMMBĮMMMB—MM______  ____________________ _
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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 visękius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Ncsivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

o

r EISI LAIN E 
DRUGS, Ine.

< 405 SO. 4th ST.,
Cor. llewcs St.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX FEIST, Ph. G., 
i EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6288 • 
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nelaimes, kaip ir nuo kitų li
gų.

Tik tiek reikia pabrėžti, 
kad Forrestal yra auka šių 
dienų isterijos. Jis pats, bū
damas kabinete ir apsigyni
mo sekretorium, sušilęs dirbo 
tos isterijos išvystyme. Dabar, 
sakoma, žmogus įsivaizduoja, 
kad rusai užpuolė Ameriką ir 
baigia ją užkariauti!

O kiek žmonių dar bus iš
mušti iš lygsvaros, jeigu šita 
isterija toliau vystysis? O 
kad ji toliau vystysis, tąi abe
joti netenka.

PRANEŠIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 20 d., 8 v. v., Šapolo-Vai- 
ginio salėje, 147 Thames Street. 
Perkeitimas dienos iš antradienio į 
trečiadienį, tai yra bal. 19 d., yra 
rengiamos prakalbos V. Andruliui, 
Piliečių Klube, visi eisime į prakal
bas, o trečiadienį į susirinkimą, ku
riame bus svarstomi svarbūs reika
lai. — P. Babarskas, sekr. (90-91)

ELIZABETH, N. J.
Trečiadienį, balandžio 20 d., 7 v. 

vak, Liet. Klube, 408 Court St., 
įvyks svarbios prakalbos. Kalbės 
Vincas Andrulis, dienraščio Vilnies 
redaktorius iš Chtcagos. Dabar pa
saulyje yra svarbių įvykių. Ameri
koj auga nedarbas, imperialistai da
ro suokalbius naujam karui, Kinijoj 
liaudis laimi, kas laukia mūs? Ąr 
bus išvengta karo? Ar žus pasau
linė kultūra naujo baisaus karo 
liepsnoj? Ar dar daugiau plėsis ne
darbas Amerikoj ir kaip tas paveiks 
j Trumano ir Marshallo planus? 
Kas yra naujo Lietuvoj? V. Andru
lis duos atsakymus į šiuos ir kitus 
klausimus. Visi ir visos dalyvaukite, 
įžanga laisva. — Rengėjai. (90-91)

K

<

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

* I

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
I

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499



Visi lietuviai pamatykite Rojaus Mizaros
■KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMĄ

Pasveikinkim Vietinį 
Dramaturgą 
Ir Vaidintojus!

Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 24-tą dieną, Liberty 
Auditorijoje, Richmond Hill, 
bus vėl mums teatrų lanky
tojams arba publikai didelė 
teatrališka šventė. Tą dieną 
bus vaidinamas naujas tik 
dar parašytas veikalas “Mūsų 
Gyvenimo žaizdos.“

Veikalą parašė mūsų vieti-

Rojus Mizara

Prakalbos Apie Pasaulinius 
Įvykius Antradienį, 19-tą

Prakalbos aiškinimui svar
bių pasaulinių įvykių jau čia 
pat. Jos įvyks šio antradienio 
vakaro 8 vai., balandžio 19- 
tą, Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
bo salėje, 280 Union Avė., 
Brook lyne. Įžanga nemoka
ma. Kalbės:

Vincas Andrulis iš Chica- 
gos, lietuvių liaudies dienraš
čio redaktorius.

Antanas Bimba, brooklynie- 
tis, dienraščio Laisves 
torius.

Kalbėtojai
Ką reiškia 

mums kaipo 
ir kaipo šios

rodą k-

Paktas
aiškins:
Atlanto 

darbo žmonėms 
šalies piliečiams

ir gyventojams? Ką jis reiš
kia lietuviams kaipo tautai?

Ką reiškia mūsų kongreso 
ii- valdžios tarimas paskirti

$15,909,1 I (j,800 karinėms iš
laidoms per metus laiko?.

Dėl ko laikosi aukštos kai
nos ir tūlos dar kyla? Ar vis 
dar stoka prekių ?

Kaip su mūsų darbais ir už
darbiais? Ar galima tikėtis' 
laikų pagerėjimo ?

šie—tik keli iš daugelio vi
siems rūpimų klausimų, ku
riais kalbėtojai pasakys tei
giamus atsakymus. Kaip jau 
žinome iš praeities, pažangie
čių pramatymai karo ir vi
sais jjasauliniais reikalais bu
vo teisingi. Ateikite juos iš
girsti! Kvieskite savo drau
gus, kaimynus ateiti su jumis.

Prakalbas rengia ir kviečia 
visus Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-ji kuopa.

Jaunasis Rooseveltas
Vistiek Kandidatuos

Susekė Grupę Pašto 
Siuntiniu Vagiu

• _

Ekspreso Firmos
Mostas Laužyti
Streiką Nevyksta

Railway Express Agentūra 
praėjusį p i r m a d i o n i j, i š s i u h t i n ė - 
jo nužiūrėtiems apie 
riems tūkstančiams iš 
darbininkų telegramas, 
11 a n č i a s a ts ta ty d i n t u s 
n i likus grįžti darban.

■ Darbininkai, žinoma, 
vo telegramomis nuėjo 
jos raštinę.
kas Daniel J. Sullivan, suži
nojęs apie firmos lindimą 
unijos užnugariu, pasakė:

“Niekas negrįš darban kol 
visi nebus grąžinami.“

Darbininkai yra 
“lockout’o“ streike
kias savaites, tačiau pavieniai 
darbair negrįš, nes tai reikštų 
sugrįžimą' vergais.

“Yra susikrovusio darbo 
pakankamai visiems dirbti re
guliarius šiftus ir su viršlai
kiais sekamoms 4 ar penkioms 
dienoms,“ sakė Sullivan. “Tie, 
kurio nėra kviečiami atgal j 

o tai

11 e tu- 
10,000 

ragi- 
darbi-

su sa- 
į uni- 

Unijos viršinin-

išbuvę
jau pen-

MŪSŲ GYVENIMO 
ŽAIZDOS"

Sekmadienį, Balandžio (April) 24, 1949
LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Režisuoja
JONAS VALENTIS

a9a a9ą a9a 
vtfo <$>

Pradžia

lygiai 4 vai. p. p.

nis dramaturgas Rojus Miza
ra. Stato scenon Lietuvių Me
no Sąjungos III-čioji Apskri
tis. Vaidins Brooklyno akto
riai po vadovyste Jono Valen- 
čio. Ir. žinoma, jau iš anks
to galima spręsti, kad bus 
kuomi pasigerėti.

Draugai ii- draugūs, veika
las parašyti, tai ne kokią ko
respondenciją, kur tik rašo
ma, kiek nJ*rių buvo* susirin
kime ir kiek duoklių sumo
kėjo. Veikalą norint rašyti, 
tai pirm negu paimsi plunks
na i ranka štai kas reikia 
turėt savo omenyje galvoje :i 
Veikalo užuomazgą arba is
toriją. jame sustatyti charak
teriai, kad kiekvienas cha
rakteris išlaikytų savo liniją 
per visą veikalą, kad charak
terių judėjimas turėtų har
moniją tarp savęs kaip ju- ' 
dėjime, taip ir žodžių pras- J 
mėje, kad ideologiniai išeitų i 
gerai, ir taip toliaus. žodžiu ! 
sakant, kaip kad architektas, i 
darydamas planą namo sta- i 
tymui, turi žinot, katroįi ply- | 
ta kur tiks ir koks jo bus i 
namas, tai taip ir dramatur
gas turi pirm rašymo žinot, 
kas dėsis ‘scenoje laike vai
dinimo ir kas išeis iš jo vei
kalo. Taigi, veikalo rašymas 
yra labai sunkus darbas ir ne 
bile kas jį pajėgia rašyt. Bet 
ot, mūsų vietinis dramaturgas 
Rojus Mizara tą padarė, su
kūrė mums scenišką veikalą 
“Mūsų Gyvenimo žaizdos.“ 
Ir dar tokį gerą, iš mūsų pa-! 
čių gyvenimo Amerikoje.

Taigi, Brooklyno ir apylin
kės lietuviai, susirinkim visi 
ir visos ateinantį sekmadienį Į 
Liberty Auditoriją ir pasvei
kinkim mūsų vietinį drama- ■ 
turgą Rojų Mizarą ir jo vei- j 
kalo vaidintojus. Ir, žino
ma, jei mes skaitlingai atsi- 
tankysim, tai tas ir reikš, kad 
mes sveikinam', kad mes įver
tinam dramaturgo ir vaidinto
jų darbą.

Taigi cheerio! Pasimatysim 
sekmadienį 4-tą vai. popiet.

Jonas Juška.

nomi- 
Franklin D. Itoose- 

su ti k ęs k an d i datų oti

Negavęs demokratų 
nacijos, 
velt J r.
liberalų partijos tikietu.

Supykęs ant 
Rooseveltas, matyt, ryžosi 
kandidatuoti bile kur, tikėda
masis laimėti savo tėvo geru 
vardu. Gi toji trockistų ii' vi
sokių darbininkų judėjimą 
paneigusių atplaišų partija, 
su bankierių vadovybe, irgi ti
kisi pakelti savo nusmukusį 
prestižą Roosevelto vardu.

Ar jiems tas pavyks, abejo
tina. Prisidengusi liberalų 
vardu, bet vykdydama bau- 

p 

kierių ir fabrikantų progra
mą, liberalų partija per eilę 
metų smarkiai smuko rinki
muose. Pažangusis darbinin
kų judėjimas Roosevelto ne
galės remti po tokios partijos 
emblema.

Specialiai rinkimai įvyks 
gegužės 17-tą, 20-me kongre
siniame distrikte, Manhattan, 
išrinkti kongresmaną vieton 
velionies Sol Bloomo.

, Amerikos Darbo Partija 
tame distrikte savo kandidatu 
išstatė žymią veikėją daktarę 
Annette Rubinstein.

demokratų,

Motinos Reikalavo
Vaikams Apsaugos

vai-Virš šimtas motinų ir 
kų susirinko ties 188th St. ir 
Webster Avenue, Bronx, pra
ėjusi pirmadienį į demons
traciją protestuoti dėl miesto 
valdžios nepaisymo vaikų gy
vybės.

Bėgiu paskiausių kelių me
tų toje apylinkėje automobi
liai užmušė kelis vaikus. Ta- 

prašė miesto 
heprisipr a š ė 

žaismavietę, ap-

metVi 
kitus

ant
Atėję į Glory Transport

ation Čo. apiplėšti plėšikai 
apsigavo—per anksti atėjo. 
Jie išlaukę algas pamišančio 
paslo visą 
džioję po 
raštininką 
išėjus, už 
kasininkas

pusvalandį, išlan- 
visir šapą, bet pas 
gavę tik $5. Jiems 
10 minutų sugrįžo 
su $1,500. *

čiau motinos 
valdžios ' ir 
įsteigti ten 
saugoti gatves. Praėjusį penk
tadienį sunkvežimis vėl užmu
šė Frank Tetroselli, 10 
amžiaus, ir sužeidė tris 
va i k us.

Demonstracija įvyko
tuščių lotų, kuriuose įrengia
ma auto ^pastatymui stotis 
miesto valdžiai besiaiškinant, 
kad ji negalinti gauti lotų 
Įrengimui žaismavietės.

MELBOURNE, Austra
lija. — Geo. Romsev’ienė 
sykiu pagimdė 4 kūdikius.

Newyorkietis Paul Cura- 
vella areštuotas kaltinimu, 
kad jis buvęs tuo asmeniu, 
kuris užpuolė rytinio/Harlemo 
aludės savininką už tai, kad 
tas pradėjo parduoti stiklą 

| alaus po 5 c. ,

, 20th Century Fox perstato

“Mr. Belvedere Goes to College” 
žvaigždžiuoja CLIFTON WEBB - - SHIRLEY TEMPLE — TOM DRAKE 

Jūs juoksitės iš Mr. “Sitting Pretty”
ASMENINIAI! ROXY SCENOJE: Vivian Blaine, teatrų, judžių ir radijo 

žvaigždė. Dar ir: Leo de Lyon, puikus komikas.
Ledinėje Scenoje: Joan Hyldoft valcuoja ant čiūžių.

ROXY Theatre, 7th Avenue lr 50th Street.

New Yorke areštuoti du as
menys, kurių pėdomis sekant, 
kaip sako slaptosios policijos 
paskelbimai, atradę apie 50 
tūkstančių vertės sugrobto vi
sokio turto. Viso jie išvogę 
aie 8100,000 vertybių.

Vogti pašto siuntinius, sa
koma, suokalbininkai ypatin
gai įsismagino tuomet, kai 
pradėjo labai daug pundelių 
siųsti paštu sustreikavus ‘ eks
presų agentūros • darbinin
kams.

Skelbiama 
Stanton 
žę du 
žirnius 
turto,
vadinama M. & S. Sales Co., 
bet niekas nežinojo, kas ten 
parduodama, neigi turėjo 
krautuvėse naudojamų ra
kandų, tik krovė ten viską.

Vagystes susekę nuėjus 
dviem slaptosios policijos 
agentams dirbti Pennsylvania 
gelžkelių stotyje prie suskirs
tymo ir
Dirbdami greta 
areštuoto 
gyvenančio 57 Pitt St., New 
Yorke, jie pastebėję, kad nu
žiūrėtų pundelių antrašus jis 
užlipdydavęs popieriuke jau 
gatavai užantrašuota tai M.

darbą, aišku, pikietuos, 
reiškia, kad niekas neis 
ti per pikieto liniją.’’

Unijos, Mokytojai, 
Partijos Užtaria 
Studentus

kad iš 314 
St., New Yorke, išve- 
penkių tonų 'sunkve- 
prikrautus ten rasto 
Toji krautuvė buvo

išsiuntimo pašto.
vieno dabar

Nathan Tokofsky,

Darbo unijų lokalai dauge
lis Įtakingų atskirų viršinin
kų. darbininkų ir liaudies po
litinių partijų vadai ir dauge
lis susiedijos organizacijų 
griežtai pasmerkė miesto val
dininkus už siuntimą policijos 
ant ramios studentų demons
tracijos, reikalavusios praša
linti ir nubausti studentus dis
kriminuojančius City College 
profesorius Knickerbocker) ir 
Davisą.

Protestus pasiuntė d arb ie
čių ir komunistų partijos.

New Yorko Universiteto 
studentų vadai taipgi pasiun
tė telegramas majorui O’Dwy
er, City College prezidentui 
Marry Wright protestuodami 
prieš policijos atakas. Ir pa
siuntė City College streiko ko
mitetui pažadą remti jo teisin
gą kovą.

Jo bendras, Max Friedman, 
gyvenęs 202 S. 2nd St., Brook- 
lyne, tapo areštuotas* jam pri
ėmus toje krautuvėje 
pundeli adresuota tai 
Co.

tokį 
Sales

Atrado banko tarnautojo 
Crowe buvusius paslėptus dar 
$6,620. Juos atradusi jo žmo
na, paslėptus drabužių šėpoje, 
dėžutėje, tarpe kitų mažnie- 
kiams sumesti dėžučių. Jinai 
juos grąžino per advokatą 
Gulo.ttą. Iš buvusių paimtų 
$883,650 jau 
apart 86,000.

Į BROOKLYN «

f LABOR LYCEUM1
* DARBININKŲ ĮSTAIGA I 

IfSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-g 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.S 

Puikus steičius su naujausiais g 
įtaisymais. , S

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
Kainos Prieinamos. g

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

y .

atgauti visi

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

• Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

Gaisragesys Charles Hesner, 
63 m., užsimušė iškritęs ar iš
šokęs per langą iš Memorial 
Hospital, Jamaica, kur jis 
v o

bu
nuėjęs gydytis.

Mirė

.n9z> a9/>
ve?

šokiai — 7 vai. vak. 
grojant

Jurgio Kazakevičiaus 
orkestrui

ADELĖ RAINIENE
Teklės Kukutienės rolėje.

Stato Seenon
LMS III-čioji Apskritis

CįV

Įžanga

$1.25, įskaitant taksus

V6V oį'J

Įžanga šokiams

65c, Įskaitant taksus

'$/> a9a a9a 
oįj? VįV oy? Vy? H'?

svarbią rolę “Mūsų Gyvenimo Žaizdose.”Adelė Rainienė turi 
metė mūsų aktorė, dalyvavusi daugybėje vaidinimų ir visuose savo roles 
puikiai atlikusi.

Nepraleiskite progos nepamatę šios dramos, vaizduojančios Amerikos lie
tuvių gyvenimą, prohibicijos laikus su jų tragedijomis ir visokiais prie
puoliais. — Įsigykite tikietus iš anksto. Būkite laiku!

Brooklyno apylinkės lietuviai taipgi kviečiami dalyvauti.
Tikietai gaunami: Laisvėje, pas aktorius ir rengėjus.

Įvąlias Vištų Maspethe
Praėjusi pirmadieni Maspe- 

the nuo sunkvežimio,- vežusio 
700 vištų, nukrito didelis gur
bas su būriu vištų ir vienu ka
lakutu, atsidarė, ir vežamos i 
keptų vištų fabriką vištos 
dosi po gatves ir tuščius 
m u s.

S u n k v e ž i m i o vairuotojui 
tas gaudyti talkon atėjo susie- 
dijos žmonės, tačiau jam pri
sidėjo nauja rūpestis — kon
trolė ne tik vištų, 
(lyto jų. Ką gali 
priklausančia jie 
pagautą vištą.

Iš Europos laivu Gripsholm 
praėjusi pirmadieni atvežė 
573 išvietintuosius.

lei- 
kie-

bet ir gau- 
žinoti, kam 

priskaitys

New Yorko uostau šventė
mis atplaukė 30 karinių laivų 
pademonstruoti miestiečiams 
mūsų ruošimąsi “taikai. ’ 
------------A----- ■ -------------------- ’

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. .
221.1

BRi

L Petriką
nuth 4th Street 
KytLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
1— B vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

ir
ir

PARDAVIMAI
TURIME GREIT PARDUOTI

Parsiduoda fotografijos Studija 
sykiu namas, su 5 kambariais
maudyne ir visais kitais modeminiais 
įtaisymais. Priežastis pardavimo! 
yra savininko mirtis, o jo žmona 

1 vienai sunku vesti fotografijos stu 
studiją. Studija išlaikyta Bush wick 
.apylinkėje per 19 metų. Dėl. daugiau 
informacijų, prašome kreiptis pas:

Mrs. Adele Stokes, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis bi
le laiku. (87-100)

GERIPIETDS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių * 
gražus pasirinkimas.

TT TE>WQ PAP 411 GRAND STREETZ LI 1 □ DAK BROOKLYN, N. Y.
‘ t / s .

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS'

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Catherine Augustine & Frank Sanko

' SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVI^ 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

Peter 
KAPISKAS 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

61 
Ma- 
ba-

m.

BAR & GRILL

Dominica Mickevičius, 
amžiaus, gyvenusi 778 

con St., Brooklyne, mirė 
landžiu ,15 d. Pašarvota M.
Bieliausko koplyčioje, 660 
Grand St., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks balandžio 18 d., 
10:30 vai. ryto, Šv. Jono ka
pinėse. Velionė paliko nuliū
dime vyrą Petrą, 
Jurgį Bartkevičių, 
Bridgeport,. Conn., 
giminių.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direktorius Bieliauskas.

giminaitį 
gyvenantį 

ir daugiau

Degtines, Vynai ir Alus

* RHEINGOLD
BEER & ALES

Peter K aviškas

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

Telefonas
EVergreen 4-9407

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Pirmad., Bal. .18, 1949




