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Generolas Smith Kalba.
Stalinas Gyvens 100 Metų?

Fernando de los Rios.
Rašo R. MiZARA

Buvęs Amerikos ambasadų- I 
rius Maskvoje, gon. Walter 
Bedell Smith, aną dieną sa- ■ 
kė kalbą New Yorko valsti- i 
jos komercinio buto narių mi
tinge, įvykusiame Wall stryto 
dangorėz.ių šešėlyje.

Jo kalbos tekstas nebuvo 
spaudoje skelbtas, o paduota 
tik viena kita ištraukėlė.

Atsiminkime: kuomet tokie 
generolai kalba kapitalistų 

* mitinguos, tai jie dažnai pa
sako nemažai teisybės.

Buvęs ambasadorius, kaip 
rašo New York “Times,” čia, 
be kitko, pasakė:

Tarybų Sąjungos vyriausy
bė karo nenori.

Tarybinė santvarka yra tvir
ta; joks išvidinis pavojus 
negresia.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 ,
Brooklyne $8.00
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Chambers Kreivai Kinijos Liaudininkai j Ūkinė Sovietų Sutartis
Prisiekė prieš 
Algerį Hissą

New York. — Federalia- 
me apskrities teisme vy- 

; riausias valdžios liudytojas 
:ai | Whittaker Chambers prisi- 

į pažino, kad jis po priesaika 
melavo grand džiūrei prieš 

; Algerį Hissą, buvusį vais
kų i tybės departmento pareigū

ną Washingtone. Ta grand 
maršale džiūrė, pasiremdama mela- 

gera. ■ gingais Chamberso liudiji- 
gy- mais peYnai ir įkaitino His- 

! są. Tada Chambers pasakę- 
>'ra ! jo džiūrei, būk Hiss vogęs 

slaptus valdžios dokumen-
1 tus, nešęs juos Chambersui,

Bet tai ne viskas!
Gen. Smith dar ir štai 

savo kalbon įkergė: 
“Kiek as žinau 

Stalino sveikata yra
Gruzinams paprasta yra 
venti iki 1OO metų . . .

1 Stalinas, kaip žinia, 
gruzinų tautos sūnus.

Taigi šis .spirgutis, aš ma- i ne£ęs juos Chambersui, 
nau, generolo Smitho kiaušy- () Chambers perdavinėjęs 
tojams buvo snunkiausia pra
ryti.

Atsiminkime, Amerikos ka
pitalistai šiandien turbūt nie
ko taip nelaukia, kaip Stalino i 
mirties.

O čia, va, ką šneka buvęs: 
ambasadorius!

Stalinas šiemet švęs 70 me- ' 1 
tų* amžiaus sukaktį. ,.

Jeigu generolo Smitho pra- į prįsiekti Chamberso Melai !
Dabar teisme Hisso advo- 

’ katas Lloyd Paul Stryker 
i klausimais privertė Cham
bersą prisipažinti, kad jis 
po priesaika melavo ne tik 
grand džiūrei, bet ir kong- 
resmanų Neamerikin. Veik
los Komitetui ir valdiniam 
seklių biurui — FBI, “svie- 

Sofijos pranešama, kad i čydamas” apie javo ir His-

tuos “sekretus” tariamiem 
“Sovietų šnipam” Washing- 

i tone.
Pernykščioje džiūrėje 

Hiss po priesaika užginčijo 
■ Chamberso pasakas/ kaip 
melus. Todėl Hiss ir buvo 
įkaitintas, esą, už “kreivą 
priesaiką.”

našystė išsipildys, tai, vadina
si, Amerikos kapitalistams,- 
tame skaičiuje ir jų lietuvi 
kiems klapčiukams, — reikės , 
liūdnai laukti dar 30 metų to, į 
ko jie laukė ligi šiol!

Bet per tą laiką ne vienas 
jų pačių nugarmės į pragaro 
gelmes.

k

Jurgis Dimitrovas, Bulgarijos 
premjeras, serga kepenų li
ga; jis taipgi turi ir cukrinę 
ligą.

šiuo metu Dimitrovas gy
dosi Tarybų Sąjungoje.

Dimitrovas, rodosi, turi 
metus amžiaus.

Netenka nei sakyti, jog
rybinis medicinos mokslas da
ro viską šiam liaudies didvy
riui išgydyti.
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ta-

Praėjusį ketvirtadienį Ken- 
sico kapinėse, netoli New Yor- 
ko miesto, buvo kukliai pa
laidoti palaikai J _ 
de los Rios.

so ryšius su nevą Sovietų 
agentais.

Paleistuvis
Hisso advokatas taipgi

Veteranų Pensijų Bilius 
Po Stalu Pakištas

privertė Chambersą prisi
pažinti, kad Chambers, jau
nas būdamas, parsivedė į 
savo motinos namus gatvi
nę paleistuvę “yieną-akią 
Oną” ir gyveno su ja. Mo
tina gi nedrįso tą prostitu- l 
tę išvaryti, nes bijojo “ne-' 
tekti paskutinio sūnaus.”

Vienas jos sūnus, Richar-i 
das Chambers nusižudė.

' . I
Dabartinis ‘ 

Whittaker Chambers buvo 
padaręs sutartį, kad su sa
vo broliu Richardu sykiu 
nusižudysią. Bet Whittaker 
Chambers nesižudo.

Hisso advokatas taip pat 
privertė Whittakerj Cham
bersą prisipažint, kad vė
liau jis per metus gyveno ir i ji

Šanghai, Kinija. — Per 
: kelias' pastarąsias dienas 
Kinų Liaudies Armija nu
žygiavo 100 mylių -pirmyn 
linkui Kantono, dabartinės 
tautininkų “sostinės”.

Pranešama, kad liaudi
ninkai užėmė pozicijas už 
300 mylių į šiaurę nuo 

i Kantono. Teigiama, jog su- 
I telkta 600,000 liaudies ka- 
, riuomenės mūšiams dėl 
j didmiesčio.

Paryžius. — Pranešama, 
kad Sovietų Sąjunga pada
rė 20-metine ūkinio bendra- 
darbiavim; sutartį su 5 arti
maisiais kaimynais — Len
kija, Čechoslovakija, Veng
rija, Bulgarija ir Rumuni
ja.

Sakoma, jog visi tie kra-

Teisėjas Įkalino 3 
Komunistų Vadus už 
Atsisakymą Šnipaut

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Harol
das Medina pasiuntė kalė
jiman tris Komunistų Par
tijos vadus už tai, kad jie 
atsisakė išduoti teismui;

to

je.-se buvo i Esą Einama prie 4
Didžiųjų Susitarimo 
Dėl Berlyno

di-Paryžius. — Keturių 
džiųjų talkininkų užsienių 
ministrai, slaptai posė
džiaudami, tarėsi dėl suda-

Atsisako šnipauti
Valdžios prokuroras’John 

F. X. McGohey reikalavo, 
kad John Gates pasakytų 
vardus komunistinio vete
ranų komiteto narių..

Gates atsisakė šnipauti 
atsisakymu jie “paniekinę! J?1 *eš savo augus, pridur- 
teisma” ’damas:

John Gates, Daily Wor- i Tie žmonės dirba pri- 
. Aš ne-

štai duos vieni kitiems pi a- pjįUS komunistų veikėjus.! 
monines - ūkines paiamos, j\/[ecpna pareiškė, būk tuo įmonines
bendrai svarstys gamybos 
planus ir reikalus ir dalin
sis techniniais atradimais ir
specialistais.

Trumano Demokratai
Atvirkščiai “Taiso”
Darbinį Biliy

kerio redaktorius, tapo įka- vačioje pramonėje.
tintas 30 dienų dėl to, kad sakysiu jų vardų, nes_ jeigu 
jis atsisakė išduoti vardus pasakyčiau, tai jie būtų iš- 
komunistų, veikiančių tarp mesti iš darbo.

Washington. — Valdiniai 
demokratai senatoriai vis 
dar “taiso” darbinį savo 
bilių, kuris siūlomas vieton 
priešunijinio Tafto - Hart- 

! ley’o įstatymo.
Valdžios .bilius “taiso- 

Hisso advokatas, parodęs i susitarta. Užsieninis Sovie-1 mas taip, kad į jį įtraukia- 
dorinį Chamberso supuvi- : ministras Vismskis is i ma įvairūs posmai is Taito- 
mą, apšaukė jį dar ir bedie- Rradžios reikalavo teisės 
vįu J kiekvienam talkininkui ve-

Chambers atsakė, kad jis! Ly°ti - atmesti daugumo ta- 
buvo bedievis,-tiktai seniau : rinįus kokiais klausi- 
priklausydamas Komunistų mais- Amei ikos J^lstybes 
Partijai. Bet, esą, paskui 
“aš tapau dievobaimingu į 
žmogum ir apleidau tą par-1 
tiją.”

Chambers toliau tapo ka
pitalistinio Time žurnalo 
redaktorium šu $30,000 al
gos per metus.

su kita merga, Ida Dales, j rym0 visų keturių kontro- 
Chamberso pati, sėdėda- j tarybos Berlynui.

ma teisme ir girdėdama sa-; . ..... . '
prisipažinimus, Amerikiniai korespon- ,

i dentai praneša, kad gal bus ■vo vyrelio 
tiktai raukėsi.

Teisėjas liepė išduoti 
tuos žmones. Gates atsisa
kė, pareikšdamas:

— Aš, remdamasis pir
muoju ir penktuoju Jungti
nių Valstijų Konstitucijos 
pataisymais, neduosiu at
sakymo į šį klausimą.

Tie Konstitucijos patai
symai įgalina teisiamąjį su
silaikyti nuo tokių atsaky
mų, kurie jį pažemintų ar
ba įkaitintų.

Komunistų Partijos sek
retorius Eugene Dennis, 
vienas1 kaltinamųjų, kuris 
ginasi kaip pats savo advo
katas, pakilo, ir pradėjo dė
styti, jog teismas laužo 
konstitucines teises, vers
damas Gatesą šnipauti.

Teisėjas liepė džiūrei pa
sišalinti, kad negirdėtų De- 
nniso parodymų. Paskui jis 
ir pasiuntė kalėjiman Ga
tesą, Hallą ir Winstoną. Vi
si trys buvo geležiniais 
pančiais surakinti ir kalėji- . 
man nugabenti.

Komunistų advokatai 
prašė juos bent galui sa
vaitės paliųosuoti, kad ga
lėtų pasitarti su baudžia
maisiais. Teisėjas Medina 
užreiškė:

— Nė vienai minutei ,aš 
jų nepaleisiu.

Kartu Medina koliojo ko
munistų advokatus, vadin
damas juos “begėdžiais”, 
“trukšmadariais” ir kt.
Teismas Spyrė Gatesą Iš

duoti Visą Komunistų 
Kuopą

Pirm įkalinimo Gates bu
vo klausinėjamas, kokiai 
komunistų kuopai jis pri
klauso, kur ta kuopa susi
renka, koks partijos virši
ninkas priskyrė jį tai kuo
pai, kiek narių kuopa turi 
ir kas yra tos kuopos pa
reigūnai.

Į visus tuos klausimus 
Gates atsakė:

— Nežinau, nežinau, ne
žinau.
PROTESTO MITINGAS
Civil Rights Congress 

šaukia masinį mitingą už- 
protestavimui prieš šį tei
sėjo Medinos žiaurų ir ne
teisingą žygį, — prieš nu- 
snjerkimą trijų teisiamųjų 
komunistų kalėjiman.

Masinis mitingas įvyks 
antradienį, birželio 7 dienų, 
Union Square, New Yorke. 
Pradžia lygiai 4:30 vai. po 
pietų.

karo veteranų.
Henry Winston ir Gus 

Hali įmesti kalėjiman už 
tai, jog atsistojo teisme ir 
protestavo prieš Gates bau
dimą. Teisėjas įsakė laikyti 
juos kalėjime, iki pasibaigs 
byla prieš 12 komunistų va
dų. Tuo tarpu jie bus teis
man atvedami iš kalėjimo.

Winston yra organizaci
nis Amerikos Komunistų 
Partijos sekretorius, o Hali 
—Ohio valstijos Komunistų 
Partijos pirmininkas.

Teisėjas Medina grūmoja 
įkalint ir komunistų advo
katus, kad jie protestavo 
prieš tų trijų žmonių įkali
nimą. Teisėjas vadino jų 
protestą “betvarkės kėli
mu.”

Komunistų vadai teisia
mi neva už suokalbį “skelb
ti ir mokyti, kad reikią nu
versti Jungtinių Valstijų 
valdžią jėga ir prievarta.”

Hartley’o įstatymo. Taisy
mai, be kitko, perša apri
boti unijų pripažinimą ir 
duoti valdžiai galią užimti 
didžiąsias pramones, jeigu 
jif darbininkai streikuos.sekretorius Acheson siū

lė tiktai kariniais klausi
mais palaikyti veto teisę, o 
visus kitus dalykus spręsti 
paprastu daugumu balsų.

Neoficialiai teigiama, kad 
Sovietai jau atsisakysią nuo 
veto kai kuriais klausimais.

Keturi Didieji taip pat 
svarsto vienodų markių į- 
vedimą ištisam Berlynui.

FBI Užginčija 
Atominius Šnipus

Washington. — Republi- 
konas senatorius Hickem 
looperis ir bičiuliai vis dar 
kelia trukšmą prieš Davidą 
Lilienthalį, valdinės Atomų 
Jėgos Komisijos pirminin
ką. Hickenlooperis pasako
ja, kad per komisijos “ap
sileidimą” ' dingo truputis 
atominės, uraniumo medžia
gos iš Argonne laboratori
jos,’ Chicagos srityje. Jis 
įtaria, kad gal ’’šnipai” pa
vogę tą medžiagą.

Slaptosios FBI policijos 
agentai išsamiai dalyką ty
rinėjo ir užginčijo vadina
mą šnipinę vagystę. Bet 
Hickenlooperis vis tiek tę
sia savo giesmę.

Beveik visa ta uraniumo 
medžiaga buvo surasta at
matose. ’

Liaudininkai Urmu 
Gabena Šanghajui 
Maistą, Kūrą ir Kt.

Ameriką Neparduoda 
Kasykliniy Įrankių 
Čechoslovakijai

žiaus. Bet Senato vadai pa

iki po

KALBOS PAKEITIMAS 
AMERIKINĖSE MOKY

KLOSE ŠANCHAJUJ

naujų metų.
Trumano valdžia jau rie

People’s Lobby įvyks Wa
shingtone š. m. birželio 8 die
ną. Kiek atstovų jūsų orga
nizacija ten siunčia ?

pripažinti budelį Franko de
mokratu !

Be abejojimo, Visa tai pri
siminė tiems, kurie bėrė sau
jeles žemės ant karsto, įleis
to Kensico kapinių duobėn..^

LIAUDININKAI ŠTUR
MUOSIĄ ČANGŠĄ
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Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas buvo 

I užgyręs pasiūlymą mokėti 
. po $72 pensi'jų per mėnesį 
abiejų pasaulinių karų ve
teranams, sulauku s i e m s

Paul Robesonas Dainuos 
Kinijos Komunistams

Dr. Fernando daugiau kaip 64 metus am
žiaus. Bet Senato vadai pa- 

Laidotuvių ceremonijos bu- • kišo tą sumanymą po stalu, 
VO atliktos be jokių religinių kaip praneša United Press, 
apeigų, nes mirusis buvo Jais- Sako, Senatas neims šio pa- 
vų pažiūrų žmogus, materia- siūlymo f svarstyti 
listas.

Atsimename, Fernando de
los Rios kadaise buvo ispani- išartą išstojo prieš panašias 
jos respublikos ambasadorius j pensijas veteranams.
Jungtinėse Valstijose.

Kai respublika žlugo, kai 
Ispaniją nusiaubė juodoji fa
šizmo banga, tai šis asmuo ■ 
buvo pakviestas vienoje moky- ‘ 
kloję profesoriauti. '

Laidotuvėse, be kitų, daly- reikalauja išleisti įstatymą, 
vavo buvęs Ispanijos respubli-> pagal kūrį skiriami depor- 
kos premjeras Juan Negrin,' tavimui svetimšaliai būtų be 
taipgi užsienio reikalų nrnis- parankos laikomi. — O tam 
tras Alvarez del Vayo. reikėtų koncentracijos sto-

Perša Koncentracijos
Stovyklas Amerikoj

Washington. — Genera- 
lis prokuror. Tomas Clark

• M • t • •

★ ★ ★ vykių. * .
Miršta buvusiosios Ispanijos -------------------------------------------

respublikos vadai ir gynėjai; Londone dedamos pastangos 
o kelios dešimt tūkstančių am 
ti-fašistų yra sukišta į Ispani
joj kalėjimus.

Kiti tūkstančiai Ispanijos 
karo veteranų šiuo metu paAi- 
sklaidę po visą pasaulį.

Mūsiškis Tom Clark’as aną 
dieną paskelbė Ispanų 
veteranų organizaciją 
'veršyve.”

Tiek Washingtone,

Šanghai, Kinija. — Užė- 
musieji šį didmiestį komu
nistai - liaudininkai turi 
didelio darbo pristatyti 
Šanghajun maistą, kurą 
gyventojams ir medžiagas 
fabrikams.

Miestui reikia 3,000 tonų, 
ryžių per dieną; jo audyk- 

! los-verpyklos sunaudoja 1,- 
600 belų (didelių pundų) 
medvilnės -bovelnos kas 24 
valandos; vien tik vanden- 
elektrinė jėgainė sukūrena 
2,000 tonų anglies per die
ną.

Liaudininkams užėmus 
miestą, atpigo ryžiai ir kiti 
valgiai. Liaudies valdoma
me Kinijos ruožte yra gau
sybė anglies, kuri gabena
ma Šanghajun geležinke
liais, laivais ir •sunkveži
miais.

Prapa, Čechoslovakija. — 
Kinų Komunistų Partijos 
delegatai pakvietė Paulių 
Robesoną, didį amerikietį 
dainininką - artistą, atsi
lankyt vasarą ir dainuot 
liaudies valdomoje Kinijos 
srityje. Robesonas priėmė 
pakvietimą.

Tie kinų komunistų dele
gatai dalyvavo Čechoslova- 
kijos Komunistų (Partijos 
suvažiavime. Robesdna
tarpu lankėsi Pragoję/1’ša

 

lies sostinėje. Dabar ji< nu
vyko į Varšavą.

Robesonas sakė reporte
riams, jog savo kelionėje 
atgal iš Kinijos jis vėl ap
lankys Čechoslovakija, Len
kija ir kitas liaudiškas 'res
publikas rytinėje Europo
je.

Generolas W. B. Smith Sako, 
Sovietai Vemjia Karo

JiBOWbWWp'w

karo
“sub-

tiek

Kanton, Kinija. — Tau
tininkų komanda' prana
šauja, kad Liaudies Armi
ja greitu laiku, šturmuos 
Čangša miestą, geležinkelių 
mazgą, 400 mylių j šiaurę 
nuo Kantono, dabartinės 
tautininkų “sostinės.”

• Šanghai, Kinija. — Kinų 
Liaudies valdžia įsakė ir 
amerikonų palaikomose mo
kyklose vartoti' kinų kalbą, 
kaip pamatinę dėstomąją 
kalbą. Iki šiol tose moky
klose dėstomoji kalba buvo 
angliška.

New York. — Generolas 
Walter Bedell Smith, buvęs 
Amerikos ambasadorius 
Maskvai, pareiškė, jog So
vietai nenori karo ir ven
gia jo. Smith kalbėjo vals
tijos prekybos rūmų susi
rinkime ,praeitą savaitę.

. Prisiminęs apie Staliną, 
Sen. Smithas užtikrino, jog 
Stalinas visai sveikas; sakė, 
kad jis galėsiąs net 100 me
tų gyventi. Daug Stalino 
tautiečių Gruzijoj gyvena 
po 100 metų ir ilgiau, pri
dūrė Smithas.

Annecy, Franci ja. —Če- 
choslovakų valdžios atsto
vas pasaulinėje muitų kon
ferencijoje skundėsi, kad 
Amerika atsisako pardavi
nėti Čechoslovakijai reika
lingus a n g 1 i a kasykloms 
grąžtus, mašininius rutu
liukus (ball bearings) ir ki
tus techninius įrankius.

Jungtinių Valstijų dele
gatas John W. Evans, atsi
liepdamas, pasakojo, kad 
Čechoslovakija tuos grąž
tus, esą, naudotų uraniu- 
mui' kasti, o minimieji ma
šininiai rutuliukai, girdi, 
būtų vartojami kariniams 
lėktuvams. — Uraniumas 
yra sprogstamoji atominė 
medžiaga.

Čechoslovakijos atstovas 
Zd. Augenthaler ; nurodė, 
jog Amerika boikotuoja 
prekybą ne tik su Čechoslo
vakija, bet ir su kitomis 
liaudies respublikbmis.

GIRIA HITLERINĮ 
JAUNIMĄ

. Berlin. — čia atvykusi 
Dorothy Thompson, ameri
kone priešsovietine laikraš
tininke, • gyrė buvusios Hit
lerio jaunimo organizacijos 
narius, kaip “geriausius 
jaunuolius.
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“ Vienybė j” tūlas S. Mac
kevičius atidengė paslaptį, 
kaip galima bolševizmą su
naikinti. Jis pataria, kad s.u 
kiekvienu burnos atidary
mu reikia šaukti — “Bolše
vizmą reikia sunaikinti.”

Matyti, Mackevičius stu- 
mą Čiang Kai-šeką ir jo bi- dijuoja bibliją, nes ten yra

“Keleivis” dejuoja, kad 
Amerika jau apleido Kini
ją ir dabar ji pakliūsianti 
Maskvos globon.

“Keleivis” turėtų nusira
minti. Kinija * mokės pati 
save globoti be jokių apiekū-I 
nų, o Amerika savo globoja-

Naujos Profesijos Lietuvoje
vaikais — $2,500.

Šis tarimas dar eis į Se
natą, kur laukiama didelio

Lietuva šiuo metu keičia savo veidą taip sparčiai, kad pasipriešinimo. Jeigu bus ii

tai dykumų kraštas. Kiri
naika yra šiaur-rytinėje da
lyje, o Tripolitanija šiaur
vakarinėje. Anglija ir Jun
gtinės Valstijos siekia val
dyti tuos kraštus. Jungti
nių Tautų seime buvo pasiū- čiulius galės parsigabenti į!pasakyta, kad kuomet izra- 
lę planą, kurį ir užgyrė, čia ir 
bet tuo kartu Libijoj prasi- lengviau atsidus, 
dėjo gyventojų protestai,' 
demonstracijos, taip, kad 
ponai “demokratai” tą klau- Tysliava irgi/sielojasi, kad 
simą atidėjo iki rudens Amerikos komercinė spau- 
spręsti. Matyti, dabar nori da, Kinijos 

i iviigijvo persekiojimą.
Vien! Galimas daiktas,

kūpu Juzef Beran, triukš
mauja prieš liaudies demo
kratinę vyriausybę, matyti, 
nori, kad imtų juos už 
sprando, kad jų prieteliai 
užsienyje galėtų šaukti apie 

i “religijos

Senate priimtas, tai šaliai į 
j 50* metu atsieis $65,000,- 
! 000,000.

Nedarbas auga.
i New 'Yorko valstijoj į sa-įprašo, tai ir susilauks. 
Ivaitę bedarbių paaugo ant

po kelerių metų ji bus griežtai kitokia, negu yra, sakysi 
me,ršiemet.

Kame gi vyriausias to keitimosi požymis?
Vyriausiai tame, kad ten šiuo metu žemės ūkyje \yks-j 

ta socialė revoliucija, vyksta perversmas, griežtas per- ■ 
versmas pačiame žmonių gyvenime.

Lietuvoje sparčiai kolektyvinamas žemės ūkis: šiuo
'metu jau y m virš 2,000 kolektyvinių ūkių, o f
pabaida jų ten bus veikiausiai apie 4,000. ^5 799 j

Po keleto metų visas žemės.ūkis bus, be. abejo j imo, .su-Į d?;o m-nesi jau 51,500, kaip! tojų, gražiai tvarko. Reak- 
kolektyvintas, kadangi , valstiečiai, pamatę kolektyvinio j Balti^orės dienraštis j cinlnkų nuosavybė ir ban- 
zemes ūkio pranašumą, palyginus su pavieniu, visi stos l!urp^e pjVenjng sun.” | kai jau perimami į liaudies !

* v. • į * 1 * — • vissvy‘i Na. tai. vokietis komunis- i nuosavybę.
ruoia, nebenori, atsisakinėja. „ ...

Su kolektyviniu ūkių atsiradimu pačiuose valstiečiuose ■ Aas r*. C1 . Q . j * ,Lcll,rinaatsiranda nauji “papročiai”, nauji pokalbiai, nauji žo- Anglijoj ir pasiekė Sovietų, vams atidara šanghajaus 
džiai, terminai, taipgi nauji daiktai, kurių pirmiau tenP?11^ VoJVet,J%' ' ° ^m^jpneplauka, bet karo laivam

Lietuvos miestai taipgi keičia savo išvaizdą: jie plečia-ira tardo ir 8?sdina. dePorta' i. g^'oją Hong-Kongo 
mi, gražinami, tobulinami. Kiekvienas jų sparčiai auga. I Patl Jau se< prieplauką, kur ji jsitaisius

šiuo metu vyriausias visos Lietuvos dėmesis yra nu/niai norl vyktl ”as savo vy-1 karines bazes Anglija ir 
kreiptas j sostinę Vilnių. Jis ryžtamasi labai ir greit pa-llA. .. ....................... .. I Jungtines Valstijos kalba
gražinti.

Greitu laiku įsikurs Vilniuj ne tik šimtai naujų didelių 
gyvenamųjų namų, a. 
telių (viešbučių), bet ir daug naujų dirbtuvių ir fabri-i

tuomet “Keleivis” elitai negalėjo užimti Jeri
chono miesto, tai visokiais 
balsais ’ • šaukdami, triūby- 
dami, būbnydami apėjo apie 
jį septynius sykius, tuomet 
sienos • subyrėjo ir miestą 
užėmė. Taip gali atsitikti ir 

paruošti savo padarą, kurį pati save ramina. “Bet tai j su bolševizmu. Tik patarti-

“Keleivio” liamocninkas

klausimu, tik

kad ko vėliau perstatys, kaipo pa- tik raminimasis. Tai einan-,na Mackevičiui ir jo armi- 
'"L čių žmonių “valios” pasek- čio pro kapus švilpavimas.” 

Kinijoj Liaudies Išlaisvi- mes.
17,892, taip, kad jau yrajnimo Armija suėmė apie;
486,756 bedarbių., Marylan- 100,000 priešų kareivių

jai visuomet' valgyti česna
kus su cibuliais ir rėkiantNa, jeigu jau didžioji 

o • • j - . i . ' Amerikos spauda, praeida- gerai pūsti, tuomet jau aš Rumuni a nutarė prakas-i v. .* 1 ’ J1 I ma pro ciang kai-sekmių
;, tik švilpauja, tai; 

nors Tysliava su savo ben
dradarbiais turėtų persižeg- ir per radio visokie prana- 
noti ir “Aniuolas dievo” su- šai būbnijo, 
kalbėti.

ti kanalą nuo Dunojaus tie-i / 
šiai į Juodąsias Jūras, pra-1 * rsusui me valstijoj lapkrityj buvo Šanghajaus mieste. Miestą

bedarbių, o balam į kuris turi. 6,000,000 gyven- dedant ZTcTrnSwdk
Dunojaus ir išvedant per i 

iTasauli ežerą į jūrą. Kana-! 
:las žymiai pagerintų Duno-; 

TTv . . . i . Jaus laivu išplaukimą i jū-Uzsienio prekybds lai-r -- c -

Mr. G. Carrol rašo N. Y. j apie paskelbimą Formosos 
Journal - American, kad: salos “nepriklausoma vals- 

apartmentnamių, keletas didelių ho-įPer pokarinius metus, tybe.^
telių (viešbučių), bet ir daug naujų dirbtuvių ir fabri-/un^^lne/ Valstijos, beda-: Reiškia, tą tuitingą sa ą 
ku. Ligi šiol buvęs apleistas, apskuręs, Vilnius neužilgo! rant visokius karinius pasi-j non atplėšti nuo Kinijos n 
bus visos Lietuvos pažiba. . ' , mosimus pries Tarybų Są-lten įsitaisyti sau karines

Bet tai ne viskas! V1.en i
Lietuvoje atsiranda nauju profesijų, kuriu ligi šiol ne-!, hombinmkų ir 4JO la-! 

buvo ” ‘ ;kūnų. Jis sako, kad kitose,
Praėjusio penktadienio Laisvėje tilpo A. Karvelio;lėktuvų srityse taip pat yra. 

straipsnis, kuriame jis. trumpai atžymi, jog šiuo metu/^cleb nuostoliai, ypatingai) 
Klaipėdoje veikia didžiulė jijreivybės mokykla, kurioje j J'arl)e mūšio lėktuvų. Tai visi 
mokosi šimtai, lietuviu jaunu vyru, būsimuju laivu kapi- baltojo karo aukos. • 

v ‘ “ | Jungtinių Valstijų ir j
I Anglijos vyriausybės vėl pa-i

vyksta žemės ūkio mechanizavimo Protestus Bulgarijai,
> pasidarė masinėmis trakto-; Rumunijai / V/Rgrijai, būk ,gavo armijas Graiki

jos. Jų pasiūlymą imperia
listai atmetė.

Jugoslavijos trockistai

“Sparčiais tempai
procesas. Ir Lietuvos kaime <______  __ ______ ____  , .
rininkų, kombainininkų, mechanikų, mašinų - traktorių i pastarosios laužo taikos su- 
stočių meistrų profesijos. Žemės ūkio mokyklos ir techni-' ĮarGs, nuteisdamos snipus

B-29”; bazes.
Graikijoj partizanai kir

to monarcho-fašistų armijai 
smūgį prie Patoma miesto, 
Grammos kalnų srityje. Gal 
būt, tai ir bus pradžia 
smarkaus partizanų veiki
mo. Jie per Sovietų Sąjun
gą siūlė, kad Jungtinės 
Valstijos ir Anglija atsiim-

stočių ineibii ų px oiesijub. ūkiu uiuKyKiub 11 leuiim-i. .... .. _. i *
kūmai bei mechanizacijos mokyklos jau parengė keletą! / religinius veikėjus, kurie.

pasekmes užtikrinu . ..

Hooverio laikais spauda

kad krizį pa- ’ 
keičia gausa, kad ji jau iš 
tamsaus skersgatvio kiša

,, - . L Kunigo Balkūno Lietuvių savo nosį ir tuojaus pasiro-
las. a , nuo sios vie °s Amerikos Fondas dys plačioje apšviestoje gat-
Dunojus tiesiai suka į siau- tgišaukia į savo kg- ;/1 
rę, o vėliau i rytus, kas su-lk d j; į nesismaugtųl J .
daro apie 300 mylių ilgesni u neJsidlotu^ kad kiti juos: T™n° iaika,s A pati 
keh^ . pasmaugtų, bet savo dole-!^ a “v konientatoFla’

Savo laiku anglai norėjo I rius aukotu minimam fon-!^.^n^a’ P1 apryen^n]0 
čia prakasti kaalą, kad ne-;duL v reikmenų kainos atpinga ir
galėtų Sovietų Sąjunga pa- Q kuomet iu kišeniai pa- knd ^arbinįnk^1 tuoJaUs su’ 

istoti kelio iu karo laivams! -ri r10!1.61 Li.cn ai pa ;S1iauks gerbūvio.* jbiuii ivciiu jų Adiu mixcinib,gl|lks tuomet jau ga-1 - --
i Dunojaus žiotyse. Britai |jgS ne pasismaugti, bet 
i planavo, kad darbas ims įr pagįkarti. Už papildytą' 
i penkis metus. Suprantama, saužudystę Balkūnas su-; 
ikad demokratiška Rumuni- teiks grieku išrišimą... 
įja tą darbą atliks greičiau' 6
i ir ekonominiais sumetimais.' Graikijos liaudiečiai jau! 
' (Sovietų zona L keĮįg sykius pasiūlė monar-

Ir ištikrųjų, jau keli mi- 
ilionai darbininkų turi ger
būvį, nes rytais nereikia 
keltis ir bėgti į dirbtuves. 
Ar tai ne gerbūvis?

Turėjome Hooverio mies
tus, bet greitai susilauksi- 

Į Vokiečių Kongresas priėmė;ch0-fašistinei valdžiai tartis me ,r H-uniano miestų, 
'demokratinio turimo kons-jtaikos klausimu, bet pasta- * * * -
tituciją. Pasiuntė skaitlingą; rojį vjs atsisako.

■ kad > jį į0] atsisakinės, kol ją 
_> valdžia šers ir 

viskuo aprūpins. Juk dabar į

Mūsų šalis pradeda pa
garsėti užpuolimais, apiplė- 

* Šimais, unijų Vadų žudy
mais ir ragangauflžiais.

Dar trūksta vieno daly
ko, tai įstatymo, xkad ant 
sukurtų laužų galima būtų 
deginti visus tuos, kurie 
skirtingai protauja, negu 
Washingtono valdinė maši
na.

delegaciją į Paryžių,
Keturių Didžiųjų užsienio Amerikos
ministrams perstatytų Vo
kietijos reikalą. Bet ten Graikijos valdžia yra Ame- 
Anglijos, Amerikos ir Frau- rikos “burdingierius.” O 
cijos diplomatai atsisakė jų.Amerikos valdžia tol šers, 
išklausyti. Atrodo, kad va- kol Graikija susilauks čiang 
karinių “demokratų” zono-ikai-šekiško likimo...
se vokiečiai smarkiai stoja' ★ ★ ★

j Mūsų šalies kongresas 
Sovietų sargai jūroj bu-1 jau rengiasi atostogų. Daū- 

|vo sulaikę Jungtinių Vals- gelis skundžiasi, kad jis per

kaltinami šalies išdavime.
Abejotina, kad dehiokrati-

t v-. # _______________ __________
priešakyje su Tito, skleidžia Į šią konstituciją.

..... . t. , _ melus prieš Vengrijos liau-j
Tai vis naujos, ligi šiol Lietuvoje beveik negirdėtos valstybių vyriausybes dieg respubliką> Ką tik kįt_ ■ 

profesijos, į kurias įsijungs tūkstančiai lietuviško jauni- RreiPs atyclos, nes tie pro- lerininkai karo metu išga_; vice _konsuTa john pernonn
- v.lstKU sūn, Ir dukr,. ‘ ‘ «. 7SKč# >X-

Įdomu tai, kad Lietuvos.mergaites ir, tosbūti,|dabar primeta vengrams. sulato. Mat, jie “netyčia,” Man rodosi, tai įžeidi- 
mechamkemis, ryžtasi būti traktorininkemis! Ratelis,; Avylija ir Argentina pa-1Jie gerai žino, kad šių die-i«bangu nešami» atsidūre mas kongreso ir už tokius 
stakles, adata jų jau nebevilioja, nes jos jaučia, jos ma'-'sįvašė 5-kių metų prekybos nų Vengrija neatsako uz kclios mylios Sovietų zonoj, skundus reikėtų patraukti 
to, kad jų ir visos Lietuvos laime gludi mašininiame dar-1 sutartį. Prekyba sieks po vengrų fašistų žygius karo j Vėliau viena mergina, Misš atsakomybėn. Pereitais me- 
be. kolektyviniame darbe. Na, ir jos tam darbui pasiryzu-'$320,000,000 iš abiejų pu- metu. Sakoma, kad jugosla-;Davis pasakojo, kad rusai tais prezidentas Trumanas 
sios atiduoti savo talentą ir pajėgas. ..................... ,:Sjų. Anglija nori gauti 300,- vai smarkiai apšaudė kelio- su jais ]abai gragiai apsiėjo, Pasakė, kad pereitasis kon-

Po metų kitų, kuomet j Lietuvą bus galima jvaziuoti,|000 tonų mėsos iš Argenti- se vietose vengrų pasienio tik labai stebejosi, kad dip- gresas buvo 
no n irmvi Iri nf i o 11 nr i įtri c Iz 11 nvac rnn rli rlr/i n i crn_ !   _ • •  x 1 - A__________ ____ *  _ TVTa i’wC 1/ūrl Tlfn i • d x

~  -------- --------------------------- - ---------- "7 i-------------- t.—   z ----- i nuo, v/ ji ji./ctzjcx viev m cal uo» 1VL cl Ly Lj d Al L U I ()1)J d t *11
bėsis visu tuo, kas ten per taip trumpą laiką buvo pa-; pristatyti po 1,500,000 tonų i gauna imperialistų ragini-į 

daryta progreso srityje.

tūkstančių žmonių naujų profesijų. 
Iš tikrųjų!

profesijos, į kurias įsijungs taikstančiai lietuviško jauni
mo, — valstiečių sūnų ir dukrų.

kreips atydos, nes tie pro- Prezidentas Trumanas at
sišaukė į piliečius,- kad per 
Memorial Day jie fnelstųsi 
už taiką.

to, kad jų ir visos Lietuvos laimė glūdi mašininiame dar- i sutartį.

sios atiduoti savo talentą ir pajėgas.

ne vienas amerikietis lietuvis, pakliuvęs ten, didžiai ste-;nos> 0 jf pažada Argentinai sargus. Matyt.

Dr. Bunche Gavo Skaudžią. Pamoką
Dr. Ralph Bunche yra negras mokslininkas ir visuo

menininkas. Jis, atsimename, atstovavo Jungtines Tau
tas Palestinoje, kuomet Izraelio vadai tarėsi su arabiškų 
valstybių atstovais dėl karo paliaubų sutarčių sudarymo.

Neseniai šiam vyrui (Dr. Bunche) buvo pasiūlyta 
Amerikos valdžioje vieta — valstybės sekretoriaus padė
jėjo arba vedėjo skyriaus, besirūpinančio Artimųjų Ry
ti) ir Afrikos reikalais.

Dr. Bunche nuo šios vietos atsisakė. Kodėl?
Vyriausia todėl, kad, priėmus naują tarnybą, jam ir 

jo šeimai reikėtų gyventi Washingtone, šalies sostinėje. 
Na, šitame mieste negrai yra bjauriai segreguoti, džim- 
krovizmas čia veikia labai aštrus. Vadinasi, apsigyve
nus Washingtone, šitam žmogui tektų nešti tas pažemi
nimas, kurį kantriai (kol kas) velka jo tautos žmonės. '

Tik neseniai viename Washingtono hotelių — Ward- 
man Park Hotel— buvo šaukiamas (turbūt pusiau val
diškas) mitingas “Vidurrytinei padėčiai” apsvarstyti. 
Šin mitingan buvo užkviestas Dr. Bunche kalbėti. Jis gi 
gali tais reikalais kalbėti; jis ekspertas tame.

Bet minimo hotelio savininkas, sužinojęs tai, atsisakė 
šį žmogų įsileisti į mitingą. Juk tai užrūstintų baltuosius 
šovinistus! Tai, girdi, negalima Amerikos sostinėje!...

Na, ir tasai mitingas“ buvo atšauktas.
Atsiminkime, Dr. Ralph Bunche nėra joks “raudona

sis,” joks “komunistinių polinkių” žmogus. Jis yra tiek 
palšas, kiek pats Trumanas; jis, beje, Trumano valdžiai 
labai nuolankiai tarnavo ir tarnauja. Nepaisant to: jei
gu tu esi juodosios rasės narys, — tu pažemintas!

“Negini yra labai sunku Washingtone nors truputėlį 
išlaikyti žmogiškosios savigarbos,” sakė Dr. Bunche.

Aiškus dalykas, įžeidimas Dr. Bunche yra įžeidimu vi
sos darbingosios negrų liaudies Amerikoje.

anglies ir 1,800,000 tonų Imą prie tokio veikimo, 
aliejaus kas metai.

Bulgarija įteikė Jungti
nių Tautų organizacijai 
protestą prieš Graikijos fa
šistus. Sako, kad dažnai 
graikų fašistų kareiviai 
puola bulgarų pasienio, gy
ventojus ir sargus. Bulga-į Lenkijos liaudies vyriau- 
rija sako: jeigu tie fašistai j sybė sako, kad reikės atim- 
nebus suvaldyti, tai ji patilti nuo katalikų bažnyčių di-l 
tą padarys. įdėlius žemių plotus. Juk vis|

Bolivijos valdonai dreba vien kunigai ir vyskupai jų i 
mobilizuoja vyrus nuo nedirba.

Naujai “valstybe'" —- KL \

Lenkijoj gražiai buvo 
priimtas amerikietis daini
ninkas Paul Robeson, kui’ds 
atvyko iš Čechoslovakijos. 
Jis kalbėjo rusų kalboje į 
darbo unijų atstovų suva
žiavimą.

ir
19 iki 50 metų. Dalykas tik
tame, kad sustreikavo 2,000■ rinaika. Buvusioje Italijos 
mainierių. Bolivijos polici- kolonijoje Libijoje susiorga- 
ja ir kareiviai užpuolė mai-ųnizavo nauja valstybė Kiri- 
nierius ir kelis užmušė. Ponaika ir paskelbė savo “ne
to streikas pradėjo plėstis į priklausomybę.” Priešakyje 
ir kitur. stovi arabų emiras (kara-

Bolivija yra Pietų Ame- laitis) Sayedas.
koj. Ji užima 416,000 ket-i Anglija tuojau paskelbė, 
virtainių mylių ir turi 4,-;kad ji sveikina tą sinussių 
000,000 gyventojų. Didelis j (taip vadinasi vietos gy- 
kraštas, atsilikęs, ten niau- ventojai) žygį. Matyti, kad 
jasi Anglijos ir Amerikos j ta nauja “valstybė” iškep- 
imperialistai Už pirmenybę.

Čechoslovakijos ’Komunis
tų Partija turėjo suvažiavi
mą. Ji turi 2,311,066 narių/ 
Dalyvavo broliški delegatai 
iš įvairių šalių. Dainavo pa
skelbęs amerikietes Paul 
Robeson.

Čechoslovąkija tikisi, kad

tas pagal Londono ponų 
įsakymą. Britai tikisi ją 
valdyti ir iBengazi mieste 
turėti savo karo laivyno ba
zes.

Libija yra šiaurinėje Af
rikoj, užima 679,358 ketvir. 
mylias ir turi apie 1,000,- 
000 gyventojų. Didžiumoje

prasčiausias, 
buvo prastais se-'kiek tik jų kada buvo. Šie- 

inais rūbais apsivilkę ir ap- met gi galės pąsakyti, kad ! • . *1 V • • ‘■siavę suplyšusiais apsia- šis jo kongresas buvo kai-' 
vąis. Sako,- kad , tarybinis bingiausias už visus kitus, 
sargas pareiškė: “Supran- buvusius kongresus.____
tame, kokiais sumetimais j bėjo, kalbėjo, kalbėjo ir dar' 
ponas ir poniutės taip ‘pasi- • kalbės ir kalbės...Ar tai dar | 
puošėte’.” ' 'jums neužtenka to?

Wii>

E.Atominės Energijos Komisijos pirmininkas David 
Lilienthal (kairėje) pasiruošia stoti liudyti kongresi
niam komitetui Wash*ngtone.' Jis sakė, kad jis pagei
dautų “viešo svarstymo.” Pirm ėjimo pas komitetą 

jis pasitaria su savo padėjėjais Sumner Pike ir 
Lewis Strauss.

džiasi ir prašo dievo taikos, 
o valdžia visu smarkumu 
ginkluojasi ir kitas šalis ap
ginkluoja.

, Ar tai nesi tyčioj imas iš 
dievo ir piliečių?

V. Paukštys.

SAUGOTIS “DRAUGIš- 
lisTaTW’ LAUKINIŲ 
• Jls Ral ŽVĖRIUKŲ, .

Lapės, šeškai ir kiti lau- 
! kiniai žvėriukai paprastai 

»! bėga nuo žmogaus. O jeigu 
. tie žvėriukai atrodo drau

giški ir nebailūs, tai ženk
las, kad jie gali būti page
dę; gali įkąsti ir aprieti, 

i kaip įspėja Amerikos Ve- 
; terinarų (gyvulių gydyto
jų) Susivienijimas.

Dar didesnis pavojus, 
i kad pagedęs laukinis žvė- 
, rinkas gali įkąsti šunį, o 
šuva aprieti žmones ir na
minius gyvulius.'

Chaim Weizmann, Izrae
lio prezidentas, yra gimęs 
Rusijoj; mokslą įsigijo Vo
kietijoj ir Šveicarijoj; 1906 

į metais atvyko Anglijon ir 
už 4 metų patapo jos pilie
čiu. Moksliniais savo išradi
mais jis patarnavo Angli
jos karui prieš nacius. Da
bar jis Izraelio respublikos 
prėzide'ntas.

London. — Anglija bijo, 
kad kinų komunistai neuž
imtų Formozos salos.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Birželio 6, 1949



Amerikietis i
Paul de Kruif, žymus mok-i pirmamečius kūdikius, 
slinis rašytojas, atranda, | Tie blogumai palaipsniui 
kad gydymo mokslas peri buvo pašalinti, ir 1947 m. 
paskutinius^ 30 metų dau- jau dviem trečdaliais ma
giau padarė pažangos, ne- Jžiau mirė naujagimių kūdi- 
gu per 3,000 metų pirmiau. | fcjų, negu 1917 m. Gyvi išli-

Pirmuoju pavyzdžiu dr. | k0 milionai, šeši šimtai 
de Kruif ima : 
sako:

— Mano tėvas mirė, bū- |gu dalykai nebūtų’ buvę 
damas 60 metų amžiaus, pataisyti.
Pirm to jis per 10 metų tik 
pusiau gyveno, beveik ba
daudamas. Tėvas sirgo cu-; , - . . . .
kralige (diabetes), o bada- i Pasmaugdavo daugiau kaip 
vimas buvo vienintelis ta
da žinomas gydymas toje

daktaras įčiais marina naujagimius ir j ka po tymų. 0 šios keturios 11* v • t —• "i • i • « • i «* n ‘ t • "i v • • i •—ligos būdavo didžiosios kū
dikiu žudytojos .pirm 'mo
kyklinio amžiaus.

Rachitas (rickets) silp
nindavo ir žalodavo kūdi
kius taip, kad, jiem lengvai 
prikibdavo kitos, mirtingos

savo tėvus; tūkstančių kūdikių visoje ■ ligos. Bet Wisconsino dr.
| šalyje, kurie būtų žuvę, jei- į Harry Steenbock išrado vi-

Kūdikių Ligos
Difteriia pirm 30 metų

pusę kūdikių, mirštančių 
nuo keturių didžiųjų kūdi
kystės ligų. Paskui fran- 

icūzų daktaras G. Ramon’as 
išvystė skiepus nuo difteri- 
ios. Tuos skiepus naudo
jant, dabar faktinai paša
lintas difterijos pavojus. 
Seniau, pavyzdžiui, Chica-

Mano motina taip pat 
sirgo cukralige, bet jau po ! 
to, kai buvo išrastas insuli
nas. Ji pilnai ir veikliai gy
veno iki 82 metų amžiaus. 
Insulinas, 
duolė, ir 
mokslo atradimai palaikė I 
motina sveiką, laimingą ir 
gyvą iki 1948 metų. Tie at
radimai buvo nežinomi 
1917 metais, kada mano tė
vas mirė.

Marai
Per trejetą dešimčių me

tų mokslas išplėšė iltis ma
rams, kurie pirmiau papjo-1 
ve šimtus milionų žmonių. !

Moksliniai medicinos ste-' 
būklai per ši trumpą laiko-' Nežiūrint radijo, ameri- 
tai pi tiecdahu pailgino V1‘ kiegjaj pasigenda kasdieni- 
dutinj amerikiečių amžių. niu ]aikraščiU) kuomet ne- 

1917 metais nebuvo skie- ■ įį • gauti, kaip atrado 
pu nuo difterijos ir, tetano :Columbijos Universiteto Vi- 
(skaudaus žandikauliu su- ■ guomenjnju Tyrinę j i m u 
rakinimo). Niekas tada ne-;o-lvnc? 
buvo girdėjęs apie sulfii 
vaistus, gydančius kraujo ' Laikraščių. išvežiotoji! 
užnuodijimą, smegenų plė-1 streikas andai buvo sustab- 
vių uždegimą ir bubonišką- j dęs dienraščius daugumai 
jį marą; o tai maras, kuris 1 New Yorko gyventojų. Tad 
vienu laiku išžudė du tree-' Columbijos Universiteto 
dalius visų Europos gyven-! biuras pasiuntė tyrinėtojus, 
tojų. " Į kurie apklausinėje 60 žmo-

1917 m. nebuvo atabrino . turtingų, 
nei DDT chemikalų kovai Profesionalų, darbininkų ir 
prieš maliariją; ši gi liga ^t. 
praeityje nušlavė ištisas ci-1 
vilizuotas tautas.

Pirm trejeto dešimtmečių I 
nebuvo nei dirbtinių (sin-' 
tetinių) vitaminų nei hor-1 
monų, kuriais dabar taiso- i 
ma pavojingas nusilpimas

cukraligės gy- . difterija numarindavo 
kiti medicinos _ —iki 1,000 kūdikių per me

tus: o pernai jau nė vienas 
. kūdikis Chicagoj nemirė 
nuo to ligos.

Skiepijimas išlupa žmog
žudiškąjį gylį iš kokliušo. 
Sulfų ir penicillino gyduo
lės mažina mirimų skaičių 
nuo skarletinos ir plaučių 

| uždegimo, kuris dažnai se-

taminą D, kaip vaista nuo 
rachito, ir nuo tada ši liga 
jau nepavojinga.

)Per 30 paskutinių metų 
viso 80 nuošimčių sumažėjo 
kūdikių mirimai nuo mini
mų ligų, kaip apskaičiavo 
Metropolitan Gyvybės Ap- 
draudos kompanija.

Taigi ligos jau nėra di
džiosios berniukų ir mer
gaičių marintojos pirm mo
kyklinio amžiaus. Dabar 
daugiau jų žūva nelaimin
guose atsitikimuose, negu 
nuo ligų.

šiltinės ir Mirtingi 
Viduriavimai

Geresnis švaros prižiūrė
jimas ir pieno pasteurizavi- 
mas laimėjo šaunias perga
les prieš šiltines (karšti
nes) — tatai per paskuti
nius 30 metų 99 nuošimčiais 
numušė mirimus dėl šios

ligos.
Švaros sąlygų pagerini- . rus. 

mas ir pieno pasteurizavi- 
mas pasirodė sėkmingais 
ginklais ir prieš viduriavi
mų ligas. 1917 metais, tos 
ligos pražudė 80 tūkstančių 
amerikiečių, o 1946 m. jau 
tik 8 tūkstančius.

Plaučių Uždegimas ir 
Džiova

1917 metais daugumas 
gydytojų nesitikėjo, kad 
galėtų būti bet kada suras
ta gyduolė nuo plaučių už
degimo 
džiovos.
Whitby 1938 metais Angli
joj atrado, jog sulfa py ridi
nąs išveja plaučių uždegi
mo perus iš beveik jau dve
siančių nuo tos ligos pelių.

Pasirodė, kad sulfapyri-

i muša plaučių uždegimo, pe-' ištisoje šalyje. Tai todėl, Ičius amerikiečių kas metai, 
kad naujai išrastieji chemi- i O dabar mirimai nuo tų li- 
kalai — DDT, atabrinas ir gų jau 76 nuošimčiais su- 
ąralenas — lengvai ir grei- mažėję. 
tai naikina tokius uodus, 
kurie išnešioja 
bakterijas.

Pirm 30 metų nuo plau
čių uždegimo mirdavo 85,- 
000 amerikiečių per metus, 
o pernai temirė tik 20,000.

Nors džiova dar nuvaro į 
kapus apie 50,000 ameri
kiečių kas metai, bet dak-

Sulfadiazinas sustabdė 
maliarijos | meningities epidemijas, d 

i tetanas jau atremiamas 
tam tikrais skiepais, su- 

! jungus juos su pirmiau iš
rastais prieš - difteriniais 
skiepais.

Nesėniai atrastas aureo- 
mycinas įveikia ir daugelį 

Sifilis dabar išgydomas i virusų, tai yra, pačių 
i per 30 valandų, vartojant; smulkiausių, slaptingiausių 
i penicilliną ir kartu naudo-1 perų, iššaukiančių pave
jant arseniko ir bismutho Jingas kimbamąsias ligas, 
vaistus, ir sukeliant dirbti-; Pastaruoju laiku ■ paga- 
nį karštį (fyverį) ligonyje, mintas chloromycetinas iš- 

Per paskutinius dvejus gydo šiltines (karštinę) ir 
metus penktadaliu sumažė-: tokias riketsines ligas, kaip 

mycinui gydyti tokius ligo- j0.ir aps^^timai 
nius i <aiP Paneša J

dinas saugo nuo mirties ir | per paskutinius 30 metui - -
žmones, sergančius plaučių buvo sulaikyti bei atremti | n„nnoinac ----
uždegimu, nors ir tąso ligų perai, kurie praeityje, 
vemti kai kuriuos ligonius.

Tada amerikietis dakta-1 
ras Richardas Robi i n su sa- j 
vo bendradarbiais leidosi | 
“virti” visokius sulfa vais
tus ir pagamino sulfadiazi- 
ną. Dabar gydytojai, var
todami sulfadiaziną sykiu 
su penicillinu, greitai už- ■

pneumonijos ii 
Tačiaus dr. ■ L,

Pirm 10c ~ -t t r i 1 1 H Hl 1Vtaras Selmanas Waksmanas marjndavo 
ir jo bendradarbiai Rutgers ’kiečių per 
Universitete (New Jersey) tiktaį 13,000.''"
neseniai išrado vieną svar
bų ginklą — streptomyciną 
— prieš sausligę. Ir strep- ’ 
tomycinas jau išgelbėjo gy-! 
vybes daugeliui džiovinin
kų, kurie būtų mirę be šios 
gyduolės. Paskutiniu gi lai
ku atrasta dar nauji vais
tai, kurie padeda streuto-

Kodėl

beturčių,

Beveik visi tie žmones 
įsakė, kad jie nori žinoti,

I

Sifilis
metų sifilis nu-

21,000 ameri- 
metus, o dabar

sifiliu, tifas. /
I kaip praneša Jungtinių Žymėtina, jog pirmiau 
! Valstijų Sveikatos Įstaiga.; nebuvo jokios gyduolės nuo 
j Vis tai naujųjų gyduolių ; šiltinių, kurios tad'ir nu- 
! nuopelnas. | marindavo dešimtadalį sa

vo ligonių.
O dabar Rutgers Univer

siteto mokslininkai paskel
bė dar naujausią savo at
rastą ginklą prieš džiovą— 
neomycetiną.

Mažakraujyste
Pirm 30 metų pragaiš- , ' 

tingoji mažakraujystė (per
nicious anemia) numarin- 
■davo visus savo ligonius. 
Bet 1924 metais , daktarai 
George Minot ir William 
P. Murphy (Bostone) atra
do, kai jei ligonis valgys 
apsčiai kepenų (jaknų), 
tai galės atsilaikyti prieš 

1 mažakraujystę ir gyventi 
i faktinai pilną metų skai- 
i čių.

Dabar Jungtinėse Valsti- 
I jose yra 100 tūkstančių gy
vų ir sveikų žmonių, ku
riuos mažakraujystė būtų 

taiįčius, ieškodami darbo ar Viena skaitytojų grupė palaidojus, jeigu ne tas 
biznio progos. .sakė, jog jie seka dienraš- daktarų Minoto ir Mur-

(Šerų - bonų pirkėjai a-;čių žinias, kad galėtų pasi- phy’o_ atradimas. Dabar tie 
kylai seka žinias apie jų rodyti apsišvietusiais pa-1 žmonės normaliai gyvena, 
kilimą bei smukimą. Dau- j sikalbėjimuose su kitais, y-I naudodami kepenis arba^ 
guma amerikonu griebiasi' pač sueigose, ir žinančiai' kepenų ištraukas (ekstrak- 

|tus).
J. C. K. O dr. Spiess ir bendra- 

I darbiai pastaraisiais metais 
atrado, jog foliškoji rūkš- • 
tis (folic acid) taip pat gy
do mažakraujystę. Dabar 
ši gyduolė (vienas B rūšies 
vitaminų) jau dirbtinai ga
minama ir vaistinėse par
davinėjama.

Naujieji medikaliai atra
dimai nuo 1917 metų iki 

jos į šiol apsaugojo viso apie 10

išžudė bilionus žmonių. ’
Maliarija

Maliarijos giltinė pirm 
30 metų tūkstančiais kirs
davo amerikiečius pietinėse 
valstijose. O 1947 metais 
suskaityta viso jau tik apie
200 mirusių nuo tos ligos j ligos pasmaugdavo tūkstan-

Tetanas ir Meningitis
Pirm 30 metų šėldavo dvi 

baisios epideminės, limpa
mosios ligos — tetanas 
(skaudus žandikaulių sura
kinamas) ir meningitis (gal
vos ir nugarkaulio smege- • 
nu- plėvių uždegimas). Šios)

Skaito Dienraščius
nalus, net knygas, nors itant tokius apsakymus, iversiteto pasiųsti apklausi- 
knygų skaitymas jiem ne- ; žmogus užtinka nesmagių mėtojai nieko apie tai nesa- 
patinka. i priminimų iš savo patiesi ko.)

Dienraščius jie mėgsta | gyvenimo, kurie skaudina j Kai kurie tėmija “plet- 
todėl, kad skaitymas čia!jam sąžinę. Įkus” (gossip) apie “aukšto-
padalintas į mažas dalis-ži-1 Nemažai moterų skaito'sios” klasės 
nias, kurias ant greitųjų i skelbimus, iš kurių renkasi į skaito 
galima peržiūrėti. ' pirkinius. Kai kurios ’ seka ”

Kai kurie žmonės skaito, pranešimus apie mirtis, 
kad galėtų išvengti nuobo- žiūri, ar nemirė koks pa- 
dum'o ir užmiršti asmeni-1 žįstamas.

kas dedasi pasaulyje, todėl 
pasigenda dienraščio. Ta
čiaus tik apie trečdalis jų 
tegalėjo paminėti, kokį 
svarbų įvykį jie norėtų ži
niose sekti. Šio trečdalio di
desnioji dalis sakė, jog jie 
žingeidauja naminiu Kini
jos karu.

Pusė visų apklausinėtų 
asmenų negalėjo nurodyti, 
apie ką jie nori naujausių nius rūpesčius. Toki sakė: I .Daugelis perka dienraš- simokyti. 
žinių. Kiti paminėjo eina- “Kada žmogus skaitai, 
mąją dėl žmogžudystės by
lą, kuria jie įdomauja.

Daugelis kasdien skaito 
dienraštį todėl, kad mėgsta 
skaityti. Jeigu jie negauna 
dienraščio, tai skaito, kas 
tik pasitaiko — senus žur-

nukreipi mintis nuo kitų 
dalykų.”

Daugeliui atrodė, kad ge
riau skaityti dienraštyje a- 
pie viską, negu gilintis į 
detektyviškus arba slapty
bių apsakymus. Nes, skai-

žmones. Kiti 
“asmeninių patari

mų" skiltis, nori sužinoti 
keblius kitiem žmonėm 
klausimus', palyginti juos 
su savais keblumais ir (pa-

ypač pranešimų apie spor- ■ atsakinėti į klausimus.
'tus. Bet Columbijos Uni-1 J. C.

VISOKĮ IŠ VISUR ĮVAIRUMAI, - K. BEVARDŽIO SURANKIOTI
Šiemet sukanka 340 me

dei blogos mitybos, saugo- ^ų, kai anglas Henry Hud- 
ma negimusių kūdikių gy- son atrado ir ištyrė Hud- 
vybė ir ilginama sveiko am-S01?0 UP§> New Yorko sri- 
žiaus laikotarpis. Dar visai tyjf; Nuo tada. ši upė ir 
nežinomas tada buvo neni- vadinama jo vardu Hud

son.nežinomas tada buvo peni- 
cillinas ir kit. tos rūšies vai
stai (antibiotikai), kurie 1 
dabar yra didieji kovotojai i New Jersey valstija turi 
prieš giltinę. i 7,736 ketvirtaines mylias.pilvo guuiię. i ’ .... v ~

1917 metais X-spinduliaL ^avo plotu ji ^skaitoma 45- 
ir radiumas dar nebuvo pa
kinkyti kaip dideli vėžio li
gonių gelbėtojai nuo mir
ties.

Gydytojai - chirurgai ta
da nedrįso daryti operaci
jų, kurios dabar išgydo be- 
viltingus džiovininkus, pa
stoja kelią kraujo paplūdi
mui į smegenis, atgaivina 
sustojusią širdį ir pagydo 
inkstų ligą. Tai ligos, ku
rias dažnai iššaukia pavo
jingai aukštas kraujo spau
dimas.

Naujagimiai
1917 m. mirė po 94 iš 

kiekvieno tūkstančio gimu
sių kūdikių pirmaisiais gy
venimo metais.

Sveikatos mokslininkai, 
vadovaujant čikagiečiui 
daktarui Hermanui, atra
do, jog blogi gimdymų ap
tarnavimai ir netikęs pieno 

, pasteurizavimas tūkstan-

Kad bent prieš mirtį ga
lėtų linksmiau pagyventi, 
žmonės, ką turėjo, mainė 
už alkoholį bei maistą ir u- 
liojo. Kiti bažnyčiose tupė
jo ir laukė šventablyvos 
mirties.

Dar yra silpnai protau
jančių, stebuklais tikinčių 
žmonių.

ta, kaipo mažoji valstija. 
O gyventojų skaičium New 
Jersey yra 9-toji iš didžių
jų valstijų.

Šiemetiniame kandidatų 
sąraše tarptautinei Alfredo 
Nobelio dovanai gauti už 
taiką yra įrašytas fašisti
nis Argentinos prezidentas 
Peronas ir jo pati Eva; 
kandidatų sąraše tai dova
nai yra ir amerikietė Elea- 
nora Rooseveltienė.

Argi tai ne pasityčioji
mas iš to garsaus Nobelio 
testamento, jo paties para
šyto 1895 metais?

Kas tai paleido paskalą 
Hanoveryje, Vokietijoj, kad 
praeito kovo 17 d. turėjus 
įvykti pasaulio pabaiga. 
Tas paskalas ypač plačiai 
pasklido Mschendorfo DP 
(išvietintųjų) stovykloje. .

' Tūlas dipukas Jolsonas, 
gimęs Vokietijoje, bet visą 
laiką gyvenęs Varšavoje^ 
atkeliavo 1947 metais, į 
New Yorką be jokio turto; 
o dabar jis jau milionie- 
rius.

Jis iš. Lenkijos turėjo pa
tyrimų su siuvamomis ma
šinomis, ir čia atvykęs pa
siskolino $2,000 iš vienos 
žydų organizacijos ir pra
dėjo prekiauti tokiomis ma
šinomis, kurių dar per ma
žai buvo. Dabar, sakoma, jo 
.turtas siekia virš miliono 
dolerių.

Paul Johnson iš Mississi
ppi valstijos, būdamas kon- 
gresmanu, 1923 metais įne
šė bilių, reikalaujantį už
draust moterims rūkyti, 
taipgi bausti visus viešųjų 
įstaigų savininkus, leidžian
čius moterims rūkyti savo 
biznio patalpose.

Ir toki fanatiški gudro- 
liai patenka išrinktais į 
valdžios pareigūnus!

yraŠiuo laiku Alaskoje 
59,000 baltosios rasės 
ventojų — 40,000 » vyrų, o 
tik li9,000 moterų.

Puiki proga merginoms 
pasirinkti vaikiną.

kadApskaičiuojama, 
Jungtinėse Valstijose per 
metus sunaikinama 1,617,- 
853 automobiliai kaipo nu
senę (“skriapai”). Nuo 1925 
iki 1949 metų tokių auto
mobilių sunaikinta .apie 38,- 
828,470.

Salisbury, Anglijoj, dar 
tebestų vi katedra, kuri bu
vo pradėta statyti 1220 me
tais, o užbaigta 1260 m. Ši 
bažnyčia įdomi tuom, kad 
ji pastatyta su 12 durų, 
kiekvienam mėnesiui už
vardinti per metus; ji turi 
365 langus, po vieną kiek
vienai metų dienai,' ir 8,760 
stulpų — po stulpą kiekvie
nai valandai per metus.

Indijoj, Anglijoj, Airijoj 
ir Švedijoj automobilistai 
važiuoja kairiuoju gatvės 
šonu, o ne dešiniuoju, kaip

pas, mus. . i prieš džiovos ligą) kas me-
Šis klausimas buvo pa-j tai išparduoda tam reikalui 

keltas Jungtinių Tautų po- ženklelių už $20,000,000. 
sėdyje ir diskusuota kone; Pati draugija gauna iš tos 
visa diena, kad reikėtų su- ■ sumos tik b nuošimtį, 
vienodinti automobiliais va-I ’ -------
žiavimą. Anna A. R. Moses, jos į šiol apsaugojo viso apie 10 

, vyrui mirus, būdama seny- i milionų amerikiečių gyvy- • y 
! va našlė, pradėjo aliejinius ■ bių.

pralotas Krupa- paveikslus piešti ant storo;
kalbėdamas Maha- audeklo (canvas). Per 12

Vadinamas Lietuvos “va 
du o toj as”, 
vičius, 
noy City, bedieviškai “nu- 
bliuznijo.” \

Tas fašistų ir socialistų 
gerbiamas svečias - kuni
gas plūdo gimusius Ameri
koje lietuvius jaunuolius, 
kad jie vadinasi ameriko
nais; ir štai kokį palygini
mą jis davė:

’i I

“Jeigu tu būtum gimęs 
kiaulių tvarte, tai kas tu 
šiandien būtum?”

Viena prakalbų klausyto
ja, karšta katalikė, giliai 
atsiduso ir sako:

“Tai biauri bliuznerstva. 
Juk’ir Ęristus gimė tvarte, 
kuriame buvo asilas, kar
vių, avių, gal ir kiaulių. 
Tai kaip pralotas jį 
dintų?”

Penkių savaičių 
prieš kalėdų šventes 
tional Tuberculosis 
ciation (draugija

pava-

bėgiu
Na- 

Asso- 
kovai

Trūksta Lėšų Kovai prieš 
z •• . v_ .. , Veži ir širdies Ligasmetų ji nupiese 1,300 dido-;

kų artistiškų paveikslų. Jų Dar nenugalimi toki žu- 
parodymui, ji išdėliojo pa-1 dikai, kaip širdies ir vėžio 
veikslus savo giminės vais-' ligos. Tačiau, jau padaryta 
tinėje East Orange, N. J. svarbių žingsnių 

1938 metais vienas dailės kovoje prieš vėžį.
galerijom piešinių supirki
nėtojas' patėmijo toje vais- skundžiasi, kad šalies val- 
tinėje našlės Moses paveik- j džia beveik apleidžia kovą 

prieš šias ligas; neskiria 
gana lėšų, negapina pla
taus plano atakom prieš vė
žį ir širdies ligas. * 

Atominėm bombom val
džia išeikvoja daugiau kaip 
bilioną (tūkstantį milionų) 
dolerių per metus. O jeigu 
bent dešimtą dalį tokios 
pinigų sumos skirtų planin
gai kovai prieš ligas, tai 
gal per keletą metų jau 
būtų įveikta ir vėžys ir šir
dies-ligos, kaip teigia atsa
kingi mokslininkai.

sius ir visus urmu supirko.
Dabar tų piešinių gali

ma matyti visose didžiose 
paveikslų galerijose.

Tas paveikslų biznierius' 
gavo šimtus fūkstančių do
lerių pelno už minimus naš
lės piešinius.

Chicagos Lincoln Parko 
žvėriųčiuje yra didelė bež
džionė - gorilla, kurios ver
tė skaičiuojama $100,000. 
Tai būtų aukščiausia tos 
rūšies žvėries kaina pasau
lyje. Kazys Bevardis.

svarbių žingsnių pirmyn

Medicinos mokslininkai

N. M,

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Birželio 6, 1949
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(Tąsa)
Buvau tik pagalvojęs: “Ė, kad taip į 
partizanus!...” — ir likimas, lydekai 
įsakius, man panorėjus, tai man tuojau 
suteikė. Tai negirdėta, romantiška, pa
sakiška ...

Žmona atvažiavo aplankyti manęs su 
sūnumi Ženia, gimusiu Maskvoje oro 
puolimo metu, tą pačią dieną, kai jo tė
vas tapo kareiviu. Už tą žygį mes jį pra- 
minėm zenitininku. Sūnelį atvežė supa
žindinti su manimi.

Tomis dienomis parašiutininkų lakū
nas - instruktorius, majoras Jusupovas, 
treniravo mus parašiutinio šokimo. Pir
majai pamokai mes pasiruošeme, kaip 
prityrę studentai. Kiekvienas turėjome 
rankose storą sąsiuvinį ir pieštuką lekci
jų užrašams. Majoras Jusupovas išsklei
dė prieš mus ant didelio ilgo stalo para
šiutą ir pasakė su ryškiu totorišku ak
centu :

— Štai, čia yra automatinis desantinis 
parašiutas. Šis parašiutas viską daro 
pats. Iš tavęs reikalaujama viena: kad 
apatinės kelnės liktų švarios. Nereikia 
nieko traukyti. Parašiutas viską daro 
pats.. .

Teorinė pamokos dalis tuo buvo baig
ta. Bet užtat Jusupovas pats pakildavo 
su kiekvienu mūsų į orą, treniruotės me
tu atidžiai apžiūrėdavo kiekvieną sparą 
ir niekam nieko nepatikėdavo. Panaudo
tus parašiutus visuomet suvyniodavo 
pats. Vėliau aš sužinojau, kad kaip tik 
nuo parašiuto suvyniojimo priklauso, ar 
išsiskleis jis ore iššokant ar ne. Skren
dant kautynių metu į frontą, Jusupovas 
skrisdavo taip pat drauge.

Būdavo atsitikimų, kad žmonės, pasie
kę tikslą, nebeturi jėgų atsiskirti nuo 
lėktuvo. Tasai baimės jausmas yra pa
žįstamas visiems parašiutininkams. Bai
su šokti staigiai šaltan vandenin, bet 
baisiau yra skirtis nuo lėktuvo. Anks
čiau atsitikdavo, kad žvalgus parsiga
bendavo atgal: jie mėšlungiškai įsikib
davo į lėktuvą ir niekaip nenorėdavo 
šokti. Tokiais atvejais Jusupovas, lydė
damas mus, ramiai paimdavo žmogų už 
pakarpos ir lengvu paspyrimu į užpakalį 
išmesdavo, jį už borto. Parašiutas buvo, 
iš tikrųjų,’ automatinis ir be užgaidų. 
Vėliau mes jį vadindavome “šuns gran
dine.” Virve, ant kurios galo kablys, jis 
pririštas prie geležinės sijos; prieš iš- 
skrendant į tave kabina šį kablį, ir tu 
tupi mašinoj, lyg pririštas šuniukas.

“Nelaimingąją” 1942 metų birželio 13 
dieną aš atsisveikinau aerodrome su 
žmona. Fronto aš visai nė nepastebėjau. 
Zenitinės šaudė, tačiau lėktuvas skrido 
aukštai.

Nepraėjo ir dviejų valandų, kaip pa
rašiutas, lyg plaukte, lengvai nuleido 
mane bei radijistę ant dešiniojo Dysnos 
kranto. Po to man teko dar apie dešim
tį kartų skristi per frontą, ir dėl keisto 
aplinkybių sutapimo, tai vis būtinai pa
sitaikydavo 13-tą dieną. Taigi, 1942 me
tų birželio 13 dieną, tiksliai pagal in
strukciją parietęs kojas ir persisukęs, 
taip pat pagal instrukciją, ant kairiojo 
šono, pakėlęs sparas ir išjungęs parašiu
tą, aš nusileidau į Mažąją žemę. Tuo lai
ku ši Mažoji žemė užėmė šimto trisde
šimt ilgio ir apie septyniasdešimt kilo
metrų pločio plotą. Šis plotas, keturis
kart didesnis, negu Liuksemburgo her
cogystė, buvo užimtas partizanų. Rem
damasis tąja partizanų baze, aš turėjau 
pagal vadovybės įsakymą išplėsti žval
gybinę veiklą priešo užnugary. Kaip tai 
daryti — aš nežinojau. Tiesa, per de
šimtį dienų mes išėjome “mokyklą,” kur 
buvo dėstomas vis tas pats dalykas įvai
riais variantais. Apskritai, mes\yaizduo- 
davomės reikalą šitaip: žmogui, išmes
tam į užnugarį, reikia visuomet bijotis, 
kad jo nepamatytų nieks iš taikiųjų gy
ventojų; taip pat reikia bijotis kažko
kios garsiosios policijos, kurią mes vaiz- 
duodavomės kaip priešrevoliucinį polici
ninką su kokarda, kalaviju, su “smit- 
vesonu” ir dideliais ūsais; reikia bijo
tis... žodžiu, visko reikia bijotis. Bet 
už savo nugaros aš turėjau jau metus 
karo... Sėkmingai nusileidęs žemėn ir 
atlikęs visas manipuliacijas su parašiu
tu bei kroviniu, išmestu įkandin manęs, 
aš, ‘sėdėdamas ant kelmeli?, galvojau: 

tur būt, aš ką nors esu padaręs ne pa
gal instrukciją, nes — nors užmušk, o 
man nebaisu.

— Na, kaip nusileidote, laimingai?
— išgirdau užpakaly savęs balsą. Prie 
manęs priėjo mergina ir vaikinas ir pa
sakė, kad jie yra atėję manęs pasitikti. 
Instrukcija skelbė, kad aš turiu jų sau
gotis, bet, ir labai trokšdamas šventai 
laikytis instrukcijos, aš nejaučiau nė ma
žiausio noro, ją vykdyti. Mes kiek pasi
kalbėjome, kad paaiškėtų, kas mes -to
kie ir ko atvykome. Jie nusivedė mane — 
tai buvo jau apie antra nakties valanda
— prisistatyti suvienytų partizanų da
linių vadovybei. Tas susivienijimas pasi
rodė solidus. Tai buvo kažkas panašu į 
partizanų “trestą” ar “sindikatą,” ku
riam priklausė daugiau kaip aštuonias
dešimt partizanų dalinių, veikiančių čia, 
taip sakant, kooperatyviniais pagrindais.

Susivienijimo vadovybė, tiksliai kal
bant, buvo tik tam tikras pranešimu rin- 

' kimo punktas — vieta, per kurią vieno 
vienintelio siųstuvo pagalba buvo prane
šama Didžiajai žemei apie visus parti
zanų dalinių veiksnius. Ir Didžioji žemė, 
atsižiūrint aplinkybių, padėdavo parti
zanams dėže patronų, nauju laikraščiu, 
produktų komplektu. O šiaip visi veikė 
pagal principą: “Kaip moki, taip šoki.”

Man teko sutikti tokių partizanų va
dovų, kurie vaizdavosi esą dideli strate
gai; o iš tikrųjų vien tik likimo ir karo 
geografijos dėka jie pateko į sritį, kur 
vokiečiams pritrūko jėgų okupuoti. Daž
niausiai tai būdavo pelkės arba pelkėti 
miškai. Į tas vietas sugužėdavo daugelis 
apsuptųjų kovotojų bei vadų. Ir viršus 
būdavo to, kuris turėjo daugiau inicia
tyvos, o dažniausiai, to, kuris turėjo vie
nintelę žymę bei raktą į valdžią tose be- 
valdėse vietose — mažytę radijo stote
lę “Šiaurelė,” sujungusią jį su Didžią
ja žeme.

Tikrieji krašto didvyriai buvo nežino
mi, nesulaukusieji partizanų sąjūdžio 
triumfo kariai, jaunesnieji bei viduriniai 
Raudonosios Armijos vadai, jų tarpe lei
tenantas Strielecas. Aš jo nebeužtikau 
gyvųjų tarpe, bet girdėjau apie jį legen
dų iš Oriolo srities valstiečių. Niekur 
taip ryškiai, kaip partizanų gyvenime, 
neišryškėja tikrasis ir apgaulingas va
dovų autoritetas. Priešo užnugaryje pats 
teisingiausias partizanų veiklos \ krjteri- 
jas yra liaudies numonė apie dalinį ar 
apie paskirą asmenį — vadovą.

Prieš pradedamas eiti partizanų keliu, 
/tai yra, iki susitikimo su Kovpaku, o vė
liau ir po susitikimo su juo, aš esu ma
tęs kelis šimtus partizanų dalihių, — jų 
buvo nesuskaitoma daugybė vokiečių už
nugaryje, — aš supratau vieną tiesą, ku
ri žymiai vėliau aiškiai buvo išreikšta 
Kovpako: reikia daryti taip, kaip nori 
liaudis. Matyti, leitenantas Strielecas, 
kurio aš niekuomet nesu matęs (1942 
metų pradžioje jis žuvo didvyrio mirtimi 
žiauriose kautynėse su vokiečiais Briahs- 
ko miškuose), veikė partizanų tarpe taip, 
kaip norėjo liaudis. Jo vardas buvo ži
nomas visuose kaimeliuose, sodžiuose, 
geležinkelio stotyse .. . Apie jo garsius 
antpuolius prieš esesinius ešelonus, prieš 
geležinkelių tiltus, prieš besiformuojan
čią tuomet vokiečių policiją pasakodavo 
dešimtimis variantų.

Kaip aš vaizduodavausi policiją, besi
ruošdamas Jelce skristi į užnugarį, jau 
esu rašęs. Tikrovė pasirodė visiškai ki
tokia. Štai realybės apybraiža, mano už
rašyta jauna atmintimi pirmomis mano 
ten buvimo dienomis. . v

Pas 26 Bakino komisarų vardo parti
zanų dalinio komisarą įveda prastai at
rodantį žmogų. Jis vilki nublukusius kar- 

»tūninius dryžuotus * marškinius, margo 
audeklo kelnes ir apsiavęs nupiautom 
veltinių galvom. Rankose jis maigo ap- 
kramsnotą kepurę.

— Kaip pavardė?
. — Pliskunovas. Mitrofanas Pliskuno-

vas.
— Policininkas?
— Ko?
— Ar policininkas, klausiu?

• — Ar aš?.. Ne-e... Aš iš apsaugos...
— Ką saugai?
— Ko?

• (Daugiau bus.)

Institutas Kvalifikacijai Kelti

VILNIUS, vas. 10 d.—Rygo
je susikūrusį Visasąjunginio 
instituto kvalifikacijai kelti 
filialą žino daugelis Tarybų 
Lietuvos lengvosios pramonės 
darbuotojų: jame nuolat mo
kosi grupės tekstilininkų, tri
kotažininkų bei odininkų iš 
trijų Pabaltijo tarybinių res
publikų?

Praėjusiais metais instituto 
filiale įgijo specialybę bei- to
bulino savo žinias 220 Lietu-- 
vos TSR lengvosios pramonės 
įmonių darbuotojų — cechų 
viršininkai, meistrai, vyresnie
ji mechanikai bei inžinieriai, 
buhalteriai, fabrikų direkto
riai ir tt. Buvęs “Drobės” 
fabriko darbininkas J. Jurevi
čius, baigęs instituto surengtus 
šešių mėnesių kursus, tapo pa
skirtas tos pačios įmonės mon
tavimo brigados vadovu. Mo
kėsi čia ir verpėjas J. Raišys 
iš Juodupės “Nemuno” teksti
lės fabriko (Rokiškio apskr.), 
tapęs dabar pameistriu.

šiuo metu instituto kursuo
se mokosi 22 mūsų respubli
kos odos ir avalynės fabrikų 
meistrai bei 25 įvairių įmonių 
cechų viršininkai, jų tarpe 
Plungės “Linų Audinių” įmo
nės cecho vadovas P. Ivanaus
kas, busimasis “Laisvės” au
dyklos (Bajorai, Klaipėdos 
apskr.) cecho viršininkas K. 
Jagminas ir kiti.

Iš viso institute savo kvali
fikaciją šiemet kels daugiau 
kaip 2 0 0 Tarybų Lietuvos 
lengvosios pramonės specia
listų,

★ ★ ★
Liaudies Meno
Kilnojamosios Parodos

VILNIUS, vas. 12 d.-—Di
desnius miestus ir pramonės 
centrus lanko dvi visasąjun
gines kilnojamosios liaudies 
meno parodos: vienaK turinti 
vakarinių respublikų liaudies 
meno pavyzdžius, lanko šalies 
rytus, kita, su likusių respu
blikų eksponatais, — vakarus. 
Pastaroji neseniai atidaryta 
Rygoje; po kelių menesių ši 
paroda taip pat bus surengta 
Vilniuje.

Rytines šalieš respublikas 
lankanti paroda turi taip pat 
ir Tarybų Lietuvos liaudies 
menininkų darbų pavyzdžius: 
palangietės I. Volskienės me
džio raižinius, klaipėdiškio F. 
Puškoriaus “žvejo” statulėlę, 
kretingiškio P. žemaičio me
džio skulptūrą “Moteris su 
pjautuvu” ir kitų. Originalūs 
yra M. Gudavičiūtės (Klaipė
dos apskr.) žemaitiški ginta
riniai karoliai, kauniečio K. 
Balčikonio austas kilimas 
“Derliaus nuėmimas” ir A. 
Mironaites kilimas tautosa
kos motyvais. Pateikti vilnie
tės K. Gudonytės audinių ir 
i šs i u vi n ė j i m ų pavyzdžiai.

Abi — rytinių bei vakarinių 
respublikų — parodas organi
zavo Visasąjunginiai Liaudies 
Kūrybos namai.

PALANGOS MIESTO 
TARYBOS SESIJA

’ PALANGA, vas. 10 d.—įvy
ko IV-ji Palangos miesto dar
bo žmonių deputatų tarybos 
sesija. Pranešimą miesto su
tvarkymo’ reikalais padarė 
miesto vykdomojo komite
to pirmininkas K. želvys. 
Jis pabrėžė, kad nuveikta ne
maža atstatant vokiečių . ap
griautą miestą ir kurortą. At
statyta 25 vilos su bendru 7,- 
500 ketvirtainių metrų gyve
namuoju plotu. Per praeitus 
motus ilsėjosi 7,500 dirbančių
jų, ir pionierių lageryje—420 
pionierių. Savas vilas stei
gia taip pat Vilniaus ir Kauno 
valstybiniai universitetai bei 
kitos respublikines organiza
cijos. Tvarkomos kurorto gy
dyklos.

šiais metais numatyti dideli 
miesto atstatymo darbai. Į 
btiv. Tiškevičiaus rūmų kapita
linį remontą bus investuota 3 
milijonai rublių ir juose bus 
įsteigta tuberkuliozės gydy
kla. Mieste bus pravestas van

dentiekis-ir kanalizacija, at
statyti gyvenamieji namai ir 
vilos, bendru gyv. plotu apie 
6,000 ketvirtainių metrų.

Tačiau miesto atstatymo 
darbe yra rimtų trūkumų, ku
rijos iškėlė diskusijose daly
vavę deputatai;

Deputatas J. Markauskas 
nurodė, kad kurorto direkcija 
visai nesirūpina artezinio šu
linio sutvarkymu., parkai ap
leisti, nėra suoliukų. Kuror
to direkcija jau dabar turi 
tuo susirūpinti. r Reikia taip 
pat sparčiau tvarkyti miesto 
gatves.

Deputatas mokytoja L. Tu- 
monienė savo kalboje aštriai 

.kritikavo miesto kultūros na
mų veiklą. Kultūros namai 
neorganizuoja paskaitų bei 
kultūrinių pramogų, užmiršta 
saviveikla.

Deputatas Z. Blindk mies
to vykdomajam komitetui pa
darė rimtą priekaištą dėl ka
rių kapų nesutvarkymo. Jis 
taip pat nurodė, kad Kretin
gos apskrities vykdomojo ko
miteto finansų skyrius ne lai
ku atleidžia kapitaliniams 
darbams skiriamas lėšas. Dėl 
skyriaus kaltės dar nepradėta 
tilto per Ronžės upę statyba.

Sesija priėmė nutarimą, ku
riame miesto vykdomasis ko
mitetas įpareigojamas sutvar
kyti miesto gatves, aikšteles, 
perkelti į kitą vietą turgaus 
aikštę, o senosios vietoje — 
įrengti skverą. Sesija taip pat 
įpareigojo vykdomąjį komite
tą griežtai vykdyti plane nu
matytas statybas, laiku išnau
doti skirtas lėšas.

J. Barčius. .

Mechanizuoja Gamybą
KAUNAS, vas. 6 d.—Stoda

mas į stachanovinę sargybą, 
“Kaspino” kolektyvas 1949 
metams atsisakė nuo valstybi
nes dotacijos, įsipareigojo sau
sio ir vasario mėnesių planą 
įvykdyti 110 procentų, pirma
me ketvirtyje sumažinti ga
minių savikainą 12 procentų. 
“Kaspino” kolektyvas nutarė 
pasiekti, kad 1949 metais 
kiekvienam apyvartinių lėšų 
rubliui tektų gaminių 10 pro
centų daugiau, negu 1948 me
tais. Užsibrėžta dar daugiau 
mechanizuoti gamybą. Meis
tras Kadiša mechanizavo kas
pinų vyniojimą. Tatai fabri
kui per metus sutaupo 8,000 
rublių. Meistras Vasilionis 
pagamino mašiną verpalams 
mechaniškai užtaisyti, ši ma
šina sutaupys 16,000 rublių. 
Sausio mėnešį įrengta šlichta- 
vimo mašina, kuri padės tobu
linti gaminių kokybę.

V. Paulauskas..

Mašinos Standartinei 
Odos Detalių Gamybai

VILNIUS, vas. 5 d.—Vilnių 
pasiekė traukinys iš Saratovo, 
atvežęs Lietuvos odos avaly
nės gamintojams vertingą do
vaną —vadinamąsias Grediro 
mašinas. Tų mašinų pagalba 
greitai ir tiksliai išpiaustomos 
detalės odos avalynės gamy
bai.

Mašinos jau paskirtos “Ti
gro” ir “Elnio” odos kombi
natams. Tatai pirmosios to
kios mašinos Lietuvos odos 
pramonėje.

Kolektyvinių Ūkių 
Autotransportas /

ŠAKIAI, vas. 10 d.-—Sep
tyni kolektyviniai ūkiai — 
“Paryžiaus Komunos,” “Kovo 
8-sios,” Salomėjos Nėries var
do ir kiti — šiomis dienomis 
įgijo sunkvežimius. Jais jau 
vežamos trąšos pavasario sė
jai.

Greitu laiku dar 13 »apskri
ties kolektyvinių ūkių pirks 
automašinas.

V. Junevičius.

“Kalba Marijampolė0
MARIJAMPOLE, vas. 10 d. 

Per vietos radijo mazg^pra- 
dėta vietinių laidų transliaci
ja. Skaidomos miesto bed ap
skrities žinios bei kitokia vie
tine medžiaga.

Svečiai eina pažiūrėti ir paragauti duonkepių ir saldai
ninių darbininkų parodos, pavadintos AEL Union 
Label show, Clevelando Public 'Hall. Apačioje paro- 

rodomi Hotel & Restaurant Employees gaminiai.

Dienraščio ■

LAISVĖS
Didieji Piknikai

r.

t * i

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
savo dienraščio paramai piknikuose 

. . ® <
CLIFFSIDE PARK, N. J.

, Piknikas įvyks sekmadienį

BIRŽELIO 5 JUNE 
Rudan’s Park

207 Walker St., Cliffside Park, N. J.
$ $ e

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ 
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY *
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

® « e
BOSTONO APYLINKĖ 

Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY 
Vose Pavilion Park

Maynard, Mass.

> e «
SHENANDOAH, PA.

Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 24 JULY 
Brandonville Grove

Brandonville, Pa.

$ $ $ 
HARTFORD, CONN.

Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST 
Light House Grove

JSast Hartford, Conn.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Birželio 6, 1949
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DETROIT, MICH.
Pašovimas Victor Reutherio

Sveikai protaujanti ypata 
x negali nepasmerkti tokius žy
gius, kaip pašovimą virš me
tai atgal Walter Reuther ir 
dabartiniu laiku Victor Reu
ther, jo brolio. .

Nereikia pamiršti, kad ir 
pašovimas tokiu būdu Wind
sore vieno Fordo dirbtuvės 
inspektoriaus Alen ką tai tu
ri, ar gali turėti bendro su 
tais provokaciniais žygiais.

Rimtai įsigilinus i visus tuos 
šovimo žygius, kitaip negali
ma, kaip tik turi prieiti iš
vados, kad čia daugiau nieko 
nėra, kaip tik provokacijos 
darbas.

Gali būti ir kitos priežastys 
—tai nesusitaikymas pasida
linti grašiais, kuriuos gaupa 
aukšti unijos viršininkai iš 
kompanijų. Pastarąją išvadą 
darau imant atydon man ir 
kitiems žinomus nuotykius.

Mūsų pačioje UAW - CIO, j 
kada buvo prezidentu II. M ar-j 
tin, tai buvo labai sunku su
organizuoti Fordo dirbtuves. 
Taip greit, kaip tik įrašyda
vo narius j uniją ir aplikacijos 
likosi priduotos H. Martinui, 
žiūrėk, jau keli liko sumušti 
ir išmesti iš Fordo dirbtuvės 
per Bennetto “aniuolus sar- Į 
gus.”

Po daugelio tokių nuotykių, 
išmestieji ir apmušti unijos 
nariai išsirinko slaptą pildo
mąjį komitetą ir pradėjo ti
krą darbą organizavimo For
do dirbtuvių. Bet tas komite
tas nusistatė, kad nei viena 
aplikacija nepateks į Homer 
Martino rankas, neatsidurs) 
centralinėj unijos kontoroj.

Tada tik likosi Fordo dirb-!

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

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

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

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

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS 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 šeirpom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

tik lokalinis, nes tik miesto ir 
valstijos policijos jėgos buvo 
įtrauktos.

I tuvės suorganizuotos, o Ho- 
j merio Martino nebebuvo, nes 
I kitokia valdyba buvo, tik 
Martinas gavo savo grašius 
nuo Fordo įsteigiant jam biz- 

i nį, kurio jis nemokėjo vesti.
Daugeliui yra žinomi AFL 

i vadų parsidavimai išnaudoto- 
• jams, bet geriausiu pavyzdžiu 
tai J. L. Lewis, kada jis su 
Farringtonu susipešė dėl va- 

i d o vystės mainierių unijoj ir 
Lewis apkaltino Farringto- 

i na, kad jis, gaudamas 25 
tūkstančius algos iš mainie- 

i rių unijos, taipgi esąs parsi- 
' davęs Peabody anglies kom- 
, panijai, iš kurios jis, Farring
tonas, gaunąs 25 tūkstančius į 

i metus už neorganizavtrpą 
mainie.rių to anglies trusto.

Farringtonas tada atsikirto 
Lewisui pasakydamas, kad 
jis, Farringtonas, būdamas 

: žentu Peabody, gaunąs kaip 
i žento algą, bet J. L. Lewis už 
neorganizavimą West Virgi
nia mainu ir nebūdamas žen- -
tu, vistiek gavęs pusę milio- 
no dolerių nuo tų W. Virgini
jos kompanijų.

Gali būti, kad šie.“ šoviniai, 
tai nepajėgimas pasidalinti 
grašiais, bet manau, kad tai 
greičiau bus provokaciniai žy
giai sukėlimui pagiežos prieš 
komunistus laike kylančios re
akcijos.

Tą išvadą darau todėl, kad 
šiandien, kaipo po Walterio 
Reutherio pašovimo, taip ly
giai ir dabar Victor Reuthe
rio, kuodidžiausios pastangos 
dedamos per vietinę policiją, 
visą geltonąją spaudą, suver- 
tiniui tų šovimų ant komu
nistų. Bet iki šioliai su Wal- 
teriu Reutheriu dalykas buvo

Dabartiniame nuotikyjfe su 
Victoru liekasi įtrauktas FBI, 
dalykas paimamas ant nacio- 
nalės skalės.

Apgailėtinas dalykas, kad 
kaip Walteris, taip ir Victoras 
Reutheris savo nesąmonėmis 
pagelbsti reakcijai darydami 
išvadas, kad tai “raudonieji,” 
komunistai, tą galėjo padary
ti. Tokiais savo pareiškimais 
jie tik daugiau pagelbsti reak
cijai įsitvirtinti.

Komunistai niekad neskel
bė ir nepraktikavo teroro. Te
roras tai darbas pakvaišėlių ir 
sužinių reakcionierių. Pavyz
džiai, tokių darbų buvo iškel
ta per buvusį Wisconsin© Vals
tijos senatorių La Follette, ku
rio tyrinėjimo 8 tomus Sena
to leidinio turiu ant rankų.

Šiandien, kad padaryti tuos 
15 milionų organizuotų darbi
ninkų bejėgiais, pirma reikia 
pulti ant komunistų, po tam 
su parsidavėliais ■unijų viršyto
mis, tokiais, kaip Beck, Wall 
ir kiti, reakcijai bėdos nebe
bus ir fabrikantai galės dary
ti, ką nori, su organizuotais 
darbininkais’, rankos jiems bus 
liuosos.

Kadangi šiandien įeina Te
dera lis FBI, tai galime tikė
tis, kad jie galės surasti savo 
tokius “komunistus,” kaip kad 
New Yorke teisme pasirodė, 
kad FBI agentas prirašė savo 
gimines ir pažįstamus prie 
Komunistų Partijos ir apsisu
kęs išdavė juos valdžiai kaipo 
komunistus.

Tokių žygių galima laukti 
ir tikėtis iš reakcijos pusės, 
bet tai dar sykį parodys, kad 
reakcijai reikia tik provokaci
jos, kad užgniaužus balsą, ky
lantį iš liaudies.

Šovikų reikia ieškoti tar
pe silpnapročių ir provokato
rių, bet ne tarpe komunistų. 
Ten jie bus surasti.

Bet gal užpakalyje jų stovi 
milionai dolerių ? J. Danta.

Wilmos Jokubkaitės 
Sveikatos Padėtis

Wilmos liga yra Tubercular 
Meningitis. ‘ Gydoma ji naujai 
išrastu vaistu streptomycin. 
Nors jau- mėnesis 'laiko, kai 
mergaitė ligoninėje, bet jos 
sveikata dar gana blogoje pa
dėtyje. Negali dar nei pa
sėdėti ir nieko nemato (akla). 
Vienintelis jos džiaugsmas, 
kad jau gali pati viena apsi
versti nuo vieno šono ant kito, 
ir kad slaugės jai perskaito 
atsiųstas į ligoninę atvirutes.

Atviručių Wilma gauna ga
na daug ir ji nesitikėjo, kad 
žmonės ją taip užjaučia. 
Kiekviena gauta atvirutė jai 
džiaugsmas. Ir taria visiems 
širdingą ačių, kad jos neuž
miršta.

Wilma gauna ir dovanų. 
Vertingą dovaną gavo iš 
Bridgeport, Conn., nuo .savo 
tetos Tamošiūnienės ir jos 
šeimos. Pinigais gavo: L. ir 
P. Malinauskai $10, J. ir A. 
Marquardt $5, A. ir P. Baltu
čiai $5, St. Vaičiulionienė, ir 
A. Mockienė $5, Matukaiciai 
$5, P. Jančienė $3, M. Pleč
kaitienė $2; po dolerį: J. ir 
E. Stuilgaičiai, Dorothy Yu- 
den, Ruth Juodaitis ir k. ; no
sinukių gavo nuo Mrs. Peters 
ir cicerietės Stanevičienės. 
Vertin'gą dovaną gavo nuo K. 
Karosienės, iš Californijos. E. 
Zaldokienė prisiuntė taipgi 
vertingą dovaną.

Visiems aukavusiems Wil- 
ma taria, širdingą ačiū ir ti
kisi kai kada atsilyginti. Taip
gi prašo, kad dovani) nesiųsti 
ligoninėn, geriau į namus.

Jos adresas: Wilma Jokub- 
ka, Contagious Diseases Hos
pital, 3026 S. California Ave., 
Chicago, ill. S.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

** ....

“Kuriuo laiku tikiesi atšaukimo Taft-Hartley?”

Miami, Fla. New Haven, Conn.
Kodėl Pietų Valstijos Nešven

čia Memorial Kapinių 
Dienos?

Pernai per Memorial Dieną 
mes gyvenome Jacksonville.], 
Fla. Daug miesto gyventojų 
išvažinėjo, miestas pasiliko 
pusiau tuščias, nebuvo jokių 
paradų nei kapų atgailų su 
prakalbomis. Mes labai ste
bėjomės, kodėl nešvenčiamą. 
Kaip gyvenome Easton, Pa., 
tai kožni metai šventėme. 
Surengdavo šaunius para
dus, ant Delaware upės pa
leisdavo botuką su gėlėmis 
linkui Philadelphijos; po tam 
su benais visas paradas pa
traukdavo linkui kapinių, at- 
grieždavo Himną, atgiedoda
vo solo, pasakydavo prakal
bas prie žuvusiųjų karių ka
pų, kurie kovojo už šios ša
lies laisvę, konstituciją ir ver
gijos panaikinimą.

Ilgiau pagyvenus Floridoj, 
nenoromis priseina susipažinti 
su šautų tvarka ir papročiais, 
pasiskaityti visokių istoriškų 
vadovėlių, su žmonėmis pasi-z 
kalbėti dienos klausimais. Da
bar visi neaiškumai išsisklai
do. Mūsų pietų valstijos nešven
čia Memorial kapų dienos to
dėl, kad buvo pralaimėtas Ci
vilinis Karas, kuris panaikino 
negrų vergiją, tai ir po šiai 
dienai vergų kupčiams pikta 
ir graudu, kad negrai buvo 
išplėšti iš vergijos nagų ir 
pripažinti žmonėmis. Vergų 
kupčiai ir jų. agentai aiškina: 
Esą, mes pralaimėjome karą, 
pralaimėjome negrus, tai ko
kiems' velniams mes turime 
švęsti Memorial Day, ar kad 
northiečiai iš mūs pasijuoktų? 
Jie net pasirūpino ir pasiuntė 
niekšą aktorių, kuris nužudė 
prezidentą Abrahamą Lincol- 
ną. Lincolnas pasekmingai 
vedė civilinį karą ir jį pasek
mingai užbaigė.

Tokiu būdu Memorial die
noj mūsų paštas, bankai, val
diškos įstaigos, krautuvės, kir
pyklos buvo atdaros. Biznia- 
vojo visais garais, kaip Mia- 
mėj, taip ,ir kitose valstijose. 
Tačiau, medalis turi ir antrą 
savo puse, nes plačiau .mąs
tanti piliečiai kitaip mano ir 
šneka. Esą, mes per kruvi
nąją revoliuciją vadovybėje 
George Washington© išsikovo
jome laisvę, demokratinę 
konstituciją, išspirdami anglus 
monarchus ir lordus šunims 
šėko piauti. Tai dar ne vis
kas, daug žuvo mūsų karių- 
jaunuolių pirmame ir antrame 
pasauliniame kare, tai Memo- 
rial-kaphiių dienoj mes turė
tume švęsti ir atiduoti aukš
čiausią pagarbą mūsų žuvu
sioms didvyriams. Apart to, 
jeigu civilinis karas iškovojo 
negrams laisvę, nors ir nevisai

Gegužės 29 dieną pas mus 
buvo didelis įvykis. Brookly- 
no aktoriai suvaidino veikalą 
“Mūsų Gyvenimo žaizdos,” 
kurį parašė R. Mizara. Vei
kalas įdomus ir buvo gerai 
suvaidintas, žmonių atsilankė 
labai daug, kaip pagal mūsų 
kolonijos. Reikėtų, kad šis 
veikalas būtų suvaidintas ir 
kitose lietuvių kolonijose. \

Pasibaigus parengimams 
svetainėse rengiamės prie pa
rengimų lauko pusėje. Liepos 
3 dieną įvyks net du piknikai 
dienraščio Laisvės naudai, 
vienas Brooklyn©. kitas May- 
narde, Mass. Mūsų kolonijos 
pažangūs lietuviai jau turėtų 
dabar prie jų rengtis.

Rugpjūčio 14 dieną atsibus 
piknikas Laisvės paramai, Lie
tuvių. Parke, Light House 
Grove, E. Hartforde. Bilietai 
jau dabar pardavinėjami. Vi
si ir visos ruoškimės prie jo.

★
Nedarbas ir pas mus. iš 

fabrikų ir dirbtuvių palei
džiant darbininkus ramina, 
kad būk greitai vėl pradės 
dirbti ir jie bus pašaukti at
gal į darbą. Bet nelabai kas 
tam tiki, nes visi žino, kad 
tą pat sakė ir tiems, kurie 
jau gan seniai iš darbo atleis
ti. Kitiems jau sunku gy
venti, nes yra po penkis mė
nesius be darbo.

Dipukų yra. Teko sužinoti, 
kad viena tokia šeima iš še
šių asmenų turi pragyventi iš 
$24 savaitinės algos. Su
prantama, kad tai sunku pra
gyventi. Daugelis ių žmonių 
gailėsis, kad negrįžo į tėvy
nę. Mat, jiems'Vokietijoj tik 
gerąsias puses Amerikos rodė, 
bet ne tikra darbo žmonių 
gyvenimą.

Patarčiau visiems nariams 
lankyti kuopų ir organizacijų 
susirinkimus. Kada nesilan
kote, tai ir nežinote, kas yra 
veikiama . Gi laikas svarbus, 
darbo organizacijoms daug.

J. S. K.

pilną pietų valstijose, tai kas 
čia tokio blogo? Vergų kup- 
čių, agentų ir magnatų šak
nys dar ne visur išrautos. Kiti 
jųjų ir dabar žlumbia. Bet 
kas jų paiso. Progresyvė vi- 
sumenė su negrais broliškai 
sugyvena, veikia, ypač darbo 
klasės reikalais. Tai visų 
bendri reikalai už pagerini
mą sąlygų, duonos kąsnio, bu
to ir drabužių. Nuo darbda
vių geruoju nieko negausi. 
Čia gyvuoja kelios unijos, 
aiors jos ir pusėtinai palšos,' 
tačiau geriau negu niekas.

V. J. Stankus.

Pittsburgh, Pa.
' TRUMPOS ŽINUTĖS

Gegužės 29 dieną atsibuvo 
puošimas Lietuvių Tautiškų 
Kapinių, West View. Suva
žiavo lietuvių apie pora šim
tų. Buvo užkandžių ir gėri
mų.

Apie 3-čią valandą kapinių 
pirmininkas P. Pivariūnas pa
sakė trumpą*kalbą aiškinda
mas kapinių reikalus ir pa
kvietė Rodzukiną pakalbėti. 
Jis nusiskundė, kad nevisai 
gražiai kapai atrodo. Rašti
ninkas Jonas Urbonas ir iždi
ninkas J. Virbickas taipgi ta
rė po kelis žodžius nurody
dami, kad stoka finansų. Ant 
galo buvo pakviestas pakalbė
ti Antanas Janulevičius 
(Jonston), kapinių gaspado- 
rius. Jis nurodė, kad atlikta 
tūli darbai ir praplėtimas ka
pų, kas kaštavo arti $5,000. 
Sakė, kad atliekami tam ti
kri darbai, kad sukėlus fi
nansų.

Gegužės 22‘ d. turėjo atsi
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
■FA W W W W W V WV “ t* Tr•Jrnr^’Tr’ 1

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 

- ' I.. -- . - - - - —------------------------------- - ■  - - If-
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būti LLD 4-tos apskrities 
konferencija, bet delegatų 
mažai atsilankė. Todėl at
laikytas tik pasitarimaa, o 
konferencija atidėta ant to
liau. Bus pranešta vėliau, ka
da ji atsibus.

Apsivedė Mažuknų jaunes
nis sūnus. Taipgi apsivedė 
Kazimiero Adomaičio dukra 
ir Antano Povilonio sūnus. 
Visi šie lietuviai vedė su kitų 
tautų ypatomis.

Parvežta palaikai kareivio 
iš Francijos Sablaucko, kuris 
karo laiku ten mirė nuo plau
čių uždegimo. Palaidotas su 
apeigomis.

D. P. Lekavičius.

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis biznierius privalo 
pasiskelbti dienraščio Lais
vės jubiliejinėje laidoje, ku
ri išeis rugsėjo - Sept. 16 
d., 1949 m.

' ★ ★★

Ar gavote Laisvei naują 
skaitytoją jubiliejaus atžy
moj imui?

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

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

MArket 2-5172

TELEVISION
SHUFFLE BOARD '



NeuYork(i^/?/^l7tiiloi
Karštai Gynė Spaudos 
Laisvę New Yorko 
Mokykloms

ir pa- 
atsto-

Daugelio liberališkų 
žangiųjų organizacijų 
vai karštai gynė spaudos lais
vę miestavosios švietimo Ta
rybos posėdyje praėjusį ket
virtadienį įvykusiame susirin
kime, Brooklyne.

Ragangaudžiai pasimojo 
prašalinti iš mokyklų kožną 
laisvesnį ir šviesesnį žodį ir 
raštą. Priėjo prie.to, kad pa
siūlyta iš naujo atmesti net 
savaitinį žurnalą The Nation. 
Jis buvo prašalintas pernai už 
Paul Blanchard’o straipsnį, 
kuris nepatiko klerikalams.

Posėdyje buvo leista orga- 
* nizacijoms pasisakyti už ar 

išmetimą. Viršininkas 
po lygų skaičių kalbė- 
nors protestuojančių 

neįleidimą mokyklosna

tiesiog

Didmiesčio įmones Protes- Kas Tuos Biliūnus

Už Savaitės Sekmadienį Visi 
Į Pikniką Linden, N. J 

ę_________
Sekmadienį, birželio 12-tą, 

visi keliai turi vesti į LDS 
Trečios Apskrities' pikniką, 
kuris įvyks Liberty Park, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J.

Rengėjai tikisi svečių ne tik 
iš New Jersey valstijos, bet 
ir iš New Yorko. Atvykę pa- 
remsite savo organizacijos 
apskritį, ir kartu susipažinsi
te su visos apylinkės lietu- i 
viais. Tyras oras, graži nuo
taika, prie geros A. Pavidžioįir po kairei 
muzikos pasišokus, nuteiks! 
linksmumą sekamai visai sa-J 
vaite i.

Svetainėse parengimai u žsi-1 
darė. Vasara pačiame gražu- Į mis : 
me. Ir visiem žinotina, kad 
ir atsitikime lietaus piknikas 
vistiek įvyks. Svetainė užti
krina pastogę šokiam ir blo
gam orui ištiktis, tad' prašo-

me atvylc t i 
ar lietingas 
mes, kad gamta bus 
ir bus graži diena.

KELRODIS

e

į pikniką—gražus 
oras. Tačiau tiki- 

tinkama

York o ir 
Skyway,

Jūs ir Aš Prisidedame 
Prie Išmetimo 
Žmonių iš Namą!

Netikite. Paklauski te

važiuojant iš New 
pervažiavus Pulaski 
Jersey City, imkite kelią 25- 
tą tiesiai iki Linden, Wood 
Ave.; sukite po dešinei ii* ja 
važiuokite iki Simson Avė.;

vieną bloką iki 
Mitchell Ave.

Iš New Yorko traukiniai iš-; 
eina nuo 33-čios gatvės Penu, 
stoties sekamomis valando- 

11 :40, 1 :05, 2:10, 3 :35, 
4 :08, 4/:50. Iš Elizabeth bu- . 
su 44-tu iki Wood Ave. ir iš- Į 
lipti ant Simson Avė.

Kviečia visus,
Rengėjai.

tuos Prieš Teisiamų 
Komunistų Kalinimus

Teisėjo Medinos žiaurumas, 
i —pasiuntimas kalėjimai! trijų 
komunistų vadų, — supurtė 
pažangesniąją New Yorko vi
suomenę.

—Šis teisėjo Medinos žygis 
yra baisus,—kalba žmonės.— 
Mūsų teismas verčiamas į fa-

apie 
tai kaimo Shavertown gyven
tojų. Daugelis iš jų, gyve
nančių prie Delaware River 
rytinės ašakos — šimtai šeimų
—apleidžia slėnį dėl to, kad j 
mos, gyvenantieji net už 120 
mylių, .atimamo nuo jų namu-

i kus ar žemę, ant kurios jų ; 
namukai stovi.

Mums reikia to slėnio na-i 
turališkam naujam ežerui, i 
kad. užtikrinti New Yorkui iš-įbuoto jus. 
tekliu vandens. Mūsų 
užpirko ten 15,000 akrų to kėlė savo protesto balsą prieš 
slėnio. Kada pastatys tven-! teisėjo žiaurius darbus, 
kinį, ten bus 100 pėdų gelmės!

žinia, teisėjas nu- 
kalėjimai! tris teisia- 

komunistų vadus
Winston’a ir Ilall’ą

Kaip 
smerkė 
m uosius 
Gates’ą,
Gates’ą jis pasiuntė kalėjimai! 
už tai, kam šis atsisako iš
duoti kitus komunistus dar- 

.... , mumvmjuo. O Winstona ir 
miestas! Ilall’ą — už tai, kam’’jie pa

Jungtinių Valstijų konstituci
ją-

Civil Rights Congress šau
kia didžiulį protesto mitingą. 
Mitingas įvyks antradienį, bir
želio 7 dieną, 4:30 vai. po 
pietų, Union Skvere, New 
Yorke.
. Rengėjai kviečia visus New 
Yorko žmones dalyvauti šiame 
masiniame mitinge ir pareikš
ti savo balsą prieš neleistinus 
teisėjo, elgesius. N.

Dolerių Ten Veš?
Kalbėdamas stambiųjų biz

nierių Rotary Klubui bankie- 
te, įvykusiame birželio 2-rą, 

Į Commodore Hotel, ponas Ro
bin Brook, Bank of England 
direktorius, sakė, jog ameri
kiečiai atostogomis vakarinė
je Europoje praleisiu apie 
$2,500,000,000 iki 1951 me
tų.

Ar jūs važiuosite? Na... 
Dėl ko nė? Stoka pinigų? 

i O visgi kas nors už jus ten 
praleis du ir pusę bilionų do
lerių.

Svarbus Mitingas, Kuriame
Lietuviai Turi Dalyvauti

, Tūli gal buvo ton gyveni- 
mu nepasitenkinę.. Tiems bus ■ 
proga išeiti su šiokiu tokiu at-1 
lyginimu už išėjimą. Bet ki
ti buvo ten gerai įsikūrę, tu
rėjo nemažą plotą geros že
mės, ganyklas, sodus. Tie ro- 
kuoja, kad už gaunamą mo-

i kosti šiame brangume nebe
galės taip gerai įsikurti

| joje vietoje.

Jeigu tai]i teisėjas Medina i 
elgsis, tai iš vienuolikos teisia- i 
mųjų, greit visi bus sukišti į ■ 
kalėjimą pirmiau, negu . teis-1 
m as baigsis.

Žmonės siunčia teisėjui Me- ■ 
dinai telegramas, protestuo
jant prieš hitlerinį žygi Jung- 
tinių .Valstijų teisme, prieš i 
vertimą liudininkų laužyti

L. K. Klubo Nariams
Visuomet Įvykstantis pirmą

Mieste dar esą 4,000 akrų I antradienį mėnesio, šis mūsų 
tuščių lotų, kuriuose auga susirinkimas (tik tam vienam 
čiaudulio žolė (ragweed). Jau kartui) nukeliamas j antrąjį 
pradėjo pufl’kšti su 2-4-D. antradienį — įvyks birželio 
Pirm pradėjimo naikinti, ■ 14-tos vakarį, paprastu lai- 
1946 metais, aprokuojama bu- ku, toje pa 
vus 10,000 akrų. Valdyba.

VEDYBINĖS KORTELES
Dienraščio Laisvės Spaustuvė

Spausdina Vedybines Korteles
WEDDING INVITATION

bus penk-

Bau

Birželio 10 d. (tai 
tadienis) New Yorke įvyks di
džiulis mitingas, 
Komitetas Taikai 

šiame mitinge 
mūs kalbėtojai,
bus Yale Universiteto profe
sorius Maršalka.

Taipgi kalbės: rusų,

vių, ukrainiečių, latvių ir estų 
kalbėtojai.

kurį rengia
Ginti.
kalbės žy-

kuriųc

Mitingo
Plaza, 66

vieta: Manhattan
E. 4th St., New

Leido Pakelti
Telefonų Kainas

tarpe

Ar Norite Važiuoti 
Į Ekskursiją?

prieš 
leido 

Į

tojų, 
prieš 
žurnalo The Nation organiza
cijų skaičius buvo daug dides
nis.

Neįsileisti siūlė Amerikos 
Legijono grupės, Knights of 
Columbus, Katalikų Veiklai 

. Koordinuoti Komitetas ir mo- 
, kytojų atskala, pasivadinusi 

Teachers Alliance.
Įsileisti reikalavo: AFL 

Teachers Gildija, CIO Teach
ers Unija, American Civil Li
berties Unija, American Li
brary Association, Public Ed
ucation Association, United 
Parent Associations, Americ
an Labor Partija, Liberalų 
Partija.

Mokyklų viršininkas dr. 
Jansen trukdė kalbantiesiems 
prieš varžymą ‘ spaudos lais
vės, o New Yorko Advokatų 
Gildijos atstovo N a t han 
Frankel kalbą kartą 
pavadino “melu.“

Teko užgauliojimų 
krikšto “raudonąja.“
pro-komunistinių grupių 
The Nation redaktorei Miss 

-Fred Kirchwey.
Kaip į visą tai atsineš ta-į 

ryba, dar nežinoma. Ji savo : 
nuosprendį gal paskelbsianti 
sekamame susirinkime, kuris 
įvyks birželio 23-čią.

Visa tai dedasi už 158 metų , 
r po priėpiimo Teisių Biliaus, ' 

garantuojančio “žodžio ar į 
spaudos laisvę.“ Norima vers-I 

• . ti mūsų moksleivijos protą 
maitinti tiktai tuo, ką užgirs 
klerikalai.

Apetitai tų ponų dideli, pa- 
simota apžioti daug, tik ne iš į 
savo kąsnio.

Keiston padėtin būtų įėju
si mūsų šalis, jei vienas ga
lėtų diktuoti šešiems, ką jie 
turi skaityti, o ko neskaityti— 
tokioje maždąug proporcijoje 

- Didžiajame New Yorke dabar 
• yra katalikai palyginus jų 

skaičių su kitų religijų žmo-1 
nių ir laisvamanių.

Vėliausiu pačių klerikalų I 
skelbimu (juose visuomet mo
kama gerai pasigirti) visame 
didmiestyje katalikų buvo 1,- i 
183,417. Gi oniesto organų 
vėliausiu aprokavimu (1948 

Jin.) visų gyventojų didmiesty
je buvo 7,888,000.

Primintina

lietu-

Prasidės
Lietuvių 

ma dalyvauti!

7:30 vai. vak. 
visuomenė kviečia

Busy Linijoms Leido 
Pakelti Fėrą

ruošia 
nors išvažiavimą 
kursiją. 
laivu i

Kiekvienais metais LKM 
savo mokiniams kokį 

arba eks- 
Šiemet važiuosime

žaidimų vietą — Rye 
šeštadienį, ’birželio 

25-tą, bet, jei tą die
tai važiuosime ant 
sekmadienį, birže-

Valstijinė Public Service 
Commission leido Bronx ir 
Manhattan aptarnaujančioms 
privatiškoms busų kompani
joms pakelti fėrą nuo dabar
tinių 7 iki 8 centų. Tikimasi, 
kad leis pakelti ir Queens fė-

ir net 
“nare|

ir Beach.
(June)
ną lytų, 
rytojaus, 
lio 26.

Kurie neturite tą dieną kitų 
užsiėmimų, ir norėtumėt 
linksmai su 
ti dieną, esate kviečiami va
žiuoti kartu, nes, kuo dides
nė susidarys grupė, juo bus 
daugiau įvairumų ir visiems 
bus linksmiau.

Tose vietose, kur teks var
toti busą ir subway ir kur nė
ra nemokamų persėdimo sto

ri ab areiti, fėras su transfėru

Valstijinė Public Service 
j Commission leido New York 
• Telephone Kompanijai pakel- 
1 ti telefonu bilos kaina 8 nuo- v v
' šimčiais ant vietinių pašauki
mų . ir iki 10 nuošimčių ant 

i tolimųjų (long distance).
Aprokuojama, kad tais prie

dais firma turėsianti ekstra 
pajamų $26,000,000 metams. 

I

Mažiausia vartojančiam, ku
ris dabar moka $3.25 per 

į mėnesį (minimum charge), 
■ prisidės per mėnesį apie 26 
1 centai daugiau kompanijai ir 
dar keli centai reikės : 
ti daugiau federaliams ir vie
tiniams taksams, kurie uždėti 
ant telefono, bet kuriems ap
mokėti firma nelies savo pel-

a

Selma Kaye, dainuoja-vaidina 
keliaujančioje operos trupėje.

Dėlei vedybų ar kokių nors kitų įvykių ii’ parių’, .reikale, , 
atsispausdinti užkvietimų-invitation kortų, prašome kreip- 1 
tis į Laisvės spaustuvę. |

Laisvės spaustuvė padarys jums korteles moderniškiau- Į 
siomis raidėmis. Jūs patys pasirinksite raides ir kortelių į 

formą. ’
Tuom reikalu kreipkitės:

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

jaunimu praleis-1 kainuos 13 centų.

Miglos Šposai

įjai ir g' 
mokė- &

no, uždės ant vartotojų.
Visoje valstijoje šiuo tarpu 

esama 3,100,000 telefonų, iš 
tų 1,750,000 mūsų didmiesty
je.

i BROOKLYN «
g LABOR LYCEUM! 
| DARBININKŲ ĮSTAIGA S 

gSalčs dėl Balių, Koncertų, Ban-g 
$kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.2 

Puikus steičius su naujausiais g 
Įtaisymais. «

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS jį 
Kainos Prieinamos. jį

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

s
S

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

ZUPP’S BAR 411BROOKLYN^ Y.

Laivas MESECK LINE kas- 
! dien išplaukia: nuo Battery 
! Place prieplaukos * 10 :15 vai. 
I ryto. Mes nutarėm čia su- 
. sitikti birželio 25, ne vėliau 
kaip 9:30 ryto, kad būtų ga
na laiko apsirūpinti bilietais ir 
kt. Bilieto kaina: suaugu
siems, šeštadieniais — $1.50, 
sekmadieniais — $1.75; o 
vaikams visomis dienomis tik 
70c.

Į Battery Place prieplauką 
privažiuoti galima sekamai:

1. Lexington Ave. Subway, 
Bowling Green linija ir išlip
ti ant South 
ties; į Lexington Ave. (IRT) 
liniją galima veltiii persėsti 
nuo bile BMT linijos Union 
Square ir Canal (Broadway) 
stotyse.

2; Long Island Railroad taip
gi priveš iki prieplaukos, iš-

Birželio 2-ros rytą didmies
ti ir artimas apylinkes buvo 
užgulusios tirštos, labai retai 
čia pasitaikančios miglos. Per
važos vėlavosi iki arti valan
dos, o vietomis visai sustabdy
tos nuo 1 iki 10:30 ryto. Re
gėjimo tolis—mažiau šeštada
lio mylios. Laivai taipgi ne
galėjo Įplaukti į uostą. Lėktu
vai buvo visai sustabdyti per 
arti 8 valandas.

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD (BROOKLYN)

LDS 103 kp. susirinkimas ivyks 
birželio (June) 7 d., 8 vai. vakare, 
Shapolo-Vaiginio salėje, 147 Thames 

St., Brooklyn, N. Y. Šis susirinki
mas bus svarbus, dalyvaukite visi ir 
užsimokėkite duokles, kad nesusi- 
spenduotumėte. — P. Babarskas, j 
prot. rast. (131-2)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. <
.. . , (1—2 dienomValandos . į g—g vakarajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN - 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter 
KAPISKAS

Ferry sto-

Birželio 7-tą pradės darbus 
nuvalyti keturių blokų plotą 
ties Bellevue ligonine, kur 
statys naują New York Uni
versity - Bellevue Medical 
Center priedą, kainuosiantį 
$32,000,000.

g gynusį os 
ation teisę pa

silikti mokyklose organizaci-
X jos nėra anti - katalikiškos I lipant South Ferry stotyje 

. ■ (kaip kad ir žurnalas nėra 
anti-katalikiškas). Jos tiktai 
nesutinka, kad viena kuri gru
pė galėtų diktuoti, uždrausti 
spaudos laisvę kitoms gru
pėms. T—a.i- . v

!■ r.

r B:

Pirmasis būrys New Yorko 
miestiečių, 90, išsiųsti Dutch-' 
ess apskritin “uogelių rinkti“ į 
—ne sau, pas stambiuosius j 
farmerius, kenavimo fabri
kams.
Kitai savaitei' jau suregistruo- i 
ta 110 rinkėjų.

3. Galima privažiuoti ’ 
BMT linija, tik reikia Canal 
(Broadway) stotyje paimti 
Local traukinį ir išlipti White
hall St. stotyje.

s

4. Kuriems paranku, 
privažiuoti prieplauką 
7th Avė. linija, išlipant 
tory Place stotyje.

Jei atsirastų norinčių
i žiuoti iš New Jersey pusės, 

Jie gyvens kempėse. Į tai iš ten laivas išplauks nuo 
į Exchange Place prieplaukos 
9:30 vai. ryto. Exchange PI. 
prieplauka randasi netoli 
Pennsylvania geležinkelio sto-

gali 
IRT 
Bat-

va-

MIRE
William Obritis, 64 metų 

amžiaus, gyvenęs 1421 Broad
way, Brooklyne, mirė birže
lio 4 d., Kings County ligo
ninėje. Pašarvotas grab. M. 
Bieliausko koplyčioje, 660 
Grand St., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks birželio 7 d., Most 
Holy Trinity kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Mary, dvi dukteris 
Mary Sazio ir Victoria, 4 sū
nus — Anthony, Lawrence, 
John ir Daniel; seserį Marga
ret žarskienę ir 11 anūkų.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi ctirek. Bieliauskas.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home I ‘
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway' 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

■■ $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

ir a
Moundsville, W.‘ Va. —

14 kriminalistų kalinių pa- ties, Jersey City, N. J. 
bego iš kalėjimo. . šis pakvietimas važiuoti j

ekskursiją, kartu su-informa
cijomis/ norintiems važiuoti 
patartina išsikirpti ir pasitau- 

kad nepamirštumėt.
LKM Valdyba.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

i A-7X*

pyti, Tel. EVergreen 8-9770

BAR & GRILL
Egzaminaoįam Akis, 

Rašome Receptas :
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- 
- žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas.

Peter Kapiskas

Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD ,
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-81^4

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSI LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Birželio 6, 1949
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