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kai nutarė š. m. balandžio 30 | 
dieną išstoti gatvėsna su “lo
jalumo paradu.”

Tuomet, kai darbminkai, at
žymėdami tarptautinę savo 
šventę, Gegužės Pirmąją, žy
giuos vienomis gatvėmis, tai j 
jų priešai ruošia savo “žy- 
giuotę” kitose gatvėse. Ir jie 
tai vadins “lojalumo para
du” !

Vadinasi, fašistu oją gaivalai
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KINŲ LIAUDIES ARMIJA UŽĖMĖ TAUTININKŲ SOSTIN*

PREZ. TRUMANAS PASIŪLĖ PLANĄ 
VERSTINA! SVEIKATOS APDRAUDAI

LONDONO NACIAI UŽPUOLĖ 
KOMUNISTĘ, KURIS SMERKĖ 
ANGLŲ KIŠIMOSI KINIJON

TAUTININKU KAREIVIAI NEKLAUSO 
VADU; EINA PAS LIAUDININKUS

nors vieną per ištisus y^Jietus 
dieną nori būti lojalūs šiam 
kraštui! ,

Per apskritus metus jie 
riausia po mūsų krašto san
tvarkos pagrindais, po Teisiu 
Biliumi; per apskritus metus 
jie dirba mūsii tautos nenau
dai, o balandžio 30 dieną jie 
bandys padaryti “atgailą” — 
jie jau bus “lojalūs,” “ge
ri”!. . .

★ ★ ★
Ištikimam savo kraštui, sa

vo tautai, savo liaudžiai as
meniui kiekviena diena yra 
lojalumo diena.

Tie, kurie žygiuos Pirmosios 
Gegužės eisenoje-parade, kas
dien yra lojalūs, kasdien jie 
dirba, jei kapitalistai duoda 
jiems darbo, kasdien jie mū
sų kraštą tvirtina, ir kasdien 
stovi mūsų krašto liaudies 
reikalų sargyboje, budėdami, 
kad fašistams nepavyktų už
duoti miltino smūgio ameri
kinei konstitucijai.

Tie, kurie žygiuos Gegužes 
Pirmosios eisenoje, nuolat bu
di ir kovoja už taikos pa
laikymą, prieš kriminalistus, 
besimojančius pasauli nu
siaubti karo liepsna.

Tie, kurie žygiuos Gegu
žės Pirmosios eisenoje, nuo
lat kovoja už liaudies reika
lus, už šviesesnį ir gražesnį 
rytojų visiems darbo žmo
nėms.

Jie visą tai Gegužės Pir
mąją išreikš savo šūkiuose, 
savo programoje, išstatytoje 
prieš milijonų žmonių akis.

O 'tie, kurie bus “lojalumo 
parade,” spjaudys ir dergs 
gražiausias Amerikos liaudies 
tradicijas, ir visaip plepės, 
sakydamiesi, būk jie tą dieną 
esą ištikimi mūsii kraštui’...

★ ★ ★
Praėjusį ketvirtadienį Šve

dijos sostinėje, Stockholme, 
įvyko žymaus (bene žymiau
sio pasaulyje) dainininko Paul 
Robesono koncertas.

Švedijos reakcininkai ban
dė Robesono koncertą suardy
ti dėl to, kam jis dainavo dar-1 
bininkiškas dainas, uždegan
čias padorių! klausytojų sielas.

Tačiau, triukšmadariai pra
laimėjo. Skaitlingoji publi
ka juos nutildė. O Robeso- 
nas Stockholme išsitarė: jis 
nemato rubežiaus, skiriančio 
meną nuo politikos.

Kiekvienas supras, jog 
Robesonas, taip sakydamas, 
yra teisus. '

Jei mes paimsime teatri
nius, literatūrinius bei kino 
veikalus, pamatysime, kaip 
juose — net ir “nekalčiau
siuose.” — menas su politika 
yra susieti'

★ ★ ★
Kalbant apie teatrinius vei

kalus, štai, turiu po ranka 
laišką vienos žymios Ameri
koje gimusios ir augusios či- 
kagietės veikėjos-muzikės.

Ji giria komediją “Ponas 
Amerikonas”; komedija, sako 
rašytoja, yra labai supranta
ma Amerikoje augusiems lie
tuvių kilmės amerikiečiams.

“Write another short play 
for us—younger ones,” žymi 
ši veikėja, kurios pavardės 
nenoriu be jos sutikimo vie
šai skelbti.

Lengva, gerbiamoji, paša-

Apdraudos Fondan Darbininkas Mokėtu Pusantro Nuošimčio 
.Savo Algos; Tiek Pat lino.Jo Algos ir Samdytojas Mokėtų 

—S- - - - - - ■ .
Washington. — Prezid. dytojai turės laisvę priimti

Trumanas įteikė Kongresui 
atsišaukimą, kad išleistų į-
statymą visuotinai, privalo
mai sveikatos apdraudai.

Apdraudos fondą dau
giausiai sudarytų darbinin
kai įmokėsimais nuo gau
namų algų ir samdytojai 
lygiais mokesčiais., nuo iš
mokamų darbininkams al
gų-

Prezidentas nesakė, po 
kokį nuošimtį turėtų vieni 
ir kiti mokėti. Bet senatvės 
apdraudos valdininkai skai
čiuoja, kad iš pradžios dar
bininkas ir samdytojas mo
kėtų po pusantro nuošim
čio. Toliau gal įmokėjimai 
būtų pakelti iki 2 nuošim
čiu vienam ir kitam, v

Tie valdininkai lemia, 
kad verstinoji valdinė svei
katos apdrauda lėšuotų 6 
bilionus dolerių per metus. 
Darbininkai ir samdytojai 
sudėtų .puspenkto biliono 
dolerių, o valdžia prisidėtų 
su pusantro biliono. Valdi
nis primokėjimas taikomas 
ypač per mažai uždirban
tiems, kurie būtų paliuo- 
suoti nuo taksų į sveikatos 
apdraudos fondą.

Greta privalomos sveika- 
tinės apdraudos, Trumanas 
prašė Kongresą daugiau 
pinigų paskirti naujoms 
medicinos mokykloms ir li
goninėms statyti bei seną
sias didinti. Šalies valdžia 
tuo tikslu turėtų duoti pi
nigų ir valstijoms bei mies
tams.

Amerikos Gydytojų Susi
vienijimas, katalikų labda- 
rybių įstaigos ir įvairūs at
žagareiviai priešinasi vi
suotinai, privalomai svei
katos apdraudai. Preziden
to planą jie vadina “socia
lizmu” bei medicinos “pa
vergimu” valdžiai. Iš savo 
pusės, jie siūlo “laisvą” 
sveikatos apsidraudimą. Jie 
sako, kad valdžia turėtų tik 
padalinti tam tikras pinigų 
sumas atskiroms valstijoms 
bei miestams, kad vietinės 
valdybos galėtų aprūpinti 
sveikatos reikalus.

Prez. Trumanas nurodė, 
jog vadinamas laisvas svei
katos apsidraudimas neap
tariau ja dauguomenės svei
katos; biednuomenė negali 
sumokėti lėšų, kurių laisva
sis apsidraudimas reikalau
ja. • '

Trumanas aiškino, kad jo 
planas nereikalauja, kad 
gydytojai taptų valdžios 
samdiniais. Ligoniai galės 
pasirinkti gydytojus, o gy

dyti “write,” bet‘kada?!
★ ★ ★

LMS 111-čiosios Apskrities 
aktoriai, sekmadienį vaidiną 
“Mūsų Gyvenimo Žaizdas” 
Brooklyne, š. m. gegužės 29 
d. šia dramą statys New Ha
ven, Conn.

ar atmesti apsidraudusius 
ligonius. Daktarai gaus iš 
valdžios atlyginimą už pa
tarnavimus. Jie galės užsi
imti ir privačia praktika. 
Apsidraudęs žmogus taip 
pat galės privačiai kreiptis 
į gydytojus, stovinčius nuo
šaliai nuo privalomos svei- 
katinės apdraudos.

Fordo Darbininkai 
Nutarė Streikuoti

Detroit. — Fordo River 
Rouge milžiniško automo
bilių fabriko *■ darbininkai 
30,290 balsų prieš 4,400 nu
tarė streikuoti protestui 
prieš vis didinamą pasku
ba. c-

Fabrikantai reikalavo 22 
nuošimčiais daugiau darbo 
atlikti už tą pačią algą.

River Rouge fabrike dir
ba 60,000 žmonių, ir jie pa
siryžę sustreikuoti, kai tik 
tatai užgirs CIO Auto. Dar
bininkų Unijos centro va
dai.

Yra spėjimų, kad dešiny-. 
sis unijos pirmininkas Wal- 
teris Reuther mėgins truk
dyti streiko užgyrimą.

Gen. Eaker Gąsdina 
Ameriką Sovietais

Biloxi, Miss. — Genero
las Ira C. Eaker, buvęs A- 
merikos oro jėgų koman- 
dierius, nukalbėjo, būk 
“Rusija planuoja užpult 
mūsų šalį, kada Stalinas 
manys, kad jis gali laimė
ti.”

Taip generolas šnekėjo 
pietinių valstijų geso kom
panijų atstovų suvažiavi
me.

Palengvinti Pirkimai 
Išmokėjimais

Washington. — Fedėra- 
lių Atsargų Komisija nuta
rė, jog perkant išmokes- 
čiais įvairius daiktus, apart 
automobilių, užteks iš pra
džios įmokėti jau 10 nuo
šimčių visos tų daiktų kai
nos. Iki šiol buvo reikalau
jama 15 nuošimčių pradinio 
įmokėjimo.

Išmokesčiai galės būti 
užbaigti per 24 mėnesius. I- 
ki šiol juos reikėjo sumo
kėti per 21 mėnesį. Nauja
sis patvarkymas įeina ga
llon trečiadienį, balandžio 
27 d.

Kas liečia automobilius, 
tai perkant juos turės būti 
tuojau įmokafna trečdalis 
kainos, kaip ir iki šiol, bet 
išmokesčiai ir automobi
liams pratęsiami iki 24 mė
nesių.

London. — Harry Pollitt, 
žymusis anglų komunistų 
vadas, kalbėjo susirinkime 
atvirame ore, smerkdamas 
Anglijos valdžią už talkavi- 
mą Kinijos tautininkams 
kare prieš komunistus- 
liaudininkus.

Angliškų Mosley’o nacių 
šaika dėl to užpuolė Pollit- 
tą, šaukdama: “Mirtis Ju- 
došiui!”

Fašistai ypač pašėlo, 
kuomet Pollitt užklausė:

— Kokiais reikalais ka
riniai Anglijos laivai slan
kiojo Yangtze upe? Anglai 
iš anksto žinojo, kad kinų 
Liaudies Armija šturmuos 
tautininkų Yangtze upės 
liniją ir kelsis per tą upę.

Kokiais, tad sumetimais 
anglų komanda siuntė savo 
karo laivus per pačią ugnį 
į Nankingą? Anglai tik 
tautininkams pranešė, kad 
siųs tuos laivus aukštyn li
pęs į Nankingą. Bet tauti
ninkai nieko apie tai nesa
kė liaudininkams - komu
nistams.

Ar galima tad kaltinti 
Liaudies Armijos koman-
dierius, kad jie įsakė savo dė kokį šimtą.

Nėra Kaip Tyrinėti Kard.
Mindszenty’o Teismą

Lake Success, N. Y. — 
Specialis Jungtinių- Tautų 
politinis komitetas priėniė 
Bolivijos . rezoliuciją, kuri 
sako, “mes susirūpinę teis
mais” prieš kardinolą 
Mindszenty Vengrijoj ir 
prieš 15 protestantų kuni
gų Bulgarijoj. Už rezoliu
ciją balsavo anglai,»ameri
konai ir 32 kiti komiteto 
nariai; prieš ją 6. 0 tuzi
nas susilaikė nuo balsavi
mo.

Buvo siūloma pasiųsti 
Jungt. Tautų komisiją mi
nimiem teisman! pernagri-

Iš Komunistų Teismo
KEISČIAUSIAS ŠNIPO 

IŠMISLAS
New York. — Teisme 

prieš komunistų vadus šni
pas Charles W. Nicodemus 
nupasakojo keisčiausią iš- 
mislą. Jis išgalvojo, būk A- 
merikos komunistų vadai 
savo susirinkimuose 1945 
m., Marylando valstijoje, 
nutarę sukelti revoliuciją 
prieš Amerikos valdžią, 
kuomet Sovietai, girdi, “į- 
siveržtų iš Sibiro į Alaska.” 1

Nicodemus, kuris sakosi 
pats pirmiau priklausęs 
Komunistų Partijai, šnekė
jo, būk tada komunistų va
dai pagaminę ir planus, 
kaip ardyti pramonę ir 
kenkti kariniams Amerikos 
veiksmams. Jis pasakojo, 
būk Sovietai planavę per
mesti savo armiją per Ka
nadą ir užimti Detroitą, 

artilerijai bombarduoti an
glų laivus?

Dėl tų Pollitto pastabų 
fašistai taip įnirto, kad ėmė 
rėkt: “Užmušt išdavikai” 
ir puolėsi prie jo.'

Policija sulaikė užpuoli
kus ir paėmė Pollittą ap
saugom

Žymėtina, jog keturi ka
riniai anglų laivai atplau
kė į liaudininkų pasirinktą 
patogiausią vietą perkėli
mui savo kariuomenės iš 
šiaurinio Yangtze upės šo
no į pietinį.

Užsikūrus mūšiui tarp 
liaudininkų artilerijos ir 
anglų laivų patrankų, buvo 
laikinai sugaišintas Liau
dies Armijos persimetimas 
per Yangtze toje vietoje.

Prieštankinės liaudinin
kų patrankos keturių colių 
storio šoviniais supleškino 
8-colines anglų šarvuotlai
vio “Londono” patrankas, 
prakirto tuziną skylių jo 
šone; sunkiai apšlubino ir 
tris kitus, karinius anglų 
laivus - naikintuvus; užmu
šė keturis tuzinus anglų jū
reivių ir oficierių ir sužei-

nėti. Bet pasiūlymas at
mestas.

Net Amerikos atstovas 
sakė, jog trūksta įrodymų, 
kad teismai buvę neteisin
gi.

Kardinolas ir tie Bulga
rijos kunigai baudžiami ka
lėjimu už tai, kad šnipinėjo 
anglams - a m e r i konams 
prieš demokratines Vengri
jos ir Bulgarijos respubli
kas, suokalbiavo nuversti 
liaudiškas valdžias ir vari
nėjo šmugelį juodojoj rin
koj.

svarbiausią auto mobilių 
pramonės miestą.

Jo pasaka buvo tokia 
kvaila, jog kaltinamieji ko
munistai pradėjo juoktis. 
Teisėjui Medinai pasidarė 
karšta už kalnieriaus ir jis 
riktelėjo:

— Jūs šaipotės, kaip ir 
tūli kiti teisiami krimina
listai, iki išgirsta sprendi
mą.

Komunistų ■ advokatai už
protestavo pribš jų apšau
kimą kriminalistais, net ne
laukiant teismo sprendimo.

$200,000,000 Bulvių Kainai 
Aukščiau Palaikyti

Washington. — Valdžia 
pernai sumokėjo f armė
nams 200 milionų dolerių 
už bulves; supirkinėjo bul
vių perviršius, dėjo jas į 
sandėlius, kad galėtų atikš-

Daugelis Kareiviu Pabėgo iš Jų Armijos bei Pasidavė 
Liaudininkams; Liaudies Armija Ima ir Hankowa

Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija šturmu 
užėmė tvirtovišką Nankin- 
go priemiestį Pukową, šiau
rinėje Yangtze upės pusė
je; persikėlė į pietinį upės, 
šoną, įsiveržė į tautininkų 
sostinę Nankingą- ir greitai 
jį užvaldė.

Tautininkų komandieriai, 
matydami, jog liaudinin
kai - komunistai užners

Bullittas Pasakoja, 
“Ateina Karas”

Hamilton,, N. Y. — Wil
liam Bullitt, buvęs Ameri
kos ambasadorius Sovie
tams ir Francijai, pasako
jo : _

— Darosi tragiškai aiš
ku, kad ateina Jungtinėms 
Valstijoms karas.

Kalbėdamas Colgate Uni
versitete, Bullittas smerkė 
velionio prezidento Roose- 
velto valdžią. Jis šnekėjo, 
būk Rooseveltas leidęs Sta
linui per daug sustiprėti, 
girdi, “pavergti” svetimas 
tautas.

Bullittas faktinai kurstė 
Ameriką karan, esą, dėl 
“pačios savo gyvybės”.

(Būdamas Francijoj ka
ro metu, Bullittas oficialiai 
pervedė naciams Paryžių.)

Pabrango Gyveninio 
Reikmenys Kovo Men.

Washington. — Valdinis 
Darbo Statistikų Biuras 
“nustebęs” paskelbė, kad 
praeitą mėnesį iš naujo 
pradėjo kilti maisto ir kitų 
reikmenų kainos, v

Biuro valdininkai, tačiau, 
ramina, kad tą mėnesį reik
menys pabrangę, esą, “tik
tai vienu trečdaliu nuošim
čio.” \

Anglai Nori Išlaikyti
Indiją Jų Imperijoj

London. — Anglijos val
džia tariasi su savo imperi
jos dalių - dominijų minis
trais, kad reikės dėti visas 
pastangas, idant išlaikyt In
diją anglų imperijos rė
muose, kaip dominiją- res
publiką.

Pastaruoju laiku Angli
jos imperija buvo skaudžiai 
įgilta, kad Airijos respubli
ka sutraukė paskutinius 
valstybinius ryšius su im
perija.

Tokio. — Japonų valdžia 
kopijuoja amerikinį Tafto- 
Hartley’o įstatymą strei
kams varžyti.

tesnę bulvių kainą palaiky
ti. Daug bulvių supūva val
diniuose sandėliuse.

Nankingui kilpą, įsakė savo 
kariuomenei ir žandarme
rijai bėgti. Bet žymi dalis 
tautininkų armijos neklau
sė įsakymo ir pasiliko mie
ste sveikinti įma’ršuojančią 
Liaudies Laisvinimo Armi
ją.

Kiti tautininkų kariuo
menės junginiai perbėgo į 
liaudininkų pusę; dar kiti 
jų kareiviai išsisklaidė, nu
mesdami savo uniformas.

Tautininku komanda še
štadienį pranešė, kad jinai 
apleidžia ir didmiestį Han- 
kową, šiaurinėje Yangtze 
upės pusėje, apie 300 mylių 
į pietų vakarus nuo Nan- 
kingo.

Hankowas yra svarbiau- \ 
sias fabrikinis Kinijos mie
stas, vadinamas kinišku 
“Pittsburghu.” Liaudinin
kai jau pirmiau apgulė 
Hankową visomis pusėmis, 
apart pietinio šono, kurį 
sudaro Yangtze upę.

Bet Liaudies Armija' dau
giau kaip 200 mylių frontu 
persimetė į pietinius Yang
tze krantus, gręsdama ak
linai uždaryti tautininkus 
Hankowe.

Liaudininkai pietiniame 
Yangtze upės šone perkirto 
tautininkams geležinkelį 
tarp Nankingo ir didžiau
sio Kinijos miesto Šangha- 
jaus, turinčio apie 6 milio- 
nus gyventojų. Liaudies ka
riuomenė jau šeštadienį už
ėmė pozicijas tiktai 40 my-. 
lių nuo Šanghajaus.

Neva pasitraukusiojo 
diktatoriaus - prezidento 
Čiang Kai - šėko pavaduo
tojas, generolas Li Tsung- 
jenas išlėkė pas savo poną 
Čiangą toli į pietų vakarus; 
ir jiedu kartu pareiškė, kad 
“iš paskutiniųjų” kariausią 
prieš komunistus.

Čiang Kai - šėkas vadina
si “generalissimas”, reiš
kia, “generoliškiausias”; bet 
Liaudies Arini jos vyriau
sias komandierius, komuni
stas generolas Ču Teh vadi
na Čiangą “gengsterissi- 
mu.”

Aukštieji valdininkai ir 
piniguočiai urmu lėktuvais 
paspruko iš Nankingo, pa
siimdami tenniso “raketus”, 
kitus sporto įrankius, 
“palm byč” vasarinius dra
bužius ir kt. mažmožius. Jie 
iš anksto buvo iškraustę sa
vo pinigus ir kitus turtus 
į “saugesnes” vietas.

Raymond Walsh ir kiti 
amerikiniai radijo kores
pondentai sakė, jog nau
jaisiais laikais dar nebuvo 
tokių sukčių, vagių ir žuli- 
kų, kaip čiang Kai-šeko 
valdininkų šaika.

Tie korespondentai taip
gi pripažino, kad Liaudies 
Armija kariauja daugiau
siai atimtais iš tautininkų 
amerikiniais ginklais ir a- 
municija.
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Komedija, o ne Teismas
Salonikuose, Graikijoje, pasibaigė byla dėl amerikinio 

korespondento, George Polk, nužudymo praėjusiais me
tais. Polk buvo nužudytas, kuomet jis siekėsi nuvykti pas 
vadus liaudies armijos, kovojančios prieš graikų fašis- 
tus-monarchistus ir su tais vadais pasikalbėti.

Kiekvienam aišku, kad Polk buvo pažangus žmogus ir 
jį nužudė fašistai, — galimas daiktas, su valdžios žinia 
ir pritarimu.

Per tūlą laiką Amerikos ir Europos žmonės reikala
vo, kad fašistinė - monarchistinė Graikijos valdžia su
rastų kaltininkus ir juos'atitinkamai nubaustų.

Na, ir fašistai, bijodami sukelti prieš save dar dides
nę žmonių rūstybę, sutaisė bylą. Jie pasiėmė kaž kokį 
sufašistėjusį ir kvailą Gregory Staktopolous’ą, na, ir jį 
apkaltino dalyvavime Polk’o nužudyme.

Minimas Staktopolous’as čia naudojamas, kaip tas 
'silpnaprotis hollandas Van der Lubbe, kurį Goeringas 
naudojo reichstago padegimo byloje.

Suruoštas teismas. Staktopolous pasakė jame, būk 
Polką nužudė komunistai, Evangelos,Vasvanas ir Ado
mas ’ Mouzenides. Teismas pastaruosius du nusmerkė 
mirčiai, o silpnaprotį fašistuką Staktopolous’ą — visam 
amžiui kalėti.

Vienas dalykas, tačiau, yra aišku kiekvienam, kuris 
nori ką suprasti: Adomas Mouzenides buvo miręs pir
miau, negu Polk’as, — Mouzenides žuvo mūšiuose su 
Graikijos fašistais. Gi Evangelos Vasvanas, partizanas 
kovotojas, tuomet, kai Polkas buvo nužudytas, veikė 
mūšių fronte.

Štai, kokią komediją Graikijos fašistai suruošė Polk’o i 
žudeikoms surasti ir nubausti!

Šiuo teismu ir jo sprendimu niekas netiki, — netiki ' 
ir patys fašistai. Tai iš.tikrųjų teismo pajuoka!

Tiesa, tūli graikų fašistų gelbėtojai ir užtarinėtojai ! 
mūsų krašte skelbia, būk, girdi, teismas buvo vestas. 
“korektiškai.” Bet ir jie patys žino, kad meluoja.

Tūli, atsimename, skelbė, būk Vokietijos reichstagą į 
galėjo padegti Dimitrovas, bet vėliau kiekvienam buvo • 
aišku, kad tai atliko Goeringas su Goebbelsu provokaci- | 
jos sumetimais! j

Anksčiau ar vėliau išeis aikštėn ir Polk’o žudytojai.

Ragina Budėti į
Niūjorkiškis Daily Worker ragina Amerikos žmones i 

budėti dėl Kinijos. Dienraštis mano, kad apšaudymą i 
anglų imperialistų .laivų Yangtze upėje Wall Strytas su i 
Londonu gali panaudoti įsikišimui (intervencijai) į Ki
nijos reikalus, gelbėjimui Čiang Kai-šekui.

Iš tikrųjų, anglai imperialistai, atrodo, pasiuntė savo l 
karinius laivus į Yangtze upę provokacijos sumetimais. 
Juk jie gerai žinojo, jog civilinis, karas Kinijoje nesi
baigė ir mūšiai gali prasidėti bent kada. Tai kam ang
lai ten savo karo laivus plukdė? . , |

Čia gali būti jų “triksas.” Tai gali būti “pagrindas” 1 
ginkluotai intervencijai į Kiniją pradėti.

Amerikos žmonės privalo budriai stebėtį įvykius ir 
stovėti sargyboje, kad mūsų Wall Stryto viešpačiai ne- | 
pradėtų “žygių,” kurie galėtų Kinijoje pasaulį karo | 
liepsna uždegti.

Šitaip Rūpinapiasi Ligonimis!
Dienraštis Vilnis rašo:
“Pastarosiomis* dienomis laikraščiuose iškelta baisi li

goninių padėtis. Nei kambarių, nei lovų, nei pakankamo 
skaitliaus gydytojų, kad tinkamai aprūpinus ligonius. >

“Ypatingai šiurpi padėtis proto ligoninėse. Proto ligo
nių Illinois valstijoj yra 44,285. Trūksta 16,203 lovų. Vien 
Elgin ligoninėje yra 4,000 lovų, o. ligonių 6,000. Reiškia, 
dviem tūkstančiam nėra lovų. Jie guli koridoriuose ir 
kituose užkampiuose ant grindų.

“Dr. Klow‘ ir jo pagelbininkas, kuriems priskirta Ve
teranai toje ligoninėje, turi savo globoje tarp 700 ir 800 
veteranų, šiai kodėl daugelis, kuriems būtų galima iš
gyti, kaip sako Dr. Klovv, beviltingai kankinasi be prie
žiūros ir veikiausiai taps amžinai pasmerkti ligoninėj 
pasilikti.

“Tokia pat padėtis ir su džiovininkais. Apskaitliuoja- 
ma, kad Illinois valstijoj yra 28,000 džiova sergančių už
krečiamam laipsny. Bet lovų tokiems ligoniams yra tik 
3,620. Vien Chicagoje 3,000 džiovininkų laukia hospitalį- 
zacijOs. Miesto sanatorija pusiau uždaryta dėl “stokos 
fondų.” Chicagoje kasdien džiova miršta astuoni ir 21 
naujas ligonis raportuojamas.

“Senate paduoti trys biliai, reikalaujanti paskirti 
šiems reikalams pinigų. Bet ar atsižvelgia į tą baisią pa
dėtį mūsų senatoriai ir ai- rengiasi paskirti reikalingus 
pinigus? Jie visai nesiskubina, o jei ir paskirs, tai tik 
lašą į didelį kubilą. Jiems daugiau rūpi šiandien raudo
nųjų gaudymas.

“Sen. Broyles, autorius Broyles Bilių, parsikvietė re
negatą Ben Gitlow liudyti prieš komunistus. Gitlovv už 
tą liudijimą pasiėmė $400. Dabar tas pats Broyles su
sirado kitą renegatą, tūlą J. B. Mathews. Šis padės sen. 
Broyles susekti “subveršyvę veiklą” Chicagos Universi
tete ir Roosevelt Kolegijoj. Kiek Matthews jau pasiėmė 
ar pasiims dar neiškelta. Bet pats Broyles savo investi-

Prezidentas Trumanas 
pasirašė bilių, pagal kurį 
Marshallo planas vėl gaus 
$5,430,000,000.. Anglijos im
perialistai daugiausiai gavo 
praeityje, gaus ir dabar. “

Neseniai, bal. 15 d., Daily 
News dienraštyje Mr. J. O’- 
Donnel paskelbė davinius, 
paimtus iš vyriausybės at
skaitų, kad nuo Pirmo Pa
saulinio Karo iki dabar 
Jungtinės Valstijos davė 
Europos šalims “paskolų” 
ir “pagalbos” $92,000,000,- 
000 (devyniosdešimt du bi- 
lionus dolerių)! Iš tos su
mos vien Anglija gavo $44,- 
679,000,000. Ji ir- vėl gaus 
daugiausiai. O kas tuos pi
nigus sumokės? Mes — 
Jungtinių Valstijų • pilie
čiai.

Reakcipiai kongresmanai 
ir senatoriai reikalauja 
skirti Kinijos reakcijai $1,- 
500,000,000 “pagalbos.” Tam 
jau “nepritaria” net Vals
tybės sekretorius Mr. Dean 
Acheson, kuris sako, kad 
jau “pervėlu” reakciją iš
gelbėti. Bet dar visko gali 
būti.

Buvęs Amerikos atstovas 
Maskvoje generolas W. Be
dell Smith sako, kad Sovie
tų Sąjungos mokslininkai 
gabūs ir kad jie yra paga
minę atomines bombas.

Washingtone kietai pa
reiškė protestą Bulgarijos 
atstovas prieš mūsų vy
riausybės skleidžiamas ne
pamatuotas išvadas apie 
Bulgarijos liaudies vadą 
Jurgį Dimitrova, kuris gy
dosi Tarybų Sąjungoje.

Dvidešimt du protestonų 
aukšti religiniai vadai, su 
Rev. John Howland Lath
rop priešakyje, įteikė Vals
tybės Departmental pareiš
kimą, kad karinė Šiaurinio 
Atlanto Sąjunga sudaro 
taikai pavojų. Jie reikalau
ja Senato, kad ta sutartį 
neprimtų.

Anglija pasiskelbė, kad 
statosi milžiniškus lėktu
vus, kurie turės po 10 mo
torų, galės skristi po 350 
mylių į valandą, vežti 100 
keliauninkų ir skris 5,500 
mylių be sustojimo.

Anglijoj 1948-metais bu
vo 3,419 streikų, laike ku
rių nustota 9,834,000 darbo 
dienų.

Albanija pripažino Izrae
lio valstybę ir apsikeis at
stovais. Ji kaltina, kad 
1(946 metais Anglijos karo 
laivai todėl užlindo jos pa
sienyje ant minų, nes patys 
karo provokacijas atliko.

Argentinoj, Salta mieste 
fašistinės Perono jėgos už-, 
puolė streikierius. Keturi 
streikieriai užmušti, virš 30 
sužeista! Budeliai šaudė į 
minią ir mašinomis lamdė. 
Po to apie 100 unijos na
riu darbo vadu areštavo.

Airija pasiskelbė, kad ji 
yra pilniausiai nepriklauso
ma nuo Anglijos imperijos. 
Buvo atžymėtas kruvinasis 
anglų užpuolimas ant airių 
1916 metais, kada britai 
šimtus airių paskerdė Dub
lino mieste.

Airijos prezidentas Sean 
T. Airijos prezidentas Sean 
T. O’Kelly .reikalavo atsisa
kyti nuo anglų kalbos, kal
bėti gaeliškai. Jis sakė: 
“Karaliaus jau nusikratė- 
me, tai dabar nusikratykim 
ir anglų .kalbos.” Jis sakė,

gacijos darbui gavo $15,000 ir jau iš tų pats vienas ves
damas slaptą investigaciją per pastaruosius 18 mėnesių 
praleido $4,573.86.

“Raudonbaubizmuį mūsų senatoriai pinigų nešykštė- 
ja. Bet žmonių gerovei jų nesuranda. Lai kankinasi 
tūk^tąnčiąi žmonelių, lai užsikrečia kiti tūkstančiai džio
va. Lai guli ant grindų ligoniai. Jiems tas neapeina.”

kad jeigu, airiai kalbės ang
liškai, tai jie neturės nei 
savo tautos, nei šalies lais
vės.

Beje, Anglijos karalius 
Jurgis prisiuntė ' Airijai 
sveikinimą jos nepriklauso
mybės proga. Suprantama, 
kad tai veidmainystės svei
kinimas. Britai labai norė
tų laikyti Airiją vergijoj, 
kaip jie laiko 500,000,000 
kitų tautų žmonių. Airija 
yra sala, netoli Anglijos, 
užima 27,137 ketvirtaines 
mylias ir turi 3,000,000 gy
ventojų.

Kinijoj reakcija atsisakė 
priimti liaudies pateiktas 
taikos sąlygas, tai mūšiai 
prasidėjo ant didžiulės 
Yangtze upės. Rašant šiuos 
žodžius, Liaudies Išlaisvini
mo Armija keliose vietose 
jau persikėlė per Yangtze 
upę į pietų pusę. Numato
ma, kad Liaudies Išlaisvi
nimo Armija apsups reak
cines jėgas, suims ir išnai
kins. Ir pietų pusėje už 
Yangtze upės yra stiprus 
partizanų judėjimas, ten 
veikia “15 liaudies respub
likų”, kurios padės nugalėti 
reakciją!

Anglijos imperialistai į- 
kišo uodegą. Jie mete Į 
Yangtze upę savo karo lai
vus, manydami, kad Kini
jos armija bijos, keltis per 
upę, bet apsiriko.

Anglijos imperialistų liū
tas pamiršo, kad dabar ne 
19-tas šimtmetis, kad liau
dis suprato savo jėgą, o bri
tų imperialistinio liūto iltys 
jau išpuvo. Nepaisant kiek, 
bus provokacijų, Kinijos 
liaudis eis pirmyn prie per
galių.

Frapcijoj jau ir vėl dide
lė duonos stoka, o gegužės 
mėnesi bus dar didesnė. A- 
nais metais Franci jos žmo
nes nuo bado išgelbėjo Ta
rybų Sąjunga, suteikdama 
500,000 tonų grūdų. s Kaip 
bus šiemet? Marshallo pla
nas nesuteiks francūzams 
duonos, jis tik reakcijai tei
kia jėgų.
• Graikijos partizanai, sa
ko, “pralaimėjo” muši. Tik 
keista, kad ne jų vadą pa
gavo reakcininkai, bet par
tizanai suėmė fašistinį ge
nerolą Marcopoulosą, kuris 
komandavo monarcho-fa- 
šistų brigadą Delphi sri- 
tyj. * ■ .

Irane siunta reakcija. 
Tuo kartu amerikinės žinių 
agentūros-United Press ir 
Associated Press skelbia, 
kad Iranas panaikino tulus 
punktus savo sutarties su 
Tarybų Sąjunga iš 1921 me
tų.

Durnas prasimanymas! I 
Jokia save gerbianti šalis 
nelęįs Kitai pusei vienus 
sutarties punktus panai
kinti, o kitus, kurie tik jai 
geri, pasilaikyti. Jeigu Ir’a- 
no ponai norės panaikinti 
tūlus punktus iš 1921 metų 
sutarties, tai galimas daik
tas, kad Sovietų Sąjunga 
pagal tos sutarties punktus 
pasiųs savo armiją į Iraną 
padaryti tvarką. Tą nusako 
1921 m. sutartis. Tas buvo 
padaryta ir 1941 metais.

Japonijai karas atsėjo 
$31,000,000,000, kaip skelbia 
pačios Japonijos apskaitlia- 
vimai. Sakoma, vi-en Tokio 
mieste 695,000 namų su
griauta arba sugadyta. Ja-

ponija neteko 1,850,000 už
muštu kareiviu, ir civiliu ir 
turėjo 7,990,000 sužeistų.

Lenkijoj valstiečiai smar
kiai buriasi į kolektyvius 
žemės ūkius, nes taip gali
ma lengviau ir geriau žemę 
įdirbti su mašinerijos pa
galba.

Rumunijoje valstiečiai 
smarkiai jungiasi, į žemės 
kolektyvius ūkius. Veda ko
vą prieš buožes, kurie tam 
prieštarauja.

Rumunijos vyriausybė 
nacionalizavo 256 įvairių 
žydų organizacijų namus, 
kaip tai, senių, našlaičių, 
medicinos centrus ir t.t. 
Mat, dabar tais klausimais 
rūpinasi pati vyriausybė, 
tai nėra reikalo, kad turėtų 
kokios atskiros grupės.

Trizonijoj Jungtinių Val
stijų 90,000 armijos vyrų 
daro karinius pratimus. 
Generolo Clay komandoje 
“amerikiečiai traukiasi, o 
Sovietų armija puola pir
myn..” Viena, tai karo pa
siruošimas, o kita, tai kur
stymo propaganda.

Bet tas nedaug pagelbės 
vardo pakėlimui. Štai, du 
metai atgal Amerikos karo 
komanda nutarė atimti že
mes nuo ponų, kurie turi 
virš 247 akrų ir tą pervir- 

i šį parduoti bežemiams vals
tiečiams. Du metus “rengė
si”. Per tą laiką ponai taip 
sutvarkė, užrašydami že
mes savo sūnams, dukroms, 
pačioms, žentams, kad da
bar perviršiaus “nėra”.

Net Mr. S. Gruson, kuris 
yra didis Sovietų tvarkos 
priešas, pripažino, kad “A- 
merikos zonoje žemės re
forma susmuko.” Valstie
čių milionai, kurie laukė že
mės, yra nusivylę.

Kitaip yra rusų pusėje. 
M r. G r u s o n rašo: 
Sovietai atėmė be jokio at- 

' lyginimo nuo ponų kas vir- 
| šijo 115 akrų žemės ir mi- 
i lionus valstiečių ne vien ne- 
; mokamai žeme apdalino, 
bet jiems 'suteikė galvijų,' į- 
rankių ir grūdų pradžiai 
gyvenimo. Tokis tai skir
tumas.

Taikos Reikalai. Penry 
Wallace sakė, kad Kongre
so ' paskyrimas $15,900,000,- 
000 kariniam pasiruošimui 
ir pasirašymas karinės 
Šiaurinio Atlanto Sutarties 
taikos reikalus pastatė į 
pavojų. Jis sakė, kad tuo
jau bus siunčiami Amerikos 
ginklai to pakto sąjungi
ninkams į Europą, o vėliau 
ir Amerikos armiją.
Kaip patvirtindamas 

šiuos Wallace žodžius Fran
ci jos reakcininkas Paul 
Reynaud, buvęs pirmkari- 
niais laikais premjeras, jau 
dabar reikalauja, kad Ame
rika siųstų į Franci ją savo, 
armiją neva “jos apgyni
mui.”

Vengrijoj 15 d. gegužės 
įvyks nauji parlamento na
rių rinkimai. Nėra abejo
nės, kad darbo žmonių po
zicija dar daugiau sutvir
tės.. Nuo pereitų parlamen
to narių rinkimų Vengrija 
padarė didelį progresą į de
mokratijos pusę.

.Tarybų Sąjungoje spauda 
numato Kinijos Liaudies 
Išlaisvinim. Armijos spren
džiamą pergalę dabartinėse 
kovose. Maskvoje stato ke
lis aukštus dangariežius, 
net iki 32 aukštų. Vyriau
sybė deda pastangų, kad 
būtų žymiai pąkeltas auk
lėj įipaą galvijų. Paskirta 
dešimtys tūkstančių didelių 
dovanų už sėkmingą galvi
jų, kiaulių, avių, arklių ir 
kitų auklėjimą..

priekin ir pasirodyti ra- 
zumnesniais už kitus, ir 
daugybę kitų aukštų sieki
nių. Ūž tai šitos kategorijos 
žmonėm brangiausia “dievo 
dovana” yra: nemokėjimas 
save matyti tokiais, kokiais 
kiti žmonės juos mato. Nes 
jeigu šitos kategorijos žmo
nės galėtų matyti save to
kiais, kokiais kiti žmonės 
juos mato, tai dėlei jų 
menkystės prapultų savim 
pasididžiavimas, drąsa ir 
p a s i r y ž im ai. O dėl to- 
nukentėtų ne tik jie patys, 
ale ir visas mūsų gyveni
mas atrodytų kaip nebalty- 
ti barščiai.

Ačiū tik šitai visu bran
giausiai “dievo dovanai” 
žmogui, mes turime net 
perdaug pasiryžėlių, su
kančių gyvenimo ratą at
gal, kad mūsų vežimas, įsi
bėgėjęs per smarkiai, nesu
dužtų, atsimušęs į bolševi
kišką kalną.

Jeigu mes turime “komu
nizmo naikintojus”, “civili
zacijos, tikybos ir demokra
tijos gelbėtojus”, “pavergtų 
tautų vaduotojas”, “žmo
gaus teisių, dorovės ir tei
sėtumo gynėjus,” karo kur
stytojus, streiklaužius, mu
šeikas, pyplius, spieglius ir 
rėksnius, kurie mūsų gyve
nimą visokeriopai paįvairi
na, tai vis dėlto, kad dievas 
nepaskūpėjo savo pašauk
tuosius apdovanoti bran
giausia jiems dovana. To
dėl, kai mes matome šituos 
“didvyrius” besiskverbian
čius visų priekin ir dvasios 
pagavime s k r a j ojančius 
svajonių sparnais pasaulio 
viršūnėje, gelbėja nčius 
svietą nuo visokių priepuo
lių, tai žinokime, kad šitie 
“razumo genijai” yra per 
nemierą gausiai dievo ap
dovanoti savęs nepažinimu.

Kam dievas proto 
lyg pagailėjo,

Užtai jiems drąsos 
perdaug pridėjo.

Visur jie lenda, 
visus mokina, %

Nors tuomi save 
sunkiai kankina.

Paulius.
PULLMAN, Wash. — 

Krautuvininkas G e o r g e 
McIntyre nušovė 3 polici
ninkus. ir taksies vežiką; 
paskui policija nušovė jį.

DUBLIN. — Airijos val
džia šaukia užmiršti anglų 
kalbą, o vartoti senovinę 
airių “gaelic” kalbą.

’ Pagal dievašninkų moks
lą, tai viskas, ką tik žmogus 
turi, yra “dievo dovanos.” 
Jeigu tas tiesa, pai žmogus 
apdovanotas kuom reikia ir 
kuom nereikia. Bet apie ne
reikalingas “dievo dovanas” 
žmogui šį kartą nekalbėsi
me, kadangi už tokias do
vanas nedėkavoja dievui 
nei kunigai, nors, pagal ti
kybos mokslą, privalėtų.

Šį kartą jūsų Pauliui pa
rūpo surasti, kuri iš bran
giųjų “dievo dovanų” žmo
gui galėtų būti brangiau
sia? Bet kadangi žmonės ; 
tik savo išviršine išvaizda ! 
artimai panašūs vieni ki
tiem, o - vidujiniu savo turi> 
niu skiriasi vieni nuo kitų, 
kaip karvelis nuo vanago, 
tai savaime suprantama, 
kad ir “dievo dovanos” ne
gali būti visų vienodai 
branginamos. Kuri dovana 
vienam bus brangiausia, tai 
kitam ta pati dovana netu
rės jokios vertės, t

Atsižvelgiant į šią tiesą, 
jūsų Paulius prisipažįsta 
prie silpnumo, kad negali 
nustatyti, kuri “dievo dova
na” turėtų būti pati bran
giausia visiem žmonėm. 
Kaip žmones, taip ir dova
nas priseina skirstyti į tam 
tikras kategorijas. Viena 
žmonių kategorija labiau
siai brangina turtus ir tu
rimus gabumus kitus val
dyti ir išnaudoti. Kita žmo
nių kategorija labai aukš
tai stato atsparumą, išnau
dojimui nepasiduoti.

Bet abelnai paėmus, tai I 
beveik visi žmonės labai 
vertina sekamas “dievo do
vanas”: gražų kūno subu- 
davojimą, patikimą ki
tiems, mokėjimą prisitai
kyti prie aplinkybių sun
kiose gyvenimo painiavose, 
stiprybę pasiryžimuose, ge
rą sveikatą, ir daugumas 
už viską labiausiai brangi
na gyvybę, nes, išskyrus sa-, 
vižudžius, beveik visi už 
gyvybės palaikymą mušasi 
iki paskutiniam . atsikvėpi
mui. Bet yra ir tokia žmo
nių kategorija, kuriai gy
vybė be “unaro” neverta 
nieko.

Šitos kategorijos žmonės 
labai brangina jiems duotą 
talentą greičiau, sugabiau 
ir biauriau už kitus apme
luoti savo priešus, mokėji
mą karstytis tvoromis ii- !. 
laipiojimą kreigais, nesu
valdomą norą prasimušti

1 rys iš dešimties darbininku, vos išvengusių (mirties 
neseniai Įvykusiame „ žemės drebėjime Washington 
valstijoje, stovi prie drabužiu valytuvės, kurios sto
gas Įgriuvo. Laike drebėjimo keli asmenys tapo už
mušti, daugelis sužeisti, o turto nuostolių aprokuota 

buvus keli milionai dolerių.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Pirmad., Bal. 25, 1949



Dar Pirmą Sykį Suturėtas Vėžio 
Ląstelių Augimas Gyvuliuose

AR VĖŽYS YRA BAKTERINĖ LIGA? Proto Nuskurėliai

Džiaugsminga žinia vėžio 
ligoniams pasklido šio mė
nesio 17 d. Suvažiavime A- 
merikiečių Sąjungos Vėžiui 
Tyrinėti buvo pranešta, jog 
tapo atrastas chemikalas, 
kuris sulaiko vėžio ląstelių 
(celių) augimą gyvuliu
kuose — pelėse.

0 ląsteles (celės - narve
liai) yra gyvi, mažyčiai me
džiagos gabalėliai, iš kurių 
susidaro kūnas. Ląstelės 
dauginasi, skildamos pu
siau. Kada pusė ląstelės su
bręsta, ji vėl pusiau skyla, 
ir 1.1. Žmogaus kūnas susi
deda iš nesuskaitomu bilio- 
nu ląstelių. <» *■ *■

Vėžys yra savotiškai su
gedusių ląstelių augimas, 
darkant sveikąsias.

Mokslininkai kruopščiais 
tyrinėjimais per ilgus me- 
tus, pagaliaus, atrado, had 
jeigu sergančioms vėžiu pe
lėms duoda chemikalo gua- 

* nazolo, tai jis sustabdo vė
žio ląstelių augimą, nors jų 
nenumarina. Kada sulaiko 
guanazolo davimą, tai vėžio 
ląstelės ir skauduliai iš 
naujo pradeda augti.

Tatai buvo patirta ir pa
tikrinta bandymais, pada- 

• rytais trim šimtam pelių. 
Ir vėžiu sergančios pelės, 
kurioms buvo duodama gu
anazolo, daug- ilgiau gyve- 

1 no, negu kitos šia liga ser
gančios pelės, kurios nega- 

i f vo to chemikalo.
i Dar reikės padaryti ilga

b eilė bandymų įvairiems vė
žiu sergantiems gyvuliams 
pirma, negu guanazolas bus 
pradėtas vartot žmonėms 
kovoje prieš vėžį, sako dak- 

j tarai George W. Kidder, 
Gilbert L. Woodside, R. E. 
Parks ir kiti, dariusieji ty
rimus pelėms.

Guanazolas “Apgauna” 
Vėžio Ląsteles

Vėžio ląstelėms augti bū
tinai reikia medžiagos, va
dinamos giianin (guanine). 

‘Jos ima guaniną iš maisto, 
kurį gyvūnas (bei žmogus) 

, naudoja.
Tad štai kaip mokslinin

kai apgavo nelabąsias vėžio 
ląsteles.

Jie pagamino naują che
mikalą guanazolą. Šis che
mikalas ‘savo sudėtim gana 
panašus į guaniną, nors iš 
tikrųjų skirtingas. Bet vė- 

, žio ląstelės nesuranda skir
tumo, ir vartoja nenaudin
gą joms guanazolą, lyg jis 
būtų reikalingasis joms gu- 
aninas.

Taigi tyrinėtojai dėjo gu
anazolą į ėdalą sergančioms 
vėžiu pelėms; ir vėžio ląste- 

4 lės rijo guanazolą — jos 
¥ klydo, laikydamos jį gua

nini!.
Vėžio ląstelės turi iš mai

sto gauti guanino, kad ga
lėtų perdirbt jį į būtinai 
reikalingą joms adeniną. 
Jos negali pačios pasiga
minti guanino. Bet jos per 
klaidą vartoja įmaišytą gu
anazolą, kurio negali per
dirbt sau į adeniną. O kai 
adenino stokuoja, tąi vėžio 

/ ląstelės nustoja augusios.
Jeigu gyvūno maiste ir 

yra gatavo adenino, tai vė
žio ląstelės negali jo nau- 

. doti. Jos turi pačios pasiga
minti sau adeniną iš guani- 

c ’no.

Sveikos Ląsteles Skirtingai 
Elgiasi

Sveikos, normalės kūno 
ląstelės nenaudoja gatavo 
guanino, kurio būna maiste. 
Bet sveikosios ląstelės 
traukia sau iš maisto ade
niną ir pačios iš jo pasiga
mina reikalingą sau guani
ną — pertvarko adenino a- 
tomus taip, kad išeina tin
kamas joms guaninas.

Taigi sveikosios ląstelės 
visai skirtingai elgiasi, ne
gu vėžio ląstelės, kas liečia 
guaniną ir adeniną.

Sveika ląstelė neima iš 
maisto guanino; jinai atsi
sako ir nuo guanazolo, ku
ris panašus į guaniną. Ty
rinėtojai todėl sako, kad 
guanazolas nekenkia svei
kosioms ląstelėms’, bet jis 
apgauna vėžio ląsteles, su
laiko jų augimą.

Leiskime, kad vėžio ląs
telė gautų dalį reikalingo 
jai guanino iš maisto. Bet 
jinai neatskiria guanino 
nuo apgavingo jai guanazo
lo, tada vėžio ląstelė nau
doja vieną lygiai, kaip ir 
kitą; tatai irgi trukdo vė- 
žišką jos augimą.

Moksline Svarba
Pamatinė mokslinė šių 

patyrimų svarba yra tame, 
jog čia dar pirmą sykį su
rastas cheminis skirtumas 
tarp sveikų ląstelių ir vė
žio ląstelių — sveikos ląste
lės ima iš maisto adeniną 
ir perdirba jį sau į guani
ną, o vėžio ląstelė traukia 
iš maisto guaniną ir pasi
gamina iš jo adeniną.

Bet kam čia plačiau kal
bame apie tuos dalykus? 
Tam, kad skaitytojas įver
tintų reikalingą moksli
niams tyrinėtojams akylu
mą, kantrybę, ir atsidavimą 
savo darbui.

Juk tokiais ryžtingais 
moksliniais darbais ir eina
ma link to, kad būtų atras
tas ginklas prieš žiauriąją 
žmonių kankintoją Ir ma
rintoją — budeliškąją vė
žio giltinę. N. M.

' ■  ----------------- ■ — — < ’

“Perliniai” Karoliai_
Netikri “perliniai” karo

liai, kuriais moterys puo
šiasi, paprastai padirbami 
iš stiklo ar plastikinės me
džiagos ir aptraukti koše, 
pagaminta iš jaunų silkių 
žvynų.

Yale Universitetas atsisakė 
atnaujinti kontraktą mokyto
jauti profesoriui John Maršal
ka, Progresyvių Partijos va
dui Connecticut valstijoje. 
Maršalka tą elgesį pasmerkė 
kaipo žalojimą akademinės 
laisvės ir atsišaukė į American 
Association of University Pro
fessors prašydamas jį užtarti.

tuojau nuo jos atimami ir 
pavedami sveikai pelei žin- 

šaukia tūlos labai smulkios dyti, tai peliukai išvengia

Vėžio ligo$ tyrinėtojai i- 
ki šiol ginčijosi, ar vėžį iš

bakterijos, vadinamos vi
rusais, ar ta liga atsiranda 
dėl kitų, dar nežinomų prie
žasčių, c-

Dauguma gydytojų sakė: 
Jeigu vėžys būtų bakterinė 
liga, tai būtų galima jąja 
kitus apkrėsti. Bet vėžio li
ga esanti neapkrečiama, to
dėl negalinti būti bakterinė.

Tačiau naujieji patyrimai 
bent dalinai išklibina tvir
tinimus, kad vėžys, girdi, 
nieko bendra neturįs su 

/z 
bakterijomis.

Columbijos Universiteto 
medicinos profesorius dr. 
Samuel Graff, dr. Henry T. vaizdus 100 tūkstančių kar- 
Randall ir bendradarbiai I tų ir daugiau. Tam 
jau išskyrė vėžio perus (vi
rus) iš pelės pieno. Tą at
radimą paskelbė dr. Graff, 
kalbėdamas A m e r ikiečių 
Draugijos Vėžiui Tyrinėti 
suvažiavime, kuris įvyko 
Detroite balandžio 17 d.

Jau nuo seniau buyo ži
noma štai kas:

Jeigu serganti krūtų 
žiu pelė žindo sveikus 
liukus, tai ir jie gauna 
ži- .......

Jei tokiu vėžiu serganti jčių ta liga.
pelė pagimdo peliukus ir jie! Jau eilė metų, kai patir-1

vėžio.
Jeigu naujagimiai svei

kos pelės “vaikai” perveda
mi sergančiai krūtų vėžiu 
pelei žindyti, tai vėliau pas 
juos išsivysto krūtinės vė-

Minimi Columbijos Uni
versiteto mokslininkai apie 
10 metų darbavosi, kol iš 
pelių pieno tikrai išskyrė ir 
apvalė tokius vėžio perus. 
Tai labai, labai smulkutė
liai perai. Jiems susekti bu
vo vartojamas elektroniš
kas mikroskopas, kuris pa
didina smulkučių daiktelių

buvo 
naudojami ir kiti naujausi, 
jausliausi moksliniai įran
kiai.

vė-
pe-
vė-

rus iš vėžiu sergančios pe
lės pieno tuos perus, jie bu
vo išbandyti sveikoms pe
lėms. Šie perai buvo lei
džiami į kraują sveikoms 
pelėms, ir po to jos susirgo 
vėžiu.

Dar bus ieškoma vėžio 
perų piene moterų, sergan-

ta, kad galima vėžiu susirg- 
dinti gyvuliukus, įleidžiant 
jiem į kraują tam tikrų 
chemikalų.

Gana seniai sužinota, jog 
kartais prisimeta vėžys' 
žmonėms, kurie dirba dar
bus, reikalaujančius dažnai 
čiupinėti dervines (smali
nes) medžiagas.

Senoviniai kaminakrėčiai 
gaudavo vėžį nuo suodžių.

Klausimai
Kaip tatai išaiškinti? Ar 

vėžio perų būna ore, kaip 
būna džiovos, slogos ir kitų 
ligų perų? Ar vėžio perai 
patenka į kūną, o derva bei 
kitos žalingos medžiagos 
taip nusilpnina sveikąsias 
kūno ląsteles (celes), kad 
atidaro kelią vėžio išsivys
tymui?

Jei bendroji kūno sveika
ta stipri, tai atsilaiko prieš 
gana daug esamų ore įvai
rių ligų bakterijų.

Ar gera sveikata palaiko 
ir tokias stiprias, sveikas 
kūno ląsteles, kad jos atre
mia vėžio perus?

Vis tai klausimai, ku
riems' mokslas turės ieškoti 
tikrų atsakymų.

Dvasios ir
Vakarinėje Vokietijoje

Lietu-Kiekvieną dieną 
vą grįžta vis daugiau lietu
vių — jie nutraukė , savo 
ryšius su pražūtingu gyve
nimu stovyklose vakarinėje 
Vokietijoje. Parvykę Lie
tuvon, jie įsijungia į kūry
binį darbą. Sugrįžtančiųjų 
tarpe yra žemdirbių ir fa
brikinių darbininkų, rašy
tojų ir* menininkų bei kitų 
profesijų žmonių.

Tai žmonės, kurie išbuvo 
ilgus metus išvietintųjų (D 
P) stovyklose. Ten jie bu
vo nuolat bauginami pasa
komis apie išgalvotas “bai
senybes” Tarybų Lietuvo-

sunkumų, 
Į gimtąjį

PROTEINAI IR VITAMINAI -ATRAMA PRIEŠ VĖŽĮ?
Jei kurių žmonių mitybo

je trūksta proteinų (balty
mų) ir stokuoja B rūšies 
vitaminų, dėl tų trūkumų 
lengviau atsiranda vėžio li
ga burnoje. Tatai buvo nu
rodyta vasario mėnesį šie
met suvažiavime įstaigų, 
kovojančių prieš tą ligą. 
Suvažiavimas įvyko Mem
phis mieste, Tennessee.

Naudingiausi 
baltymai yra 
mėsos, žuvies, 
pieno ir sūrio.

Galimas daiktas; jog sto
ka B vitaminų ir proteinų 
palengvina vėžiui išsivysty
ti ir kitose kūno dalyse, ne 
tik burnoje, sakė suvažiavi
mui dr. Ian MacDonald, 
medicinos profesorius iš 
■pietinės Californijos Uni
versiteto. Jisai pareiškė:

— Tyrinėjant ligonius, 
turinčius vėžį burnoje, lie
žuvyje bei dantų “smegeny-

proteinai - 
gaunami iš 

kiaušinių,

o 

(dėsnose), visuomet bu- trūkumas silpnina kūno

Po .daugybės 
pagaliau, sugrįžę 
kraštą, jie atranda tikrovę, 
kuri tuojau sumuša visas 
prieštarybines pasakas.

Įdomu tai, kad nė vienas 
inteligentas, sugrįžęs iš DP 
stovyklos, negali pasigirti 
tenaitine savo veikla. Ką 
jis ten darė? Nagi, mal
kas kirto, kelius taisė.

Taip gyveno žmonės, ku
rie ne visuomet sutikdavo 
su stovyklų valdyba, kurie 
drįsdavo viešai abejoti apie 
propagandą, varomą prieš 
Tarybų Lietuvą.

Ne vienas šių žmonių 
matė stovyklų kalėjimus; 
ne vienam teko susidurti su 
dideliais sunkumais, kol,

’ ap-
se
vo atrasta, jog tie žmonės apsigynimą nuo vėžio, kaip pa^al^us'^avy'kdavo
blogai maitinosi.

Proteinų ir- B vitaminų 
svarba atspirčiai prieš vėžį 
yra patikrinta ir tokiuose 
atsitikimuose, kur vėžys 
dar neišsivystęs, bet mato
mi ženklai, kad jis galėtų 
išsivystyti. Jeigu toki žmo
nės pradeda daugiau pro
teinų ir B vitaminų vartoti, 
tai dažnai ir pastojama ke
lias vėžio išsivystymui.

Kai kurie burnos vėžio 
ligoniai nuo seniai turėjo 
vidurių skaudulius (ulcers). 
Todėl gydytojai jiem skyrė 
vadinamą švelnų, lengvą 
maistą. Jie per ilgą laiką 
nevartojo gana,< proteinų, 
vengdami ypač mėsos. Tad 
nužiūrima, jog proteinų sto
ka ir padėjo vėžiui išsivys
tyti jų burboje.

Proteinų ir B vitaminų

j Pa.daryti ' gyvuliams. Įen^us vįsas jiem statomas 
bandymai. ' - - -

Seniau buvo, ’kalbama, 
kad rūkymas dažnai iššau
kiąs burnos vėžį. Bet nau
jesnieji tyrimai to nepa
tvirtino. Dr. MacDonald dėl 
to sako:

— Rūkymas, atrodo, yra 
tik mažos svarbos veiksnys 
dėl vėžio atsiradimo.

Tas daktaras tvirtina, 
jog am'erikiečiai, aplamai 
imant, per daug vartoja 
cukraus, o negana protei
nu, vitaminų ii; garsingų 
mineralais vąlgių.

Atspirčiai prieš vėžį jis 
patarė valgyti dikčiai pro
teinų,' vitaminų ir minera
lų, mažiau pikliavotų miltų 
valgių ir vidutiniai naudoti 
riebalų (sViesto, taukų, a- 
liejų). N. M.LIAUKU SKYSTIS-REUMATIŠKO ARTHRITO GYDUOLE

Mayo Klinikos daktarai, 
Rochesteryje, Minn., atra
do, jog skystis, pagamintas 
iš adrenalinių (viršinksti
nių) liaukų žievės, gydo re- 
umatišką arthritą, skau
džiausią sąnarių uždegimą. 
Toks arthritas yra padaręs 
raišais ir nepaeinančiais mi
lionus amerikiečių.

Tas skystis buvo - paga
mintas iš galvijų adrenąli- 
nių ‘ liaukų, ir jis trumpu

laiku pagydė bent 14 mote
rų ir vyrų, kuriems reuma- 
tiškas arthritas buvo atė
męs vaikščiojimą.

Leidžiant minimą Rauki
nį skystį jiems į kraują, 
kai kurie ligoniai po kelių 
dienų pakilo iš lovos arba iš 
ratinės kėdės ir jau galėjo 
vaikščioti. Tūli kiti, kuriem 
keletą sykių buvo to skys
čio įleista, pradėjo'net vik
riai šokti.

Tą atradimą padarė d-rai 
Ed. S. Kendall,, Philip S. 
Hench ir kiti Mayo Klini
kos mokslininkai.

, Iš galvijų viršinkstinių 
liaukų daromas skystis pir-> 
ma turi būti gerai apvaly
tas, kad tiktų žmogui į 
kraują leisti. Tokio gryno 
liaukinio skysčid dar per 
mažai tėra. Teigiama, jog 
dar turės metai-kiti praeiti, 
iki tas vaistas galės būti 

i pardavinėjamas vaistinėse.

Išpjauti Gyvulio Smegenys Gyvi Palaikomi
Chicagos Universiteto 

profesoriai, daktarai R. D. 
Tschirgi ir R. W. Gerard 
išėmė dalį žiurkės galvos 
smegenų ir juos gyvus iš
laikė per tam tikrą laiką. 
Išimtieji smegenys buvo 
maitinami tinkamu skys
čiu.

Tai dar pirmą kartą bu
vo gyvi ilgokai palaikyti

smegenys, išimti iš gyvulio 
galvos.

Tie profesoriai taip pat 
išėmė žiurkės nugarkaulio 
“smegenis” (nervų pluoštą) 
ir palaikė juos gyvus ir 
veikliuš, vartodami ginta
ro inę ir citrinę rūkštis ir 
kelis kitus chemikalus. Tie 
nugarkaulio nervai - “sme
genys” persiuntinėjo’ aksti-

nimus panašiai, kaip būda
mi paties gyvulio stubury- 
je.

Tuos savo patyrimus či- 
kagiečiai mokslininkai pra
nešė Amerikiečių Biologi
jos Tyrinėtojų suvažiavime, 
kuris įvyko Detroite praei
tą savaitę. v

(Biologija yra mokslas a- 
pie gyvūniją.)

l žabangas, sugrįžti atgal į 
tėvynę.

Tačiau dar šiandieną va
karinėje Vokietijoje yra ki
tokių lietuviškos inteligen
tijos atstovų. Jie atmena 
savo darbelius, kuriuos, at
liko nacių okupuotoje Lie- 
tuvje. Tokie negalvoja apie 
grįžimą namo ir darbuoja
si, kad sulaikytų padorius 
lietuvius inteligentus, kurie 
norėtų grįžti.

Vadinamieji 
“mokslininkai” 
stengiasi juos 
Tariamųjų mokslininkų vei
kla pasižymi tiktai įvairių 
straipsnių spausdinimu. O 
daugumas jų raštų rodo, 
kokie trumparegiai yra tie 
mokslininkai, kaip jie su
skurdę dvasiniai ir proti
niai. Jie nuneigia gerai žR 
nomus istorinius faktus ar
ba nagrinėja tokius 
mus, kurie niekam 
mūs. Čia duosime 
pavyzdžių.

Po ilgo laiko ten 
dė užkietėjusių atžagarei-- 
vių brolių Biržiškų rašinė
liai. Vaclovas Biržiška ap
rašo tūlo Jurgio Zablockio 
gyvenimą greičiausiai dėl 
to, kad Zablockis beveik 
prieš 400 metų numirė Tue- 
bingene, kur spiečiasi va
karinėje Vokietijoje esanti 
reakcinė lietuvių inteligen
tija. Bet argi kam kitam 
svarbu, kad ten Jurgis mi
rė?

Mykolas Biržiška, aprašė 
gyvenimą Roemerio, Kau
no Universiteto buvusio 
rektoriaus. Šlovina Roeme- 
rį, sušilęs giria jo neva lie
tuvišką patriotizmą, o gir
damas klastuoja faktus. 
Tame Mykolo Biržiškos'ra
šte nieko daugiau ir nėra, 
kaip tik eilė klastų ir tik
rovės iškraipymų. Kam pri-

lietuvių

sumul kinti.

klausi- 
neįdo- 
keletą

pasiro-

reikė spausdinti tokį Roe-, 
merio gyvenimo aprašy
mą? Matyti tik tam, kad 
Mykolas Biržiška norėjo 
priminti, kad yra Mykolas. 

♦ Kiti buvusieji buržuazi
nės Lietuvos “mokslinčiai” 
graibsto iš svetimos litera
tūros, kas pasitaikę, ir sa- 
vinasi; kelia į padangęs 
dvasinius Vidūno kliedėji
mus ir dar blogiau. . •

Vienas tokių “žinovū”' — 
V. Mačiūnas pagamino kei
stą straipsnį apie poetą A-. 
domą Mickevičių; rašo, kad 
Mickevičius “yra artimas 
šių dienų lietuviui ypač 
tuo”, kad ir Mickevičius 
turėjo apleisti Lietuvą, gir
di, “kaip ir mes”, šiandieni
niai išvietintieji.

Pasirodo, kad Mickevi
čius didis vien dėl to, kad 
jis, kaip ir tas rašytojas, * 
buvo išvietintas. Tai bent 
palyginimas!

Kitas smetoninės Lietu
vos “mokslinčius”, J. Gir
nius savo veikale “Kūrybi
nio Originalumo Prasmė” 
siūlo mokytis iš vadinamo 
“egzistencialisto” francūzų 
rašytojo Sartro. O Sartras 
aukščiau visko stato dorinį 
iškrypimą, į ž e i d inėjantį 
plūdimą ir šmeižta. Toks 
Sartro piršimas rodo, kaip 
žemai nusmukę yra vadina
mieji “mokslininkai trėmi
mo.” '

Praslinko jau daugiau 
kaip ketveri metai nuo tos 
dienos, kai lietuviai inteli
gentai atsidūrė vakarinėje 
Vokietijoje. Ką gi jie per 
tą laiką nuveikė? Parašė 
kelis menkaverčius, klai
dinančius straipsnius bei 
žemos rūšies knygeles. Be
je, dar sakosi dėstą lietu
viu kalbą vokiečiams...

Net labai juokinga būtų 
lyginti jų darbus su Tary
bų Lietuvos inteligentijos 
pasiekimais.

Tik prisiminkime, jog 
Lietuvos Respublikos lei
dyklos išleidžia milionus 
egzempliorių grožinės lite
ratūros ir mokslinio turinio 
knygų. Lietuvos Mokslų A- 
kademijos Institutuose vir
te verda mokslinis darbas, 
kuriam vadovauja profeso
riai Matulis, Žiugžda, Pa- 
karklis, Lašas, Purenąs, I- 
vanauskas, Janulaitis, Bal
čikonis, Mykolaitis - Puti
nas ir daugelis kitų.

Sunkus yra lietuvio inte
ligento gyvenimas vakari
nėje Vokietijoje, kai jis ne
turi kur ir kaip pritaikyti 
savo žinais. Bet dar sun
kesnis jis tamp'a tuomet, 
kai jo ateitis akla — be 
perspektyvų, kai nustojama 
energijos, matant bepras
mišką savo padėtį, ir nesi- ■ 
ryžtama ją pakeisti.

St. Kalnius.

VONĖS PLOKŠČIAIS 
DUGNAIS

Patariama fabrikantams 
gaminti vones plokščiais 
dugnais, o ne lenktai įdu
busiais. Daugelis amerikie
čių kas metai užsimuša, pa- • 
slydus kojoms ant įlenktų 
dugnų.

Gerus moliasus galima 
pagaminti iš orindžių at
matų, kurias sulčių fabri
kai laukan išmeta.

3 pusi.*—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Bal. 25, 1949
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(Tąsa)
Paskui, antrą kartą sušvilpus, trauki

nys ėmė bėgti vėl į tiltą. Kuo tolyn, tuo 
jis bėgo greityn; Pagaliau pasileido taip 
smarkiai, jog rodėsi, kad jis skriste 
skrenda. Ausys tegirdėjo kažkokį kau
kimą. Nors nuolatos tepė alyva, ašys pra
dėjo rūkti. Traukinys ėjo greitumu dau
giau negu po šimtą mylių per valandą. 
Vagonų ratai, rodos, nebesiekė bėgių.

Ir pervažiavo! Tai buvo panašu į žai
bą. Tilto keleiviai nė matyti nematė. 
Traukinys, galima sakyti, šokte peršo
ko upę. Mašinistas tik už penkių mylių 
tegalėjo suturėti įsibėgėjusį traukinį.

Vos tik traukinys perlėkė per upę, til
tas tuojaus suiro ir nudardėjo į vandenį.

XXIX
APIE VISOKIUS ATSITIKIMUS, KU
RIŲ GALI MATYTI TIKTAI VA

ŽIUODAMAS JUNGTINIŲ VALS
TYBIŲ GELEŽINKELIAIS

Tą patį vakarą traukinys važiavo to
liau be kliūčių. Laimingai pravažiavo 
Sandei’so fortą, praūžė Čijeno terpokšnį 
ir pasiekė Evenso tarpukalnį. Čia gele
žinkelis eina aukštumo daugiau ne trys 
kilometrai nuo jūros paviršiaus. Lig At
lanto vandenyno keleiviams bebuvo likę 
važiuoti viena be galo didelė lyguma.

Čia nuo geležinkelio ėjo šaka į Denve- 
rą, didžiausią Kolorado miestą. Kolorado 
žemėje yra daug aukso ir sidabro, ir ten 
buvo apsigyvenę jau daugiau negu pen
kios dešimtys tūkstančių žmonių.

Per tris dienas ir per tris naktis buvo 
nuvažiuota nuo San-Francisko tūkstan
tis trys šimtai aštuoniasdešimt mylių. 
Aišku buvo, kad pasiekti Niujorko ga
nės keturių dienų. Tokiuo būdu, Fogas 
keliavo nepasivėlinęs ir nepasiankstinęs.

Vakaro vienuoliktą valandą traukinys 
įėjo į Nebraskos valstybę.

Ryto aštuntą valandą keleiviai prava
žiavo Mak-Fersono miestą. Nuo tos vie
tos lig Omakos bebuvo likę trys šimtai 
penkiasdešimt septynios mylios. Geležin
kelis rangėsi Platos upės pietinės šakos 
kairiuoju krantu. Devintą valandą atvy
ko į nemažą Šiaurinės Platos miestą, pa-' 
statytą tarp dviejų didelės upės šakų, 
kurios už Omakos susilieja vėl į vieną ir 
įbėga į Misurę.

Traukinys perėjo jau šimtas pirmąjį 
dienovidinį.

Fogas ir jo partneriai vėl ėmė lošti 
vistą. Lošiant kelionė niekam nebuvo 
nuobodi. Fiksas iš pradžios laimėjo ke
lias ginęs, bet toliau jam pradėjo nebesi
sekti. Geriausiai tą visą rytą ėjo korta 
Fogui. Vieną sykį, jam norint lošti la
pais, užpakąlyje atsiliepė kažkieno sto
ras balsas:

— O aš loščiau gilėmis...
Fogas, Auda ir Fiksas pakėlė gaKrą. 

Prie jų stovėjo pulkininkas Proktoras.
Stempas Proktoras ir Fili jas Fogas 

tuojau vienas antrą pažino.
— A! — sušuko pulkininkas, — tai 

tamsta nori lošti lapais!
— Žinoma, — atsakė šaltai Fogas 

dėdamas ant stalo lapų dešimtakę.
— Bet man labiau tinka, kad tamsta 

eitum gilėmis, — tarė šiurkščiu balsu 
Proktoras.
* Ir jis pakėlė* ranką atimti nuo stalo 
išvarytą kortą sakydamas:

— Tamsta visai nemoki to lošimo.
— Bet gal aš mokėsiu geriau kitą,— 

atsakė keldamasis Fogas.
— Galima pamėginti, — atkirto drą

siai Proktoras.
Auda visa nubalo. Ji pagriebė už ran

kos Fogą norėdama gelbėti, bet negalėjo 
suturėti. Paspartutas norėjo tuojau šok
ti ant amerikiečio, kuris su paniekinimu 
žiūrėjo į savo priešininką., Fiksas atsi
kėlė nuo stalo, priėjo prie Proktoro ir 
tarė:

— Prašom nepamiršti, kad tamsta te
turi reikalo su manim, nes tamsta ma
ne ne tik žodžiais, bet ir kumščiu užga- 
vai!

— Atsiprašau, — tarė Fogas Fiksui: 
.— čia mano vieno reikalas. Versdamas, 
kad aš neičiau lapais, pulkininkas dar 
kartą mane įžeidė, ir jis turės man dėlto 
pasiteisinti.

— Kada ir kur tik tamsta nori, — at

sakė Proktoras. — Ginklus taip pat gali 
pats pasirinkti.

Auda dar mėgino Fogą atkalbėti, bet 
jis jos neklausė. Fikso išrodinėjimai, 
kad jis esąs labiausiai įžeistas ir kad jis 
pirmasi turįs kauti* su įžeidėju, lygia 
dalia nieko nepadėjo. Paspartutui labai 
niežtėjo nagai paimti tam pulkininkui už 
sprando ir išmesti pro duris, bet pabijo
jo savo pono, liepusio jam nieko neda
ryti. Fogas išėjo iš vagono, ir amerikie
tis išsekė paskui jį.

— Aš labai skubinu į Europą, — tarė 
Fogas Proktorui, — nes mažiausias pa- 
sįvėhnimas man labai pakenktų.

— O kas man darbo? — atsakė pulki
ninkas.

— Po mūsų susitikimo San-Francis- 
ke, — vėl tarė labai mandagiai Fogas, 
— aš buvau nusprendęs, pabaigęs savo 
reikalus, kurie dabar mane verčia sku
bintis į Europą, vėl grįžti į Ameriką ir 
pareikalauti iš tamstos pasiteisinimo.

— .Tikrai?* I
— Ar negalėtum tamsta paskirti susi

tikimo vietą po šešių mėnesių.
— Dėlko ne po šešerių metų?
— Aš tesakau po šešių mėnesių, — 

atsakė Fogas, — ir sukalbėtu laiku tik
rai būsiu paskirtoje vietoje.

— Tik nori išsisukti! — sušuko Stem
pas Proktoras.—Tuojau arba niekados!

— Sutinku, — atsakė Fogas. — Tam
sta važiuoji i Niujorką?

— Ne. '
' — Į Čikaga?

— Ne.
— Į Omaką?
— Kokia tamstai bėda, kur aš važiuo

ju! Ar tamsta žinai Plum-Kriko stotį?
— Ne, — atsakė Fogas.
— Tai pirmutinė stotis. Traukinys 

ten bus už valandos. Jis toje vietoje sto
vės „dešimt minučių. Per dešimt minu
čių galima iššauti iš reyolverio kelis kar
tus.

— Gerai, — atsakė Fogas. — Aš su
stosiu Plum-Kriko stotyje.

— Net ir aš manau, kad tamsta ten 
sustosi! — atsiliepė pajuokdamas ameri
kietis.

— Visaip gali būti! — atsakė Fogas 
ir įėjo į vagoną.

Vagone jis pirmiausia nuramino Ati
dą sakydamas, kad tokių pagyrų nieka
dos nereikią bijoti. Liudininku būti jis 
paprašė Fikso. Fiksas negalėjo atsisaky
ti, ir Fogas vėl sėdo prie pertraukto vis
to. Kaip pirma buvo norėjęs, dabar iš
varė lapų dešimtakę.

Vienuoliktą valandą traukinys, artin
damasis prie stoties, sušvilpė. Fogas at
sikėlė ir su Fiksu išėjo iš vagono. Pas
partutas su dviem revolveriais rankoje 
išsekė paskui. Auda atliko vagone. Ji 
buvo balta kaip drobė.

Tuo metu atsidarė kitas vagonas, ir 
išėjo pro (juris pulkininkas Proktoras, 
taip pat su liudininku. Bet jiems išli
pus, konduktorius pribėgo prie jų ir ta
rė.

— Prašom lipti atgal.
v- Kas atsitiko?—paklausė pulkinin

kas.
— Esam nusivėlinę dvidešimt minu

čių, *todėl traukinys stovėti negali.
— Bet aš turiu kautis su tuo ponu.
—- Gaila, —atsakė valdininkas, —' 

bet tuojau važiuojam. Aure, jau skam
bina!

Suskambino, ir traukinys tikrai ėmė 
eiti. f
' —*Labai man nesmagu, — tarė tuo

met konduktorius, — kad negalėjau 
laukti. Kad nereikėtų skubintis, su mie
lu noru būčiau tamstoms patarnavęs. 
Pagaliau, jei tamstos neturėjote kada 
čia, tai kodėl negalite šaudytis važiuoda
mi? ' .

— Toks šaųdymasis gal nepatiks ma
no priešininkui! — tarė rodydamas dan
tis pulkininkas Proktoras.

— Man vistiek, — atsakė Fogas.
—Čia, kaip sau norite, jau tikra Ame

rika! — pagalvojo Paspartutas:—trau
kinio konduktorius džentlmenas, dau
giau nieko!

Ir taip galvodamas jis nuėjo paskui 
savo jioną.

(Daugiau bus)

Kūnas mažytės Kathy Fiscus, suvyniotas blankete, iš
keliamas iš šulinio dūdos San Marino, Cal., po 2 die
nų didvyriško darbo bandant ją išgelbėti gyvą. Ją iš
kelia Bill Yancy. Po ištyrimo, daktarai paskelbė, jog 
mergytė jau buvo uždususi apie už dviejų valandų po 
įkritimo ton dūdon. Ji buvusi taip sulenkta, kad ne
galėjusi kvėpuoti. Po šios šiurpios žinios, dėl kurios 
sielojosi visas pasaulis, pasklido gal ne taip sukrėtu
sios (priprastos), tačiau ne geresnės žinios, kad did
vyriški jos gelbėtojai yra bedarbiais, kad jiems pa
tiems, kaip ir milionams kitų tokių visoje Amerikoje, 

gręsia pražūtis dėl nedarbo.

CHICAGOS ŽINIOS
Neda rbas 7-tam Distrikte 

Pasitrigubino

Chicagos Federal Reserve 
Bank savo buKtiiie balandžio 
mėn., “Business Conditions,” 
pripažįsta, kad nedarbas 7- 
tarn (Chicago) fed. reserve 
distrikte laike pastarųjų 5 
mėnesių patrigubėjo. Bet ten 
pat tiešijasi, kad bizniui 
iklimpimo nebūsią.

Kodėl? Atsakymą ten pat 
patiekia tas banko organas. 
Esą, valdžia matosi turinti no
ro silpnėjančias biznio dalis 
paremti jau operuojama pro
grama.

Kokia gi ta operuojama val
džios programa? Ir tas da
lykas ten aiškiai išdėdama. 
Būtejit: didinimas militarinių 
išlaidų, “atbudavojimas Euro
pos” Maršhallo Planu, tai 
ramsčiai Amerikos bizniui nuo 
Iklimpimo.

O Kas Laukia Darbininkus?
šiaurinėse^dalyse Illinois ir *■ t* 

Indiana, pietinėse — Wiscon- 
sino ir Michigan, kartu ir lo- 
\ya valstijoje nuo lapkričio 
mėn. bedarbiu skaičius pašo
ko nuo 200,000 iki 600,000, 
sako “Business Conditions.”

Taipgi pabrėžiama, kad 
“persitvarkymas dar tęsis ne- 
kuri laika.” Kitais žodžiais, 
nedarbas nestos didėjęs. Tai 
reiškia kad darbininkam 

f

gręsia ir gręs didesnis įklim- 
pimas nedarban, kuomet pel
ningam bizniui jokio Iklimpi
mo nesimato.

Štai militarizmui $20 bili- 
onų dolerių išleidžiama į me
tus; apie $6 bilionai Marsha- 
,lo Planui ii1 kiti bilionai do
lerių planuojama išleisti At
lanto 'Paktui — apginklavi
mui valstybių, kurios susira
šė į karinę sąjungą, kuriai 
vadovauja Wallstryto imperi
alistai..

Darbininkai ir Amerikos 
liaudis pavidale karinių mo
kesčių turi krauti bilionus do
lerių, kad už tuos bilionus ga
lima būtų ramstyti Amerikos 
stambus biznis, kad Amerikos 
kapitalistams būtų užtikrintas 
kas metai vis didesnis ir di
desnis pelnas. Kuo didesnis 
pelnagrobiam pelnas, tuo di
desnis darbininkams nedar
bas, skurdas, rūpestis, tai at
lyginimas už jų ■ prakaitą ir

triūsą..
' Amerikos darbininkai turi 
greitai susirūpinti savo blo
gėjančia padėtimi, kitaip jie 
bus greitai įstumti, kaip Vo
kietijos žmonės į pragaištin
giausi BĮ pasaulinį karą, kur 
gręsia išnaikinimas visos žmo
nijos, kad išlaikius Amerikos 
biznį nuo ekonominio įklimpi- 
mo. r

Henry Wallace pradėjo ša
lies plotu maršrutą išlaikymui 
taikos. Jis su trim svečiais iš 
Europos kalbės Chicagos Co- 
liseume balandžio 29-tą.

Lietuviai masiniai dalyvau
kime šiame mitinge su progre
syvu Chicaga, juk mes stovi
me už taiką ir prieš Wall- 
stryčio i mperialistų atom- 
bombiškas provokacijas iš
provokuoti karą. J. Sibiras.

★ ★ ★
McCormicko Darbininkai 
Atmetė Raudonėdžius

Antradienio balsavimuose 
McCormicko darbininkai da
vė tinkamą antausį Reutherio 
puolikams iš UAW-CIO, kurie 
su Harvester Co. ir policijos 
talka čionai tikėjosi teroro 
pagalba laimėti šios įmonės 
darbininkus.

» United Farm Equipment 
and Metal Workers, kuriai 
vadovauja kovingi ir progre
syvūs unijos vadai, kaip 
Grant Oakes, William D. 
Smith ii- kiti, laimėjo 500 bal
sų dauguma.

Prieš balsavimus per kelias 
savaites McCormicko darbi
ninkai buvo šeriami raudonė- 
diška Reutherio propaganda. 
Kompanijos fu.rmonėliai dirbo 
išsijuosę, kalbino gražiai drą
sius uriijistus, o silpnesnius 
gąsdino. Kapitonas Barnes 
parūpino policiją apsaugoji
mui atsiųstų. Reutherio gangs
terių, kurie lindo prie darbi
ninkų su savo raudonėdiška 
p r o p ag a n d a—v i s o k i a is šm e iįž- 
tais prieš kairiuosius vadus.

Reutherio gengė buvo pa- 
sisamdžius net ir “Naujienas” 
sau pagalbon, kad patraukus 
dir.bančius lietuvius McCor- 
mickc savo pusėn. Bet “Nau
jienos” Reutheriui meškiškai 
pasitarnavo.

“Naujienos” per tris dienas 
dėjo po puslapį raudonėdiš- 
kai klykiančius raštus, visaip 
juodindamos ūkio Padargų

.J- ..'V

unij'os kovingą vadovybę ir 
įvardindamos ją Kremliaus 
įrankiu.

McCormicko dirbanti lietu
viai nedaugelis skaito prona- 
cių organą, kurio pastogėje 
žmonės naciams užpuolus Lie
tuvą šaukė: “Three cheers 
for Hitler!”

Dabar jos’ stoja už Broyles 
bilius ir Maršhallo Planą.

Padargų Darb.
★ ★ ★

Kidnapinę Atčmč
$50,000 Brangakmeny

Du plėšikai, antradienį kid
napinę Dan Rubinstein, brang
akmeny salesmoną, atėmė iš 
jo deimantų vertės tarpe 
$50,000 ir $100,000.

Rubinstein išėjo iš brang
akmeni/ krautuvės, MZ9 Mil
waukee avė., jį pasekę plėši
kai įstūmė jo paties automo
biliui! ir nusivožę iki Thomas 
Stt. ir Oakley Blvd. atėmė 
dėžę su brangmenomis ir iš 
kišenės liuesus deimantus.

Rubinstein yra atstovas 
New York City deimantų 
verslininkų. V.

Great Neck, N. Y.
Balandžio 3 d. įvyko prakal

bos, kurias surengė vietinis 
Lietuvių f Amerikos Piliečių 
Kliubas. Kalbėjo D. M. šo- 
1 Omskas, dienraščio Laisvės 
redaktorius.

Draugas šolomskas pasakė 
puikią prakalbą, paliesdamas 
svarbiuosius’ dienos klausimus- 
įvykius, ne tiktai kas dedasi 
šioje šalyje, bet ir kitose ša
lyse. Taipgi kvietė visus 
smarkiau darbuotis organi
zacijose ir remti pažangiąją 
lietuvių spaudą, kuri kovoja 
prieš visokios rūšies darbinin
kų išnaudotojus, o ypatingai 
prieš naujo karo rengėjus ir 
prieš fašistinės propagandos 
skleidėjus.

L. A. P. Kliubas yra dėkin
gas draugui šolomskui už pa
tarnavimą — pasakymą šios 
svarbios prakalbos. Po pra-' 
kalbų buvo renkamos aukos 
padengimui išlaidų ir dėlei 
Ateivių Gynimo Komiteto 
darbuotės. Aukavo po $1. 
J. Gaspariūnas, A. Bėčienė, 
F. Lideikis; po 50 c. M. A- 
domonis, A. Marcinkevičienė,
T. Vezdžiūnienė, E. Gružins-

Sipiokaitis, K. šolomskienė, 
Nąunikienė, M. Lumas ir P. 
Beeis. • Viso $10. Apmokėjus * 
išlaidas, Ateivių Gynimo Ko-> 
mitetui pasiųsta $5.00.

★
Namų Savininkų Organiza

cija rengia šaunių vakarienę 
paminėjimui 8 metų organiza
cijos gyvavimo. ' Vakarienė 
įvyks sekmadienį, gegužės 
22 d. šita organizacija yra 
gražiai pasitarnavus ne tiktai 
dėl namų savininkų naudos, 
bet ir dėl visuomenės. Būtinai 
reikėtų šią * organizaciją pa
remti. Geriausia parama bus, 
lai dalyvauti'šioje iškilmingo
je vakarienėje. P. B.

New York. — Žydų B’nai 
B’r i th organizacija pranešė 
apie skaitlingus diskrimi
nacijos (skriaudų, niekini
mų) veiksmus prieš žydus.^

DIENRAŠČIO 
LAISVES 

SUKAKTIS
Iš visur girdėtis bruzdė

jimas savo dienraščio 30 
metų sukakties atžymeji- 
mųi. Parengimai jau su
ruošti šiose vietose: <
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Baltimore, Md.
Piknikas su dainų pro

grama ir prakalbomis įvyks 
geg. - May 29 d.,. Slovakų 
National Home, 6526 Hala- 
bird Avė.

Brooklyn, N. Y.
Koncertą^ ir šokiai įvyks 

sekmadienį, geg. - May 29- 
tą d., Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich-Ir 
mond Hill, L. I., N. Y., Pra
džia 3 vai. po pietų. >

Prašome pranešti Lais
ves administracijai, kur 
daugiau įvyksta tokių pa
rengimų.

kienė, Adolf Fertikas, J. Kup
činskas, M. Kupčinskienė, A. Į t ą

Dėl Tiesos apie Sovietų Sąjungą 
SKAITYKITE

•USSR INFORMATION BULLETIN
(Pusmėncsinį žurnalą)
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SERGIUS I. VAVILOV,

Sovietų Sąjungos Mokslų Akademijos pirmininkas 
GEORGI KARPOV,

Rusų Pravoslavų Bažnyčios Reikalų pirmininkas
V. SVETLOV,
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KUNIGAS KAZIMIERAS KULAKAS,

Romos katalikų Trakų Diecezijos dekanas,
Tarybų Lietuvoj.

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

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

Leidžia Sovietą Socialistinią Respublikų Sąjungos 
Ambasada, Washingtone, D. C.

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

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

Washington 8, D. Č.
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Worcester, Mass. I
Prisiminus Karius už Laisvę

Keliolika metu atgal, kada 
čia lankiausi, pažangiose or
ganizacijose buvo pradėję 
veikti pražydėję jauni vaiki
nai — Juozas Sakalauskas 
(Sakalas), Julius Bublis (Ju
lie Babitt) ir Antanas Ma
ži urk a.

Bublis .jau prakalbas saky
davo bedarbiu demonstraci
jose ir mitinguose. Kiti irgi 
jau buvo išėję i pirmąsias ei
les.

Tuo tarpu Ispanijoj ėjo ci
vilis karas. Fašistai užsimo
jo nuversti respubliką. Jiems 
paramą teikė Hitleris ir. Mus- 
solinis. Respublikiečius turėjo 
gelbėti demokratijos, bet jos 
to nedarė. Prancūziją valdė 
socialistai ir ne vien nepadėjo 
Ispanijai, bet trukdė kitiems 
tame.

Respubliką gelbėti vyko 
žmonės iš kitų šalių. Vyko-ir 
iš Amerikos. Iš Worcesterio 
vyko Ispanijon geras skaičius 
jaunų vyrų.

Pirmas worcesterieciu krito 
kovoj už respubliką, už de
mokratiją, Francis Daly, 32 
metų; jis užrhuštas spalių 13, | 
1937 metais.

Antras 'vorcesteriečių krito 
kovos lauke už laisvę Julius 
Bublis, 36 metų; jis užmuš
tas lapkričio mėnesi, 1938 m.

Antanas Mazurka, visų jų I 
jauniausias, 21 metu, krito 
vasario 11. 1938 metų, mū
šyje prie Teruel.

Juozas Sakalauskas sužeis-! 
tas grižo Amerikon. Jis išgy-' 
d y tas. bet vieną ranką su n- i 
kiai valdė.

Sugrįžęs jis stojo i LDS or
ganizacinį darbą.

Sutikau aš jį Brooklyne.

Augusi Gustas 
BELT AIR E FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
tele f oliuokite: 

Slloreioad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bulyetą 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. X. 
Skersai gatves nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar-naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išclekoruota 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.

Mums Chicago] tuomet reikė
jo redaktoriaus Anglišką Sky
rių vesti. Pakalbintas, Juo
zas sutiko važiuoti, ir atvy
kęs Chicagon ėmėsi darbo.

Visi jį mylėjo. Visiems jis 
patiko. Dėka to. kad demo
kratijos negelbėjo Ispanijos 
respublikos, fašistų agresijos 
plito. Po Ispanijos sekė Če
koslovakija ir Lenkija. Pa
galios užsiliepsnojo antras pa
saulinis karas.

Juozas, nors pažeista ranka 
ir palaužta sveikata, savano
riai stojo militarinėn I tarny
bon. Jis išsiųstas Pacifiko 
frontan.

Sugrįžo po karo jis dar la
biau palaužta sveikata ir 
kiek pagyvenęs mirė.

Gyvenant Chicagoj buvau 
primiršęs Mazurką ir Bublį. 
Atvykus čia vėl prisiminiau, 
čia jų negalima užmiršti, čia 
daug kas apie juos kalba, čia 
visi jų gaili.

Prisiminus apie juos skaus
mas sugniaužė šii*dį. Trys 
jauni vyrai, pačiame žydėji
me; trys kariai už laisvę; trys 
kovotojai už darbo žmonių 
reikalus krito. . Jų nėra. Jų 
nėra, bet visi juos minavoja, 
visi jų gaili. Atmintis apie 
juos pasiliko ilgai, ilgai.

Juozo Sakalausko ir tėvai 
jau mirę.

Antano Mazurkos motina 
mirė, tėvas dar gyvena. An
tano jaunesnis brolis čia gy
vena ir pažangu^ vaikinas. 
Rublio tėvai jau buvo mirę, 
kada jis vyko Ispanijon. Dar, 
jo seserys gyvena.

Francis Daly nepažinau. 
Girdėjau, kad tėvas gyvena, 
motina mirus.

Jie mirė už laisvę. Jie mirė, 
kad kiti galėtų laisvai gyven
ti. A.

Stumdymai ir areštai nesustabdė New Yorko City 
College studentų pikieto nei streiko, kurį jie paskelbė 
reikalaudami prašalinti fašistiškų diskriminacinių idė
jų praktikuotojus profesorių Knickerbocker ir instruk
torių Davis. Prasidėjęs pirm pavasarinių švenčių, 
šventėmis buvęs pertrauktas, po švenčių streikas vėl 

pasikartojo.

Newark, N. J. Springfield, UI.
Sietyno* Jubiliejinis Koncertas

Didysis ‘Sietyno choro 35 
metų jubiliejinis koncertas 
jau ■ arti. Įvyks šeštadienį, 
gegužės 14 dieną, lygiai * 7 
vai. vakare, Lietuvių salėj, 
180 New York Avė.

Dabar .jau galima praneš- 
j ti dailės mylėtojams, kas da
lyvaus programoje. Aido 
choras išxBrooklyno, Lyros 
choras iš Philadelp'hijos ir 
vietinis Sietynas su naujomis 
dainomis. Bus solistų, duetų, 
gražuolių brooklyniečių mer
gaičių grupė, Dolores Petro- 
nytė, Amilija Jeskevičiūtė- 
Young, Violet čypaitė ir Su- 
zana liazokytė. Pianistas 
Frank Balevičius, smuikinin
kas Vito Dvareskas, rusų Vol
ga šokikų grupe ir muzikė- 
mokyto.ja Bronė šalinaitė-Su- 
kaskas. Tai, kaip matote, 
koncertas bus tikrai turinin
gas. Prašomi dalyvauti, nes 
tik kartą į mūsų gyvenimą to
ki koncertą šoj apylinkėj ga
lima matyti.

G. Albinas.

Haverhill, Mass.
• Balandžio 7 d. LLD 85 kuo
pa turėjo surengus prakalbas 
L. P. G. Kliudo salėje, 321 
River St.

Kalbėjo drg. V.' Andrulis, 
Vilnies redaktorius iš Chica
go, Ill. Kalbėtojas savo kal
boje plačiai aiškino apie bė
gamus pasaulinius įvykius, 
paremtus'tikrais faktais.

Nors ir nelabai skaitlingai 
publikos atsilankė. į prakal
bas, bet kurie atsilankė, tai 
su didžia atyda išklausė pra
kalbą ir visi buvo patenkinti 
(išskyrus porą smetoninio re
žimo šalininkų).

Kalbėtojui baigus kalbėti, 
pirmininkas A. Navickas leido 
iš publikos duoti klausimus, 
jeigu kuriems kas nors ne
aišku, kad išaiškinus. Kal
bėtojas į patiektus jam klausi
mus kiekvienam davėt tinka
mus paaiškinimus.

Laike klausimų minėti sme- 
tonininkai Straksėjo ir sielojo
si prieš esančią tarybų, val
džią Lietuvoje. Matyt, jiems 
dar vis gaila žlugusio Lietu
voje Smetonos kruvino fašis
tinio režimo.

Buvo renkamos auk,os. Au
kojo sekamai: A.- ir M. Kaz
lauskai $3, V. ir A. Račkaus
kai $2. Po $1: A. Navickas, 
V. Kuncevičius, P. ir M. Yo- 
eumskai, J. Saulėmis, B. Brown, 
J. Masevičius, P. Ivanauskas,J. 
Stančikas, A. Dambrauskas ir 
Draugas. Po 50c: A. Uždavi- 
nienė, K. ,Morkūnas, A. Ber- 
žilionis ir J. Glaveckas. Smul
kiais $1.05. Viso $18.05.

Prakalbos skaitomos pusė
tinai pasekmingomis.

Visiems dalyvavusiems pra
kalbose ir aukojusiems pra
kalbų rengėjai taria širdingai 
ačiū! Dalyvavęs Prakalbose.

Balandžio 4 d. mirė Micha
el Urbanskas, 83 metų am
žiaus. , Paliko liūdėti brolį 
Antaną. Velionis buvo pavie
nis. Kada buvo jaunesnis, tai 
dirbo anglies kasyklose. Su
laukęs seno amžiaus, .tai pa
sidavė ant pensijos ir taip ne
turtingai iš jos gyveno. Mat, 
tos pensijos pradžioj labai 
mažai mokėjo į mėnesį laiko.

Dabar ir seniams, sulau
kusiems 65 metų, po daugiau 
moka. Gi anglies kasyklos 
dar pridėta, taip, kad seneliai 
jau gauna po $100 į mėnesį 
laiko. Reiškia, jau gali ge
riau gyventi, nors ir viskas 
yra labai brangu, kaip mais
tas, drabužiai ir kitokį reik
menys. Lai .jam būna lengva 
žemele!

A.
Pas mus pereita žiema ne

buvo labai šalta. Ir sniego 
buvo nedaug. O balandžio 
mėnesio kelios dienos buvo 
taip šiltos, kad, tartum, tikra 
vasara prasidėjo. Vaisinimai 
medžiai, kaip tai, -slyvos, apri- 
kosai, ' persikai ir grasios — 
sužydo. Obelys ir vyšnios, 
tai (lai- tik žiedus sukrovė.

Bet štai, vėl gamtos motinos 
netikėta rykštė! Balandžio 
15 dieną ėmė smarkiai lyti, 
lietus virto į sniegą ir visą 
dieną drėbė. Naktį oras 
smarkiai atšalo. Prisi bijoma, 
kad gal vaisiui žiedus pagadi
no ir nebus vaisių.

. A. Čekanauskas.

Hartford, Conn.
Apsilankė su prakalbomis 

Vincas Andrulis, Vilnies re
daktorius iš Chicagos. Pra
kalbas surengė LLD 68 kuo
pa. Kadangi buvo paprastas 
vakaras balandžio 14 d., tai 
klausytojų susirinko nedau- 
giausiai.

V. Andrulis - pasakė labai 
interesingą kalbą, paliesda
mas ir aiškindamas naminius 
ir tarptautinius įvykius ir 
kaip maža klika militaristų ir 
Wall st.\ kapitalistų despera
tiškai bando sukurti naują 
pasaulinį karą, kuris būtų at
kreiptas prieš visą darbininkų 
klasę, o vyriausia prieš Sovie
tų Sąjungą. Taipgi aiškino, 
kaip smarkiai plipta bedarbė 
po visą mūsų šalį ir kaip mū
sų valdonai Washingtone “ne
suranda” išeities, kad bedar
bė būtų galima panaikinti ir 
darbininkus aprūpinti dar
bais.

Tai jau tokia kapitalistų 
tvai’IČa. Jie niekados be spau
dimo iš darbininkų nesuran
da galimybės pagerinti dar
bininkų ekonominių sąlygų. 
Tas buvo po pirmo pasaulinio 
karo, tas ir dabar jau plinta 
po visą šalį.

Po prakalbų buvę papra
šyta aukų del išlaidų ir civi
lių teisių apgynimų reikalų. 
Aukojo .sekami; Po $5 F.

Repšys -ir E. N. Ausie]ūte. Po 
$2 M..Johnson. J. M. Barnett, 
Giraičiai ir .F. Roman. Po 
$1 : J. Beržinis, A. Kiškiu
kas, A. Sabasevičius, Draugas, 
J. Veiverys, M. Johnsonas, J- 
žemaitis, V. Staugaitis, W. 
Brazauskas,. M. Nixson, M. 
Saliokienė, K. Miller, B. Mu- 
leranka, V. Zaltauskas, L. 
Monkus ir J. Kazlauskas. Po 
50 centų : V. Kazloų, J. šun
ta, Griška, A. Totorėlis ir A. 
Klimas. Visiems aukotojams 
LLD 68 k p. vardu tariame di
delį ačiū !

LLD 68 Kp. Prot. Rašt.
W. B.

Elizabeth, N. J.
*

DIDELIS AČIŪ!
Pirmiausiai tariu dienraš

čiui Laisvei už suteikimą vie
tos ir R. Mizarai už parašy
mą žinios apie mano ligą ir 
operaciją. Taipgi dėkui L. 
Šerelienei, J. Novak ir Vaičio- 
niams už išleistuves, lankymą 
ligoninėj, taipgi R. Vaičioniu- 
kui už parvežimą manęs iš li
goninės. Esu dėkingas vi
siems draugams ir draugėms, 
kurie mane lankė ligoninėje.

Jūsų užuojauta, atsilanky
mas, suraminimas padėjo man 
nugalėti ligą. Dabar jau jau
čiuosi daug stipresnis, ma
nau, kad už poros savaičių ga
lėsiu ir pradėti dirbti. Di
delis ačiū visiems už užuojau
tą J Petras Taras.

DUBLIN'. — Anglijos ka
ralius Jurgis atsiuntė “ge
riausius linkėjimus” atsi
skyrusiai nuo Anglijos Ai
tri respublikai.

L I C E N S E S
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby iriven that License No. 
1, 1168 has been issued t< the undersigned 
to sell wine & liquor al retail under Section 
107 of (he Alcoholic. Bcceinqe Control Law 
al 176 Grand St. Ext., Borouirn of B'klyn, 
County of Kings’to be consumed off the 
premises.

A. ABRAHAM- DAVID PERETZ, 
1'he Gram! St. Wino & Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 219:1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1293 Bushwkk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ’be consumed on the 
premises.

WILLIAM KING & EZRA MATHIS

NOTICE is hereby given that License No. 
1, 1582 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor al retail order Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 911 Now York Ave., Borough ol Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.
HUGH E. BRESLIN & JOHN G. BRESLIN 

Breslin’s Wines and Liquors

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at ictail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 569 (‘2nd Street, Borough of

i Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EUGENE W. GRAY 
db;i Gene Gray’s Cafe

Egzaminuojant Akis,:: 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius ::

Optometrists
394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 '' - !!
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MATTHEW L 
BUTUS 

(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių .Direktorius

□ □ □
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 
, MArket 2-5172

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

. Oakland, Cal.
ŠIS TAS '

Balandžio 6 d. turėjome 
LLD 198 kuopos susirinkimą 
pas draugus Jankauskus. 
Draugė Jankauskienė atidarę 
susirinkimą, J. Karosas tapo 
išrinktas tvąrkvedžiu.

Svarstant dalykus suma
nėm iš kuopos paaukauti dėl 
civilių teisių gynimo $25. Dar 
draugas F. Balčiūnas pridėjo 
$5, tai pasidarė $30. s

Po to dar nutarėm daug ge
rų dalykų. Nutarėm pasiųsti 
$10 Vilnies bazarui; suma
nėm birželio " men. surengti 
tarptautinį Pabaltijos tautų 
pikniką, ■ Apie rugsėjo mėne
sį šių metų turėsime svečių iš 
Los Angeles, Cal., 
sižadėjo atvažiuoti 
de sulošti 
ypatų).

Randasi 
šalto oro.
Karosai, Dorothy Machulis ir 
jos sūnus Rymondas, Burdie- 
nė ir Bitienė, Jokubauskienė 
ir jos vyras W. Jacobs, 
kurie jau sveiki,
siems greit būti sveikučiais.

čionai kaip

kurie pri- 
ir Oaklan-

(apic 10veikaląv

ligonių po.čionai
Sirgo abu draugai

Ne-
Linkiu vi-

ir kituose 
miestuose, atleidžia iš darbų. 
Neseniai čionai valgyklų dar
bininkai buvo išėję į streiką, 
bet greit susitaikė. Gavo bis- 
kį pakelti algos. Draugė W. 
Mugianienė gerai pasidarba
vo ir geras‘pasekmes turėjo. 
Kad visi būtų geri unijistai ir 
veiktų kaip ji, tai dar dau
giau laimėtų. E. L. .

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

y

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsam uoto jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

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

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

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

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y

S

r

I
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAL
MAX PEIST, Ph. G., ii 

<EDWIN LANE, Ph. G. ::
TeL EVergreen 7-6288 i
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PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau dviejų pusseserių, Okie- 

taičyų, kilusių iš Lietuvos, Mariam- 
polės apskr., Ygliaukos parapijos, 
Gudelių valsčiaus, PrūsiŠkių kaimo.

Prašau atsišaukti ar kas žinote 
apie jas malonėkite pranešti: Jesse 
Dapkūnienė, 97 Montrose Ave., To
ronto, Ont., Canada. (6-97)

M. J. ŠVILPĄ’S 
Miracle Ointment

No. 1 M. J. Sviipa’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 mostis 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. Sviipa’s New Disco
very Salvę for Poison Ivy and Itch
ing skin, rash, ši mostis tuoj praša- 
lirta įvairius odos niežėjimus. Kaina 
$1.25.

No. 5 M. J. Svilpa's New Discove
ry Salve for Piles, relieves burning 
pains and soreness. Fights infection, 
promotes healing, ši Mostis tai nau
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
P. O. Box 78, Sta. A., 

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

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

SKELBKITeS LAISVĖJE

s

s

F. W. Slialins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas Taidotuvefl

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai ; 

visosę dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499



Liaudies Šokią 
Vakaras

Ar kada nors esate buvę 
Liaudies šokių vakarėlyje?

Jeigu buvote, tai atsime
nate, kad yra vienas iš links
miausių būdų praleisti šešta
dienio vakarą. Toks vakarė
lis įvyks Liberty Auditorijoj, 
110-06 Atlantic A Ve., Rich
mond Hill, balandžio 30-tą, 
apie 8 valandą vakare. įžan
ga tik 85 c. su taksais. Ren
gia LDS 200 kuopa, kuri vi
sados surengia labai draugiš
kas sueigas.

Kurie iš jūsų būsite “extra” 
laimingi, ta* išeisite su gra-

• žiausiomis dovanomis, kurių 
bus daug. Manome, kad nė 
vienas neišeis tuščiomis, nes 
komitetas ruošia visokių sur- 
prizų ir dovanų visiems. Gas- 
padinės planuoja gardumy-

• nų, gėrimų, kokių dar nesate 
matę.

Svetainę prisižadėjo išdeko- 
ruoti ekspertai. Taipgi įei
nant pamatysite, kad kampe 
yra būdukė, arba “jail.”'Tai 
vienas iš surprizti! Gal ne 
vienam teks sėdėti joje iki kas 

' nors “išbeiluos.” Už ką rei
kės sėdėti? Ateikite, daly
vaukite, pamatysite!

Komisija.

Desėtkai Tūkstančiu 
Žmonių Dalyvavo 
Wise Laidotuvėse

Pažangaus rabino Stephen 
S. Wise šermenis per tris die
nas atlankė kelios dešimtys 
tūkstančių žmonių. Išlydėji
mo apeigos įvyko didžiulėje 
Carnegie Hall koncertų salė
je, tačiau tik kelintoji dalis 
atėjusių pagerbti visuo'meniš- 
ką dvasiškį tesutilpo salėje. 
Keliolika tūkstančių žmonių 
buvo apstoję šaligatvius ir sa
vimi užtvenkę apylinkės gat
ves ties Carnegie Hal).

Į laidotuves buvo atvykęs ir 
majoras O’Dwyer, taipgi dau
gelis kitų valdininkų ir žymių 
visuomenininkų. Atvyko ir 
Henry A. Wallace su C. B. 

, Baldwin.
Wise per ilgą eilę metų, nuo 

pat ankstybos jaunystės, bu
vo žydų vadas, vėliau žydų 
Laisvosios Sinagogos viršinin
kas, taipgi Amerikos žydų 

- ' Kongreso pirmininkas. Ta
čiau jis rūpinosi ne vien žy
dais. Jisai buvo drąsus, toli 
pramatantis asmuo ir dėl to 
ne kailą parėmęs darbininkų 
ir liaudies judėjimus už tai
ką ir kitus visuomenės gero
vės veiksmus.

Pastaruoju laiku jisai buvo 
užtaręs aukštųjų dvasiškių ir 
teismų persekiojamus pažan
gius Brooklyno dvasiškius Me- 

i Įish’ius.
Wise mirė balandžio 20-tą, 

sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Palaidotas Westchester flills 
kapinėse.

Atvežė 56 Našlaičius
M *

•Vieton grąžinti Lietuvai jos 
vaikus, mūsų valdžia veža 
juos Amerikon. Grupė lie
tuvių vaikų, tarpe kitų 56 ta-

• riamų našlaičių, nuo 1 iki 13 
metų amžiaus, ta*po atgabenti 
lėktuvu iš Hamburgo Interna
tional Airportan praėjusį ( 
penktadienį.

Vyriausioji iš vaikų, Alma 
Safranauskaitė, 13 metų, sa
ko, kad jos tėvai buvo nužu
dyti kempėje.

Nepamirškite Aido Choro!
Noriu priminti mūsų publi

kai, kad nepamirštų Aido 
choro parengimo, kuris įvyks 
gegužės (May) 8 d., sekma
dieni/ 4 vai. p. p., Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

šį kartą aidinčiai užsimojo 
parodyti scenoje čigonų gyve
nimą. Jie suvaidins operetę 
“čigonai,” parašytą kompo
zitoriaus Stasio Šimkaus, ku
ri vaizduoja tą laisvą čigonų 
gyvenimą — pilną intrigų ir

meilės . Tai yra veikalas leng
vo turinio.—Tik žiūrėti, klau
sytis ir gėrėtis. O tos čigo
niškos dainos, — kokios jos 
jautrios ir melodingos !

Kiekvienam yra supranta
ma, kiek daug triūso ir ener
gijos reikia įdėti, kad susi
moki nu.s veikalą, o kur dar 
dainos! Taigi, įvertinkite Ai
do Choro darbą savo skaitlin
gu atsilankymu. Jus drau
giškai kviečia aidiečiai!

h: f.

Ar Girdėjai Trimito Balsę!
Trimito balsas visuomet 

reiškia ką nors nepaprastą, 
skubų, svarbų, kam mes šau
kiami. Jį išgirdęs meta viską, 
nes tai jam, visiems, kurie jį 
išgirsta.

šis šauksmas yra jums. Tai 
šauksmas stoti gretosna už 
taiką. į tas gretas, kurios 
bangomis pasipils iš darbinin
kų kvartalų į New Yorko 
8th Avė. nuo 39-tos gatvės 
ir iš ten banguos į U n i o n 
Square.

Tai bus didžiosios darbo 
žmonių dienos gimtadieniui, 
Pirmajai Gegužės paminėti, 
šį šeštadieni, balandžio 30-tą.

Kas, Kam Įkūrė Gegužinę?
šiemetinė Pirmoji Gegužės 

bus mūsų šalies 63-ji. Ameri
kiečiu įkurta 1886 metais, ki
tur pasaulyje ji yra jaunesnė, 
nes kiti nuo mūsų ją pasiė
mė vėliau.

Dar 1890 metais Chicagos 
darbininkai išėjo i gatves 
tūkstančiais,’ reikalauti; 8 va
landų darbo dienos. Jie sakė:.

“Astuonios valandos darbui, 
astuonios pasilsiui, astuonios 
gyvenimui—praleisti jas taip, 
kaip kas pageidauja.”

Šių metų gegužinės parade 
mūsų šalies darbininkai rei
kalaus TAIKOS, SAUGUMO, 
DEMOKRATINIŲ TEISIŲ.

Reikalaus 30 VALANDŲ 
DARBO SAVAITĖS.

Tai išgirdęs, tūlas geras 
žmogus, bet keliais ' šimtais 
metų pavėlavęs užgimti, pa
sakė :

Sunkvežimis Užmušė
Du Kūdikius

Paslydęs ant šlapio “cobble
stone” pagrindo, sunkvežimis 
pasisuko skersai kelią, peršo
ko vidurkelio ruožtą ant Ed
ward L. Grant Highway ties 
170th St. ir Jesup Avenue, 
Bronx. Peršokęs, smogė an
troje kelio , pusėje ėjusias 
skersai kelią tris moteris su 
trimis kūdikiais.

Sunkvežimis vieną kūdikio 
vežimėlį ant vietos sutriuški
no, o kitą nuvilko apie 50 
pėdų. Janet Gotesky, 2 metų, 
tapo ant vietos-Užmušta. Ki
tas dviejų metų- vaikutis Bar
ry Levy mirė tą pat vakarą 
ligoninėje. Abiejų motinos ir 
vieno sesutė. 5 metų, sužeis
tos.

Taipgi sužeista sykiu .ėjusi 
Madeline Goldberg.

Troką vairavo Giuseppe 
Vendjtti. Po perklausinėjimo, 
jį paleido.

—Ko dar beprasimanys ? 
Kaip galima reikalauti 30 ar 
nors kiek trumpesnių už da
bartines valandų darbo, kad 
ir 48 dirbant nebegalima pra
gyventi.

Neužmiršo, brolau, geguži
nės šaukėjai to, kad pragy
venti sunku. Jie reikalauja 
trumpesnių darbo valandų 
BE NUKAPOJIMO ALGŲ. 
Jie reikalauja NUMAŽINTI 
KAINAS, PAKELTI NEDAR
BO MOKEST1ES G A VINĮ 
NETEKUSIEMS DARBO, 
PRAILGINTI A PD RAUDOS 
MOKĖJIMO LAIKĄ.

Šiandien žmonės trumpes
nes valandas dirba, negu prieš 
63 metus, tačiau vis viena ge
riau gyvena, žmogus išmoko 
pasigaminti jį užvaduojančias 
mašinas, kurios palengvina ir 
p arge itin a jam darbą, dau
giau visko prigamina. Tai 
dėl ko jis neturėtų pasinau
doti ? Juk buvo laikas, kad 
ir nedarbo apdraudos neturė
jome, bet reikalavome ir ga
vome. Ją galima pagerinti. 
Nedarbą prašalinti.

Maršnokite Firmos Gegužės 
eisenoje balandžio 30-tą, New 
Yorke! Maršnokite su lietu
vių būriu !

- Lietuviai susirinks ant W. 
37th St., kur nors netoli 9th 
Avė., po Jugoslavų. Komite
tas užims vietą apie 1 valan
dą po pietų. Kada reikės iš- 
maršuoti, sekite pranešimus 
spaudoje. K. N.

Mergina Nudūrė 
Savo Motiną

June Lang, 26 metų, praė
jusį penktadienį peiliu nudū
rė savo motiną jos namuose, 
15 W. 64th St., New Yorke. 
Susitikusi pareinančią namo 
savo seserį su jos dukryte, 
June pasisakė, patardama 
pašaukti. policiją.

Motina su dukterimi, sako
ma, per laikus nesutikdavu
sios. Daleistina, kad dėl 
esamo ankštumo, b gal ir dėl 
kitos priežasties, June gyveno 
kitur,s ne namie. Su moti
na, trijuose kambariukuose 
gyveno jos dvynukė sesuo, 
našlė su dukryte.

June, atėjusi atlankyti mo
tiną, sakėsi s-upykusi, kad mo
tina ją išpravardžiavusi būk 
tai už gyvenimą kitur, įtarusi 
jos pobūdį. Už tai duktė ir 
smeigusi peiliu, kurį jinai pati 
buvusi atnešusi motinai dova
noti, sakydama, kad motinos 
namuose nėra kuo mėsos 
pjaustyti. Motina’ tarsi pri- 
jausdama nelaimę, ta dovana 
nesidžiaugusi, bet išsitarusi, 
kad toki dideli peilį baisu lai- 
kyti namuose.

Atidžią Savininkai 
Priešinasi Kainų 
Kėlimui

Restorantuose-aludėse alkus 
pardavinėtojai stiklais, varde 
savo visų narių pareiškė; kad 
jie nesutinka kelti stiklo alaus 
kainas.

Ekspreso Darbininkai 
Nepatenkinti Sąlygomis

Apie šeši ir' pusė tūkstan
čiu ekspreso darbininkų veik 
vienbalsiai nutarė sugrįžti 
darban senomis sąlygomis dėl 
to, kad jie šiuo tarpu nematė 
kitos išeities.

Darbininkai buvo reikalavę 
4 0 valandų savaitės vietoje 
dabar dirbamų 44 valandų. 
Kitas'jų reikalavimas buvo už 
darbą sekmadieniais gauti 
viršlaikių mokestimi, kurią 
mokestį newyorkicciai buvo 
išsikovoję, bet prezidentinė 
taryba panaikino kartu su pa
naikinimu viršlaikinės mokes- 
tics už sekmadienius apie mi- 
lionui kitų darbininkų po vi
są sali.

Už tuos reikalavimus dar
bininkai buvo išmesti iš dar
bo (locked out).

Bosams uždarius Railway 
Express Agentūros stotis, dar
bininkai nesiskirstė, bet orga
nizuotai pikietavo ir veikė pa
tys, nesulaukdami viršininkų 
veiklos. Firma vilkino iki dar
bininkai privargo, o tuomet 
pasišaukė tarpininkių prezi
dentinę Faktų Tarybą. Toji 
taryba gali tupėti nieko' ne
veikusi per ištisus mėnesius, 
bet darbininkams uždrausta 
tuo laiku ką nors veikti, jie 
turi dirbti tos tarybos padik
tuotomis sąlygomis.

Grįžti darban darbininkus 
vyriausia pastūmėjo generalio' 
pirmininko Daniel Sullivan 
bauginimas, kad kompani
jos užvedimas bylos prieš uni
ją su reikalavimu atmokėti 5 
milionūs dolerių nuostolių ga
lis būti teismo išspręstas taip, 
kad “kiekvienas narys ir vir
šininkas bus ’ atsakomingi.” 
Kad unijistai dėl te galį būti 
priteistais kiekvienas sumokė
ti ūpo $1,000 pabaudos.

ALP Delegacija 
Pas Kongresmanus I

Amerikos Darbo Partija ga
le šios savaitės siųs delegaciją 
į Washingtona. Ji atlankys 
15-ką New Yorko kongresma- 
nų iš visų miesto apskričių 
apart Brooklyno. O brook ly- 
niečius atlankys kitą savaitę.

Delegacija ragins kongres
manus pasisakyti prieš karinį 
Atlanto Paktą, už taiką; sku
biai atšaukti Taft-Hartley ak
tą; pyiimti Marcantonio Bi- 
lių (HR 259), kuris atsteigtų 
Wagnerio ir Norris-Laguardia 
aktus, naudingus darbo žmo
nėms.

Motery Konferencija
Darbo Partija ragina visas 

organizacijas pasiųsti delega
tes - delegatus į Amerikos 
Darbo Partijos (American La
bor Party) moterų divizijos 
konferenciją Albanėje, kurio
je vyriausiu klausimu bus mo
bilizuoto veikti už taiką. 

........ ■■■■■■»! -L ■ ...» \

New Yorko demokratų par
tija jau pradėjo pasiruošti se
kamai rinkimų kampanijai su 
šimto ’ dolerių’ pietumis' per 

• asmenį. įvyko Waldorf-Asto
ria viešbutyje, ketvirtadienį.

Kaltina už 
“Saldžią Meilę”!

Lillian Tragash, dirbusi 
OPA raštinėje prie padalini
mo cukraus, jos sužadėtinis 
Charles Errico, jo motina 
Grace, jo sesuo Mrs. Alexan
dria Maone, ir Dominick ir 
Peter Basilone, tapo patrauk
ti teisman už pasukimą nele
galiais keliais apie G milionų 
svarų cukraus.

Operacijos vykusios tais lai
kais, kada žmonėms trūko 
cukraus. Meilužiai nusispren- 
dę “prasigyventi.” Liliukė 
išduodavo leidimus giminių 
specialiai tam įsitaisytoms 
krautuvėms, o iš ten, brangio
mis kainomis, atiduodavo cu
krų alkoholiui daryti.
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PARDAVIMAI
TURIME GREIT PARDUOTI

* Parsiduoda fotografijos Studija i 
sykiu namas, su 5 kambariais i 
maudyne ir visais kitais moderniniais 
įtaisymais. Priežastis pardavimo 
yra savininko mirtis, o jo žmona 
vienai sunku vesti fotografijos stu 
studiją. Studija išlaikyta Bushwick 
apylinkėje per 19 metų. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis pas: .

Mrs. Adele Stakes, 512 Marioi 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefoną 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis bi 
le laiku. (87-100)

MIESTE SU 15 CENTŲ
New Yorkę sulaikyta trys 

13-14 metų mergiščios, pės
čios atėjusios iš Freeport, L. 
1., į didmiestį ieškoti įvairu
mo. Per visas jos at^inešusios 
15 centų. Tačiau jos tik pa
vargo ir i.šalko.

Mergšės yra vidurinės mo
kyklos mokinės. Įdomu, kas

MIKE
Marijona Barkauskienė, 60 

metų amžiaus, gyvenusi 234 
Hopkins St., Brooklyne, mirė 
balandžio 21 d., Rosery Hills 
ligoninėje, Hawthorne, N. Y. 
Kynas pašarvotas Matthew P. 
Ballas koplyčioje, 660 Grand 
St., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks balandžio 25 d., iš Ap
reiškimo bažnyčios, šv. Jono 
kapinėse. Velionė paliko nu
liūdime vyrą Juozą, sūnų Al
biną ir marčią Gertrūdą, taip
gi brolį Antaną, dvi pussese
res, Stellą Spukauskienę ir 
Mary česnavičienę, ir dau
giau giminių.

Antonina Andruchowitz, 54 
metų amžiaus, gyvenusi 234 
McKibben St., Brooklyne, mi
rė balandžio 22 d., Kings 
County ligoninėje. Pašarvota 
M. P. Ballas - Bieliausko ko
plyčioje, 660 Grand St. Lai
dotuvės įvyks balandžio 25 d., 
2 vai., Alyvų Kalnelio kapi
nėse. Velionė nuliūdime pa
liko vyrą Michael, du •sūnus, 
Michael ir John, dukterį Jo
sephine ir daugiau giminių.

Abiejų viršminėtų laidotu
vių apeigomis rūpinasi direk
torius Bieliauskas.

Savo nusistatymą jie pa
skelbė po to, kai bravarnių 
atstovai ' išsitarė, būk jie su
tiktu streikuojantiems alaus 
išvežiotojams nusileisti, su 
jais susitarti, jeigu bravar- 
nėrps būtu leista pakelti alaus 
kainą, kad jiems nereikėtų 
liesti savo pelnų.

Aludininkai sakėsi atstovau
ją nuomonę apie 9,000 alu- 
džių savininkų Long Islande, 
New Yorke ir Westchesteryje. 
Jie sako, kad jie laukė progos 
mažinti, ne kelti stiklo kai
ną, kurios dabar įvairiuoja 
pagal biznio vietą. Viešbu
čiai ir kitose puošniose vieto
se ima nuo .10 centų , iki kyo- 
terio už šešių iki 8-nių unci
jų stiklą., šalutinėse, toliau 
nuo biznio centrų aludėse kai
nos būna po 10 centų už ma
žuosius ir iki 15 centų už di
desnius stiklus, iki 10 uncijų.

Pirm pat streiko keliose 
aludėse buvo pradėta par
duoti 7 uncijų stiklą už 5 
centus, bet bravarninkai ir tū
li kiti aludžių savininkai juos 
už tai z persekiojo. Vienas 
aludininkai tapo net apmuš
tas už 5 centų alų.

Newyorkiečių troškulį strei
ko laiku (o jis yra nemažas, 
apie 4 milionai stiklų per <Ųe- 
ną) dabar gesina New Jer
sey bravarninkai, o šią savai
tę susitaikė su unija ir dvi 
vietinės' firmos —^Edelbrew 
ir Metropolis.

Morris Adolph, 50 metų, 
nusižudė iššokęs iš 17-to auko
to Henry Hudson Hotel, New 
Yorke. Sakoma, lindėjęs, kad 
neseniai vesta žmona, kana
dietė, jį apleidusi.

PARDAVIMAI
Parsiduoda automobilius, Plymouth 

—1932 metų. Visiškai geroje tvarko
je, Beveik visi keturi nauji tajeriai. 
nauja batarėja. Pernai sudėti nauji 
“piston rings" ir numaliavota. Sėsk 
ir važiuok! Ir tik $75. Teiraukitės 
Laisvės raštinėje, 427 Lorimor St., 
Brooklyn, N. Y. ’ (96-97)

§ BROOKLYN ff

i labor Lyceum! 
g DARBININKŲ ĮSTAIGA I 

g Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-« 
g kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.H 
g Puikus steičius su naujausiais § 
§ įtaisymais.
g KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
g Kainos Prieinamos. 5
g 949-959 Willoughby Ave. g 
g Tel. STagg 2-3842 g

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

GLEN FORD t ,
* “THE UNDERCOVER MAN"

‘ . paremta faktais, surinktais J. V. Slaptosios Tarnybos
su NINA FOCH ♦ JAMES WHITMORE * BARRY KELLEY 

Asmeniniai: Duke Ellington ir jo orkestras su daugeliu kitų garsių aktorių 
Extra patrauklu: Billy Eckstein, mėgiamas už rekordus.

PARAMOUNT THEATRE, Time« Square

ten per mokymas, kad jos ne
galėjo aprokuoti 15-kos cen
tų vertybės ir savo kelionės 
paseku.?.

Edward Joseph Carroll, 22 
metų, laivakrovis, tapo pavo
jingai pašautas aludėje ties 
llth Avė. ir 19th St., New 
Yorke.

BEER & ALES

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD

32TenEyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Peter 
KAPISKAS

Peter Kapiskas

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-68G8

Valandos: j į? B rakate

Penktadieniais uždaryta

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer•

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker <

■

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
1 Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

71TDD‘C D A D 411 GRAND STREET /ulir 0 D Art BROOKLYN, n. y.
Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

, TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieiją yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITft<ĮE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N.
Tel. EVetgreen 4-9612

3

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Pirmad., Bal. 25, 1949
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