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Man labai įdomu skaityti 

pranešimus apie Tarybų Lie
tuvoje vedamą žemės ūkio 
perorganizavimą. Kolektyvi
nių ūkių steigimas yra lėtas 
procesas. Valstiečiai į kolek
tyvus traukiami ne barimu ir j 
spaudimu, bet įtikinimu.

šį pavasarį Lietuvoje jau 
veikė 926 kolektyviniai ūkiai. 
Juos sudaro 23,000 valstiečių.

Manoma, kad šiemet kolek
tyvinių ūkių skaičius gerokai 
padidės. Valstiečiai savo aki
mis mato, kaip daug protin- Į 
giau žemę dįrbti mašinomis, 
moderniškais pabūklais, o ne 
žagre ir arkliu.★ ★ *

žurnale “United Nations 
World” skaitau įdomų straips
nį “Farm Machinery Interna
tional.” Jame randu du pa
veikslu. Vienas parodo mil
žinišką drapoką, traktoriumi 
traukramą, vienam ūkyje Ar
gentinoje. Tik į vieną dieną 

|tik viena ta mašina tik vienas 
darbininkas gali apakėti nuo 
50 iki 100 akrų!

* Kitas atvaizdas parodo 
valstiečio ūkį Meksikoje. 
Vargšas žmogelis pasikinkęs 
porą vos ant kojų pastovinčių 
arklių, sėdi pailsęs ir nuliūdęs. 
Kiek jis tos žemės apars? Ar
gi palyginsi jo darbą su ano 
traktorininko ?

★ ★ ★
šis Lietuvos žemės ūkio 

perorganizavimas yra pati 
svarbiausia Lietuvos gyvenime 
revoliucija. . Pirmu sykiu isto
rijoje Lietuvos valstietis pa: 
liuosuojamas iš darbo vergi- 
jos.

★ ★ ★
* Susimildami, 'draugai, pra

neškite apie įvykius savo ko
lonijoje greitai, skubiai, tuo
jau. Sarmata laikraštin dė
ti korespondenciją apie pra
kalbas, kurios įvyko prieš vi
są mėnesį laiko.

Arba štai numirė gera, pa
žangi moteriškė. Niekas tuo
jau neparašė. Tik už mėnesio 
mūsų ' korespondentas skuba, 
rašo ir sako: “Įdėkite kuo- 
greičiausia”

Juk darbas tas pats: rašyti 
tuojau, arba už mėnesio. To
dėl rašyk tuojau!

★ ★ ★
Kun. Balkonas sako, kad jo 

įsteigtas Katalikų Akcijos 
, Fondas turi turėti pirmenybę. 

Kurie jam neduos, tie negalės 
vadintis gerais patriotais, o 
dar mažiau gerais katalikais.

Pijus Grigaitis primena kun. 
Balkūnui, kad jis kiauliškai 
lenda už akiu Amerikos Lie
tuvių Tarybai, .kuri irgi kaip 
tik šiuo laiku nori gauti au
komis visą šimtą tūkstančių 
doleri u.

Kad kun. Balkūnfts apgalvo
tai lenda Tarybai už akių, tai 
aišku. Bet taipgi aišku, kad 
Grigaitis nori katalikams pir
ma apvalyti kišenes, negu 
juos pasigaus Balkūnas.

Kova atvira ir aiški: už 
'TsVetima kišenę.*' ■ * * ★

Nepamirškite, kad '29 d. 
Brooklyne įvyks dienraščio 
Laisvės jubiliejaus atžymėji- 
mui konferencija. Visos kuo
pos ir šiaip organizacijos pra
šomos išrinkti delegatus. 
, Taipgi tą pačią dieną ren
giamas dienraščio jubiliejinis 
koncertas. Ruoškitės jame 
skaitlingai dalyvauti.

★ ★ ★
Džiugu skaityti apie gerai 

pavykusį Detroite meno fes
tivalį. Tai dar vienas įrody
mas, kad geras, sutartinas 
darbas duoda gerų, gražių 
rezultatų.

•f ★ ★ ★
International Ladies’ Gar-

Kiną Tautininkai 
Žudo Demokratinius 
Žmones Šanghajuje
Tautininkai Susprogdino Šimtus Tiltą—Mėgina Sugaišint 
Liaudies Armijos Žygiavimą Artyn Šanghajaus Didmiesčio

Amerika Perša Duot
Japonijai Galią 
Plačioje Politikoje
MacArthuras Taip Pertvarkė Japoniją, kad Ji, Girdi, Jau 
Tiktu į Amerikos Talkininkus Tarptautinėje Politikoje

Šanghai, Kinija. — Tau
tininkų komanda pasigyrė, 
kad ji nužudė keturis taria
mus komunistų vadus Šan
ghajuje ir “sutriuškino 500 
asmenų suokalbį.” Tauti
ninkų vadai skelbia, kad tie 
žmonės planavę padėt kinų 
komunistams - liaudinin
kams užimt didmiestį Šan- 
ghajų.

Visus liaudiškas demok
ratijos šalininkus tautinin
kai apšaukia komunistais.

Liaudies Armija visomis 
pusėmis grumiasi artyn 
Šanghajaus. Tautininkai,

Taftas Sako, Nebus 
Federalės Paramos 
Katalikų Mokyklom

Washington. — Senatas 
yra nutaręs paskirti $300,- 
000,000 federalės valdžios 
paramos viešosioms mo
kykloms įvairiose valstijo
se, bet tos paramos negalės 
gauti parapijinės* katalikų 
mokyklos, sakė republikonų 
vadas senatorius Robertas 
Taftas.

Katalikų vadai priminė 
Taftui, kad Anglija ir tūlos 
kitos europinės šalys finan
siniai remia parapijines ir 
šiaip privačias mokyklas.

Taftas atsakė, jog Ame
rikos Konstitucija užgina 
remti bet kokias religines 
įstaigas. Jis pridūrė, jog 
$300,000,000 skiriama vals
tijoms mokykliniams reika
lams;’ taigi katalikų bažny
čia galėtų išsikovoti ar iš
prašyti savo mokykloms 
paramos tiktai iš pačių val
stijų.

š’anghai, Kinija. — Tau
tininkai gėrisi, kad jų lakū
nai amerikiniais lėktuvais 
padarę daug nuostolių liau
dininkams šanghajaus apy
gardoje.

Amerikos Valdžia vėl Atmetė 
Sovietų Protestą dėl Gubicevo

Washington. — Sovietų 
Sąjunga iš naujo protesta
vo, kad Amerikos valdžia 
suėmė ir laiko teismui so
vietinį inžinierių Valentiną 
Gubičevą, Jungtinių Tautų 
pareigūną.
‘ Trumano valdžia vėl at
metė Sovietų protestą.

FBI slaptosios policijos

ment Workers unijos prezi
dentas David Dubinsky ragi
na taip iš visų pusių “ap
tvert” komunistus, kad jie ne
galėtų nė pasijudinti. Pir
miausia, jis sako, reikia jų ne
įsileisti ten, kur jų dar nėra.

Betgi toje pačioje* suknia- 
siuvių unijoje yra šimtai ko
munistų. Nors Dubinsky prieš 
juos kovoja, bej; su1 jais apsi
dirbti nepajėgia.

norėdami sutrukdyt liaudi
ninkus, susprogdino šimtus 
tiltų, o juos sprogdindami, 
suardė ir kai kuriuos arti
mus kaimus.

Tautininkai, traukdamie
si atgal link Šanghajaus, 
sako “trumpina apsigyni
mo liniją, kad galėtų stip
riau atmušti komunistus.” 

> Tęsiasi mūšiai dėl gele
žinkelio tarp Hankovo ir 
Kantono. Liaudies Armija 
ryžasi pasiekti tą geležin
kelį, kad užkirstų 300,000 
tautininkų armijai ištrūki
mą iš Hankovo didmiesčio.

Jaukiama Važiuotės
Atsidarymo Berlynan

Berlin.— Sovietų vyriau
sybė vidunaktį iš gegužės 
11 į 12 d. atidarys ameriko
nam, anglam ir francūzam 
važiuotę p e r sovietinį 
ruožtą į vakarinę Berlyno 
dalį. Tuo pačiu laiku ang
lai - amerikonai ir francū- 
zai nuims prekybos bloka
dą nuo Sovietų kontroliuo
jamos rytinės Vokietijos.

Už poros savaičių po to 
įvyks Paryžiuje Amerikos, 
Anglijos, Francijos ir So
vietu užsieninių ministrų 
konferencija “visiems Vo
kietijos klausimams spręs
ti.”

I

Visa tai pagal Sovietų 
Sąjungos pasiūlymą.

Teigiama, kad Jungtinių 
Valstijų delegacija minis
trų konferencijoje siūlys į- 
vesti Berlyno miestui nau
jus pinigus, bendrus vi
siem keturiem didiesiem 
talkininkam.

Sovietų vyriausybė užda
rė anglam - amerikonam 
važiuotę į Berlyną todėl, 
kad jie, neatsiklausdami 
Sovietų, įvedė naujas .savo 
popierines markes vakarų 
Vokietijoje ir vakariniame 
BėYlyne.

agentai kovo mėnesį areš
tavo Gubičevą New Yorke 
ant gatvės, kuomet jis kal
bėjosi su Juditha Coplonai- 
te, Amerikos teisingumo de
partment raštininke.

FBI sekliai rado pas Co- 
plonaitę vadinamus “sek- 
retnus” valdžios popierius. 
Jie pasakoja, kad Coplonai- 
tė norėjusi tas “slaptybes” 
Gubičevui perduoti. Pas pa
ti Gubičevą jie nerado jo
kių “sekretų”, tačiaus jis 
laikomas teismui po $100,- 
000 užstato.'

Sovietų vyriausybė savo 
proteste nurodė, jog Gubi- 
čevas, kaipo Jungtinių Tau
tų pareigūnas, turi diplo
matinę neliečiamybę; todėl 
Amerikos valdžia neturėjo 
teisės jį areštuoti. /

Apie 6,500 United Electrical Radio & Machine Work
ers (CIO) nariu tapo palikti be darbo Philadelphijoje 
22 firmoms paskelbus prieš unijistus “lockautą.” Pi- 
kietai marguoja prie Philco Corp, šapų kompanijai at- 

.. sisakius pridėti algos ir vykdyti kitus unijos 
reikalavimus.

ANGLŲ-AMER1K0NU RADIJŲ “OFENSYVAS" 
PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS RADIJĄ

I jų ofensyvas. 
į “Amerikos Balso” radiją 
stiprino devyni radijo duo-

Washington. — Pasta
ruoju laiku Sovietų radi
jai, leisdami nutaikytas 
priešingas oro bangas, už- 
troškino “Amerikos Bal
so” ir Anglijos racijų pro
pagandą - žinias, siunčia
mas rusų kalba į Sovietų 
Sąjungą.

Dabar 60 Amerikos ir 
Anglijos radijo stočių, vie
nos kitas pastiprindamos, 
mėgins pragrūsti savąsias 
“žinias” į Sovietų Sąjungą 
— užrėkti ir nustelbti prie
šingas galingo sovietinio 
radijo bangas.

Dar’nežinia, ar pavyks 
tas amerikonų- anglų radi-

FORDAS PASALINA UOLIUS 
STREIKO DALYVIUS

Detroit. — Fordo auto
mobilių kompanija visai 
pašalino 14 darbininkų už 
tai, kad jie sustreikavo pir
ma, negu CIO unijos vy
riausias komitetas užgyrė 
streiką.

Kai River Rouge ir Lin
coln • automobilių fabrikų 
darbininkai nubalsavo strei- 
kuot, unijos komitetas, va
dovaujant dešiniajam pir
mininkui Walteriui Reu- 
theriui, atidėliojo streiką. 
Bet minimi 14 darbininkų 
nustojo dirbę ir šaukė ki
tus tuojau streikuoti.

Už “per greitą” išėjim'ą 
streikan Fordas suspenda
vo dviem savaitėm nuo dar
bo dar 14 darbininkų. Su
spendavimas bus skaitomas 
nuo to laiko, kai kiti dar
bininkai sugrįš darban.

Streikuoja apie 65,000 
žmonių, protestuodami, kad 
samdytojai vertė juos 22 
nuošimčiais daugiau darbo 
atlikti už tą pačią algą.

Pikietuose prieš užstrei- 
kuotuš Fordo fabrikus ‘da
lyvavo iki 8,000 darbinin
kų, nežiūrint 95 laipsnių 
karščio. Tai ilgiausios pi- 
kietininkų eilės visoje CIO 
Auto. Parbininkų Unijos

tuvai vakarinėje Europoje, 
bet sovietinis radijas vis 
tiek užtvenkdavo tą “bal- », - -nsą.

Sovietinis radijas pasku
tiniu laiku “užkimdė” Ang- 

j Ii jos - Amerikos radijų sa
votiškus aiškinimus apie 
Sovietų pasiūlymą — atida
ryti vakariniams talkinin
kams važiavimą per sovie
tinį ruožtą į Berlyną ir su
šaukti Amerikos, Anglijos, 
Sovietų ir Francijos užsie
ninių ministrų kęnferenci- 
ją Vokietijos klausimams 
spręsti.

istorijoje.
Šis streikas stabdo dar

bus ir 40,000 darbininkų ki
tuose miestuose, nes Fordo 
fabrikam ten stokuoja au
tomobilių dalių, kurias ga
mino milžiniškas River 
Rouge fabrikas.

Kiti Streikai
Prasidėjo streikas prieš 

Briggs automobilių viršų 
fabriką. Samdytojai paskel
bė šį streiką “neteisėtu” ir 
uždarė duris visiem 17;000 
savo darbininkų. Tai irgi 
protesto streikas prieš di
desnės paskubos įvedinėji
mą darbe.

Chryslerio Plymoutho 
fabrikas, negaudamas rei
kalingų automobiliam dalių 
iš sustabdyto Briggs fab
riko, pasiuntė namo 10,000 
savo darbininkų.

Užsidarys Fordo Fabrikas 
Edgewatqry, N. J.'

Edgewater, N. J. — šį 
antradienį čia užsidarys 
Fordo automobilių fabri
kas, kuris samdo 2,000. Nes 
streikas didžiajame River 
Rouge fabrike Detroite su
stabdė reikalingų dalių pri
statymą į Edgewaterį.

Washington. — Jungtin. 
Valstijos perša suteikti Ja
ponijos valdžiai platesnę 
galią naminiuose reikaluo
se ir įtraukti ją į tarptautį- 
nę politiką.

Amerikos valstybės de- 
partmentas sakė, jau pus
ketvirtų metų praėjo nuo 
Japonijos pasidavimo, ir 
dabar ten esą taip sutvar
kyti dalykai, kad reikią ve
sti japonus atgal į pasaulio 
tautu 'šeima.

Amerikos vyriausybė siū
lo priimti Japoniją J tūlas

Sudegė 4 Angliakasiai 
Girardville

Girardville, Pa. — Gil
berton kompanijos anglia
kasy kloję sudegė bei nuo
dingomis dujomis užtroško 
keturi mainieriai praeitą 
antradienį. Ju kūnai iš 300 
pėdų gilumo kasyklos buvo 
išimti tik penktadienį.

-- ? ---
Vokiečiu Šerniukas Užgyrė^ 
Vokietijos Skaldymą

Bonn, Vokietija. — Va
karinių vokiečių politikie
riai patariamajame savo 
seimelyje 47 balsais prieš 2 
užgyrė anglų - amerikonų 
įpirštą konstituciją. Pagal 
šią konstituriją, bus įsteig
ta vakarų Vokietijos vals
tybė, atskirai nuo Sovietų 
užimtos rytinės Vokietijos.

Vakarinė valstybė vadin
sis “federacine respubli
ka”, kur įvairios provinci
jos (valstijos) turės didelės 
galios, o “respublikos” val
džia bus palyginti silpna 
{kad amerikonam ir ang
lam kapitalistam būtų 
lengviau viešpatauti, kaip 
sakė Sovietai).

Buenos Aire§. — Pasi
tvirtina, jog Argentinos 
Perono valdžia prašo $10,- 
000,000 greitos paskolos iš 
Jungt. Valstijų..

Sen. Byrd Šaukia Kapoti Lėšas 
Civiliams Žmonių Reikalams

Washington. — Pietinis 
demokratas senatorius Ha
rry F. Byrd ragino Kong
resą taupyti lėšas, ypač ma
žinti išlaidas socialiams- 
visuomenes reikalams.

Byrdas priminė, kad 
Jungtinių Valstijų iždas 
jau turi 252 bilionus dole
rių skolų. Jis tvirtino, kad 
jegiu Kongresas užgirtų 
prezidento Trumano pla
nus, tai šalies iždas iki 1951 
m. dar vienuolika bilionų 
dolerių giliau įlįstų į skob
iąs.

Sen. Byrdas ragino nu- 
mušti bent 500 milionų do
lerių nuo valdžios reikalau
jamų lėšų viešiems ' dar
bams ; nukirsti tūkstaptį 
milionų dolerių tokiems pa
siūlymams, kaip pagerinta

valstybių konferencijas su 
generolo MacArthuro užgy- 
rimu.

Generolas MacArthuras 
pasidarbavo, kad Japonijoj 
būtų įsteigta dešinioji, re
akcinė valdžia, kad būtų 
suvaržytos unijų’ir streikų 
teisės ir kt.

(Sovietų vadai ne kartą 
įtarė, kad amerikonai pa
laipsniui atkuria ginkluo
tas Japonijos jėgas ir laiko 
ją savo tvirtove būsimam 
karui prieš Sovietų Sąjun
gą-)

Pietinės Korėjos 
Kareiviai Bėga į 
Liaudies Respubliką )

Seoul, Korėja. — Dar 4T8 
kareivių ir oficierių iš pie
tinės Korėjos perbėgo į 
Liaudies Respubliką, šiau
rinėje Korėjos pusėje.

Pietinė Korėja yra ame
rikonui užimta;, su Ameri? 
■kos pagalba ir įsteigta de
šinioji’ pietinės Korėjos 
valdžia, kurią Sovietai va
dina fašistuojančia.

Pirmiau Sovietai kontro
liavo šiaurinę Korėjos pu
sę, bet kuomet ten įsikūrė 
Liaudies Respublika, tai So
vietų Sąjunga atšaukė visą 
savo kariuomenę iš šiauri
nės Korėjos.

Mirė M. Maeterlinck’as, 
Išgarsėjęs Belgą Poetas

Paryžius. — Mirė paskil- 
bęs Belgijos poetas- rašy
tojas Maurice Maeterlinck, 
86 metų amžiaus.

Savo testamente Mae- 
terlinckas prašė palaidot jį 
bę didelių ceremonijų, be 
prakalbų ir be “augalų ant 
mano kapo.”

Seniau jis buvo pažan
gesnis, bet pastaraisiais lai
kais sudešinėjo.

senatvės apdrauda, parama 
mokykloms ir t.t.

Byrdas taipgi perša pa
leisti tūkstančius valdinių 
darbininkų - tarnautojų ir 
suderinti ginkluotas jėgas, 
kad jos bilionu dolerių ma
žiau lėšuotų, bet būtų ly
giai stiprios ir karui pa
ruoštos.

Byrdas gąsdino, kad jei
gu šalies iždas sušlubuos 
arba suklimps, tai nupul- 
dys Jungtinių Valstijų įta
ką pasaulyje; o tai, girdi, 
būtų “pavojingesnis daly
kas, negu mirtingiausi gin-
klai, kokius tik Amerikos 
priešai galėtų išrasti.”

Washington. — Prezid.. 
Trumanas kvietė Indijos 
premjerą Nehru į svečius.'

i
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“Šventoji Trejuke ’, Kuri Trokšta Karo
Kalbėdamas USA senato užsienio reikalų komiteto 

posėdyje, Henry A. Wallace pasakė, jog pasaulyje šiuo 
metu yra trys grupės, trokštančios naujo pasaulinio ka
ro, — karo prieš Tarybų Sąjungą.

Kas jos per vienos?
Henry Wallace sakė: (1) Katalikų hierarchija, ‘dvasi

nė vadovybe”, (2) britų imperialistai, ir (3) Amerikos 
kapitalistai - imperialistai.

Tai “šventoji trejukė”, kuri šiuo metu daro viską, kad 
tik greičiau uždegus pasaulį nauja karo liepsna!

Ar tai* tiesa, ką Mr. Wallace sakė?
Neabejotinai! to nieks negali užginčyti.
Romos katalikų hierarchija, pradedant pačiu Vatika

no popiežium ir baigiant eiliniu politikieriam - prelatu, 
nuolat ir nuolat pila nuodus į katalikus prieš Tarybų Są
jungą (kurią, tūli davisiškiai jau vadina “šėtonu”!), nuo
dydami žmonių protus, agituodami juos šmeižti, niekin
ti T. Sąjungą, meluodami jiems apie tarybinius kraštus, 
ir atlikinėdami visokius kitokius nedorus, juodus darbus, 
tarnaujančius propagandai už karą.

Taip yra ne tik pas mus, Amerikoje, taip yra ir Euro
poje ir kituose kraštuos, kur tik randasi dvasiškių.

Katalikų hierarchija atlikdinėja visokias provokaci
jas, o taipgi daro didžiulio spaudimo į mūsų valdžią, kad 
tik ji greičiau ruoštųsi pasauliniam karui.

Na, o kas nežino britų imperialistų? Kas nežino paties 
didžiausio karo provokatoriaus, Winston Churchillo?

Ar gi ne Churchillas įkvėpė “dvasią šventą” Trumanui 
ir kitiems dėl to, kad būtų sudarytas Atlanto paktas?

Matydami britų imperijos įrimą, to krašto imperialis
tai siekiasi kaž ^okiu stebuklu ją gelbėti, bet .jie gelbėti 
ją nori Amerikos pinigais, Amerikos ginklais, Amerikos 
žmonių gyvybėmis. >

Kiek tai liečia Wall strytą, taipgi nereikia būti labai 
apdairiam, kad pamatyti jų tikslus ir darbus.

Amerikos monopolistinis kapitalas, imperialistinis ka
pitalas, siekiasi užkariauti pasaulį sau. Kiekvieną buržu
azinį kraštą jis verčia jam tarnauti, išmušant, bent ko
kius konkurentus. Kas gi šiandien (buržuaziniame pa
saulyje) nesilenkia Amerįkos doleriui?

Amerikos kapitalistai žino, kad depresija, krizė neiš
vengiama, tačiau, jie žino ir tai, kad ji galima nutolinti, 
nustumti, leidžiant bilijonus dolerių karo reikalams, gin
kluojantis ir ginkluojant kitus. Ginklavimasis nustu
mia tolyn krizę, taipgi suteikia naujus bilijonus dolerių 
pelnų amunicijos ir ginklų dirbėjams.

Kapitalistai mano, jog naujas pasaulinis karas taipgi 
padėtų atitolinti ekonominę krizę, o vėliau, po karo, — 
kaip bus taip bus! Kapitalistai trumparegiai, jie viena
dieniški ponai. Jų tuojautiniai tikslai pateisina visokias 
priemones.

Na, gerai pasiruošus karui, tuomet jį pradėti: sunai
kinti T. Sąjungą, pašalinti iš kelio liaudiškas demokrati
jas, atidaryti vartus į visą pasaulį Wall stryto viešpa
čiams.

• Šitaip galvoja Amerikos monopolistai.
O kad savo piktas užmačias pravedus gyveniman, jie 

kiša valdžion savo žmones, jie skleidžia peklišką pro-ka- 
rinę propagandą žmonėms už karą suagituoti, jie šmei
žia, jie bjaurioja T. Sąjungą ir liaudiškas demokratijas. 
Jie pasikviečia talkon katalikų hierarchiją ir britus im
perialistus, kad visi išvien galėtų sudaryti tvirtesnį fron
tą.;

Abi partijos — demokratų ir republikonų— yra stam
biojo kapitalo finansuojamos ir jos priverstos šokti pa
gal jo muziką.

Gali vienas, kitas partijos vadovaująs asmuo nesutikti 
su monopolistais, gali net ir prezidentas Trumanas kai 

’kada su jais nesutikti, bet jie negali prieš Wall strytą 
atsilaikyti, — Wall strytą, kuris kontroliuoja spaudą, ra
diją, teatrus ir net bažnyčią! v ,

Matyt, išeidamas iš tu sumetimų, iš tos indukcijos, 
Henry A. Wallace padarė atitinkamas išvadas, dedukci
ją, ir jas pateikė senatui.

Wallace priešingas Atlanto paktui, priešingas ginkla
vimuisi, priešingas karui prieš T. Sąjungą, ir priešingas 
tai piktajai propagandai, kurią Wall strytas šiandien 
veda tarp Amerikos žmonių.

Tiek Amerikos, tiek pasaulio liaudis pilnai su
tinka su Henry A. Wallace, nes liaudis, nepaisant pekliš- 
koąorokarinės propagandos, karo' nenori, jam yra prie- 
šinghx>

Wallace teisingai sako, jog T. Sąjunga nori taikos, no
ri susitarimo su “Vakarais”, bet ši baisioji “trejukė” 
nori karo, nenori susitarti su T. Sąjunga.'

Katalikų hierarchijai, Wall strytui ir britų imperialis
tams mieliausias dalykas šiandien yra pasaulinis karas. 
Bet ar ši trejukė pagalvojo, kur link jis pasaulį nuves
tų?

Ar šitie karo provokatoriai žino, kad trečiasis pasauli
nis karas pareikalautų gal ne desėtkų, bet šimtų milijo
nų žmbnių gyvybių?

Verta priminti dar ir tai: ar jie žino, jog naujas pa
saulinis karas galėtų juos pačius sužlugdyti taip, kaip 
sužlugdė Mušsolinį, Hitlerį, Tojo ir kitus antrojo pasau
linio karo ’kriminalistus ? ' t

Kodėl jie nebando kai ko pasimokyti iš istorijos?

PROGRESO 
NEBĖSULAIKYSI

Pittsburgho klerikalinės 
Lietuvių Žinios labai išsi
gandusios progreso. Jos no
rėtų, kad visas pasaulis pa
suktų atgal į senus “gerus” 
laikus, kai kunigo žodis bu
vo viskas, kai bedieviai bu
vo ratais draskomi ir lau
žuose deginami.

Bet tie L. Ž..troškimai ir 
turės pasilikti tuščiais troš
kimais. ’Todėl 
laikraštis pyksta, 
šaukia:

Mes modernieji, 
super-human izmu, 
mokyklose, net parlamentuo
se ir viešajame gyvenime, 
šiandien net prel$Mėiėm, at
metėme Kristų su jo apšvie
čiamuoju apsireiškimu. Tapo
me palaipsniu apostatais, pra
džioje tik apsiribodami krikš
čionybe be Bažnyčios, paskui 
jau be dogmos ir be malonės, 
be Kristaus ir Bažnyčias die
vybės. Galiausiai patekome 
prabangos ir buržuazijos reli
gijoj be Kristaus, pries Kris
tų. Bet kaip galima be jo, Ne
pavaduojamojo, būtinai Reika
lingojo, pagydyti ir apsaugoti 
žmogiškąją prigimtį? (L. Ž., 
bal. 29 *d.). 
t

Betgi per beveik du tūks
tančius metų buvo 
čios keliu einama, 
mes atsidūrėme? 
kad žmonės ieško 
geresnių kelių. Gerai, kad 
jie išsilaisvina iš prietarų 
ir bažnyčios įtakos. Tai, 
aišku, pavojinga kunigams 
ir visai bažnyčios mašinai. 
Juo labiau žmonės šviečia
si, tuo mažiau biznio ir 
įplaukų klebonijoms.

klerikalinis
barasi ir

persiėmę 
svetainėse,

bažny- 
o kur 
Gerai, 
naujų,

SAVIŠALPINĖS ORGA
NIZACIJOS REIKALAS 
ARGENTINOJE

Pažangiųjų Argentinos 
lietuvių laikraštis Vienybė 
kelia klausimą apie steigi
mą plačios pažangios savi
šalpinės draugijos. Vieny
bė rašo: «

Pažangiesiems Argentinos 
lietuviams reikalinga rimtos, 
pažangios savišalpinės draugi
jos. ' .

Savišalpos reikalas, gyve
nant kaip šio krašto lietuviai, 
išeivių padėtyje, turi nepapras" 
tai didelę svarbą. Per rimtą 
savišalpinę draugiją ,tėvynie- 
čiai gali daug, pagelbėti vieni 
kitiems; tos pagalbos reika
lingumas ypatingai pajunta
mas ištikus ligai ar kitokiam 
nelaimingam ' nuotykiui. Ta
čiau, pažangieji Buenos Aires 
lietuviai, turėdami pažangiau
sią šio krašto lietuvių orga
nizaciją,'pažangios minties gi
liai kolonijos masėse įsišakni
jusį laikraštį, daugelį pavyz
dingų ii' puikiai išlavintų vei
kėjų, vistik savišalpos klausi
mu stovi atsilikusioje nepavy-y 
dėtinoje padėtyj, neturi savi- ‘ 
šalpinės draugijos, kurioje 
būtų tikrai kaip savo’ draugi
joje.

Savišalpinę draugija • Susi
vienijimas Lietuvių Argenti
noje, regresyvių elementų 
įnarpliota į atžagareivišką nu
sistatymą i 
gu keliu, 
pažangiai i 
negali patenkinti 
vimų. Ji likosi ’ 
regi'ešyvės, prieš 
tuvą nukreiptos 
nėms pataikaujanti organiza
cija. Tiesa, jos narių tarpe, 
nuo seniau, dar randasi ne
maža pažangių lietuvių.? Ta
čiau jų buvimas jpje, dėl esa
mų sąlygų, negali padaryti jo
kio poveikio pasukimui drau
gijos į pažangos kelią, nes jie 
neprileidžiami į vadovaujamas 
vietas, net kiekviena pažan
gesniųjų iškelta mintis uždu
sinama “demokratais” besiva
dinančių jos vadų, atvykusių
jų “išvietintų” asmenų ir ki

tų atžagareivių suvienytomis 
pastangomis. Ir tie progresy
vūs lietuviai, kurie desetkas 
metų atgal savo pasišventimu 
ir pastangomis atgaivino, su
stiprino ir iškėlė SLA, kurie 
sutvėrė jos skyrius, stambiau
siai prisidėjo įsigijifnui nuo
savybės ir išpopuliarino jo 
vardą, šiandien, susiaurinto
mis teisėmis, jaučiasi kaip 
svetimoje organizacijoje, ku
rioje kol kas dai\ sustovi dėl 
to, kad nėra kitos pažanges
nes savišalpinės draugijos.

Tai kur išeitis? Vienybė’ 
mato išeitį naujoje organi- į 
zacijoje. Laikraštis sako:

Mes esame šalininkai vieni-j 
jimo kolonijos jėgų, pašauk-! 
tų tarnauti visai kolonijai, yi-| 
su lietuvių kultūriniam, mo- i 
valiniam ir materialiniam pa
tenkinimui, o tas galima tik 
einant pažangos keliu. Kada 
žmonės, grupė ar draugija iš
stoja prieš pažangą, prieš sa
vo gimtinę ir atsistoja prisie
kusių jos priešų pusėn, nega
lima tokių palaikyti ir eiti iš
vien su jais. Taigi, savišalpos 
klausimu dabar iškyla reika
las naujos, pažangios savišal- 
pinės draugijos. Tokią padė
lį sudarė ir šį klausimą iškė
lė ne kas kitas, o pats SLA 
draugijos vadovybės netikęs 
paskutiniųjų metų nusistaty
mas.

Mūsų kolonijos pergyveni
mų patirtis įrodo, kad, visos 
didžiosios ir tauriosios nūsų 
kolonijdk jėgos glūdi pažan- 
giųjtį lietuvių tarpe ir tik iš 
jų ir su jais gali iškilti ir iš
augti didelės ir stiprios orga
nizacijos, būtu jos kultūrinės, 
meninės ar savišalpinės.

M.ūsų kolonijoje jau pri
brendę sąlygos gimti naujai 
pažangiai savišalpinei drau- /

su lietuviu* 4.

gijai, ir jeigu 
tuo tinkamai 
gims ir išaugs 
nijos jėgą.

mūsų veikėjai 
susirūpins, 
į didžią

ji 
kolo-

dėl 
no-

“ANTAUSIS” AR 
TAIKA?

Keleivis irgi abejoja 
taikos i pragiedrulių. Jis
retų Maskvai suduoti “ant
ausį”, bet bijo, kad už tokį 
“antausį” galėtų priseiti 
per brangiai užmokėti.
v Keleivis rašo:

Sovietų Rusija pasiūlė nu
imti Berlyno blokadą, jei Ame
rika sutiks paskirti laiką “ke
turių didžiųjų” ministerių 
posėdžiui. Tokia žinia “sukrė
tė” pasaulį praeitą savaitę. 
Derybos dėl to jau eina.

Berlyno blokada Amerikai 
kainavo per 10 mėnesių 149,- 
664,200 dolerių vien tik skrai
dymo išlaidoms, neskaitant 

’orlaivių nusidėvėjimo ir kito
kių išlaidų. Tai gana iškaš- 
tingas reikalas. Kadangi Ame
rika Berlyno blokados nepra- 

. dėjo, tai ji mielu noru maty
tų tos blokados panaikinimą. 
Tai būtų rusams antausis, o 
Amerikai, piniginis palengvini*- 
mąs, nauda, taip sakant, bū
tų dviguba, jei nereikėtų Mas
kvai per daug brangiai už tą 
gerą žestą sumokėti. (K., geg.

sambū-

Šaplis 
ryžtin-

Washington. — Ameri
kos Atominių Mokslininkų 
Sąjunga reikalauja, , kad 
valdžia paskelbtų, kiek turi 
atominių bombų; taipgi rei
kalauja* paskelbt moksli
ninkų raportą apie atomi
nius nuodus, kuriuos pas
kleidė atomų bombų sprog
dinimai ties Bikini ir Eni- 
wetok salomis. Valdžia sle
pia tą raportą.

Jubiliejaus A tžy ui e j ii utis
Gražiai Plaukia Pasveikinimai ir Dovanos Dienraščiui
Jau dienraštyje matėte pakvietimus darbuotis atžymė- 

jimui dienraščio Laisvės 30-ties metu jubiliejaus. Taipgi 
skaitėte ir pranešimus, jog jubiliejinę dienraščio laida 
^šeis rugsėjo-Sept. 16 d. Tą laidą norim atžymėti Laisves 
bendradarbių tinkamai apdirbtais raštais, orgąnizacijų 
ir asmenų pasveikinimais ir biznierių pasiskelbi is. Ši 
jubiliejinė dienraščio laida bus dvigubai padidinta'.

Dienraščio Laisvės patriotai jau stojo į darbą. Jau 
plaukia biznių pasiskelbimai ir asmenų pasveikinimai 
dienraščiui jubiliejaus proga. Gražus dalykas! Išrodo, 
kad jubiliejus galės būti sėkmingai atžymėtas.

Worcesteryje ir Norwood, Mass, jau įvyko bankietai 
dienraščio jubiliejaus proga. Girdėjome, kad jie pavyko. 
Brooklyno pažangiosios organizacijos rengia koncertą 
gegužės (May) 29 dieną, Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. Pelnas nuo to kon
certo yra skiriamas dienraščio jubiliejinės laidos kaštų 
padengimui.

Pasveikinimai nuo organizacijų, asmenų ir biznio įstai
gų jau plaukia. Yra pageidaujama, kad kurie išgali .ap
dovanotų dienraštį su $30.00 t.y., apdovanotų po $1.00 
už kiekvienus išgyventus metus. Daugelis priėmė tą pra
tarimą ir duoda po $30.00. O kiti viršija ir tą sumą. Štai, 
pavyzdžiai: ‘ • , . . '

J Lietuvių Liaudies Teatras Brooklyn, N. Y., pridavė 
n n t y ni Ir i i n m Rili attikai Imrlni i v» ai t a A i rliAviimAtl

ir vairuojamą blo- 
šiandien.

mūsų
netinka 

kolonijai ir 
jos reikala- 
tik siauros, 
Tarybų Lie- 
srovės žmo-

pasveikinimą jubiliejinei laidai ir apdovanojo dienraštį 
su $50.0,0.

Nikodemas Pakalniškis, atsikreipdamas į LLT grupę 
dėl pasveikinimo dienraščio jubiliejaus, rekomendavo 
pralenkti pageidaujamą obalsį po dolerį už išgyventus 
metus,.ir jo rekomendacija buvo priimta. Gražu! .

Petras Kapickas pasiteiravo pas rųane ar daug kas 
dūoda po $30 dovanų dienraščiui jubiliejaus proga. Atsi
skleidžiau užrašų knygelę ir parodžiau jam.

Juozas šapolas ir Jonas, Vaiginis, savininkai Thames 
Bar and Grill, 147 Thames St., Brooklyne skiria $30.

Charles Vigūnas, savininkas Bar and Grill, 284 Scholes 
St., Brooklyne, skiria $30.

Jonas Patašius, savininkas auksinių daiktų krautuvės, 
307 Grand St., Brooklyn, skiria $10. Ir yra visa eilė 
smulkesnių biznierių, kurie davė po penkinę. >

. Tada Petras Kapickas sako: “Ak, tai šitaip?! — Tai 
ąš duosiu $50.00 l”

Prieteliai, kalkime, kol geležis karšta. Lankykime or
ganizacijas, biznių įstaigas ir kalbinkimė asmenis apdo
vanoti dienraštį jubiliejaus proga. Jubiliejinei dienraščio 
laidai jau dabar reikia ruošti medžiagą. Dabar reikia 
rinkti pasveikinimus,, skelbimus ir dovanas iš asmenų^

Kiekvienas susirinkimas, kiekviena sueiga turi'būti 
išnaudota dienraščio panamai. Tik su pasirįžusių darbu 
mes galėsime tinkamai, .atžymėti tsavo dienraščio Jubilie
jų ir užtikrinti dienraščiui ateitį. T. Buknys.

(Tąsa)
Pirmininkas prof, šaplis 

tarė užbaigos žodį, kviesda
mas konferencijos delega
tus į pačius posėdžius, p ati
tinkamus jos skyrius.

Šiame bendriniame įvadi
niame posėdy dalyvavo a- 
pie 3,000 užsiregistravusių
jų delegatų. Entuziazmo ir 
broliškumo dvasia ‘ perėmė 
visą sklidinai pilną teatrinę 
patalpą, kuomet pirminin
kas visus dalyvius išvadino 
drąsuoliais, kad jie drįso ir 
sugebėjo prasimušti pro vi
są tą Amerikos geležinę už- 
uodangą. Pro šitą atšiaurią 
užuodangą visiškai negalėjo 
prasimušti daugybė Euro
pos ir Pietų Amerikos dele
gatų. Tačiau visizĮie čia su 
mumis savo dvasia ir nuo
taika. Jie tegalėjo prisiųsti 
savo telegramas, laiškus, o 
kai kurie —■ net ir savo už- 
rekorduotą balsą, ką visi 
mes gausime išgirsti posė
džiu bei mitingų 
riuose.

Ir čia pat prof, 
perskaitė drąsaus ir
go prancūzų kunigo telegra
mą. Tarptautinių teisių 
profesorius, katalikų kuni
gas abatas Žanas Buljė pa
reiškia: — Kaipo katalikų 
kunigas, kovojantis prieš 
bedievišką materializmą, aš 
norėčiau patvirtinti galimu
mą taikaus skirtingų ideo
logijų sugyvenimo šiame 
susiaurėjusiame pasauly . .. 
Pabaisiška atominės bom
bos kryžkarė privalo būti 
pilnutiniai nušluota. Atsi
sakyta duoti man teisė 
skelbti šjtas teisybes, — ar
gi tai ne ženklas noro da
ryti antpuolį, agresiją ir 
nepakantą po priedanga sli
džių žodžių ir miglotų ti
kybinės laisvės ir taikos 
apgynimo pažadų?'Lai ši
tas kongresas suburia krū
von visus geros valios žmo
nes. ■

Kitas žymusis prancūzų 
pažangūnas, poetas Polis 
Eluaras, tarp kitko, pareiš
kė Savo ugningoj telegra
moj: — Šiandien pasaulis 
privalo išsirinkti arba auš
rą arba baisenybę ... Aš 
prisiekiu ir prašau jus pri
siekti kartu su manim, kad 
širdis yra tik tada teisi, 
kuomet ji muša sąskambiu 
su kitomis širdimis. Tai^i 
prisižadėkime, ■ prisiekime, 
kad teisybė vyrautų šiame 
pasauly. Blogis visur priva
lo užleist kelią gėriui. Ko
vokime !

Iš tolimųjų rytų milžino
— Indijos atėjo laiškas, ka
me išaiškinama, kodėl, čia 
nėra laikraštininko publi
cisto Gdpalo . Halderio: — 
H alder is paprašė pasporto 
į konferenciją... bet, mūsų 
dideliam nusivylimui, Va
karų Bengalo valdžia jį vėl 
įbruko atgal J kalėjimą, be 
jokio apkaltinimo, bet teis
mo, Niekas nežino, ar. jis 
kada nors galės vėl sugrįž
ti pas mus. Tegul greičiau 
išbrėkšta diena/ kada šitas, 
baisingasai košmarai prieis 
prie savo neišvengiamo ga
lo.

Penki patys įžymieji Ven
grijos vadovai intelektualai, 
kuriuos JAV , vyriausybė 
surado “neįleistinus,” rašė:
— Paskučiausieji įvykiai 
mums . aiškiai atidengia, 
kad nuosprendis i nuteisti 
Vengrijos kardinolą Mind- 
šentį tapo sukreivuiiuotas į 
tarptautinę klastingą pro
pagandą, kaipo psichologi-
— - . ---------------------- ----------------- ,----------- L —------- ---------------------------------------

nis prirengimas Atlanto 
paktui ir, kartu su juo, nau
jo karo pagreitinimas ... 
Mūsų atstovai iš Vengrijos, 
jeigu jie čia būtų su ju
mis, jie sugebėtų pastatyt 
tikruosius faktus... Mes 
manom, mes neklystame, 
kai sakom, kad šita ir yra 
ta tikroji priežastis, kodėl 
mums atsisakytos duot vi
zos ...

Štai didžiojo Erės (Ir- 
landijos) dramaturgo Lyno 
Okeisio kablegrama.- Jis ir
gi negalėjo prasimušti pro 
sunkią JV geležinę užūo- r 
dangą. Rašytojas sušunka: * 
— Pragaran tą karą! Jis iš 
ten ateina — ir mes jį ten 
suvarysim ' atgal. Ir mes 
įtvirtinsim pastovią geleži
nę užuodangą tarpe karo 
beprotystės ir sveiko žmo
nijos proto. Tegul iškeltoji 
Niujorke taikos vėliava — 
tegul ji skleidžia savo klos- 
tus (kvoldus) vis tolyn ir 
platyn, kol ji apsiaus Ame
riką lyg kokiuo siautalu, 
kurs, vis besiskleisdąmas, 
plevėsuos pasauliui į veidą. 
Aš esu jūsų konferencijoj, 
jei ne su kūnu, tai tikrai su ? 
visa siela, su visa mano 
esybės dvasia! t

Pirmininkas Šaplis, už
baigdamas, dar dadėjo, kad 
panašių telegramų gauti 
glėbiai, nuo pačių didžiųjų 
pasaulio protų. Visų jų šiuo 
tarpu, kad ir trumpai-per
skaityt nėra laiko. Tai bus 
padaryta atitinkamų kon
ferencijos skyrių posėdžiuo
se.

Išsiskirstė šitas didŽĄuįįž / 
bendrąs įvadinis konfeSn- \ 
cijos sambūris. Dabar (jau ? 
vyks tos konferencijos sky
rių, poskyrių posėdžiai. 
vyko jie ištisai ir tirštai vi
są šeštadienio popietį, visą 
iki vidunakčiui vakarą ir 
visą sekmadienio i/ytą. Už
tvenkti buvo Waldorf - As- 
toria salionai ir salionėliai,^ 
salės ir- svetainės. Dasimuš- 
ti nebuvo galima, kad ir 
kaip norėjai, tik viename 
skyriuje tegalėjai posė
džiauti, kad tuo būdu vi
siems delegatais susidary
tų proga dalyvauti, nors ir # 
ribotai.

i

Man teko visuomeninės 
sveikatos skyrius — fizinės 
ir protinės sveikatos posė-* 
dis.

Pirmininkavo Harvardo 
universiteto medicinos fa
kulteto profesorius Alenas 
M. Botleris, kūdikių ligų ži
novas. Gerokai pakamanti
nėjo ir })akritikavo Ameri-. 
kos gydytojų susivienijimą, > 
kam jis eina prieš tautinį 
sveikatos draudimą. Kaip 
dabar'yra, medicinos aptar
navimas sunkiai ir nepa
kankamai prieinamas išti
siems milionams varguome
nės. Pačioje turtingojoje 
pasaulio šalyje — Ameri
koj — sveikatingumas 
bėra netikusiai* ir nelygiai 
pastatytas. Kokie metai 
prieš karą, Švedijoj, Nor
vegijoj, Holandijoj if Švei
carijoj .. vaikų ir kūdikių 
sveikatos lygis buvo žymiai 
aukštesnis už Amerikos. 
Tuo laikotarpiu mažiau te
nai mirdavo vaikų, kaip A- 
merikoj.

“Mūsų- dabartihis medici
nos aptarnavimo' planas 
toks netikęs, toks nepakan
kamas ir ištaigingas ’ir nu
senęs, kad tiesiog gėda ir 
prisipažinti prieš visą civi
lizuotąjį pasaulį.”

. (Daugiau bus) f
_______________________ ,__ . ..... , ...... .F“’’
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Karininkai laiko didžiai 
svarbiais ginklais ligų pe
rus, iš tų perų pagamintus 
nuodus ir tūlų augalų hor
monus (augalinių liaukų 
syvus).

Jau eilė metų, kai Jung
tinės Valstijos ir kiti kraš
tai gamina ir “tobulina” 
apkrečiamųjų ligų bakteri
jas ir jų nuodus. Apie tai 
rašo Bruce Bliven ameri
kiniame New Republic žur
nale.

Japonai pirmi panaudojo 
buboniško maro perus, iš 
lėktuvo paleisdami juos į 
Kinijos miestą Čangteh 
1941 metais. Keletas kinų 
nuo to mirė, bet valdžia su
skubo ir apstabdė maro pli
timų. Tačiaus jo perų užsi
liko, taip kad iki šiol bubo- 
niškas maras ten pasikar
toja.

Planai ir Receptai
Amerikiečiai bakterinio 

karo specialistai yra priga
minę visokių planų bei re
ceptų ligų bakterijoms 
^kleisti busimojo priešo že
mėje. Tarp tų receptų yra 
tokie: v

Vartoti perus tokių ligų, 
nuo kurių nėra įsiskiepiję 
priešai;

Apsisaugoti, kad kimba
mųjų ligų bakterijos iš 
priešų šalies nesugrįžtų na
mo;

Skleisti ligų perus oru, 
vandeniu; tokiais perais 
apkrėsti žiurkes, peles ir 
vabzdžius ir numesti juos 
į priešo žemę;

Bakterijos turi būt smar
kios, kad greitai parblokš
tų žmones bei gyvulius.

Newyorkinio Columbijos 
Universiteto profesdriai 
Theodoras Rosebury ir El
vinas A. Kabat’as karo me
tu dirbo Amerikos valdžiai, 
išbandydami 70 ligų perus, 
ir atrado, jog 33 rūšių bak
terijos tinka kaipo karo 
įrankiai.

Kai kurie perai numarin
tų didelę apkrečiamų gy
ventojų dalį. Kiti perai ne
daug numarina, bet visai 
parbloškia žmones kelioms 
savaitėms ar mėnesiams.

Čia pažymėsime tūlų pa
vojingų ligų perinamas bak
terijas:

Psittakosis (papūginis 
drugys). Tai labai mirtin
ga liga. Nuo jos perų mirš
ta apie 20 nuošimčių ap
krėstų žmonių, o visi kiti 
per ilgą laiką sunkiai ser
ga. Dar neišrasta tinkamų 
skiepų prieš šią ligą. Jos 
pertis ir oras išnešioja. Iš 
pradžios labai sunku pažin
ti psittakosį. Lengvesniuose 
atsitikimuose, sakoma, šiek 
tiek padeda ligoniui penicil- 
linas ir sulfadiazine vais
tas, bet tatai dar nepatik
rinta.
Mirtingiausias Bakterinis 

Nuodas
Botulino (dešriniai) pe

rai. Tai yra penkių rūšių 
bakteriniai nuodai, randa
mi sugedusiame maiste. Vi
si jie tinką karui. Vienas ki
tas šių perų lašas, nors bū
tų labai vandeniu praskies
tas, numarina žmogų. Jei
gu būtų keli svarai botulino 
perų sėkmingai paskleisti, 
tai galėtų išmarint visus 
žemės gyventojus. Potas
sium cyanide yra smarkiau
sias cheminis nuodas. Bet 
botulino,. perai dar 10 tūks-

perus
Šios pavo-

skleidžia

sunki

bjauri

limpama

tančių kartų mirtingesni.
Kariniai mokslininkai 

taipgi tobulina sekamųjų 
ligų bakterijas:

Tularemia, vadinama kra- 
likiniu drugiu.
j ingos ligos 
vabzdžiai.

Glanders, 
arklių ’ liga.

Anthrax,
čiama žmonių ir tūlų gyvu
lių liga.

“Banguojąs drugys,” un- 
dulant fever.

Pneumoniškas (plaučių 
uždegimo) maras.

Geltonasis drugys.
Influenza, tymai, kvėpa

vimo vamzdžių uždegimas. 
Stafilokokkų ir streptokok- 
kų perai.

Kariniai ligų perai tobuli
nami taip, kad parenkama 
stipriausia jų veislė; iš jos 
perų išskiriama dar smar- 

i kesnė rūšis; iš šios rūšies 
atrenkama ir perinama dar 
mirtingesnės bakterijos, 
taip ir toliau.

Tuo būdu išvystoma tokie 
nuodingi ligų perai, kad la
bai pasunkėja gydymas ar 
skiepais apsisaugojimas.

Perus galima sumaišyti 
su dujomis arba garais, su
varyti į mažas bombas, mė
tyti jas iš lėktuvų į priešo 
žemę arba siųsti rakieto- 
mis.

Kariniai šnipai taip pat 
gali įšmugeliuoti ligų perų; 
priešo agentai 'gali net pa
tys priveisti tokių perų.

Bakterinės bombos taip 
gaminamos, kad nukritus 
jos atsidaro ir paleidžia pe-

rus tuojaus arba mechaniš
kai nustatytu laiku.

Dauguma perų smarkiau 
veikia trobose, negu atvi
rame ore. Tad priešo agen
tai stengsis įnešti jų į fabri
kus, į kareivines ir kitas 
patalpas. Taip pat galima iš

oro paleisti bakterinę bom
bą arti didelio pastato, kur 
daug žmonių susirenka; 
tada bakterijos pro langus 
ir plyšius įsiskverbs vidun.

Prie tūlų ligų perų pri
dedama muštardinių karo 

pragraužiakurios

odą; tad perai gali tuojau 
lengvai pasiekti kraują.

Priešas, be kitko, steng
sis ligų perais apkrėsti ge
riamojo vandens rezervua
rus (vandentiekius) did
miesčiuose. Ten iš lėktuvo 
galima numesti bakterijas

Health Service tyrinėjo Donora, Pa., dūmų su migla 
Nuodingi dūmai iš 

su migla, praėjusi spalių mėnesį nu- 
Tyrinėjime nusta- 

dujas išsklaido, bet

Per keturias dienas G. S. Public 
mišinį, kuris tuo laikotarpiu susargdino mažiausia šimtą žmonių. 
American Steel & Wire Co. fabrikų, sumišę s_ ,
marino apie 24 asmenis. Po to valdžia ry žosi ištirti to priežastį, 
tyta, kad giedriomis dienomis vėjas atm iešia orą, nuodingas 
kuomet dusinanti drėgmė slegią dūmus-d ujas ant tarpkalniuose esančio miesto, oras 
pasidaro nuodingas kvėpuoti. Kairėje: slaugė Mary Rudes, užsimaskavusi, vaikš
čioja tyrinėti. O dešinėje jinai jau matosi prie mažos ligonės Carol Ann Pellegrini, 
kuriai paskaudo gerklė ir užkimo balsas nuo to “smog” ore (smog--sudėtinis žodis 
iš dviejų angliškų žodžių: smoke-dūmai ir fog-migla). Taip susirgę ir negavę grei

tos pagalbos praėjusį rudenį žmonės mirė.

pe-

tokiose dėžėse, kurios van
denyje tirpsta. Šnipai taip 
pat gali užteršti geriamąjį 
vandenį ligų perais.

Karininkai rimtai galvo
ja panaudot žiurkes, peles 
ir vabzdžius, apkrečiant 
juos pavojingų ligų bakteri
jomis. Tokius ligų skleidė
jus galima parašiutukais 
nuleisti žemyn. Tuos gyvū
nus gali ir priešo agentai 
įšmugeliuoti. Šnipai galėtų 
apkrėsti ligų perais peles ir 
žiurkes pačioje šalyje, prieš 
kurią kariaujama.

Pigus Karo Įrankis
Karininkai laiko ligų

rus “naudingu” įrankiu dar 
ir tokiais sumetimais. La
bai daug jų galima trumpu 
laiku ir pigiai priperėti. Bet 
koks alaus bravoras arba 
degtinės darykla galima 
lengvai paversti bakterijų 
perykla.

Augalų Hormonai
Planuojama naudoti ir 

tūlų augalų hormonus (au
galinių liaukų sultis) prie
šo javams ir daržovėms nai
kinti.

Jeigu Amerikos karas 
su Japonija būtų ilgiau už
trukęs, tai amerikonai būtų 
iš lėktuvų mėtę tokius hor
monus japonų javams nai
kinti laukuose. Tie hormo
nai paskatina tūlas javo da
lis per daug smarkiai augti, 
taip' kad nesveikas vienos 
dalies augimas pasmaugia 
pati augalą.

Be to, išvystytas toks ga-

IŠ VISUR IR VISOKĮ KAZIO BEVARDŽIO ĮVAIRUMAI
Skaitant lietuvių socia

listų laikraščius, taip ir 
prisimena, kad jiems smala- 
virių vardas yra tinkamiau
sias. Dabar jie vienoj unijoj 
su prel. Krupavičium, Bal
kumi ir visom smetoninėm 
išrūgom. Krupavičius jų 
gerbiamas svečias ir vy
riausias atstovas “Lietuvą 
išvaduoti.” Tos išsigimimo 
politikos niekas jiems nepa-

’ Ford Motor Co. dirbtu
vėse eina darbininkų bruz- 

prieš skubėjimądėjimas
darbuose. Kad ir šį reikalą 
nukreipti prieš komunistus, 
tai valdžia susiieškojo tūlą 
negrą, dirbusį Ford Motor 
dirbtuvėj, liudyti prieš tei
siamuosius 11 komunistų. 
Tas negras papasakojo teis
me, kad kadaise jis dirbo 
Ford Motor dirbtuvėj ir 
priklausė Komunistų Parti
joj. Kai jis’ rezignavo iš 
partijos, tai darbo laiku į 
jį buvo mėtomi pagaliai ir 
geležgaliai. Kas mesdavo į 
jį tuos pagalius, jis nežino, 
bet esą tas unijos lokalas 
buvo kontroliuojamas ko
munistų.

Argi galima įsivaizduoti 
kvailesnę sensaciją? Prieš 
komunistus ir toki argu
mentai valdonams susigadi- 
ja.

našią “žinią,” kad badme
čio laiku Sovietų Rusijoj 
tūla moteris sūėdus kūdikį. 
Komentarą Tysliava pride
da sekantą: “O dabar ar ten 
geriau?”

Na, o štai tūlas William 
Haast, gimęs ' Paterson, N. 
J., dabar gyvenąs Kendall, 
Fla., suėda pavojingiausias 
“Golden -Cobra” gyvates. 

’Na, o Amerikoj nėra bado. 
Net mandagumo prisilai
kant, turi pasakyti, kad 
toks redaktorius, kaip Tys
liava, viso labo yra didelis 
blevyzga.

duris arba pasako, kad 
kambariai jau išnuomuoti.

Vieną dieną jie užėjo į 
kapines pasimatyti su pa
žįstamu kapinių sargu. Ši
sai juos painformavo, kad 
netoliese jis yra patėmijęs 
tuščius kambarius. Jie pa
liko vaikučius pas kapinių 
sargą, o patys nuskubo pa
siteirauti kambarių. Savi
ninko ir čia tas pats pa-

Anglijos karaliaus duktė 
Margaret pasigarsino, kad 
ruošiasi apvažinėti Italiją 
ir aplankyti popiežių Pijų 
XII. Protestonų tikėjimo 
organizacijos su protestu 
atsikreipė į karalių George 
VI, kaipo aukščiausią per
dėti nį Anglijos protestonų 
bažnyčios, kad uždraustų 
savo 18 metų amžiaus duk
teriai pasimatyti su popie
žium. Taip pat, kad ji vne-> klausimas — ar vaikų turi-

kultūrinį parengimą. Kaip 
tik lietuviai pasirodė ant

(Tąsa 4-me pusi.)

lingas cheminis nuodas, 
kad visi kiti žudymo įran
kiai laikomi tiktai žaislais, 
palyginus su juo. Nuodas 
dujų bei garų pavidale bū
tų iš lėktuvų skleidžiamas 
arba tam tikromis dėžėmis 
mėtomas. Dar neišrasta jo
kio vaisto šio nuodo veik
mei sulaikyti. Amerika ži- 
np, kad ne ji viena turi to 
baisaus nuodo.

Vienas raportas neseniai 
įvykusiame tarptautiniame 
Mokslo - Kultūros suvažia
vime New Yorke dėl taikos 
įspėjo * Jungtines Valstijas, 
kad atominė bomba nėra le
miamasis ginklas. Raportas 
priminė, jog išvystyti lim
pamųjų ligų perai gali būti 
lygiai pavojingas ar net dar 
pavojingesnis karo įrankis.

Atominiai Garai
Daugelis karinių žinovų 

tvirtina, kad atomų bomba 
esąs jau nusenęs ginklas; 
sako, daug pigiau ir grei
čiau galima pagaminti ato
minius garus, kurie gali 
būti tam tikrais prietai
sais švirkščiami iš lėktuvų 
raba numetami dūžtančiose 
dėžėse.

Glenn L. Martin, lėktuvų 
fabrikantas, planavo Ame
rikos valdžiai prietaisus, 
kuriais galima būtų skleis
ti mirtinguosius atominius 
(radio-aktingus) • garus. Jis 
tvirtina, jog, numetus ma
žiukę tokių garų dėžutę, jie 
numarintų visus žmones,* 
gyvūnus ir augalus, ketvir^ 
tainės mylios plote.

•Yra amerikinių moksli
ninkų, kurie dar abejoja, 
ar Sovietų Sąjunga turi 
atominę bombą. Bet ir jie 
pripažįsta, kad Sovietai ga
lėjo pasigaminti gana daug 
atominių garų. N. M.

dalyvautų katalikų 
audijencijose.

viešose

(alcoa)

Laikraščiai prąnešė, kad 
Bremeno mieste, Vokietijoj, 
tūlas išgama kanibalas su
gavęs mažą vaiką užmušė 
•— parsinešė namo, išsivirė 
ir suėdė.
“Vienybėj’1

Tysliava 
parašė irgi

savo
pa-

Kartą prezidentas Tru- 
manas, kalbėdamas apie ra
šytoją Drew Pearson, pasa
kė “S. o b.” Tysliava savo 
“Vienybėj” šiuos inicijalus 
“išaiškino” sekamai: “So
vietinis optimizmas baig
tas.”

"Nežinia, ar Tysliava su 
tuom “išaiškinimu” norėjo 
juoką sudaryti, ar netiksliai 
save nusimaskavo kaipo 
grinoriškas nemokša? Tyu- 
manas tada kalbėjo angliš
kai.

Velykų dienoje, kai Airi
joj buvo šturmingai. ir iš
kilmingai atžymėta atgau
toji tautos nepriklausomy
bė, parlamento pirmininkas 
Sean T. O’Kelly, sakyda
mas kalbą, pareiškė:

“Būtų mūsų tautos tuš
čias laimėjimas, jei nevar
totume tikrosios airių gae- 
lic kalbos..” Jis kvietė kal
bėti ir rašyti gaelic kalba, 
o tuos, kurie jau pamiršo— 
jjos mokintis.-

U. S. Aluminum 
kompanija, turinti kelioliką 
dirbtuvių, papuolė į bėdą 
dėlei nepildymo “anti-tTust” 
įstatymo, išleisto prieš 12 
metų. Federalės valdžios 
teisėjas John C. Knox, pa
reiškė, kad pagal valdžiai 
priduotus faktus, Alumino 
kompanija turi tvirtą mo-“ 
nopolį ant alumino išdirbys- 
tės. Niekas kitas negali įsi
mušti į šį biznį be alumįno 
kompanijos kontrakto.

Šiuom laiku aluminum 
dirbtuvėse darbai kuone vi
siškai sustabdyti.

Mieste Springfield, Mass, 
vienas karo veteranas yra 
vedęs ir turi tris mažus vai
kučius. Stuba, kurioje jie 
gyveno, tapo parduota ir 
jiems pasakyta išsikrausty
ti. Per. mėnesių mėnesius 
šie žmonės ieškojo kamba
rių, bet kur tik užeina tuš
čius kambarius, tai savinin
ko pirmas paklausimas — 
ar turite vaikų? Kaip tik 
teisingai į paklausimą atsa
ko, tai savininkas užtrenkia

te? Moteris su nuliūdusiu 
veidu ir kuone ašarodama*, 
atsakė — taip,’ bet jie ka
pinėse. Savininkas išreiškė 
užuojautą —> sudarė reika
lingus popierius, o vetera
nas net už 6 mėnesius iš 
kalno užmokėjo nuomą. Ant 
rytojaus ‘ susigabeno visus 
rakandus ir kai buvo viskas 
tvarkoje,. tai motina nuėjo 
ir parsivedė iš kapinių vai
kučius. Savininkas buvo 
šiuomi įvykiu didžiausiai 
nustebintas. Nubėgo net pas 
teisėją, bet teisėjas, išklau
sęs istorijos, pareiškė, kad 
jokių apgavysčių šiame da
lyke jis ^nemato. ’ Paliepė 
savininkui keliauti namo ir 
neturbacyti naujų nuomi
ninkų.

» 13 d. liepos sukaks penki 
metai, kai lietuvių tautos 
žmonės džiaugiasi locna 
Lietuvos sostine Vilniumi. 
Bet pabėgėliai iš Lietuvos į 
Vokietiją to nežino ir jie 
užsienyje veda karą su 
kais už paliuosavimą 
niaus.

Vieną 
vykioj 
tautybių
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KĄ REIŠKIA ŠIAURĖS ATLANTO PAKTAS?
Neužilgo mūsų šalies kongresas svarstys Šiaurės Atlanto Paktą, kurį jau pasirašė mūsų vyriausybė. Prieš tą Paktą, 
kaip žinoma, griežtai išstojo Tarybų Sąjunga. Tuo reikalu ji tūlas laikas atgal išleido platų pareiškimą, kuriame iš
dėsto savo nusistatymą ir detališkai analizuoja šio Pakto prasmę. Kadangi Šiaurės Atlanto Paktui priešinasi ir 
Amerikos pažangioji visuomenė, tai manome, jog mūsų skaitytojams bus svarbu susipažinti su tais argumentais, ku

rie jiškeliami prieš jį. Tarybų Sąjungos pareiškimas skamba sekamai:
(Tąsa)

šalia to stiprina demokrati
nius pagrindus bei politiš
kai sutelkia tautas, išsiva
davusias iš reakcinių ‘prie
spaudos režimų.

Vakarų Sąjunga jau ė- 
mėsi nemaža priemonių ap- 
siforminti organizaciniu 
atžvilgiu. Dar pernai pava
sarį buvo sukurta ne tik 
Konsultacinė Taryba, bet 
ir nuolatinis tos Sąjungos 
organas iš penkių valstybių 
atstovų Londone. Taip pat 
sukurtas Vakarų Sąjungos 
Karinis Komitetas ir net 
Gynybos štabas susidedan
tis iš penkių valstybių šta
bų viršininkų su britų 
feldmaršalu M o n tgomeri 
priešakyje, nors Vakarų 
Sąjungos steigėjai nepajė
gia nurodyti bet kokį agre
sijos pavojų jų šalims. Sku
botumas, ^vykdant visas tas 
organizacines priemones, į- 
skiriant Karinio Štabo su
kūrimą, dabartinės taikin
gos aplinkos sąlygomis, liu
dija, anaiptol ne apie tai, 
kad naujos grupuotės daly
viai yra kupini siekimo už
tikrinti tvirtą -taiką Euro
poje. Skubotumas gyvendi
nant tas priemones už vis 
greičiau rodo, kad tuo sie
kiama padaryti politinį 
spaudimą kai kurioms Eu
ropos šalims, įskaitant ir 
vakarinę Vokietijos dalį, 
siekiant, sukėlus reklaminį 
triukšmą dėl visų šių prie
monių, greičiau įvelti daly
vauti Vakarų grupuotėje ir 
šalia to padėti sustiprėti 
nerimui, netikrumui ir -ka
rinei isterijai Europos vals
tybių visuomenės sluoks
niuose, kas šiuo metu yra 
vienas svarbiausių taktinių 
uždavinių išvystant anglų-

amerikiečių bloko agresy
vią politiką Europoje.

Šalia tos naujos grupuo
tės sukūrimo Europoje, 
JAV ir Didžiosios Britani
jos valdantieji sluoksniai 
pastaraisiais mėnesiais vyk
dė pasiruošim,ą sukurti 
Šiaurės Atlanto Sąjungą, 
susidedančią iš tų pačių 
penkių Vakarų Europos 
valstybių, Kanados ir Jung. 
Amerikos Valstybių. Šiau
rės Atlanto Sąjungos tiks
lai yra žymiai platesni, ne
gu Vakarų Europos gru
puotės tikslai, ir čia nesun
ku įžvelgti, kad šie tikslai 
yra glaudžiai susiję su pla^ 
nais smurtu įvesti pasaįdv 
nį anglų - amerikiečių vieš
patavimą Jungtinių Ameri
kos Valstybių egidoje.

11 
šiaurės Atlanto paktas ir 
anglų - amerikiečių pasau- 

j linio viešpatavimo planai 
į Jeigu Vakarų. Sąjungos 
| sukūrimas atitinka anglų- 
I amerikiečių bloko tikslus 
Europoje, tai dabar jau 
matyti, .kad Vakarų Euro
pos grupuotė tėra viena ir, 
be to, ne svarbiausioji gran
dis sistemoje priemonių, 
įeinančių į planus anglų- 
amerikiečių paša uliniam 
viešpatavimui įvesti.

Suteikdami Didžiajai Bri
tanijai vyriausią vietą Va
karų Sąjungoje, JAV val
dantieji sluoksniai turi pil
nutinį galimumą paveikti 
reikalinga sau kryptimi vi
sos Vakarų Europos gru
puotės politiką.

Negalima pamiršti ir to, 
kad pereitų metų pabaigoje 
įsigaliojo Rio-de-Žaneiro 
mieste sudaryta Šiaurės ir 
Pietų Amerikos šalių su
tartis, .užtikrinanti. JAV 
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Newark, N. J. - SIETYNO CHORO 35 METŲ JUBILIEJAUS

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Šeštadienį, Gegužes 14 May, - Pradžia 7 vai. vak.

ŠV. JURGIO SALĖJE, 180 New York Avenue

Sietyno Choras, vadovybėje Walter Žuko
Sietyno Choras mini savo 35 metų gyvavimo sukaktį su turtinga programa. Apart Sietyno Choro, programo

je dalyvauja: AIDO CHORAS,.iš Brooklyn©; LYROS CHORAS, iš Philadelphijos. Solistai: Suzan Kazokyte, 
Amelia Young, Frances LaFalce, smuikininkas Vito Dvarackas, kompozitorius Frank Balevičiūs ir Rusų 
šokikų Grupė. Viešnia dirigentė bus Bernice Shellan-Sukaskas.

Po koncerto šokiai'iki vėlai prie JOE THOMAS ORKESTRO.

valdantiems sluoksniams 
reikalingą įtaką didžios šių 
valstybių daugumos atžvil
giu.

Į Vakarų Sąjungos įgy
vendinimą Europoje ir į 
Jjarpamerikinio pakto įsi
galiojimą* JAV Valstybės 

. Departmentas žiūri aukš
čiau paminėtame, doku
mente, kaip į svarbią sąly
gą, paruošusią dirvą JAV 
politikai įgyvendinti pasau
liniu^ mastu. Čia, kaip svar
biausia grandis vykdant tą 
politiką, iškeliamas. Šiaurės 
Atlanto paktas, kurio ram
sčiu turi tapti jau sudary
tos šalių grupuotės Euro
poje bei Amerikoje, ir iš 
pat pradžios JAV valdan
tieji'sluoksniai paėmė šio 
reikalo vykdymą į savo ran
kas, r ,

Savo dokumente “Kolek
tyvinis saugumas Šiaurės 
Atlanto rajone” JAV Vals
tybės Departmentas sten
giasi jo paruoštą šiaurės 
Atlanto paktą pavaizduoti, 
kaip regionalinį susitarimą 
saugumo klausimais tarp 
Šiaurės Atlanto šalių, kuo 
užtušuojamas to pakto tik
rasis pobūdis ir tikroji jo 
prasmė. Pateikto paaiški
nimo apie tokio pakto būti
numą nepagrįstumas ma
tomas jau iš to, kad, kaip 
visiems yra žinoma, Šiau
rės Atlanto šalims jokia 
agresija negresia.
, Norint dar labiau užmas
kuoti Šiaurės Atlanto pak
to tikrąjį pobūdį ir tikruo
sius tikslus, Valstybės De
partamentui teko griebtis 
absurdiškų prasimanymų 
apie Tarybų Sąjungos “ob- 
strukcionįstinę poli tiką” 
Suvienytų Nacijų , Organi
zacijoje ir sąmoningai mig

lotų pareiškimų apie būti
numą “sutikti potencialų 
agresorių nustelbiančia jė
ga,” kas tariamai esą pa
reiga specialios šalių gru
pės su JAV priešakyje, ku
rios negalinčios laukti to 
laiko, kada pakankamai su
stiprės Suvienytų Nacijų 
Organizacija.

Valstybės Departamentas 
nepajėgė nuslėpti, jog 
Šiaurės Atlanto paktas yra 
priešiškas Tarybų Sąjungai 
ir liaudies demokratijos ša
lims, pasitenkino tačiau vi
sokiais tamsiais užsimini
mais apie “potencialų agre
sorių”. Bet iš kitos pusės 
Valstybės Departamentas 
nesiryžo ir stačiai pasakyti 
apie, antitarybinius jo pa
ruoštos naujos sutarties 
tikslus, nes šmeižto apie 
Tarybų Sąjungos politikos 
agresyvumą skleidimas vis 
labiau atsigręžia tarptauti
niuose visuomenės sluoks
niuose prieš tuos, kurie 
griebiasi panašių nešvarių 
politinės kovos priemonių.

Šiaurės Atlanto sutarties 
projektas'ir jo paruošimą 
lydinčios aplinkybės ryš
kiai iškelia aikštėn anglų- 
amerikiečių bloko siekimus 
viešpatauti visame pašau- 
lyje.

Nors Šiaurės Atlanto 
paktas numato, kad jame 
dalyvaus, kaip pakto bran
duolys, penkios Europos 
šalys, Kanada ir Jungtinės 
Valstybės, bet visiems yra 
aišku, kad , vadovavimas 
šiame reikale priklauso 
JAV valdantiems sluoks
niams, dalyvaujantiems ta
me pačiame bloke, kaip ir 
valdantieji sluoksniai. Di
džiojoje Britanijoje, kuri y- 
ra stipriausia kapitalistinė 

€

valstybė Europoje. Eš*ant 
tokiai padėčiai, Šiaurės 
Atlanto paktas faktiškai 
pavirsta JAV ir Didžiosios 
Britanijos valdančių sluok
snių agresyvios politikos 
pagrindiniu įrankiu “abi
pus Atlanto”, tai yra abie
juose žemės pusrutuliuose; 
ir atitinka tuo pačiu agre
syvius siekimus įvesti ang
lų - amerikiečių pasaulinį 
viešpatavimą, kas, kaip yra 
žinoma, buvo^ paskelbta, 
kaip pagrindinis pokarinis 
JAV ir Anglijos uždavinys, 
pagarsėjusioje Čerčilio kal
boje Fultone neįprastame 
mitinge, kuris įvyko prezi
dentui Trumanui pirminin
kaujant.

Be- Jungtinių Valstybių, 
Kanados ir Įlenkiu Vakarų 
Europos valstybių, įskai
tant ir tokią “Šiaurės At
lanto” valstybę, kaip Liuk
semburgas, — Šiaurės At
lanto sutarties projektas 
leidžia įjungti į jos dalyvių 
tarpą ir kai kurias kitas 
valstybes. Šiame sąryšyje 
dabar vyksta nemaža kai- 
bų.

Kalbama apie įtrauki
mą dalyvauti toje sutartyje 
tokių šalių, kaip Švedija, 
Norvegija ir Danija, pažy
mint ta proga savotišką 
Norvegijos vyriausybės ak
tyvumą šiuo reikalu. Esa
mus toje srityje sunkumus 
kai kas siūlo apeiti’ įvyk
džius ypatingą Skandinavi
jos paktą, kas neturi,. su
tinkamai su tais planais, 
sukliudyti įjungti Skandi
navų šalis į orbitą valsty
bių, kurioms faktinai vado- 
vauja “Šiaurės Atlanto” 
grupuotė.

Pareiškiama, kad svars
tomas galimumas dalyvauti 
Šiaurės Atlanto pakte 
frankistinei Ispanijai, Por
tugalijai, Italijai ir net 
Turkijai, manant, matyti, 
kad ir tokiu būdu galima 
taip pat padėti įvykdyti va
dinamojo “Šiaurės Atlanto” 
vadovaujančios grupuotės 
uždavinius. Šalia to svars
tomas planas sukurti Vi
duržemio jūros sąjungą ar 
Rytų Viduržemio jūros 
paktą, kaip vieną pagalbinį 
“Šiaurės Atlanto” grupuo
tės įrankių.

Tokie planai, vis naujoms 
atskiroms valstybių gru
pėms JAV ir Didžiosios 
Britanijos egidoje sukurti 
tik pabrėžia, kad,i Šiaurės 
Atlanto pakto pagrindu, 
dabar lipdomos pagrindi-' 
nes imperiąlistinės grupuo
tės tikslai anaiptol neturi 
regionalaus pobūdžio, o įkū
nija tam tikrų didžiųjų val
stybių pretenzijas viešpa
tauti visose žemės rutulio 
dalyse.

Apie tą patį liudija Piet-Į 
ryčių Azijos šalių grupuo; 
tės sukūrimo projektas, ku
rį vykdyti pradėta nese
niai įvykusioje Deli (Indi
ja) konferencijoje, sušauk
toje po priedanga apsvars
tyti Indonezijos klausimą. 
Taęiaų vien tų šalių vy
riausybių <kai kurių Įyderių 
pąsląugun\o, suprantama, 
nepakanka tam, kad Azijos 
tautos sutiktu eiti tuo sli
džiu takeliu, į kurį jas in
tensyviai stumia koloniji
niuose reikaluose susipai
niojusios valstybės ir jų 
turtingieji globėjai.

Visa tai rodo, kad JAV 
ir Didžiosios . Britanijos 
valdantieji sluoksniai, kur
dami Šiaurės Atlanto Są
jungą siekia. įvelti į tą rei
kalą, tiesiogiai 1 ar aplinki
niai .budais, kiek galint 
daugiau valstybių ir tuo 
būdu pasiglemžti jas į sa
vo rankas. Tuo tikslu grie
biamasi' visokių leistų ir 
neleistų priemonių. Dalina- 

(Daugiau bus)

Streikuojantieji Bendix Aviation Co. darbininkai Indi
ana valstijoje susėdo prie dirbtuvės vartų ir neišleido 

iš kiemo penkių vagonu, užkrautų prekėmis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAUNO FABRIKUOSE

KAUNAS, sausio 27 d. —
“Neries'’ fabriko kolektyvas 

atlieka žymius remonto ir re
konstrukcijos darbus. įreng
tas naujas katilų montavimo 
cechas, pastatytos specialios 
mašinos. Ruošiamasi įtaisyti 
transformatorinę pastotę. 
Transformatorius jau gautas. 
Statyba bus pradėta artimiau
siu laiku. 1 Atliekami paruo
šiamieji darbai gurgučių for
moms patobulinti. Anksčiau 
radiatoriai buvo liejami kas 
antrą dieną, o dabar šis dar
bas bus vykdomas kasdien tri
mis pamainomis.

“Veltinio” vailokų fabriko 
kolektyvas siekia 10% suma
žinti gaminių savikainą paly
ginti su planine, darbo na
šumą pakelti 15% aukščiau 
už pernykštį, duoti 90% pir
marūšių gaminių. Vėlimo ce
che Navickas kasdien vie
toj 40 duoda 70 porų ir dau
giau vailokų, karsimo ceche 
Ramanauskas kasdien įvykdo 
beveik pusantro karto dau
giau pirmos rūšies gaminių, 
negu pernai.

“Aulo” gamybinės artelės 
nariai pasiryžę per pirmą j j 
ketvirtį duoti viršum plano ne 
mažiau kaip 900 porų avaly
nės ir 6.5% sumažinti gami
nių savikainą. ,

Dirbtuvėje įvesta konvejeri
nė darbo sistema, pastatyta ir 
jau dirba patobulinta padų 
prisiuvimo mašina. Tarp ce
chų vyksta socialistinis lenk
tyniavimas. Batsiuvys Bendo- 
raitis trigubai viršija išdirbio 
normą, Birgeris—250%, Apa- 
nasevičius — 230%, Zudelai- 
tis — 210%, aulininkai Stal- 
gaitis ir šusteris — po 160%. 
Kasdien pagalinama po 30-40 
batų porų daugiau, negu pra

Tuojau Įsigykite Brošiūrą

“KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ”
4

Dienraštis Laisve išleido naują brošiūrą apie Kiniją. 
Ten.nurodoma apie Kinijos pramones, gamtinius turtus, 
jos žmonių ilgų metų kovas už laisvę. Knygute užvardy- 
ta KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ, paraše D. M. šolomskas, ¥ 
puslapių 32, kąiną 20c.

Kurie reikalausite prisiųsti per paštą po vieną kopiją, 
malonėkite prisiųsti U.JS. pašto stampomis 25c vertės, 
kainuoja persiuntimas. Prašome siųsti 10c ar 5c vertes 
stampomis, mes aukštesnes vertės mums yra sunkiau su
naudojamos. v . ?

Platintojams gera nuolaida. Kurie ims šios brošiūros ' 
po 10 kopijų ar po daugiau, kaina 15c už kopiją.

, Organizacijų,ir individualų literatūros platintojų pra- x 
šome tuojau užsisakyti šios brošiūros ir platinti ją. Vi
suomenė susidomėjusi didžiosiomis kovomis Kinijoje, 
nori plačiau žinoti apie pačią šalį, apie jos žmonių kultū- 
rįjpĮ ir ekonominį gyvenimą, ši brošiūra dūoda gerų in
formacijų apie tuos dalykus.

Su užsakymais prašome kreiptis:
LAISVE

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Gegužės 9, 1949 
----- 4

ėjusiais metais.

Kūno Kultūros
Mokytojų Konferencija

VILNIUS, sausio 27 d. — 
švietimo Ministerijoje pasi
baigė respublikinė gimnazijų 
kūno kultūros mokytojų kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
100 žmonių.

Po karinio rengimo skyriaus 
vedėjo pranešimo “Laisvalai
kio fizinės kultūros užsiėmi
mų organizavimas, turinys ir 
forma,” išsivystė diskusijos. 
Eilė mokytojų papasakojo 
apie gimnazijų sporto kolek
tyvų darbą:' Vakis — apie 
Klaipėdos I-sios gimnazijos, 
Styra — apie Biržų gimnazi
jos, Variakojis — apie Pa
nevėžio I-sios gimnazijos ir tt.

>Iš VISUR IR VISOKĮ 
ĮVAIRUMAI

(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 

estrados su programa ir su
minėjo Vilnių, tuoj lenkai 
sukilo ir .nušvilpė lietuvius 
dypukus nuo estrados.

Kiek vėliau buvo rengia
ma bendra parodėlė. Lietu
viai dypukai irgi pasikabi
no žemlapį, kuriame buvo 
pažymėta, kad Vilnius pri
klauso Lietuvai. Lenkai už
protestavo ir kilo didžiau
sias dypukuose ermyderis 
— paroda iširo!

Išrodo, kad tib dypukai 
nė nežino, kas pasaulyje de
dasi. Jie ir į šią šalį atvy
kę, nors su praplėštu užpa
kaliu, vienas kitą ponais va
dina — tūpčioja, moterims 
rankas bučiuoja ir taip pa
manai, kad jiems labai 
daug ko trūksta.

Kazys Bevardis.



CHICAGOS ŽINIOS
AFL PRIVERSTA 

PASITRAUKT Iš 
ARDYMO DARBO

Nei Reutherio Šalininkų 
Grasinimai Nepadėjo

Dar kartą AFL Railroad 
Carmen’s Unija buvp privers
ta pasitraukti nuo ardymo 
darbo American Car and 
Foundry, UAW-C1O unijos. 
AFL ištraukė savo prašymą iš 
Nacionalės Darbo Santykių 
Tarybos, kad pravesti balsavi
mus ištraukimui narių iš 
UAW.

194 1 metais minėta Car
men’s Unija, kuri turi loka
lus St. Louis ir New Orleans, 
bandė suagituoti ACF darbi
ninkus, kad apleistų UAW. 
Tuomet jie buvo sumušti bal
savimu 20 balsų prieš 1.

Pereitą pavasarį mūsų 
ja pradėjo derybas su 
panija algų
AFL organizatoriai

* prie mūsų įmonių, 
kartu jie turėjo 
alaus “papirkimui 
bininkų.

Tie perėjūnai unijos vadai 
kasdien dalino darbininkams 
lapelius, laike derybų, kad 
joms pakenkus. Tas, aišku, 
padrąsino kompaniją tęsti* de
rybas ir pagalios atsisakyti 
nuo susitarimo algų klausimu. 
Tos priežasties dėlei Ameri
can Car liejyklos darbininkai 
buvo priversti išeiti į streiką. 
Streikas tęsėsi 13-ką savaičių 
be jokios paramos iš lauko pu
sės. Jim Veal, dabartinis pir
mininkas Įmonės Maremonl 
Springs, buvo streiklaužio pa
šautas laike streiko.

Ir nežiūrint, ką kompanija 
darė ir kaip AFL gelbėjo

uni- 
kom- 

klausimu ir vėl 
pasirodė 

Šiuom
degtinės ir 
’ AC F dar-

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius
9

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.) 

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

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite. 
Specialistai Pritaikymui

v šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Patil Gustas Funeral Rhine, 
INC. I

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

va- 
lai-

m., 
sa-

1944 
grižo

kompanijai, šios American 
Car liejyklos darbininkai, 
dovaujami kovingų vadų, 
mčjo streiką.

Trečiu kartu, nuo 
AFL Carmen’s unija 
vo darbo vieton, kai lokalui 
453 „reikia vesti derybas dėl 
naujos sutarties, šiuom laiku 
AFL jautėsi galės Taft-Ilart 
ley aktą panaudoti savo sie
kiams. Puolikai paleido pa
skalas tarpe darbininkų, kad 
juos lokalas daugiau neatsto
vauja, nes neišpildęs “anti-ko- 
munistines” priesaikas, ko 
reikalau'ja tas vergovės aktas.

Jie gavę kelių pirmiaus bu
vusių streiklaužių parašus ant 
kortų, reikalavo NLRB pra
vesti balsavimus.

UAW 
rašti- 
Ame-

Tuo metu apygardos 
(Reutherio šalininkų) 
nė įsimaišė ir pranešė

Car liejyklos darbinin- 
kad jeigu jie nori pa
su UAW, tai vienatinis 
kelias pasitraukti iš 
453. Lokalo nariai 

Pete Wilson,

apginti UAW in- 
ginti ir pagelbėti 
o ne bandyti j j

Car & Foundry 
apsivicniję apie 

vadovybę

rican 
kams, 
silikti 
jiems 
lokalo
pasakė ponui 
UAW atstovui : Jei apygardos 
raštine nori 
teresus, turi 
lokalui 453, 
suskaldyti.

American 
darbininkai 
progresyvę lokalo 
žymiai sustiprino savo orga
nizaciją. Jie vieningai 
reiškė pasitikėjimą savo 
,iai ir 
prieš 
AFL, 
n i mus 
UAW 
Pat Greathouse.

pa- 
uni- 

pasiryžo kovoti kaip 
puolikus, ardytojus iš 
taip ir iš vidaus grąsi- 

elementų, remiančių 
Apygardos direktorių

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

ACF darbininkų solid aiš
kumas ir vienybė apie savo 
lokalo (153) kovingą vado
vystę ir buvo priežastis AFL 
ištraukimo peticijos iš NLRB 
dėl w balsavimo.

Gi Reutherio šalininkai čia, 
vieton pagelbėti savo broliš
kai unijai, yra pasirengę jai 
smeigti skebiškai į pečius. Ko 
geresnio iš Reutherio nei ne
galima laukti, nes jie yra dar 
geresni specialistai puldinėji
me savo broliškų progresyvių 
unijų .už pusbrolius iš AFL.

Liejikas.

Philadelphia, Pa
MIRĖ

Gegužės '”1 d. mirė Bene
diktas Kisielius, (56 metų, na
rys Lietuvių Republikonų Pa- 
gelbinio Kliubo. Palaidotas 
gegužės 7 d., šv. Grabo ka
pinėse, Liūdesyje liko žmo
na Antanina, sūnūs Jonas ir 
Petras, duktė—Ona Bingel.

‘Laidotuvėms rūpestingai ir 
mandagiai patarnavo laidotu
vių direktorius Domininkas J. 
Earaminas. Kaimynas.

Waterbury, Conn
Išleistuvės Draugų Meisonų

Mūsų draugai Stasys Meiso- 
nas ir jo moteris Marijona 
rengiasi apleisti Waterburį. 
Jų išleistuvės įvyks gegužės 
13, 7:30 vakare, svetainėje 
103 Green St. Draugas S. 
Meisonas, kuris dirbo French 
Manufacturing Co. pėr daug 
metų, darbams sumažėjus yra 
paleistas iš dXrbo, o kitur 
gauti darbo yra labai sunku, 
ypač jo amžiaus. Todėl drau
gai Meisonai yra nutarę ap
leisti mus ir išvažiuoti į Flo
ridą apsigyventi ant visados.

Draugas S. Meisonas buvo 
Literatūros Draugijos 28 k p. 
sekretorius per daug metų ir 
vienas iš geriausių sekreto
rių. Jis gaudavo daug nau
jų narių dėl kuopos, vienas 
pats iškolektuodavo mokestis 
iš narių, kurie nesilankydavo 
į susirinkimus, ir išnešiodavo 
knygas dėl narių.

Draugė Mcisonienė b u v o 
Laisvės vajininkė per. du me
tus su M. Svinkūniene. Mei
sonai atlikdavo ir kitus dar
bus dėl darbininkų klasės. Jie 
yra skaitytojai laikraščių 
Laisvės, Vilnies, Liaudies Bal
so, Tiesos 
ir visiems 
užsimokėti 
tas.

Meisonai 
bininkiškus susirinkimus ir jų 
parengimus ne tik Waterbu- 
rj, bet ir kituose miestuose. 
Jie dalyvaudavo parengimuo
se New Haven, Bridgeporte, 
Hartforde, Torringtone ir ki
tuose Connecticut miestuose. 
Taipgi jie dažnai nuvykdavo 
ir į New York© miestą, ypač 
niekad nepraleisdavo nenuva
žiavę į Laisvės pikniką, kuris 
visada būna New Yorke. Ma
žai yra tokių 
taip mylėtų 
parengimus.

MUms yra 
kad jie apleidžia mus.

Paliks didelė spraga tarpe 
waterburiečių ir, ims daug lai
ko, iki kas užims jų vietas.

Mes vėliname draugams 
Meisonams kuogeriausibs klo
ties Floridoje,-geros sveikatos 
ir ilgo amžiaus!

Mes kviečiame visus daly
vauti jų išleistuvėse. Susirin
kime visi ir atsisveikinkime su 
draugais, palinkėkime 
kuogeria'uslos 
je, o jie, kol 
neužmirš. * .

Kurie dar
ję tikietų, o norėtumėt 
vauti jų atsisveikinime, tai ga
lėsite gauti prie durų nusi
pirkti. J. Svinkūnas.

ir Sunday Worker 
užtekdavo pinigų 
už^jų prenumera- 

lankė visokius dar-

žmonių, kurie 
darbininkiškus

labai gaila jų

jiems 
kloties Florido- 
gyvi bus, mūs

neturite įsigi- 
daly-

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

\ Newark 4, N. į. 
HUmboIdt 2-7964

Cleveland, Ohio
MALIOR1AI NUTARĖ 
STREIKUOTI

Balandžio 25 d. Malioi’ių 
Unija (AFL) vienbalsiai nuta
rė skelbti streiką pradedant 
4:30 . popiet balandžio 28-tą. 
Streikas liečia 83 kontrakto- 
rius, jeigu jie nesutiks pakel
ti algas ir įvesti kitus darbo 
pagerinimus.

Maliorių Unijos • distrikto 
sekretorius Courtney Ward 
pareiškė, kad streikas nelies 
tuos, kurie nedirba kontrak- 
toriams. Jeigu kontraktoriai 
sutiks ant tų reikalavimų, tai 
streikas bus išvengtas. Bet 
kol kas nebuvo girdėti kon- 
traktorių atsiliepimo ant uni
jos reikalavimų.

Prie Werner & 
Swasey Neramu

Warner &• Swasey darbi
ninkų streikas ėjo ramiai per 
keturis mėnesius, bet dabar 
čia prasidėjo neramumas. Iki 
šiol pikietai, kiek jų buvo, 
lošė kortom ir mažai kuom 
rūpinosi, nes kompanija nieko 
nedarė. Bet dabar jau ki
taip. Kompanija pradėjo vež
ti streiklaužius su trokais ir 
streikieriai pradėjo susirinkti 
prie vartų. Pikietų pastatė 
150. 20 raitosios policijos jo
jo tiesiai ant žmonių, nepai
sė ar tai vyras ar moteris.

Jeigu taip atsitiktų neku
rtose kitose šalyse, tai mūsų 
komercinė spauda ir radijuš- 
ninkai staugtų visokiais bal
sais. O čionai tik per pusę 
lūpų pasako, ir tai kaltina 
darbininkus, kad neklauso 
teismo nuosprendžio, peržen
gia teismo draudimą. Būk to
kiem tai ir gerai, juos dar aš
triau reiktų nubausti. Jeigu 
jie nenori dirbti, tai tegul ne- 
pastoja kelią tiem, kurie nori 
eiti į darbą. Komercinė spau
da sako, kad toks yra federa- 
lis įstatymas. Tai įstatymas, 
panašus į tą įstatymą, kurį 
prezidentas Trumanas panau
dojo ir buvo ''pasiryžęs visus 
gelžkeliečlis draftuoti į ka
riuomene, ^jeigu jie nebūtų 
grįžę Į darbą. Ir šioje valsti
joje yra panašus x Įstatymas 
prieš streikus ir kompanijos 
juomi nau^ojAsi. Teisėjas 
James C. Cofrriell irgi naudo
ja jį kaipo bizūną prieš strei- 
kierius.

Bedarbė Didėja
Praėjusios savaitės pabai

goje buvo paskelbta, kad 
Clevelande jau yra 40,()()() be
darbių. Tai tik tie, kurie yra 
padavę reikalavimą dėl be
darbės pašalpos. Kiti nėra 
užrekorduoti ir nežinoma ti
krai, kiek yra bedarbių iš vi
so.

White Motor Co. paskelbė, 
kad su balandžio 29 d. bus 
atleista 400 darbininkų. Jiems 
darbo nebebus toje įmonėje. 
General Motors, Parma, O., 
paleido apie 500 darbininkų. 
Jie, kaip bosai sakė, atlei
džiami tik laikinai, tad jie 
laukia tos diėnos, kada bus 
pašaukti atgal prie darbo. Ka
dangi jie nesikreipia dėlei pa
šalpos, tai nėra užrekorduoti 
kaipo bedarbiai.

Žmonės Trokšta Taikos
Spencer D. Irwin prieš iš

važiuojant. į Europą parašė 
apie UNESCO laikytą konven
ciją Clevelande. Jis savo raš
te sakė, kad konvencijos.tiks
las buvo svarstyti apie pasau
linę taiką. Raštas tilpo “Cle
veland Plain Dealer” sekma
dienio laidoje, balandžio 17 d.

Irwin sako buvęs labai nu
stebintas tuo'rn, kad tilpus tam 
raštu j jis stebėtinai daug laiš
kų gavo, kuriuose jam duoda
ma kreditas už'tokį raštą, ku- 

kris kalba už išlaikymą pasau
linės taikos. Toliau Irwin sa
ko, kad nei viename laiške, 
kiek, jis perskaitė, nebuvo 
tarta pei vieno simpatingo žo
džio link Britanijos karo pie
tų pareigūno Chūrchill’o, bet 
visi smerkia jį kaipo karo 
kurstytoją. bežiūrint Chur- 
chillo provokuojamos kalbos ir 

Tie laiš-

Amerikos diplomatų ir radi
jo. kalbų už karą su Rusija, 
kad sunaikinus komunizmą, 
laiškuose žmonės išreiškia 
mintis už draugingą išrišimą 
visų klausimų ir užbaigimą 
šalto karo, nkuris veda prie 
pasaulinės -katastrofos. Jie 
visi rodo neką būti draugingi 
taip, kaip buvo karo metu, 
kada kariavo prieš nacius, 
fašistus ir japonų militaristus. 
Juk Rusija tais laikais buvo 
mūsų geriausia sąjungininkė. 
Kodėl dabar, po karo, negali 
būti taip pat?

Irwin sako, nęi pats netikė
jęs, kad jis gausiąs tiek daug 
laiškų, suteikiančių jam kre
ditą už tą raštą.
kai jį pertikrino, ir turėtų ir 
kitus pertikrinti, kad žmonės 
nenori karo. O ypatingai mo
tinos nenori, kad jų sūnūs ei
tų ir vėl mirtų nuo kanuolių.

Tai taip Irwin nupiešė žmo
nių atsinešima link karo ku- *. v ,
rį taip norima įskiepyti į žmo
nių protus. Bet, nežiūrint 
žmonių 'nuomonių, Washingto- 
no ponai nekeičia sąvo nusi
statymo. Kad ir girdi tuos 
pasipriešinimus karui, jie lei
džia dideles sumas pinigų dėl 
militarinių pabūklų. Jie sako, 
kad kitų šalių žmonės pasi) 
priešinimui neturi balso. O 
kiek čia į’eiškia žmonių bal
sas? V. M. D.

Hartford, Conn
Iš
SUSIRINKIMO

LAISVĖS CHORO

Susirinkimas buvo labai ge
ras. Po valdybos raportų 
prasidėjo įvairių komisijų ra
portai. Komisija iš LMS 3- 
čios apskrities išdavė platų 
raportą. Svarbiausia buvo, tai 
vasarinės mokyklos klausimas.

šis klausimas buvo plačiai 
diskusuotas, ypatingai finan
sų sukėlimo reikalas. Taip
gi prieita išvados, kad siun
čiant į tą mokyklą studentus, 
tai reikia vaduotis supratimu, 
kad nepakanka tik bile ką pa
siųsti, kad- užkimšus spragą, 
bet reikia siųsti tokius, kad 
būtų naudos, kada tie studen
tai sugrįš iš tos mokyklos. 
Taipgi studentai turi būti su
sirišę su darbininkišku judėji
mu ir toje mokykloje turi 
būti keliami darbininkų rei
kalai.

Teatrų komisija raportavo, 
kad lošėjai iš Waterbury, di
džiumoje Vilijos Choro nariai, 
perstatys dramą keturių veiks
mų—“Praeities šešėlis.” Vai
dinimas įvyks nedėlioj, 15 d. 
.gegužės, 2:30 vai. po pietų, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Svetainėje, 227 Law
rence St.

Gerbiami Hartfordo ir apy
linkės lietuviai, nepamirškite, 
kad Waterburio lošėjai visa
da gerai pasirodo, ateikite ir 
pamatykite šį veikalą iš tų* 
laikų, kai Rusijos žmonės ko
vojo prieš carizmą.

Naujuose sumanymuose bu
vo svarstyta, kad parsitraukti 
ateinantį rudenį aktorius iš 
Brooklyn©, kad ir pas mus su
vaidintų veikalą “Gieda Gai
deliai.” Darbas paliktas te
atro komisijai.

Laisvės Choro narė J. Vii- 
činskienė jau seniai serga. Su
žinojau, kad laisviečiai rengia 
parengimą jos paramai. Ifa- 
rengimas atsibus Laisvės Cho
ro Svetainėje, 155 Hungerford 
St., šeštadienį, 14 d. gegužės, 
8 vai. vakare. Visi ir visos 
prašomi atsilankyti. Rep.

1 '
Egzaminuojant Akis, 

Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
. Optometrists ( 

394-398 Broadway

Tel. ST. 2-8842

Dr. Chaim Weizman, pirmasis Izraelio prezidentas, 
lankosi pas mūsiški prezidentą Trumaną jo laikinojoje 

rezidencijoje, Blair House. .Jo žmona stovi 
su Mrs. Truman.

Norwood, Mass
Iš Dienraščio Laisvės 
Gražaus Bankicto

Balandžio 24 d., Lietuvių 
Svetainėje, buvo surengtas 
bankietas atžymšjimui dien
raščio Laisvės 30 metų gyvavi
mo. Mūsų gerosios gaspadi- 
nės Mary Misevičienė, Monika 
Trakimavičienė ir Olga Zaru- 
bienė tikrai puikų maistą pa
gamino. Joms pagelbėjo A. 
Kazlauskienė, E. Galgauskie- 
ne, E. Yesikėnicnė. Didelis 
ačiū gaspadinėms.

Labai gražią muzikos pro
gramą davė. Programą ati
darė Norwoodo Vyrų Okte
tas, vadovaujant Richard Bar
ris. Dainavo gražiai. Geral
dine Stanlytė skambino piano 
solo gan mikliai ir jausmin
gai. ' Onutė Mineikytė, pia
nu akompanuojant Geraldine 
Stanlytei, abi iš Montello, dai
navo labai maloniai. Richard 
Barrfe—akordiono solo.

Skaitlingai svečių turėta iš 
Stoughton, Montello, Dor
chester, Dedham ir iš mažes
nių vietų po mažiau.

Programos eigoj buvo iš
šaukiama svečiai pareikšti sa
vo nuomones apie Laisvę ir 
kitais klausimais. Iššaukti iš, 
Montello J. Stygienė ir G. Shi- 
maitis; So. Boston — Petruš
kevičius; Stoughton — Stul- 
gaitienė; Dorchester — Ivon, 
kuris tik ką sugrįžęs iš toli
mos Kalifornijos; Arlington- 
Cambridge — Julius Herman, 
ir vietiniai — Juozas Pakar- 
klis ir V. žilaitis. Po sma
gios ir įvairios programos tę
sėsi šokiai ir abelnas pasilinks
minimas prie Richard Barris 
muzikos. Pirmininkavo J. 
Grybas. . Laisvės Rep.

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

tott
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TELEPHONE
STAGO 2-5043
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MATTHEW P. BALLAS

660

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GBABOBIUS 
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 
( Laisnluotas Balsamuotojas)

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

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N

5 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Pirm., Gegužes 9, 1949 
i

Kaip Laikytis Karšta
me, Šutinančiame Ore

Daktaras Theodore Van 
Dellen amerikinėje spaudo
je duoda tokius patarimus, • 
kaip laikytis karštame 
drėgnamd ore:

Dėvėti lengvus drabužius, 
geriau šviesios spalvos, ku
ri atmuša šalin saulės spin
dulius; kuo mažiausiai 
mankštintis; mažiau valgy
ti; per ilgai nesikaitmti 
saulės spinduliais, o ieškoy 
ti pavėsio; \ gerti, apsčiai 
vandens, naudoti ir gana 
druskos, nes\su prakaitu 
daug druskos (išeiim/iš kū
no; tad jps kieki reikia pa
pildyti. Patogus dalykas 
yra pardavinėjamos vaisti
nėse druskos piliukės.

«r

Pastangose apvalyti miestą, 
prasikaltusieji už nešvarą kie
muose, neprižiūrėjimą atma
tų, New Yorke teisiami pasi- 
mok'eti $25 už antrąjį prasi
kaltimą.MATTHEW U BUYUS \

(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

□ □ □
426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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NwYorko^mMaiilmL
Kas Bus?, 
Klausia Žmonės

Moterys Rengia Įspūdingų 
Vakarų Gegužės 10-tą

Newyorkiecius 
Vargina Karščiai

Atrodė, Kad Lietuvių 
Dailės Paroda 
Tęsis Taip Ilgai...

Moterų Konvencija Turi 
Gilų Pamatų Masėse

NewTrafiko problema 
Yorko mieste — viena 
džiausiu problemų. Nemažai 
žmonių turi savo automobi
lius, bet neturi jų kur padėti. 
Todėl milžiniška automobilių 
dauguma stovi gatvėse dienų 
ir naktį.

Gatvės, kaip žinia, siauru
tės, daugelyj vietų automobi
lių eilės stovi iš abiejų gat
vės šonų, viduriu, siauručiu 
tarpeliu.vos pralenda trečias 
automobilius arba sunkveži
mis. Galima įsivaizduoti, kaip 
tokiomis gatvėmis lengva pra
važiuoti arba praeiti.

Daugelis gatvių skylėtų, 
duobėtų, naVtį, tamsoje, va
žiuojant lengva “galvą nusi
sukti,’' pataikius į duobę.

Kodėl gatvės .netaisomos? 
Kodėl neužlyginamos duobės- 
skylės? Ką veikia miesto ad
ministracija ?

Antra: kas bus su gara- 
džiais? Kada jų miestas už
tenkamai turės?

Šitie klausimai yra svarbūs, 
jie liečia kiekvieną New Yor
ko... miesto gyventoją, nepai
sant, ar jis turi automobilių 
ar neturi.

Miestas, kuris ima didelius 
iš piliečių taksus, turėtų tuo
jau imtis už darbo, už šalini
mą tos nesveikos padėties, 
kuri šiuo metu mieste ne- 
tvarkauja. N.

Pasinaudodamos 
viešnių iš kitų miestų, 
klubietės ruošia draugišką su 
jomis pasimatymo pobūvį šio 
antradienio vakarą, gegužės 
10-tą. Kviečia ir visus kitus,, 
vyrus ir moteris, pabuvoti sy
kiu. Dalyviai girdės dr. Bal
trušaitienės ir kitų praneši
mus apie tai, kas nuveikta vi
sasai išk oje Amerikos Moterų 
Kongreso konvencijoje, kurios 
vyriausiu siekiu yra mobili
zuoti žmones taikai.

Pobūvis bus Liberty Audi-

atvykimu tori jos patalpose, kampas At- 
mūsų lantic Avė. ir l l'Oth St., Rich-

Hill. Įėjimas nemoka- 
Pradžia 7 :30.

kurių pranešimus
moterų pobūvyje,

mon d 
mas.

Viešnios, 
išgirsime 
yra:

Dr. Baltrušaitienė iš Pitts
burgh, Pa.

L. Bekešienė iš Rochester,

Alice Jonikienė. Vilnies re
dakcijos narė, iš Chicagos.

Visi taikos draugai prašomi 
šią žinią perduoti ir kitiems.

Jauniausiųjų Lietuvių Teatro 
Popietis Bus Įdomus

Po suaugusiojo jaunimo (su
sibūrusio Aido Chore) pasta
tymo operetės “čigonai“ ge
gužės 8-tos popietį, Auditori
joje, už .savaitės seks jau
niausiųjų lietuvių teatrališkas 
popietis gegužės 15-tą, toje 
pat Liberty Auditorijoje.

Tai bus LKM popietis — 
paskutinis teatrališkas popie
tis ŠĮ sezoną.

LKM suvaidins “Nuprausta 
Puikybė.“ Tačiau tai ne vis
kas. Jauniausieji žada duoti 
visai ką kitų, lietuviuose Broo
klyne lig šiol nematyta daly
kėlį, pantomimą.

Nepaprasta Filmą Stanley Teatre
atidarė duris j naują ateitį. 
Tarybinė vyriausybė nesigai
lėjo nei pinigų, nei kitokios 
pagalbos Mičiurinui tęsti savo 
tyrinėjimus.

šiandien Mičiurino garbė 
garsi visam civilizuotam pa
saulyje, kaipo žymiausio gam
tos pertvarkytojo.

Dar ir šiandien, žinoma, 
buržuaziniai mokslininkai puo
la jo atidengimus, kaip paro
dė jų šėlimas prieš gamti
ninką Lisenko, kuris yra šių 
laikų žymiausiu Mičiurino te
orijos ir praktikos vystytojų.

Ši filmą yra ir istorinė ir 
mokslinė.

Filmoje yra pavaizduoja
mas vienas epizodas iš Mi
čiurino gyvenimo, kuris palie
čia amerikiečius. Pas jį vienu 
kartu buvo nuvykę, dar caro 
laikais, du žymūs Amerikos 
profesoriai. Apžiūrėję jo dar
bų ir sunkumus, surištus su 
tyrinėjimais, jie priėjo prieš 
išvados kad Mičiurinas turėtu ♦ v 
atvykti Amerikon ir čia dar
buotis. Mūsų mokslininkai 
jam žadėjo viską—ir pinigų 

Tik 1917 metų revoliucija | maišų, ir visokia pagalbų, ir

Pereitą penktadienį N e w 
Yorke, ant Seventh Ave. Stan
ley teatre pradėjo rodyti sovie
tinę filmą, kurią reikėtų kiek
vienam judžių mylėtojui pa
matyti. Filmą parodo gyvenk 
mų ir darbus didžiojo rusų 
tautos gamtininko Mičiurino. 
Filmą spalvota, gražiai pada
ryta. •

Filmų parodo Mičiurino pa
stangas ir pasisekimus per- 
tvųrKyti gamta, išvystant to
kius augmenis, kurie tikrai 
tarnautų žmogaus gyvenimui 
Jis daibą pradėjo kaipo dar
žininkas. Prieš jį sukilo tų 
laikų gamtininkai - mokslinin
kai, universitetų ir akademijų 
profesoriai, kurie buvo giliai 
įsitikinę, kad nieko gamtoje 
negalima pakeistų kad medis, 
pav., kuris išduoda mažus ii 
rūkščius obuolius, visuomet 
tokius ir išduos!

Senosios Rusijos valdininkai- 
biurokratai taip pat buvo 
šiam gamtininkui neprieinami. 
Visų darbų, visa tyrinėjimą, 
jis turėjo vesti savo locnomis 
pastangomis.

Tūlas gal pasakys—neaiš
ku, kas per. dalykas ta pan
tomima ?

Tiesa. Kas būtų1 per tea
tras, kas per naujovė, jeigu 
viskas būtų aišku negirdėjus, 
nemačius?

Man jau teko,matyti panto
mimos metmenis, tad rizikuo
siu pasakyti tiek, kad veikia 
pluša gyvas žmogus Dominy- 
kas-darbininkas, bet kartu 
veikia ir jo sapnai, net jo 
sapnuojami daiktai ir gyvuliu
kai.

-—Keista! Kaip tai galima? 
—sakysite.

Ateikite persitikrinti.
Gyeta vaidybos, bus smui

ko muzikos, tautiniai šokiai, 
deklamacijos. O po progra
mos—šokiai prie Jurgio Ka
zakevičiaus orkestrus. Viskam 
bendras tikietas $1.25, vien 
tik .šokiams—75 c.

J. D—as.

Ankstybų pavasarį užėję vi- 
durvasariški karščiai pradėjo 
varginti New Yorko didmies
čio gyventojus. Gegužės 4-ta 
buvo arti rekordinis .tai dienai 
karštis, 82.7 laipsniai. Gegu
žės 5-tą jau 86 laipsniai, tik 
4-mis dešimtomis mažiau re
kordinės, buvusios 1934 m.

Naktį iš 5-tos į 6-tą mieste 
praėjo būriai lietaus su žai
bais, vienok šiluma nenupuo- 
lė, 6-tos ryto oras jautėsi šu- 
tresnis už vakarykštį. O po 
pietų užkaitino net iki 92.3 
laipsnių, sumušė visus gegu
žes 6-tos rekordus. Naktį vėl 
smarkiai pasibeldė griaustinis 
ir palijo, šeštadienio rytą jau
tėsi vėsiau, tačiau tebebuvo 
vasariškai šilta.

New Yorko apylinkėse bu
vę dar karščiau, ties New ark o 
Airportu užregistruota šilu
mos 93.8 laipsniai.

SVEČIAI
šeštadienio rytų, Laisvės 

raštinėje lankėsi Konstantas 
Lugauskas, iš Windsor Locks, 
Conn. , Jis atvyko Brookly- 
nan dalyvauti brolduktės 
Edith Lugauskaitės vestuvėse.

Svečias užsimokėj už dien
raščio prenumeratų, nusipirko 
medaus ir truputį pasikalbė-i 
jęs su laisviečiais, palinkėda-, 

viso gero, išėjo' ruoštis 
vestuvių pokylio.

O štai jau ir paskutinė jos 
savaitė prasideda. Ji baigsis 
15-tą gegužės. Liko tik vieno 
šventadienio popietis ir keturi 
darbo vakarai (pirmadienių ir 
antradienių vakarais uždara). 
Paskubėkite ja pasinaudoti.

Labai gražiai paroda pasi
naudojo atėjusieji parodos 
pažiūrėti gegužės 1 popietį, 
žiūrėta, studijuota dailės kū
riniai. Ir turėta apie juos 
diskusijos, kurioms įdomų 
įvadą pateikė dailininkas 
bertas Feiferįs. Įdomiai, 
kiai jis kalba, reikėtų 
tuo užsiimti dažniau.

Po dainininko kalbos 1 
klausimų ir intensyvių disku
sijų apie kūrinius, jų temati
ką ir techniką. Ir užsibaigus 
programai grupės tebedisku- 
savo programoje kalbėtais 
klausimais. Atrodo, kad dis
kusijos iškėlė daug naujų 
minčių, kurias to pobūvio da
lyviai noriai diskusuotų ir ki
tą popietį, jei toks 
suruoštas.

Kadangi paroda 
niais atdara nuo 3 
o veikalai statomi nuo 4, tas t 
davė gerą progą teatrų sezo
nu “nušauti vienu šūviu du 
zuikius“ — pamatyti parodą 
ii’ teatrų.

Įeini parodon be tikieto, 
vienok rengėjai priima pagal 
kiekvieno 'nuožiūra teikiamą 
pinigėlį lėšoms padengti.

Kaimynas,

Ro- 
aiš- 
jam

buvo

dar būtu

sokmadic- 
valandos,

mas 
prie

Roxy Teatre
Palikta šeštai savaitei “Mr. 

Belvedere Goes to College,” 
taipgi tebepasilieka toliau sce
niškasis Ice Revue ir kiti sce
nos aktai.

Amerikos Moterų Kongreso 
konstitucinė konvencija jau 
pirmose savo sesijose, gegužės 
6-tos popietį ir vakarų,j paro
dė visus požymius rimtos or
ganizacijos, kuri jau turi su- 
leichųsi šaknis*mūsų šalies gy
venimo visuose augančiuose, 
pažangiuose judėjimuose. At
ėjo čionai pasilikti ir išbujoti.

Gražiai ir reikšmingai įreng
toje ūbaisiais Yugoslav-Ame
rican salėje, 405 W. 41st St., 
ant užtiestų stalų, radome jau 
iš anksto sustatytas kortas, 
nurodančias kožnai valstijai 
ir atskiroms organizacijoms 
vietą. Taip paruošta pagal iš 
anksto gauta registracija. De- 
sėtkai skirtingų organizacijų 
dalyvausiančios.

Pradėjus delegatėms rink
tis, konvencijos šaukėjų vil-

ta buvo ne tHt užpildyta, bet 
ir perpildyta. Tautinių grupių 
atstovybė, pavyždin, toli nu- 
stūmėme pirmyn unijistes, už
viešpatavome didelę dalį joms 
skirtos vielos, o jos vėl turėjo 
pereiti kitos atstovybės rube- 
žius.

Lietuvių pirmojoje sesijoje 
dalyvavo (ir net nepasiveli- 
no užsnūsti) tiesiai iš trauki
nio atėjusios, per naktį buvu
sios kelyje
šaitienė iš Pittsburgho, Alice 
Jonikienė, Vilnies redakcijos 
narė iš Chicagos, Eva Simans 
iš Clevelando. Taipgi daly
vauja anksčiau atvykusi L. 
Bekešienė iš Rochesterio, An
na Stelmokaitė-Eicke iš New
ark©, brooklyniečių Moterų

daktarė Baltru-

phie Petkienė ir Helen An- 
druškevičienė, LLD Moterų 
Komiteto atstovė Sasna.

Vakarihėn sesijon atvykp. 
dar grupė Brooklyne klubie- 
čių Susitikome ir jaunų lip- 
tuvaičių iš kitur, iš kur mes 
nei nesvajojome turėti lietu
vaičių atstovių.

Pirmi ii sesija vyriausia 
praleista susiorganizuoti, iš
rinkti komisijas. Antrojoje, 
vakarinėje sesijoje išklausė
me trumpus pranešimus žy
mių kalbėtojų, tarpe tų kon
greso pirmininkės • dr. Gene 
Weltfish, Am.ette Rubinstein, 
Helen Phillips, Ada B. Jack- 
son, Nora Stanton Barney, 
Elizabeth Mbos.

Konvencijos darbų sutrauka 
ir bendrą įspūdį galėsime pa
teikti tik sekamoje Laisvės 
laidose. Rep.

Foundrės Streikas

American Machine & Foun
dry Co. šapos, 5502 — 2nd 
Ave., Brooklyne, tebėra už- 
streikuotos ir yra khs ryt
metis masiniai pikietuojamos. 
Darbininkai reikalauja po 25 
centus algos priedo ir kitų 
pagerinimų. Streike randasi 
apie 1,800 darbininkų. Neūž- 
streikuotų departmentų dar
bininkai atleidžiami, nes dėl. 
streiko, ir tiems nėra darbo.

Buvęs policijos kapitonas 
Amander O. Hayąs, 64 metų, 
nusižudė nušokęs nuo Queens-

Apšvietos Klubo atstovės So- į borogh tilto į East River.

TONY’SDANTŲ GYDYTOJAS ’

Dr. A. Petriką*•
221 South 4th .Street
> BROOKLYN, iN. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

metų 
gyvenęs 307 Grand 

Brooklyne, mirė gegužės 
namuose. Pašai votas 

A. Lewis Funeral 
West Main St., 

J. Laidotuvės
Valandos:

Filmos-Teatrai
New Yorko Paramount

Teatruose

Valandos:

12 skirtingų ope-*

“The
Scenoje 

kiti.

lietu- 
Įvyks 
— šį

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

Lietuvių Teatras
Paskutiniai šį sezonų 

vių teatraliniai veiksmai 
gegužės 8-tų ir 15-tų 
sekmadienį, ir už savaitės. oA-
bieji bus Liberty Auditorijoje. 
Visuomet pradžia 4 vai. po 
pietų.

Embassy Newsreel
Ištraukos norimų išgarsinti 

žinių iš mūsų šalies gyvenimo 
įvairių sričių 'ir iš kitų salių.

Apmarinę, išėmė 
bet vieno piršto galų 

nupjauti.

Trečia savaitė rodo 
Undercover Man.“ 
Duke Ellington, ir

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Teatras • randasi
Center, įėjimas 

of the Americas
Ave-

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

lengvą gyvenimą. Bet Mi- 
čiurinas visus pasiūlymus at
metė. Jis mylėjo savo šalį, 
savo žemę. Jis tik jai buvo 
pasiaukoję gyventi ir dirbti. 
Visos amerikiečių piniginės 
pagundos jo nepaveikė. Jis 
pasiliko nenuperkamu už jo
kius pinigus. Rep. .

-Center Teatre
Veikia San Carlo Opera 

Co., atvykusi New Yorkan 12- 
kos dienų gastrolei, kuri 
baigsis 15-tą ir,yra paskutinė 
šį sezonų. Tomis 12-ka die
nų vaidina kas vakaras, o šeš
tadieniais ir sekmadieniais yra 
ir popietiniai perstatymai.

Suvaidins 
rų.

‘ Center
Rockefeller 
iš Avenue
(perkrikštyta senutė 6th 
nuo).

gelista dainuos Violetės rolę operoje “La 
kurių statys scenoje San Carlo Opėra Co.

Juozas Vaitulionis, 72 
amžiaus, 
St., 
6
Thomas 
Homo, 312 
Boonton, 
įvyks gegužės 9 d., St. Cyril 
& Methodist Church, 9:30 
vai. ryto, iš ten į St. Cyril & 
Methodist kapines.

Velionis paliko liūdesy) dvi 
seseris—Mrs Zigmund Dam- 
ble, Montville. N. J., ir Mrs. 
William Baginski, Boonton, 
N. J., septynias sęserdukteris 
ir du brolvaikius.

Velionis gimė Lietuvoje, ge- 
Brooklyne 

Jis buvo 
savo lai- 

Deputy Sheriff

gūžės 7, 1877 m.
išgyveno 45 metus.
chiroprak torius ir

'•kais buvo
Brooklyne.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi dir. Lewis.*

. ________

PARDAVIMAI
Richmond Hill, N. Y. — Parsiduo

da namas, tuščias, 6 kambariai, už
daryti porčiai, šiluma, garadžius.

Kitas mūrinis namas, dviem šei
mom, vienos lubos tuščios, 11 kam
barių, porčiai, aliejų šildoma, gara
džius. Labai prieinamos kainos.

'ZINIS. REpublič 9-1506.
(107-108)

S BROOKLYN |

Ilabor lyceumI 
* DARBININKŲ ĮSTAIGA į į 
gSalės dėl Balių, ĮConcertų, Ban-S[ 
gĮkletų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.2

Puikus steičius su naujausiais | 
įtaisymais. S

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 0 
Kainos Prieinamos. fi

949-959 Willoughby Ave. | 
Tel. STagg 2-3842 į

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

‘GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

"71 TDD^C D A D 411 GRAND STREET /Alr o 15AK Brooklyn, n. y

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

Nelaimė Namuose
Mrs. Sylvia Franzel, 28 me

tų, tapo nuvežta Beth EI li
goninėn, Brooklyne, su nami
niu mėsos- maltuvu ant ran
kos. Mašinon ji buvo įsuku
si du pirštus bemaldama pie
tums mėsų, 
ranka, 
turėjo

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

Joseph Garszva’
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford AvenueRECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 ■

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
i *

Catherine Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvienų dienų yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
Tol. EVergreen 4-6812

6 pusi,—Laisvė (Liberty, Li(h. Daily)— Pirm., Gegužės 9, 1949

o




