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Dienraščio XXXI

atvyko iš Vokietijos “buvęs 
Lietuvos kariuomenes genero- i 
las” Walter Rėklaitis,

Rėklaitis pasigyrė spaudos) 
korespondentams, jog kadaise 
Lietuvos kariuomenėje jis bu
vo “dišvašeris” — indu plo
vėjas. Iš dišvašerio Smetona 
Rėklaiti pakėlė i generolo ci
ną, o būdamas generolu, jis 
turėjo net penkis šunis!

Dabai- generolas Rėklaitis ir 
vėl grižo prie savo senos pro
fesijos: plauna jis Sheraton ! 
hotelyj “dišes.”

Darbu generolas pasitenki- ) 
nęs — matyt iš paveikslo, til- ; 
pusio worcesteri.sk jam laikraš- ; 
tyj : laiko jis rankoje dišę su ' 
svečio paliktais valgio liku
čiais ir smagiai šypsosi.

— Man visvien čia geriau 
negu tiems, kurie gyvena “1 
rusu tironijos padu !” — išdi- i

500,000 Angliakasiu KP^KnAI.JlJRES
Pertraukia Darbą 
Vienai Savaitei
Lewis Sakė, Staptelėjimas Reikalingas, nes Jau Daug 
Prigaminta Anglies, ir todėl Samdytojai Sauvaliauja

Washington. — Apie pu
sė miliono mainierių šį pir
madienį nustoja dirbę 
minkštosiose ir kietosiose 
angliakasyklose visoje šaly
je, ir negrįš darban per iš
tisą savaitę. ' .

John L? Lewis, šaukda- 
po mas juos pertraukti darbą, 
di-; išdėstė, kodėl pertrauka 

džiąi skelbia šis iš dišvašerio reikalinga, būtent: 
tapęs generolu, iš generolo vėl Jau prikasta dideli ang- 
dišvašeriu šlovingasis genero-{lies perviršiai; todėl kom- 
las... į panijos pradėjo sauvališkai

Tai ii- gerai, kad generolui Į elgtis su mainieriais. Vie- 
Kerai.’ ' nūs angliakasius jos palei-

* * * idžia iš darbo; tūliems duo-
Joks visuomeniniai naudin- da dirbti tik 2‘ iki 4 dienų 

per savaitę.
Tuo tarpu kai kuriose ki- 

I tose kasyklose kompanijos 
visais garais dieną ir naktį 
varo paskubos darbą. Kar
tu samdytojai stengiasi pa
naikinti unijines angliaka
siu teises.

gas darbas žmogau nepaže
mina, tik tegu žmogus neže
mina darbe. >

Jei generolas Rėklaitis pa
siryš, jis galės senatvėje, kaip 
buvo jaunatvėje, patapti nau
dingu visuomenei žmogumi.

Teisingai dirbdamas, jis ga
lės Įstoti j darbininkų uniją ir i 
bendrai su kitais kovoti už 
didesnę algą ir geresnes dar- Vienas Singer Fabrikas 
bo sąlygas.

Jis privalo žinoti tai: jeigu 
šiandien Amerikos darbinin
kai, bendrai, turi neblogas 
darbo sąlygas, tai tik dėl to, 
kad jie už jas ryžtingai kovo
jo.

Rėklaitis, kaip buvęs gene- trininkų Unija.
rolas. galėtų ’neblogai‘kovoti Sutartis pagerina darbi- 
pikietininkų gretose streiko pinkams apmokamas ato- 
metu prieš streiklaužius. < stogas (vakacijas)* ir se-

* * * jhatvės pensiją: naujiems
Taigi šiuo metu Amerikoje darbininkams prideda pus- 

tarp Dievo paukštelių jau trečio cento valandinės al- 
yra trys d.deh generolai: pusmečio darbo, 'o
R^ikis. ,r Stasys' po ištisų metų dar tiek pat

Raštikis, sakoma, gyvena i ^a^e^a algą.
South Bostone. Kokią profe- i. CIO elektrininkai tęsia 
siją Amerikoje Raštikis pasi- i streiką prieš Singer kom- 
rinks, liekasi palaukti ir pa- panijos fabrikus Elizabe- 
matyti. 1 the, N. J., ir Bridgeporte,

Černius, reikia pasakyti, at- Conn. Net E 1 i Z a b e- 
vykęs Amerikon gudriausią th O miesto majoras peikė 
šposą iškirto: jis nuvyko fa- kompaniją už • atsisakymą 
brikan dirbti, prie mašinos tai’tis SU streikieriais. 
buvo nutrauktas jo paveiksU 
las, ir paleista po visą Ame- i 
riką sensacinga žinia: Va, 
kaip dirba ordinuotas genero
las !. . .

Bet,, kai tik sensacija pate
ko Į spaudą, generolas tuojau 
metė fabrike darbą!...

Amerikos visuomenė, skai
čiusi tą. žinią, dar vis mano, 
jog buvęs Lietuvos premjeras 
tebedirba tame fabrike, o jis 
sau sėdi BALF’o kanceliarijo
je ir juokiasi...

Ar nepasielgs panašiai ir 
kitas didelis generolas, nusi
traukęs atvaizdą A^orcesterio 
h otelio kičinyj ?♦ f

Gatavos anglies yra tiek, 
kad jos užtektų bent dviem 
mėnesiam visiem naminiam 
reikalam ir išgabenimam 
užsienin; todėl darbo per
trauka vienai savaitei ne
darys visuomenei jokio var
go, kaip pastebėjo Lewis.

Geležinkeliai. Smarkiau 
Paleidinėja Darbininkus 
Pennsylvanijos geležin

kelio kompanija paleido a- 
pie 25,000 savo darbininkų; 
esą, todėl, kad mainierių 
“stapičius” sumažino trau
kiniams darbą. Kitos gele
žinkelių linijos taipgi palei
do dešimtis tūkstančių dar
bininkų, versdamos kaltę 
ant Lewiso.

Bet* geležinkeliai jau ir 
pirmiau tūkstančiais siuntė 
namo savo darbininkus, 
nors tada nieko nebuvo gir
dėt apie mainierių “stapi- 
v • y« 
C1U . U

Nusileido CIO Unijai
South Bend, Ind. — Čio- 

naitinis Singerio siuvamų
jų mašinų fabrikas pasirašė 
naują sutartį su CIO Elek-

i Tautininkai Šanghajuj 
Slėpė Sugrobtą Maistą

SUSIPAŽINTI IR SU 
\LIAUD1ES REIKALAIS

Praga. — Čechoslovaki
jos švietimo ministerija pa
skyrė specialius politinius 
mokytojus visom katalikų 
kunigų seminarijom. Kle- 
rikai turės privalomai klau
syti politinių pamokų ir iš
laikyti kvotimus iš jų.

Švietimo ministerijos pa
tvarkymas sako:

— Mokyba ■ seminarijose 
iki šiol nebuvo vedama 
taip, kaip reikalauja demo
kratiniai mūsų liaudiškos 
valstybės idealai; taigi bu
vo ’ laužomas mūsų konsti-

tucįjos 14-tas paragrafas.
Mūsų vyriausybė turi 

galvoje seminarijų reika
lus ir nori, kad jos visapu
siškai išlavintų busimuosius 
kunigus ir kad supažindin
tų juos su socialės pažangos 
įstatymais. Nes' joks visuo
menės tarnautojas negalė
tų atlikti savo pareigų, jei
gu neturėtų tokio žinoji
mo.

Švietimo ministerija į- 
spėja seminarijų vadus, 
kad nedrįstų persekioti at
siunčiamus politinius mo
kytojus.

K. Zilliacus. Pažangus Anglijos 
Darbietis, Atsišaukė į Trumaną

Amerikonai Atmetė 
Sovietų Pasiūlymų 
Taikai su Vokietija
Anglai-Amerikonai Žada Laikyti Armijas Vokietijoj, kad 
Neleistą Vakarinei Vokietijai Susijungt su Rytine

Anglę Valdžia Svarsto, 
Kaip Streikus Laužyti

London. *— Sušauktas ne
paprastas Anglijos minist
ru ,kabineto susirinkimas 
svarstė, kaip priverst strei- 

’ kuojąnčius geležinkeliečius 
ir laivakrovius darban

Nacionalė Geležinkelie
čių Unija jau 5 sekmadie
nius streikavo. Jie reika
lauja pakelti algą dviem do
leriais savaitei ir atmeta 
valdžios sunkinamas darbo 
sąlygas.

Tęsiasi ir plinta laivakro- 
vių streikas dėl algų ir są
lygų pagerinimo.

Darbiečių - “socialistų” 
valdžia mėgino lėktuvais 
laužyti geležinkeliečių 
streiką, v ♦

Ištikimųjų Čechoslovakijos 
Valdžiai Kunigu Veikla

Suminėtieji generolai yra 
pilnoje to žodžio prasmėje 
generolai be armijos.

Dabar jiems jau pervėlu 
kalbėti dėl savo praeities 
strategijos:1 gerai jie padarė 
bėgdami iš Lietuvos ar nege
rai ?

Upelis jau peršoktas.
Patys žymiausieji Lietuvos 

kariuomenės vadai iš Lietuvos 
nebėgo, savo tautos neaplei
do,. — neapleido jos net sun
kiausiu jai metu, kuomet 
buvo 
ta.

Šanghai, Kinija. — Pirm 
ateinant Liaudies Ąrmijai, 
tautininkai Šanghajuje su
grobė ir paslėpė daug mai
sto ir kitų reikmenų.

Dabar jiem įsakyta pra
nešt liaudies valdžiai ir už- 
registruot visus slepiamus 
grobius.

Tapo paimti į liaudies 
valdžios nuosavybę turtai 
tautįninkų buvusiųjų prem
jeru H. H. Kungo ir Yeno 
Hsi-šano.

Kungas buvo sugrobęs 
daug mašinų, fabrikinių į- 
rankių, vaistų ir kitų reik
menų. • I

ji
žvėriškų nacių okupuo-

,(T<*a 5-me pu*L),

ANGLIJOS DARBIEČIŲ 
REIKALAVIMAS

Blackpool, Anglija; —An
glų Darbo Partijos suva
žiavimo delegatai reikalavo, 
kad darbiečių valdžia per
imtų laivų statybą ir che
minę pramonę į šalies nuo
savybę.

Praga, Čechoslovakija. — 
Oficialiai įsikūrė pažan
gesniųjų kunigų organiza
cija, vadinama Katalikų 
Veikimas. Tie kunigai ben
drame susirinkime su pa
sauliečiais priėmė rezoliuci-. 
ją, kuri pasmerkė kapitaliz
mą, kaipo prieškatalikišką 
ir nuodėmingą (griešną).

Susirinkime kalbėjo eilė 
.kunigų, pažadėdami ištiki
mybę čechoslovakijos Liau
dies Respublikos valdžiai. 
Kartu jie šaukė aukštuo
sius bažnyčios vadus daryti 
faiką su valdžia.

Arkivyskupas Josef Be
ran pasmerkė toki katalikų 
kunigų judėjimą. Jis atsisa
ko pareikšt ištikimybę de
mokratinei Čechoslovakijos 
vyriausybei.

Canberra, Australija. — 
Pranešama, kad Australi
jos valdžia planuoja “de 
fakto” pripažinti Kinijos 
liaudininkų vyriausybę.

London. — Kairysis dar
bietis Tony Zilliacus, Ang
lijos seimo narys, pasiuntė 
prezidentui Trųmanui at
sišaukimą, kad leistų jam į 
Jungtines Valstijas atvykti. 
Amerikos ateivybės valdi
ninkai kiek pirmiau atmetė 
Zilliacuso prašymą.

Savo laiške Trumanui 
Zilliacus, tarp kitko, rašė, 
kad jis norėtų amerikie
čiams paaiškinti, kodėl tu
rėtų būti atmestas karinis 
Atlanto paktas. O Ameri
ka, kaip demokratinė šalis, 
turėtų duoti progą paneik-1 są iš seimo.

šti priešingas tam paktui 
nuomones.

Šį atsišaukimą į prez. 
Trumaną pasirašė ir Pierre 
Cot, gana pažangus Fran
ci jos seimo narys. Ameri
kos ateivybės viršininkai 
yra uždraudę ir Cot’ui į- 
kelti koją į Jungtines Val
stijas.

Anglijos Darbo Partijos 
vadai* išbraukė Zilliacusą iš 
savo partijos Todėl, kad jis 
priešinasi Marshallo planui 
ir Atlanto paktui; bet jie 
negalėjo pašalinti Zilliacu-

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Andrius Višinskis siūlė Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
ministrų konferencijai da
ryti taikūs sutartį su Vo
kietija ir už vienų metų po 
sutarties pasirašymo • iš
traukti iš tos šalies visas o- 
kupacines armijas — Ame
rikos, Sovietų, Anglijos ’ir 
Francijos.

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Acheson at
metė ir pašiepė tą Sovietų 
planą. Achesonui pritarė 
Bevinas, užsieninis Angli
jos ministras, ir Schuma- 
nas, Francijos užsienio rei
kalu ministras. Turavoda- 
mi Achesonui, jiedu apšau
kė Višinskio pasiūlymą 
“tuščiu, juokingu” sumany
mu ir “diplomatiniu šokiu.”

Višinskis sakė: Kiekvie
nas keturių didžiųjų talki-

----------------------------------------------------------------

Plečiasi Japonijos 
Gelžkeliečią Streikas

Prof. Kilian Smerkia 
Aklus Raudonbaubius

Tokio.— Sustreikavo val
diškų elektrinių geležinke
lių konduktoriai Japonijos 
sostinėje Tokjo, Yokoha- 
mo.i ir Omijoj. Streikas plin
ta ir kituose miestuose.
' Konduktoriai streikuoja 
protestuodami, kad valdžia 
paleidin'ėja geležinkeliečius 
iš darbo, pagal amerikinio 
komandieriaus gen. MacAr- 
thuro įsakymą.

Japonų valdžia su Mac- 
Arthuro užgyrimu mėgina 
sulaužyti streiką, areštuo
ja io vadus ir telkia strei- 
laužius.

Streikui vadovauja In
dustrinių Unijų-Kongresas. 
Valdžia sako, kad komunis
tai vyrauja tose unijose.

Tęsiasi Sukilimas prieš 
Pietinės Korėjos Valdžią

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos prezidentas 
Syngman Rhee sakė, jog' 
dar tęsiasi “komunistų” su
kilimas prieš jo valdžią 
Ongjin pussalyie. Bet jis 
vėl žadėjo sukilėlius “grei
tai nušluoti.” Pietinė Korė
ja yra amerikonų armijos 
užįmta.

Pietų Korėjos seimas rei
kalavo pašalinti visą esamą
jį ministrų kabinetą.

. '

kiek yra Katalikų?
Roma. — Vatikano radi

jas paskelbė, jog pasaulyje 
yra 338,250,000 katalikų.

(Priskaitoma ir “šiaudi
niai” katalikai, kurie nelan
ko bažnyčios.)^'

Cambridge, Mass. —Mas
sachusetts Technologijos 
Instituto prezidentas, prof. 
James K. Killan pareiškė, 
jog valdžios varomas truk- 
šmingas vajus prieš “rau
donuosius” gręsia sužaloti 
pilietines amerikiečių lais
ves.

Prof. Killan kalbėjo iš
kilmėje, kur buvo. dalinami 
diplomai baigusiem institu
tą studėntam. Jis sakė, jog 
toki bandymai užblokuot 
komunistines mintis ir ati
tveri jaunuolius nuo jų nie
ko gero neduos. Norint pa
stoti kelią komunizmui, 
“pieš turime pačiame gyve
nime įrodyti amerikinės' 
santvarkos gerumus”, pri
dūrė prof. Killan.

Mass. Technblogijos Ins
titutas yra aukščiausia 
techninė mokykla visame 
amerikiniame žemyne.

RIKSMAIS APIE ŠNIPUS 
DUMIA AMERIKIEČIAM 

AKIS
Washington. — Kongres- 

manų ir senatorių komite
tai ant komitetų eikvoja 
laiką, ieškodami pasakiškų 
“sovietinių šnipų.” . / Nori 
nukreipti žmonių dėmesį 
nuo to, kaip jie apleidžia 
tikruosius amerikiečiu rei
kalus.

Prašo Atidėti Teismą 
Prieš Harry Bridgesą

San Francisco. — Harrio 
Bridges’o, CIO laivakrovių 
vado, advokatai kreipėsi į 
federąlį apskrities teismą, 
kad atidėtų Bridges’o tar
dymą iki rugsėjo 1 d., nes 
reikia laiko pasiruošti jį ap
ginti.

Bridges kaltinamas, kad, 
girdi, “apgavingai išgavęs” 
Amerikos’pilietybės popie
rius; sakoma, kad jis pri
klausęs Komunistų Parti
jai, bet aplikacijoj dėl pi
lietybės prisiekęs, jog ne 
komunistas.

Taip pat įkaitinti ir du 
pilietiniai Bridgeso liudy
tojai.

Washingtono “teisingu
mo” denartmentas mojasi 
atimti Bridgesui pilietybę 
ir įkalinti jį bei deportuoti 
atgal į Australiją.

(Tikroji Bridgeso “kal
tė” valdžios akyse yra ko
vingas jo vadovavimas va
karinių CIO Laivakrovių 
Unijai.)

Washington. — Marshal
lo ’ plano administratorius 
Hoffmanas grasino pasi
traukti iš vietos, vjei Kon
gresas mažins ' Marshallo 
fondą (kyšius) vakarų Eu
ropai.

Jankiai Manevruos Sykiu su 
5 Europos Kraštais

Paryžius. — Amerikonų 
armija ir oro jėgos daly
vaus kariniuose pratimuose 
rudenį išvien su penkiais 
vakarų Europos kraštais — 
su Anglija, Franci j a, Belgi
ja, Holandija ir Luksem- 
burgu. Tai bus didžiausi i- 
ki šiol bendri priešsovieti- 
n'iai jų manevrai.
Kaip Kiti Kraštai Galėtų 
Sumegsti Ryšius su Kinijos 

Liaudininkais
Nanking, Kinija. — Kinų 

liaudininkų valdžia sakė, 
kad ji. norėtų sumegsti dip
lomatijos ryšius su kitais 
kraštais. Bet tie kraštai 
turėti} skaitytis su liaudi
ninkų valdžia, kaip lygūs su 
lygiais, ir sutraukyti ry
šius su čiang Kai-šeko tau
tininkų valdžia.

ninku turėtų per tris^ mėne
sius nuo šiol pagaminti sa
vo planą taikai su Vokieti
ja ir perduoti tuos planus 
Ketūrių Didžiųjų užsieni
nių ministrų tarybai; o ši 
taryba turėtų visus tuos 
planus svarstyti ir suderin
ti j vieną bendrą planą dėl 
taikos su Vokietija.

Amerikos atstovas Ache- 
sonas, atmesdamas Višins
kio pasiūlymą, sakė, jog 
pirmiausiai reikią išspręsti 
tokius “praktiškus” klausi
mus, kaip “blokados nuėmi
mas nuo Berlyno”.

Pasaka apie Berlyno 
“Blokadą”

Achesonas nesidrovėda
mas primetinėja Sovietams 
“blokadą” todėl, kad vokie
čių geležinkeliečių streikas 
sustabdė traukiniu važiavi
mą iš vakarinės Vokietijos 
per sovietįnį ruožtą į vaka
rinę Berlyno dalį, kuri už
imta anglų - amerikonų ir 
frarrcūzų, — nors tą strei
ką pakurstė1 šie patys vaka
riniai talkininkai. Streikui 
gi vadovauja dešinieji vo
kiečių socialdemokratai ir 
naciai, užpuldinėdami so
vietinius Berlyno geležin
kelių pareigūnus vakarinė
je miesto dalyje.

Ko Anglai-Amerikonai 
. Bijo

Anglai -.amerikonai bijo, 
kad jeigu sovietinis pasiū
lymas būtu priimtas dėl 
taikos su Vokietija ir dėl 
svetimųjų armijų ištrauki
mo, tatai galėtų patarnauti 
kaip žingsnis linkui Vokie
tijos suvienijimo. Jie gi su
planavo savotišką vakari
nės Vokietijos valstybę, at
skirai nuo Sovietų kontro
liuojamos rytinės Vokieti
jos.

Vakariniai talkininkai ži
no, kad vokiečių dauguo- 
menė nori vieningos Vokie
tijos, kaip siūlo sovietinė 
vyriausybė.

Amerikonai, anglai ir 
francūzai todėl atmeta So
vietų planą; atidėlioja tai
kos sutartį su Vokietija ir 
ketina dar eilę metų laikyti 
savo armijas Vokietijoje, 
kad galėtų viešpatauti ats
kiroje vakarinėje vokiečių 
“valstybėje”. »

Vakariniai talkininkai 
taip pat bijo, kad jeigu va
karinė Vokietija būtų su
jungta su rytine, tai vokie
čiai komunistai ir kairiejį 
socialistai iš rytinės Vokie
tijos galėtų “įsivyrauti” iš
tisoje šalyje.

Tokią anglų - amerikonų 
baimę pastebėja ir. ameri
kiniai radijo' komentato
riai.

Paryžius. — Skelbiama, 
kad Molotovas, ’ Sovietų 
premjero Stalino pavaduo
tojas, esąs paskirtas ypač 
tėmyti Kinijos ir Tolimųjų 
Rytų įvykius.

worcesteri.sk
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Harry Bridges’o Inkvizicija
CIO vadas Kalifornijoje, Harry Bridges, kaip žinia, 

išnaujo pradėtas tampyti po teismus. Šiuo metu valdžia 
pradėjo prieš jį bylą dėl nupilietinimo ir, žinoma, išde- 
portavimo. Girdi, Bridges, imdamas pilietybę, sakęs ne
teisybę ir konspiravęs valdžią apgauti.

Prieš Bridges’ą liudytoju šiuo metu valdžia žada sta
tyti tūlą Mervyn Rathbone, kadaise veikusį su Bridges’u, 
o šiuo metu perėjusį reakcijai talkon.

Savaitraštis “The Nation”, rašydamas apie šią naują 
Bridges’© bylą, pastebi: “nedaug Amerikos istorijoj buvo 
žmonių, kurie būtų buvę tiek daug kartų valdžios pulti, 
kaip yra puolamas Bridges’as.”

Well, valdžia pinigų turi, — žmonės sudeda taksais, — 
na, tai ir inkvizuoja tuos, kurie ščyriau, sąžiniškiau dir
ba darbo žmonių reikalams. Bridges’as yra vienas tokių 
žmonių.

Visiškai At žabo j o
Federal Communications Commision patvarkymu, nuo 

dabar radijo stočių savininkai arba jų vedėjai galės lais
vai “editorializuoti” žinias, teikiamas per radiją.

Ką gi reiškia žinių “editorializavimas”?
Tai reiškia, kad radijo “tinklų” savininkams ir jų sto

čių vedėjams bus suteikta laisvė varyti propagandą, ko
kią tik jie nori; bus suteikta laisvė “aiškinti” žinias, 
“kaip jie jas supranta;” bus suteikta jiems laisvė agituo
ti, už ką tik jie nori.

Ligi šiol visa tai daryti oficialiai buvo jienis uždraus
ta. Tiesa, jie tai darė ir neoficialiai. Jie varė propagandą 
netiesioginiai. Dabar varys tiesioginiai!

Kokią gi propagandą radijo stočių savininkai vedė ir j 
yęs?

Propagandą už monopolistinį kapitalą, propagandą; 
prieš liaudies interesus, — už Wall Stryto politiką, už j 
Wall Stryto interesus.

Radijai Amerikoje, atsiminkime, priklauso milijonie
riams.

Kultūros Sargai

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MM

Jubiliejaus Atžymėjimas

LENKIJOS SOSTINĖ 
“MIŠKUOSE”

Žurnalas “Poland of To
day” rašo apie tai, kaip 
Lenkijos valdžia turi išdir
bus planą atgaivinti miškus 
aplinkui Varšavą. Paskuti^ 
niais keliais metais, ypa
tingai karo laiku, miškai 
aplinkui Varšavą buvę iš
naikinti. Planas jau vykdo
mas gyvenimam 1948 me
tais prie pat Varšavos ap
sodinta jaunais medeliais 
600 akru. O kiek toliau už 
miesto paskirta apsodini
mui 4,600 akrų.’ Šiemet bus 
apsodinta 6,000 akrų. O pa
baigoje šešių metų Varša
vos apylinkėje bus apsodin
ta 53,000 akrų.

Iš “Poland of Today” su
žinome kitą įdomų dalyką. 
1939 metais, naciams už
plūdus Lenkiją, daugybė 
Lenkijos meninių turtų bu
vo išvežta ir atgabenta Ka-’ 
nadon dėl padėjimo. Jie bu
vo atvežti Quebec provinci- 
jon ir pavesti, provincijos 
valdžios globon.o

Dabartinė Lenkijos vy
riausybė nori tuos meninius 
turtus atgauti. Reikalauja, 
kad Kanados valdžia juos 
sugrąžintų. Kanados gi val
džia teisinasi, kad ji tų tur
tų neturi, juos turi Quebec 
provincija. Bet Lenkijos 
vyriausybė nurodo tarpthu-j 
tinių santykių nuostatus, 
kurie aiškiai pasako, jog jo
kia šalis negali pasiteisinti 

J neturinti teisės savo kurį 
miestą arba valstiją pri-l 

I versti sugrąžinti kitos šalies | 
■ turtus.

Jeigu Lenkija būtų tokia, 
kokia buvo prieš karš, jei
gu joje, kaip pirmiau, vieš
patautų kapitalistai ir jdva- 
rininkai, tie jos meniniai 
turtai seniai būtų buvę su-

už komunistus.
Gyventojų didžiumą Naza

rete sudato krikščioniški ara
bai.

TĖVAI SUGADINĘ BEI 
SUKLAIDINĘ MŪSŲ 
KLEBONUS

• Tūlas A. Baliūnas kleri
kalinėje Amerikoje bara 
tuos, kurie kaltina klebonus 
už paneigimą lietuvybės 
bažnyčiose ir parapijinėse 
mokyklose. Ne klebonai esą 
kalti, ale vaikų tėvai. Ba
liūnas rašo:

O lietuviškos parapijos! Jos 
daugiausia ir vilko tą sunkią 
tautinę naštą ant savo pečių. 
Bepigu šiandien dažnam pasa
kyti : ach, jūs parapijų vadai, 
kam jūs į bažnyčias įvedėte 
anglų kalbą, kam parapijinėse 
mokyklose nepakankamai lie
tuviškai mokėte — dėl' to ir 
nutautėjimas taip toli nužen
gė. Bet ar paklausė šito prie
kaišto mėgėjai patys save, 
kiek kartų jie patys, taigi, tie, 
kurie tokius priekaištus mėgs
ta, tiesiog reikalavę savo tuos 
klebonus, kad šie sakytų ang
liškus pamokslus, klausytų 
angliškai išpažinčių, nes ki
taip... nustosite “savo para
pijose” mūsų jaunimo, kuris 
nenori lietuviškai kalbėti. Ar
ba dėl lietuviškų dalykų para
pijinėse mokyklose. Tegul nors 
vienas iš mūsų pasidėjęs ran
ką ant krūtinės, pasako, kad 
mes reikalavome lietuviškų 
dalykų mokykloje, o klebonas 
nenorėjo. Atvirkščiai, klebo
nas su skaudama širdimi tu
rėjo, nusileisti tėvų reikalavi
mams, kad nevargintų jų vai
kų tais dalykais, kurie ‘truk
do mūsų vaikams tikrais ame
rikonais pasidaryti.”

Iš to išvada . yra tokia; 
kad mūsų “dvasios vadai” 
tapo dvasios ubagais. O vis 
tai dėl kišenės. Nekalbėsi 
angliškai, neturėsi parapi- 
jonų. O jeigu nebus paraph

Va
jau

yra

žesnę penktąją koloną, 
dinasi, bolševizmo vėžys 
graužia visą pasaulį.
. Toks greitas bolševizmo 
Urnas rodo, kad žmonija
klaidingame kelyje. Ji gražiai 
kalba apie žmogaus teises, 
apie politines laisves, apie ki
tus aukštus demokratijos idea
lus, bet permaža rodo pasiry
žimo tuos idealus ginti. O tas 
pasiryžimas ir yra tikriausi 
skiepai nuo bolševizmo.

Dailidės misija aiški: vi
są pasaulį sugrąžinti 
teisingo kelio!

Nereikia nė kalbėti,
misija labai didelė. Bet jis 
žmogus nėra vienas. ' Pa
vyzdžiui, mes turime. Pijų 
Grigaitį. Jis bolševizmą va- 
javoja nuo pat jo atsiradi
mo. Ar geriau pasiseks Dai
lidei? Abejotina.

ant

jog

Šypsenos
D. P. ir P.

Visiems žinoma, 
gavo vardą iš 
Person”, 
kai

D.

kad D. P. 
“Displaced 

Bet juos ir kitaip 
kas* pavadina, kaip tai:

Di-pu-kai, Dievo paukšteliai, 
Daug patyrę... O P. D ? 
Tai kai kas mano, kad tas 
pavadinimas paeina nuo — 
Pamaldūs Dievui, Priešingi 
Darbui, Prieš' Darbininkus, ir 
tt. Bet tikrenybėje P. D. vi
sai ką kitą reiškia, ir iš kur 
prasidėjo tas vardas —^pasa
kysiu vėliau . . . Dabar tuodu 
D. P. ir P. D. susidėjo Į vieną 
organizaciją ir jau veikia 
prie darbininkus. Kaip jau 
pamenate iš praeities, kad, 
atvykus čionai Sovietu taikos j .misijai, D. P. ir P. D. išėjo 
pikietuoti prieš taiką. Ir D. 
P. suklaupę meldėsi (nežinia, 
kam—Dievui ar Stalinui), kad 
jiems grąžintų Lietuvą tokią 
pat, kokia buvo prieš karą...

Massachusetts kolonijos puikiai darbuojasi atžymėjimui 
savd dienraščio jubiliejaus. Anksčiau matėme Worcester 

ir Lawrence veiklos gražius rezultatus, dabar 
pažvelgkime j Norwood;

“Gerbiamieji!
Čia prisiunčiu $39.00. Jie dalinasi sekamai: $7 už 

Laisvėje paskelbimą vakarienės, $2 nuo Laisvės patrioto 
auka ir $30 pelnas nuo bankieto, kurį surengė Literatū
ros Draugijos 9 kuopa dienraščio Laisvės paramai 30 
metų sukakties proga. t ’’

Julia Družienė pradėjo darbuotis rinkimui pasveiki
nimų iš asmenų dienraščio jubiliejinei laidai? O aš pa
rinksiu pasiskelbimų iš biznierių tai laidai.

Tai tiek šiuom sykiu. Geriausių pasisekimų dienraš
čiui Laisvei.

J. Grybas, Norwood, Mass.”
Jonas Grybas yra veikimu užimtas žmogus. Dirba vi

sokius organizacijų darbus ir veikia meno srityje. Ta
čiau savo dienraščio jubiliejaus atžymėjimui jis taipgi 
randa progos padirbėti.

Vyras už tai, Jonai!
.Pirmas iš jubiliejinių aukų rinkėjų St. Tvarijonas iš 

Detroit, Mich., grąžino blanką prirašytą iki paskutinės 
eilutės ir prisiuntė $17.00. Per jį aukojo:
Dominick Kadys 
A. Petrui 
Geo. Nausėda 
Joe Galinskas 
K.. Vytas 
Adella Bell 
J. Gugas 
J. Sitkauskas 
Charles Keras

$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

• $1.00
$1.00
StL.OO

J. Bubliauskas 
A. Benson >
K. Rinkūnas \ 
Mary D. Smalstis 
P. Jočionis ,
Napoleon Vaitiekūnas 1.00 
Stasys Tvarijonas 
J. Stasiūnas 
A. Paukštis

$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

1.00
50c
50c

Jie visi iš Detroito. Gražu, kad taip tolima kolonija 
taip gražiai ir anksti atsiliepė į savo dienraščio jubiliejų.

Drg. A. Smitas iš Philadelphia, Pa. prisiuntė nuo Jono 
Lastausko iš Camden, N. J. $15.00 Ir pats Smitas auko jo 
$5.00. . ’

Širdingai dėkojame pasidarbavusiems ir aukojusiems 
dienraščio paramai. Kiekvienoje kolonijoje reikia pasi
dalyti darbu ir veikti jubiliejaus atžymėjimui. Aukos yra 
svarbu, bet labai svarbu yra gavimas naujų skaitytojų 
jubiliejaus proga.

Šiam pranešimui einant į spaudą, gavome keletą gra
žių laiškelių nuo organizacijų su gana puikiomis dovano
mis. Už dienos - kitos juos matysite dienraštyje.

Laisvės Administvatija.

CIVILINIU TEISIU
GYNIMUI AUKOS

Šensi provincijoje (Kinijoje) vienoje budistų bažnyčio- grąžinti. Bet kadangi Len-j jonų, tai ką klebonas darys, 
' kija yra liaudiškos respu-! iš ko gyvens?* 

blikos šalis, tai Kanados re-!-------------------
! akcijonieriai susiranda vi- į BOLŠEVIZMO PRIEŠAI 
isokius išsisukinėjimus i 
j laiko jos meninius turtus 

Liaudies išlaisvinimo armijos vadai karo metu gavo i užgrobus.
iš kiniškų dvasiškių pranešimą, jog japonai gali tas bran-' 
gias knygas surasti ir išvežti į Tokio arba sudeginti, 
“kaip nereikalingą dalyką.” Liaudies išlaisvinimo armi
jos vadas, komunistas Po Yi-po, pasiuntė būrį savo par
tizanų išgelbėti brangųjį kinų liaudies turtą.

Tarp partizanų ir japoniškų plėšikų įvyko dėl to tur
to mūšis: 8 partizanai žuvo mūšyje, tačiau likusieji tur-i 
tą išgelbėjo. x

Kur jį dėti?
Po Yi-po sugalvojo šitokį planą: sukrauti knygas į 

tvirtus baksus, gerai juos užkalti, užtaisyti ir visus įleis-1 
ti į vieną anglies kasyklą. Padėjus ten, — lauktų kada 
atsiras toms knygoms saugesnė ir garbingesnė vieta, ati
tinkanti jų vertybę.

Po metų kitų liaudies išlaisvinimo armija atsiėmė iš 
Čiang Kai-šeko vieną miestą, kitą, trečią — pagaliau, 
visą šiaurės Kiniją. Buvusioji Kinijos sostinėj Pekingas, 
taipgi tapb išlaisvintas. Po.Yi-po taipgi.kilo: jis šiandien 
yra Šiaurės Kinijos Komunistų Partijos vadas.

Na, ir štai: Po Yi-po įsako istorines knygas išimti iš 
anglies kasyklos ir pargabenti į Pekingą.

• Didžiajame Pekingo knygyne tos knygos išdėtos į len
tynas; Mokslininkai, studentai, liaudis stebi jas ir džiau
giasi.

Ką visa tai parodo?
Tai parodo, kad tie, kurie kovoja prieš Čiang Kai-šeką, 

kovoja už liaudies laisvę ir jos gražiąsias tradicijas, jo
sios kultūrą. Kiekviena seniena, kiekvienas kinų tautos 
palikimas yra įvertinamas, branginamas. Nesigailima 
net ir kraujas pralieti, kad svarbią kultūrinę tautos lie- 

, kaną išgelbėjus!
Štai; kaip atrodo naujosios Kinijos valdovai!

je prieš karą buvo laikoma apie 4,000 senoviškų brangių 
istorinių knygų, taipgi apie 900 kopijų “Budistų Įstatų,” 

. išleistų dar 12-tame amžiuje.
Užpuolė Kiniją japonai imperialistai, užpuolė žiauru

sis karas. Virė Kinijoje civilinis karas.

pat, kokia buvo prieš karą..., gjuomi pažymime aukas, 
O P. D. kėlė protestą prieš kul.įos įplaukė CTK, per 

? Lietuviu Komitetą* "i va T. Brosky, iš Elm Grove, 
i W. Va. prisiuntė blanką ir

* * I xt. z-v A V • m 1 Z-X

Press *

NAZARETAS IR 
KOMUNISTAI

L: Pruseika rašo:
Skaitau Associated

korespondenciją iš Nazareto.! 
Tai buvo Jėzaus Kristaus, 
miestas, šventrašty tankiai' 
minimas.

Kaip dabai1 su Nazaretu?!
I

Nagi, pasirodo, kad i'inkimuo-l 
se į Izraelio seimą didžiuma 
to miesto gyventojų balsavo

ir APIE BOLŠEVIZMĄ
•Vienybės bendradarbis 

i P. Dailidė tikrai susirūpi- 
jiięš bolševizmo plitimu. Jis 
i rašo:

Bolševizmas tik neseniai mi
nėjo savo trisdešimtąsias gi
mimo sukaktuves. Prieš tris
dešimts metų tai buvo dar. tik 
bacila,- įsikibusi į rusų tautos 
kūną. O šiandien bolševikai 
kontroliuoja jau kraštus dau
giau, kaip su 400 milijonų gy^ 
Ventojų. Ir tuose kraštuose, 
kur dar nėra bolševikų val
džios, jie turi didesnę ar ma-

kompozitorių š o s t a k o v i č i ų
Remdamiesi tuom, kad jų 
kompozitorius Pupų Dėdė yra 
geresnis

Ar Robeson Ištesės Savo Pažadą?
Prieš kokią savaitę laiko žymusis Paul Robesonas pa

reiškė spaudbs korespondentams: pirmiau negu grįšiu į 
Ameriką, būtiųai turėsiu padainuoti Graikijos partiza
nams. ...

Tai gražus mostas, tai nepaprastas Graikijos liaudies 
laisvės gynėjams pažadas.

Bet ar Robesonas tai galės padaryti?
. Šiuos žodžius rašant, jis dar, rodosi, tebėra Maskvoje, 

d neužilgo Robesonas žada grįžti New Yorkan — liudyti 
12-kos komunistų vadovų byloje.

Nežinia, ar Robesonas pajėgs nuvykti pas Graikijos

nušauto Calif Hill,Kūnas brutališkai prikankinto ir
Jr., 28 metu, guli ant lentos Irwinton’e, Ga. Hill buvo 
pagrobtas iš kalėjimo. Ji pagrobusieji du baltieji 
vyrai kalėjimo celės raktą “radę” šerifo George Hat

cher (dešinėj matomojo) bute ant stalo.

partizanus, bet užtenka to, kad jis bus dėjęs pastangų tai 
padaryti. \

Na, o Graikijos partizanai šiomis dienomis ir vėl už
davė didelį smūgį monarchištams - fašistams karo fron
te, Grammos kalnuose!.

už šostakovičių . . 
pagalvokite, gerbia
mi tas šostakovičius 
Sukomponavo kokią 

ten simfoniją. Gerai! Bet 
kas gi mums, lietuviams, iš 
tos simfonijos?... Ot, mūsų 
Pupų Dėdės dainos, tai kas 
kita. . Kuomet Pupų Tetulė 
uždainuoja per lietuvišką-ra
di josiu : “Leidos saulelė va
karuos, kas mane seną bebu
čiuos,” — tokia daina, tai ne 
vienai mūsų amžino rožan
čiaus narei sukelia šiurpulius 
ir sudrebina prisiminimai 
jaunų dienų... Antras P. D. 
pasižymėjimas, tai buvo pir
mą gegužės. Kuomet mūsų 
siuvėjai maršavo su Amalga- 
meitų 
lygas
P. D. maršavo prieš darbinin
kus ir prieš unijas, . '. Bet jie 
buvo tiek žiopli, kad pamiršo 
pasidaryti vieną 
užrašu: “Kad ir 
sim numirėliams, 
darbininkus.” O 
ve labai didelis 
ištikimybės savo 
.ris ten sėdėjo pirmoje eilėje 
ir būtų matęs savo D. P.’ iš
tikimus “streikbreikefius”. . .

Baigiu rašyti ir dar- nepa-* 
sakiau, ką reiškia P. D. _At- 
leiskite. Tai ne mano suma
nymas, bet tai sugalvotas per 
Pulgį Andriušį. J iš sako, kad 
P. D. tai — Paskutiniai Dur- 

Tas vardas jiems pra-
Mat,

irtieji, ką 
parašė ?

unija už geresnes są- 
darbininkams, tuomet

“banerį” su 
duobes ka- 

bet tik prieš 
tai būtų bu- 
pasirodymas 
“bosui/’ kū-

niai.
sidėjo prancūzų zonoje.
jie D. P. pradėjo .vadinti iš 
“untro” galot. Ar gal dėl to, 
kad ji.e pabėgo iš Lietuvbs? 
Ar todėl, kad jų iš prancūzų 
zonos ilgai niekur neišleido? 
Tuomi matote, kad Pulgis ir 
pats gerai galvojo, kad tas, 
kuris mano, kad nuvažiavęs į 
Ameriką galės būti be darbo/ 
tai tas P. D... . Todėl ir Pul
gis išvažiavo i Australiją. Jo

$3. Aukojo Tony Brosky $2 
ir J. Gedeminas $1.

M. Pūkis, iš Los Angeles. 
Calif., prisiuntė $5 auką 
nuo LLD 145 kp.

St. M. Leesis, Saginaw; 
Mich., per LLD 131 kp. pri* 
siuntė blanką ir $7 aukų. 
Aukavo po $1: S. Yurks, 
A. Yurks, M. Arminas, J. 
Kapušaitis, Ig. Lingevičius, 
St. M. Leesis, .U. Leesienė.

J. Stupur, Portland, Ore
gon, nuo LDS .196 kp. pri
siūti te $5.

Tai tiek įplaukė iki šiam 
laidui.

Mes kreipiamės į jus, 
kurie branginate civilines 
teises — nepasigailėti pa
aukoti dolerį - kitą šiam 
svarbiam tikslui. Byla dėl 
12-kos darbo klasės vadovų 
dar tebeina ir dar toli ga
las. Šiai bylai reikia-finan
sinės pagalbos — tad mes 
turime stoti už savo ir kitų 
darbininkų civilines teises 
ir nepasigailėdami dolerių 
remti šį reikalą finansiniai.

Dar ne visos blankos grį
žo — paraginimo laiškai iš
siuntinėti, nenorime antrą 
kartą raginti, nes pasidaro 
iškaščių. Tad, kurie dar tu
rite blankas, prašomi grą
žinti 'su aukomis. • Jeigu 
blanka kur nusimetė, tai 
parinkite aukų be blankos; 
surašykite pavardes ant po- 
pierio ir prisiųskite tuoj. 
Reikalas svarbus.

• Dėkojame virš minėtiems
r -• ■ • r-- ' I

sumanymas toks: Kad ir avis 
ten ganys, bet P. D. jį ne
vadins... Pišystas.

geradėjams už aukas.
L. Kavaliauskaitė, sek r.
PASTABĄ: čekius ar 

money. - orderius išrašyki
te Civil Rights Congress 
vardu ir pasiųskite Lietu
vių Komitetui, 427 Lorimer 
Street, Brooklyne. Komite
tas susideda iš: V. Čepulis, 
pirm.; L. > K-tė, sekr.; V. 
Bunkus, Hžd. Nariai: Geo. 
Wareson ir K. Briedis.

apžiūrose, 
programą, 
800.,

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Meninės Saviveiklos 
Olimpiada

ŠILUTE, vas. 20 d.—Astuo
nias dienas truko pirmoji ap
skrities meninės saviveiklos 
olimpiada. Per tą laiką Ši

lutės kultūros namų scenoje 
pasirodė 24 geriausi apskrities 
meno saviveiklos kolektyvai, 
atrinkti valsčių 
Dalyvių, atlikusių 
buvo daugiau kaip

Geriausiai pasirodė prie že- 
j maičių Naumiesčio bibliote
kos esantis meno saviveiklos 
ratelis (vadovė Verpečinskie- 
nč), suvaidinęs dvi pjeses, 
Šilutės valsčiaus Tumelių pra
dinės mokyklos mokinių ko
lektyvas (vadovė mokytoja 
Baranauskiene) su tautiniais 
šokiais, laidelį pasisekimą tu
rėjo Vainuto ” progimnazijos 
kolektyvas bei Šilutės lent
pjūvės choras.

Švėkšnos gimnazija olimpi
adoje pasirodė su Fonviziho 
“Nebrandila,” o Šilutės gim
nazija^—Klionovo pjesė “Mo
kinė.”

Keturiolikai geriausiai olim
piadoje pasirodžiusių 'meno 

•saviveiklos kolektyvų buvo 
įteiktos premijos ir Garbės 
raštai. Pastarieji , taip pat 
įteikti daugiau kaip šimtui 
olimpiados dalyvių. Olimpi
adą aplankė daugiau kaip 8,- 
000 žiūrovų.

Br. Vatūhaš.

2 pusi.—Laisvė. (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Birža 13, 1949



Nauja Viltis Reumatizmo- 
Arthrito Ligoniams

UŽTERŠTAS, APNUODYTAS MIESTŲ ORAS

Šimtai tūkstančiu reuma
tizmo ir arthrito ligonių 
gali susilaukti gyduolės, 
kuri panaikintų jų kančias. 
Apie tokią gyduolę buvo 
pranešta Tarptautiniam 
Reumatinių Ligų Gydytojų {vartoti insuliną ar kepenų 
suvažiavimui, kuris įvyko į ištrauką (arba vitaminą 
New Yorke pirm trejeto; B-12), norėdamas sveikatą 
savaičių. Suvažiavime daly-. ir veiklumą palaikyti, taip 
vavo 800 amerikinių ir eu- ir reumatiškojo arthrito li- 
ropinių daktarų.

Naujoji 
dviejų rūšių.

cortisone ir ACHT ne galu
tinai išgydo, o tiktai tuo 
laikotarpiu, kuomet šios 
gyduolės naudojamos.

Kaip cukraligės (diabe
tes) ligonis turi reguliariai

goniai turėtų kasdien nau- 
gyduolė yra dot cortisonę arba ACHTą, 

Viena paga- kad nejaustų skausmų ir 
minama iš syvų, kurie iš- kad galėtų laisvai judėti ir 
traukiami iš gyvulių virš- įvairius darbus atlikti, 
inks tin ių (adrenalinių)! Mayo Klinikoje patirta, 
liaukų žievės. Tos liaukos I jog kai nustojama vartoti 
(gland’sai) yra viršuj inks-{šias gyduoles, tai ir vėl ren
tų. į matiškas arth ritas ima

Kita gyduolės rūšis gan- kankinti savo aukas ir grą- 
nama iš sulčių, kurios iš- žiną tuos ligonius _ atgal į 
traukiamos iš gyvulių po- faišų - paliegėlių būklę, 
smegeninės 
liaukos.

Pituitarinė žmogaus! 
liauka apačioje smegenų 
yra tik tokio dydžio, kaip

(pituitarinės) Dar Per Daug Sunkus ir
Brangus Gyduolių 

Gaminimas
Pati Mayo Klinika teturi

Dulkės, dūmai ir rūkai 
Amerikos miestuose žalo
ja žmonių sveikatą. Erzin
dami nosies, gerklės ir plau
čių plėves, pelenai ir rūkai- 
dūmai praskina kelią įvai
rioms ligoms, tame skaičiu
je džiovai, plaučių uždegi
mui ir vėžiui.

Tyrimai daugelyje mies
tų parodė, jog kur oras la
biau užterštas, ten propor- 
cionaliai daugiau žmonių 
miršta nuo trijų minimų li
gų-

Kai kuriuose Jungtinių 
Valstijų miestuose žiemą 
ant kiekvienos ketvirtainės 
mylios nukrinta iki 100 to
nų suodžių per mėnesi. O 
kiek dar’nuodingų dujų pa
leidžia oran fabrikai ir 
šiaip namai iš savo kami
nų !

Donoros Nelaime
Tokiais rūkais - garais

j užterštas oras gali • kartais 
į ir tiesiogiai marinti žmo
nes. Taip ir įvyko pernai

I tiktai mažą biskelį tų gy- spalių mėnesį Donoros mies
tų neužtenka net Pennsylvanijoj. Drėgni 

_ plates- garai - dūmai iš plieno ta
niems gydymo bandymams, i

duolių.
pačioje klinikojeReumatiškojo arthrito 

gyduolė iš viršinkstinių 
liaukų yra vadinama corti
sone arba Junginys E. Ant
roji gyduolė, gaunama iš 
posmegeninės liaukos, yra 
pavadinta ACTH.

Šias gyduoles atrado Ma
yo Klinikos daktarai Phi
lip S. Hench ir Edward C. 
Kendall.

Tai nepaprastai svarbus 
atradimas, kuris užžiebia 
viltį kankiniams reumatįz? 
mo ir skaudaus sąnarių 
uždegimo — arthrito.

Žymėtina, jog reumatiz
mas daugiau amerikiečių 
padaro šlubais, paliegėliais 
ir prie lovos “prirakina,” 
negu bet kuri kita liga.

Bet, dar keletas metų tu
rės praeiti, iki tų gyduolių 
bus gana prigaminta, kad 
būtų galima jų pirkti vais
tinėse.

Naudojant tokias gyduo
les — cortisone arba AC- 
THą—Mayo Klinika išgydė 
14 reumatiškojo arthrito 
ligonių tam laikotarpiui, 
kada šios gyduolės buvo 
jięms į kraują leidžiamos.

Buvo tokios stebėtinos 
pasekmės: ,

Viena moteris, kuri be ^aįp dabar gaminama dau- 
kitų pagalbos negalėdavo ge]įs vitaminų. Tuomet pa- 
paeiti daugiau kaip du-tris! ga)ba reumatizmo-arthrito 
žingsnius, pradėjo : ligoniams jau nepriklausy-
laisvai vaikščioti po to, kai; nuo gyvuliu skerdyklų, 
buvo išmirkšta cortisones ” , 
jai į kraują. Jinai tada Kaip Dar Veikia Cortisone 
lengvai ir laiptais vaikščio
jo aukštyn ir žemyn.

Vienas vyras per eilę 
metų vos iš lovos galėda
vo pakilti ir jam nuolat są
narius geidavo. Bet kelis 
kartus įleidus jam šios gy
duolės į kraują, tas žmo
gus jau smagiai vaikščiojo 
ir net “džigą” šoko be jo
kio skausmo.

Gyduolė panašiai atitai
sė ir kitus reumatiškojo ar
thrito ligonius Mayo Klini
koje.

Tatai buvo judamaisiais 
jų paveikslais parodyta 
Tarptautiniam Reumatinių 
Ligų Daktarų suvažiavi
mui. Ir rimtieji suvažiavi
mo delegatai entuziastiškai 
delnais plojo, sveikindami 
tą svarbiausią iki šiol atra
dimą tokiems ligoniams.

Ne Visiškas Išgydymas
Atradėjai Hench ir Ken

dall, tačiau, pabrėžė, jog

O tai todėl, jog iki šiol bu
vo labai brangus ir sunkus 
šių gyduolių gaminimas.

Pusei svaro cortisones pa
gaminti reikia 65-kių jau
čių tulžies, kurioje randa
ma tokių pat sulčių, kaip 
viršinkstinėse liaukose. O 
norint tiesiog iš tų liaukų 
gyduolę ištraukti, tai dar 
daugiau jaučių reikėtų.

Reikia 1,200 kiaulių, kad 
iš jų galvų gauti vieną sva
rą posmegeninės liaukos, o 
iš to svaro tegalima iš
traukti tiktai truputėlį 
ACHTto, kuris sutilptų į 
kelis “noperckus” (siuva
muosius žiedus).

Taigi, cortisone ir ACHT 
tebėra dar tokios brangios 
gyduolės, kad žmogaus gy
dymas jomis per tris savai
tes lėšuotu 18 tūkstančiu 
dolerių.
Tikimasi Išvystyti Pigias 

Gyduoles
Bet mokslininkai darbuo

jasi ir tikisi surasti būda 
dirbtiniai ir daugmeniškai 
gaminti šias gyduoles iš pa- 

! prastų, pigių medžiagų,

ten sudarė tiršta, 
nuodingą ūkaną, kuri nu
marino 20 žmonių, į ligoni
nes pasiuntė 40 ir susirgdi- 
no gerkles bei kvėpuojamą
sias dūdas dar 400 gyven
tojų.

Los Angeles
%

Los Angeles miestas, Ca- 
lifornijoj, seniau buvo 
komas viena sveikatingiau- 
sių gyventi vietų. Dabar kas 
kita.

Nuo 1943 m. Los Angelėj 
atsidarė daug karinių fab
rikų ir užteršė orą. Kadan
gi miestai tarp kalvų, kaip 
didžiuliame bliūde, tai ir 
vėjas mažai teki i u do kenks
mingus rūkus.

Los Angelėj kūrenama 
kaliforniškis žibalas, kuria
me yra daug sieros; ir mies
to fabrikai, žibalo valyklos 
ir namai kasdien pasklei
džia 1,200 tonų nuodingų 
sieros dvideginio (sulfur

lai-

dioxide) suodžių, dūmų ir 
rūkų. Tatai dažnai degina 
žmonėms gerklę ir skaudi
na akis. /
Ko dar yra tuose dūnniose- 

rūkuose
Apart sieros dvideginio, 

daugumas miestuose gyve
nančių amerikiečių dar tu
ri įkvėpuoti su oru tokius 
nuodingus, garus, kaip 
amoni ją, formaldehydą, azo
tinę (nitric) rūkštį ir kari
nes dujas chlorą ir fosgeną.

Kur aršiausiai buvo 
užterštas oras

Jungtinių Valstijų Svei
katos Įstaiga 1932-1933 me
tais siuntė mokslininkus ty
rinėti, kuriuose miestuose 
labiausiai užterštas oras. Ir 
tyrinėtojai atrado, jog tada 
aršiausiai buvo sudarkytas 
oras dūmais, suodimis, nuo
dingomis dujomis ir dulkė
mis Pittsburghe, Bostone, | žios siuntė 
Baltimore ir St. Louise,, patarėjus, 
imant tuos miestus paeiliui.; bausti nusikaltėlius — fab

rikų ir namų šeimininkus, 
laužančius įstatymą prieš 
oro teršimą.

Ir sekamą žiemą po to 
įstatymo išleidimo jau ke
turi kartus mažiau dūmu ir 
suodžių gulė ant miesto. 40 
nuošimčių sumažėjo ir gerk
lių bei plaučių ligos.

Pittsburgh© oro 
apšvarinimas 

Panašiai padaryta ir 
tsburghe. Kai tik pasibaigė 
Antrasis pasaulinis karas, 
leidosi darban miesto svei
katos direktorius dr. Alex
ander ir dūmų" komisionie- 
rius S. B. Ely; išjudino 
daugelį visuomeniškų pilie
čių į vajų <dėl oro apvalymo. 
Buvo išleistas tam tikras 
miestinis įstatymas. Ir šian
dien Pittsburgho oras jau 
68 nuošimčiais apvalytas 
nuo dūmų, suodžių ir nuo
dingų garų.

Tatai galima būtų pada
ryti ir kitur, jei gyventojai 
tinkamai spustelėtų miesti
nes valdybas.

Pittsburgho miesto svei-! 
katos direktorius dr. L j 
Hope Alexander atrado,* jog i 
rūkšcių' dujos ir dervos! 
(smaliniai) rūkai ore taip 
pažeidžia ir nusilpnina jau
trias kvėpavimo organų plė
ves, kad joms 
laikyti prieš 
perus.

Cincinnati 
medicinos 
Clarence A. Mills neseniai 
rašė:

“Plaučių uždegimas, džio
va ir plaučių vėžys tris iki 
penkių sykių daugiau žmo
nių numarina miestų daly
se, kur užterštas oras, ne
gu švaresniuose priemies
čiuose.”

Pirm 1940 m. dūmai - rū
kai, kaip tamsi ū^ana, lai
kydavo apgulę St. Louis 
miestą po keturias valandas 
per dieną - naktį. . Dėl to 
daugybė žmonių sirgo vei
do kiaurymių (sinusų) už
degimu. Kartūs dūmai nuo
lat skaudindavo miestie
čiams gerklę.

sunkiau atsi- 
įvairių ligų

Universiteto 
profesorius dr.

ir ACHT
Kelis kartus įleidus cor

tisones ar ACHTo ligoniui 
į kraują, žmogus tuojau 
pradeda daug valgyti ir 
sparčiai diktėti. Tuomet jis 
sunaudoja iki 6,000 kalori
jų maisto per dieną, tai 
yra, beveik antra tiek dau
giau, kaip miško ar farmos 
darbininkas suvalgo.

Vartojant tas gyduoles, 
reumatizmo - arthrito ligo
niai jaučiasi labai linksmus, 
esą, net per daug smagūs. 
Jų ir plaukai sparčiau au
ga. ypač ant veido.

Bet nustojus cortisonę 
ar ACHTą vartoti, dingsta 
ligonių gerbūvis ir grįžta 
senieji reumatiškojo arth
rito vargai. •

Nuomaro ir Odos Ligų 
Gydymas

Harvardo ‘ Universitete 
padaryti bandymai nurodo, 
kad minimos gyduoles ga-

St. Louise buvo kūrena
ma labai dūminga, dujinga 
minkštoji anglis iš 'gretimo
sios Illinois valstijos..' •
Kaip St. Louis apvalė orą
Pagaliau susirūpino mies

to' valdyba; pasiuntė dūmų 
tyrinėtojus - inspektorius ir 
kūrenimo inžinierius; jie 
pagamino taisykles kovai 
prieš dūmus - suodis. Ir 
miestas išleido ve kokį įsta
tymą: ,

Vartoti tokį kurą, iš ku
rio mažai pakyla dūmų bei 
garų — žibalą, gesą arba 
kietąją anglį; o jeigu ne, tai 
įtaisyti pečiams tokius me
chaninius įrengimus, kurie 
užtikrina pilną minkštosios 
anglies sudeginimą, taip 
kad nebūtų jokių dūmų.

Kas laužys tas taisykles, 
bus atitinkamai baudžia
mas.

Miesto valdyba iš prad- 
inspektorius - 

O paskui ėmė

Pit-

APIE TŪLUS PAVADINIMUS
Straipsniuose iš Lietuvos 

mes susitinkame' su eile žo
džių — pavadinimų, kurie 
daugeliui amerikiečių ne
įprasti. Štai keletas jų:

Aerostatas '— baliūnas, 
dažniausiai vartojamas ar
tilerijos ugnies nutaiky
mui.

Drezina — vežimėlis ant 
keturių ratų, kuris važiuo
ja geležinkelio bėgiais.

Dūmtraukis — kaminas.
Darbingas — darbštus.
Dygliuota viela — spyg

liuota viela.
Ešelonas — eilė arba bū

rys kareivių ar kitų žmo
nių, einančių, važiuojančių 
ar jojančių, turint tą patį 
tikslą bei paskirtį.

Kareivių kuprinės —1 ka-

lės tarnauti ir nuomaro gy
dymui.

Mayo Klinikos daktaras 
Hench taip pat raportavo, 
kad cortisone ir ACHT gy
do ir skaudžiai - įkyrias, 
atkaklias odos ligas (pavyz
džiui, “lupus erythemato
sus”).

Lai tų mokslininkų dar
bai vainikuojasi pilnais pa- 
vykimais! • N. M.

reivių krepšiai.
Kautynių laukas — mū

šio laukas.
Kareivių voros — karei

vių eilės.
Koreguoti — taisyti; tai

kyti šovinį į taikiklį.
K. P. — komandavimo 

punktas.
Jėgainė — elektros jėgai 

gamjnti stotis.
Išsimokslinimas — išsila

vinimas.
Liežuvį paimti- — belais

vį paimti ir apklausinėjant 
sužinoti priešo jėgas ir po
zicijas. z

Pabūklas — kanuolė, pa
tranka, šaunamas ginklas.

Pasaga — patkava.
Padanga — “tajeris”, gu

minis ratlankis.
Pilotas ,— vairuojąs la

kūnas.
Pasaulėžiūra — pažvalga 

į pasaulį, bendras politinis 
bei filosofiniai - mokslinis 
supratimas.

Pėstija— pechota, pėsti
ninkai.

Pionierius — pradėtojas, 
pirmatakas, o kariuomenė
je — pontonierius, laikinių 
tiltų - pontonų statė j as.

Sviedinys — patrankos

Kodėl Amerikonai Kariavo 
Ką Jie Galvojo ir Jaute

mintys juos nuolat kankino, 
iki jie buvo sužeisti arba 
taip suiro nervai, }<ad rei- • 
kėjo įjuos ligoninėje gydy-r 
tL ■ '

Kodėl Amerikos kareivis

Kk 8;

Tiktai mažas nuošimtis 
Amerikos kareivių Antra
jame pasauliniame kare ko
vojo už “pasaulio pagerini
mą”, prieš fašizmą; di
džioji dauguma jankių tu
rėjo kitokias^ mintis galvo- vis tiek kovojo, nepaisant';^ 
je, kaip rašoma knygoje visų tų vargų, nusiminimų 
“The American Soldier”. jr sunkenybių?
Šią knygą pagamino ameri- ■ Tatai patys kareiviai se 
kinėsv armijos tyrinėjimų karnai aiškina:

• T 1 1 1

v

▼ 1 t

skyriaus mokslininkai —d- M __ y. v. . TZ •
rai Shirley A. Star, Robin Tlk 5 Nuošimčiai Kariavo 
Williams, Sam. A. Stouffer uz Demokiatiją 
in kt. , Tiktai 5 iš kiekvieno šim-

Oficieriai ir Saržentai It0 kareivių kovojo už^ pa^ 
į šaulio pagerinimą, uz de- 

Toje knygoje, tarp kitko, mokratiją, prieš nacizmą- 
skaitome: . fašizmą. Pas i98 nuošimčius

— Eiliniai kareiviai py-, nebuvo jokios neapykantos 
ko, kad oficieriams duoda-{ linkui priešų. Tiktai 2 iš 
ma perdaug lengvatų ir’gimto norėjo keršyti prie- 
pirmenybių prieš juos. 'įšams.

Naujokai, draftuoti ka- Didžiausias daugumas
I reiviai jautėsi mokytesni jankių gjo į mūšį, vadovau- 
už senesnius, reguliarės ar- damiesi tokia minčia —
mijos kareivius, savanoriai i greitai užbaigti karą ir na- 
jstojusius tarnybon. i grįžti. \

Tarp naujokų buvę apie 
48 nuošimčiai baigusių vi
durinę mokyklą (high 
school’^), tame skaičiuje be
veik 16 nuošimčių tokių, 
kurie lankė kolegiją. O tarp 
senesniųjų, reguliarių ka
reivių buvę tiktai 23 nuo
šimčiai baigusių vidurinę 
mokyklą.

14 nuošimčių kovėsi to
dėl, kad nenorėjo savo 
draugų apleisti.

9 nuošimčiai ėjo į mūšius, 
kad atliktų savo pareigą ir 
išlaikytų garbės vardą.

Baimė ir Beprotiškas 
Nervų Suirimas

v Tarp kitko, buvo apklau- 
Bet daugiausia saržentų įsinėti 277 sužeisti kareiviai; 

(puskarininkių) buvo pa-! ir 65 nuošimčiai jų prisipa- 
rinkta iš senesniųjų. Dau- žino, jog bent vieną kartą 
gelis naujokų todėl murmė
jo, kad mažiau mokytieji 
muštruoja ir lavina juos, 
mokytesnius.

Visi kareiviai bijojo mū
šių su priešais.

Giliausias jų rūpesnis vi- kuriem mūšio baimė suar- 
suomet buvo dėl to, kad jie dė nervus ”iki pamišimo” 
gali būti nukauti bei sun- (crack up); sako, tokius 

! reikia gydyti, o ne bausti.
49 nuošimčiai kareivių 

prisipažino, jog matant, kai 
su kitam beprotiškai sujra 

prisimena nervai, jie ir patys jautėsi 
rations” arti tokio nervų iškrikimo.

Bet 22 nuošimčiai! ' N. M.'
n jQg neį ---------------------

jie taip baisiai bijojo, kad 
nepajėgė tinkamai atlikti 
savo pareigų mūšyje.

Mūšių baimė buvo visuo
tinė.1

Kareiviai nesmerkė tų,

kulka.
Šovinių kaspinas — 

kosvaidžio diržas, prisags
tytas kulkų.

Sklinda — plinta, pavyz
džiui, rūkai.

Skala —. balana.
Stebėjimo punktas —ap- 

žvalgavimo tėmijimo punk
tas.

Savijauta — asmeninis 
jausmas, ūpas.

Slapukas — policijos šni
pas.

Sunkvežimis — trokas.
Skuba — greitis.
Teoriškai — teoretiškai.
Tolis — naujos rūšies 

sproginys. ••
Urmu — šturmu, daug

meniškai.
. Žemėlapis — žemlapis.

Žygdarbis — rizikingas 
darbas, reikalaująs nepa
prastos drąsos.

Žeminė — kareivinis ur
vas (zemlianka), iškasta 
landynė šalimai apkaso 
slėptis ramesniu laiku arba 
miegoti.

Degradacija — žemyn 
smukimas, nupuolimas, pa- 
sižeminimas bei pažemini
mas.

Ciklas — tai graikų - lo-

kul-

kiai sužeisti.
Vargai ir Nusivylimai

Amerikos kareiviu 
pasibjaurėjimu 
negardųjį “K - 
maistą. ~ 
pėstininkų sakė, 
“ramiu laikotarpiu” (tai 
mūšių) jie negaudavo ir to 31-jų Metinių Minėjimas 
neskanaus maisto: o 10 nuo
šimčių kareivių visai netu- j kar’ 
rėjo noro valgyti.

31 nuošimtis jų pranešė, 
jog ir vadinamu “ramiuoju 
laikotarpiu” jie gaudavo 
mažiau kaip 4 valandas 
miego per 24 valandas.

Kareiviai skundėsi to
kiais vargais, kaip gulėji
mas ankštose, dumblinosė 
duobėse (foxholes), alkis, 
karštis ar šaltis, spiečiai 
kandančių vabzdžių ir gy
vojo brudo; nežinojimas, 
“kas čia daroma”, ir baimė 
dėl ateities.

Tik “Numeriai”
Bet sunkiausiai juos 

dvasiniai vargino mintis, 
kad niekas jų nepaiso, kad 
jie skaitomi “išleistinais” 
(paaulcotinais < - “expend
able”), kad komanda elgia
si su jais tik kaip su “nu
meriais.”

62 nuošimčiai pėstininkų 
.sakė, jog to'ki jausmai ir

rations

VILNIUS, vas. 20 d.—Va- 
Vilniaus valstybiniame • - 

universitete, gausiai dalyvau
jant studentijai, mokslo bei 
administraciniam personalui, 
įvyko iškilmingas susirinki
mas, skilias Tarybinės Armi
jos 31-sioms metinėms.

Iškilmingą susirinkimą ati
darė universiteto rektorius 
prof. Bučas.

Po to platų pranešimą apie 
Tapybinės Annijos ir Karinio 
Jūrų Laivyno garbingų perga
lių kelią padarė generolas 
majoras Karvelis. Jis simul- 
kįąj nušvietė Tarybinės Armi
jos kovų kelią, pergalės Di
džiajame Tėvynės kare milži
nišką reikšmę taikos reikalui.

.4.
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tynų kilmės, žodis, reiškiąs 
panašių įvykių “rato” arba 
eilės užbaigą per tam tik
rą laikotarpį.

Fauna — gyvūnija.
Flora — augmenija, au-

“Tarybinio Rokiškio” 
Literatūrinis Konkursas

ROKIŠKIS, vas. 20 d. — 
“Tarybinio Rokiškio” redak
cija ir apskrities jaunųjų ra
šytojų būrelis paskelbė kon
kursą apybraižai ir eilėraš
čiui parašyti. Konkursinių 
kūrinių tematika — kolekty
vinių tikiu statyba, darbo 
žmonių kova prieš buržuazi
nius nacionalistus, penkmečio 
plano vykdymas ir kt.

Geriausieji kūriniai bus pre
mijuoti ir išspausdinti apskri
ties laikraštyje.

P. Bartasevičius.

v?
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JONAS KAšKAITIS

Už Taiką ir Saugumą!

(Tąsa) / '.
Vakarais prasidėdavo dainos. Kovpa- 

kas, Rudniovas, Mirošničenko, Senis Šal
tis, Bazima ir kiti rinkdavosi prie laužų 
greta štabo, kur ant kelmų buvo pritai
sytos lentos, atstojančios suolus. Tie sa
viveiklos vakarai buvo vadinami “barz
dočių choru.” Juose ne juokais buvo su- 

į ' numeruotos ir įtrauktos į sąrašą visos 
partizanų barzdos. Kiekvienai buvo pa
skirtas atskiras miestas skustis. Visi tie 
miestai tuo metu buvo giliam vokiečių 

i ’ užnugary. Kuročkinas turėjo skustis 
barzdą, paėmus Charkovą, Bazima — 
Kijeve, Senis Šaltis — Putvile. Aš pasi-

I • rinkau Berlyną.
Prie laužo, maždaug per šimtą metrų 

nuo mūsų, rinkdavosi žvalgai. Žvalgybo
je buvo fenomenalinės atminties vaiki
nas, politvadovas Kovaliovas. Kiekvieną 
vakarą maždaug nuo septynių aštuonių 

! valandų jis pradėdavo tyliu bei lygiu bal- 
e su iš atminties pasakoti mums beveik žo

dis žodin jo perskaitytas knygas. Tie pa
sakojimai užtrukdavo kartais iki aušros. 
Pradžioje tai buvo Šeinino feljetonai iš 
ketvirtojo “Izvestijų” puslapio, Čecho
vo apysakos, nežinomų man autorių pje
sės.

Vieną kartą vakare jis pradėjo pasa
koti “Anna Kareniną”. Automatininkai 
Berežnojus ir žvalgas Gorkunovas išsi
žioję klausėsi lygiai čiurlenančio balso. 
Vėjas ūžė eglių ir uosių viršūnėse, byrė- 

• jo lapai. Pagarsėję pramuštgalviai Uja 
Krasnokutskis, Kunigaikštis, Dažytasis, 
Išmintingasis ir Siemenistas, sulaikę al
savimą, pergyvendavo Briansko miškuo
se tai, ką kadaise buvo išgyvenę grafo 
Levo Tolstojaus personažai.

Į mūsų literatūrinius vakarus rink
davosi patys ekspansyviausieji, jauniau
sieji ir veikliausieji partizanų atstovai.

Ypatingai pamėgo tuos vakarus trečio
ji kuopa.

Trečioji automatininkų kuopa, vado
vaujama seržanto Karpepkos, yra verta, 
kad apie ją atskirai būtų papasakota. 
Seržantas Karpenka su žvalgybininkų 
grupe 1941 metų rugpjūčio mėnesį, vyk
dydamas žvalgyb. uždavinį, atsiliko nuo 
savo karinio dalinio. Karpenka buvo 
žvalgybininkas Rodimcevo brigados, tos 
pačios, kuri Golosiejevo miške 1941 me
tų rugsėjo mėnesį stojo į žiaurų ir le
miamą mūšį su priešakinėmis vokiečių 
esesininkų divizijomis, prasiveržusiomis 
prie Kijevo. Esesininkai riedėjo motocik
lais, automobiliais bei tanketėmis, ketin
dami įsibėgėję užlėkti ant Kreščiatiko.

Bet ties Golosiejevo mišku juos pasiti
ko Rodimcevo desantininkai. Dvi paras 
tęsėsi žiaurios kautynės. Vokiečiai lindo 
beprotįškon atakon. Puolimai springo, 
paskui kartojosi vėl ir vėl, kol visas miš
kas ir pamiškė buvo beveik visiškai nu
klota vokiečių lavonais.

1941 metų rugsėjo mėnesį Vorožbos ir 
Konotopo rajone, kur įsibraudavo vokie
čių dalys, Rodimcevo brigados seržantai 
— Karpenka ir Cimbalas — su žvalgy
bininkų grupe iš dešimties penkiolikos 
žmonių, įsispraudę .giliai į priešo sritį, 
pasijuto atkirsti nuo savo dalies. Išvar
ginti nemigo naktų ir susirėmimų su 

. naktiniais patruliais, jie pasitraukė miš- 
Ikan. Nutarė pailsėti parą, kitą, o paskui 

• < prasimušti pas savuosius. Atrodė, kad 
frontas pasistūmėjo toli į rytus ir prasi- 

. mušinėti teks ilgai ir atkakliai. Kai ku
riems kovotojams ėmė virpėti pakinkliai, 
ir žmonės, maskuodami abejingumu savo 
jaudinimąsi, retkarčiais paklausdavo 
Karpenką:'

. , — Fedia, o gal nepraeisim, gal vokie
tis visus kelius užėmė? O priešaky, brol, 
miško nėra, vien plikos stepės.

' Fedia^ tylėdavo, apsvarstydamas padė
tį. Iš kaimyninių kairpų valstiečių jis bu
vo girdėjęs, kad-kažkur čia, netoliese, jau 
buvo pradėję, veikti partizanai. Trumpi, 
lyg sausas žaibas, susišaudymai, tvyks
terėdami kartais naktimis, tai patvirtin
davo. Vokiečių ryšininkai bei kvartirje- 
riai, anksčiau pavieniui drąsiai važinėju- 
sieji nuošaliais keliais, dabar skubėdavo 
greičiau prašokti pro siauras vietas ir, 
pravažiuodami grupėmis, atsargiai dai
rydavosi į šalis. X

Kelios mašinos netikėtai susprogo\nt 
minų kelyje iš Putivlio į Konotopą — 
ten, kur ką tik buvo praėjusi motorizuo

toji vokiečių divizija. Buvo aišku, kad 
minos naujos ir kad kažkas greta Kar
penkos ir Cimbalo, atsargiai, maskuoda- 
masis ir nuslėpdamas savo vardą bei bu
vimo vietą, šaukia priešą kovon.

Karpenka tuo .susidomėjo, kadangi jis 
buvo prityręs žvalgas, jau kelis kartus 

’ buvęs artimiausiuose užnugariuose vo
kiečių, kurie apsvaiginti pirmosios sėk
mės, tada be atodairos puldavo. Jis m^- 
tė partizaninės kovos galimumą, ii\pats 
kartais pagalvodavo apie tai, ką gali nu
veikti drąsūs žmonės priešo užnugary. 
Viena moteris patikimai pranešė, jog 
kažkoks senis praėjusią naktį buvęs pas 
ją užėjęs, išgėręs puodelį pieno ir klau
sinėj ęs apie partizanus. Daugiau Kar
penko nieko iš jos negalėjo išgauti. Kito
je vietoje jis sužinojo, kad vokiečiai, įpy
kinti įžūlių partizanų antpuolių, nutarė 
juos sunaikinti, ir šiame reikale jiems at
siradę padėjėjų. Kolektyvinio ūkio vals
tiečiai užsiminė Cimbalo bei Karpenkos 
kovotojams, kad jie būtų atsargūs miške 
ir ypač nepasitikėtų seniu girininku, ku
ris yra buvęs Putivlio vokiečių žandar
merijoj, gavęs iš gestapininkų gerą dvi
vamzdį ir dažnai slankiojąs į žandarme
riją, apsimesdamas tvarkąs ten savo miš
ko reikalus.

Toksai kaimynas buvo pavojingas 
Karpenkai jo padėty. Vyrai nutarė su
sekti senį, sutvarkyti jį, o jei tai nepa
vyktų, tai tiesiog pašalinti iš kelio. Vis 
labiau aiškėjo, jog žvalgybinė komandi
ruotė į priešo užnugarį užsitęsia, ir de
santininkai, lyg juokais, vis dažniau ėmė 
vadintis partizanais.

Įsitaisius paganų tarpumiškėj, netoli 
nuo miško takų sankryžos, Karpenka vie
ną kartą išvydo einantį taku senį, pasi
ramsčiuojantį lazda. Jis buvo vienas ir • 
elgėsi miške laisvai bei drąsiai. Jis pri
minė seną grobuonį selinantį savo grobio 
pėdsakais. Kartas nuo karto senis susto
davo, apžiūrinėdavo taką, čiupinėjo me
džių šakas su rudens paliestais lapais, 
žiūrinėjo juos, po to ištiesdvo -galvą į 
priekį, lyg uosdamas miško kvapus, ir 
vėl ėjo toliau.

Karpenka sekė jį, tylėdamas, prisiglie- 
tęs prie žolės. Kai senis praėjo pro šalį 
ir jo nugara dingo už medžių, Karpenka, 
pakilęs, ryžtingai tarė:

— Visi pasilieka vietoje. Cimbalas ir 
Dažytasis—paskui mane!

Vyrukai iš karto suprato savo vadą:
— Mat, sekioja, senas velnias! Nutvo

ti jį reikia, drauge komisare; per jį ne
bus mums gyvenimo.

— Pats žinau, — atsakė Karpenka.
Jis padavė kaimynui savo automatą, 

išsiėmė iš dėklo pistoletą ir įsikišo jį ki
šenėn. Dar kartą metęs Cimbalui ir Da
žytajam “paskui mane,” jis greitai nu
žingsniavo žole, vydamasis senį. Tuoj už 
pasukimo jie pamatė jo nugarą. Senis lė
tai ir susimąstęs ėjo taku. Karpenka pa
greitino žingsnį ir,x pasivydamas senį, 
įkišo ranką kišenėn, kai jam pasirodė, 
jog, grįžteldamas, senis pasuko galvą ir 
pastebėjo jį. Bet senis išsitiesė ir vėl lė
tai nuėjo toliau lyg nieko nepastebėjęs. 
“Gudrus tu, senas lapine, oi, gudrus, — 
pagalvojo Karpenka iy pagreitino žings
nį, — bet nuo manęs dabar nepaspruksi.”

Jie beveik jau pasivijo senį ir ėjo su 
juo lygiomis kelių žingsnių atstume. Dar 
kiek paėjęs, senis staigiai atsigręžė, su
stojo, atspariai žiūrėdamas į trejetą ko
votojų. Šie priėjo arčiau — Karpenka 
tiesiai, Cimbalas ir Dažytasis — iš šonų. 
Senio akys žvelgė ramiai, žila barzdelė 
nedrebėjo, tiktai du dešiniosios rankos 
pirštai, kčistai sulenkti, retkarčiais su
krutėdavo, nenatūraliai judėdami (visa 
toliau einančioji scena mano užrašyta pa
gal partizanų Karpenkos,. Cimbalo ir Da
žytojo žodžius).

— Na; ko gi jums, vyručiai, iš manęs 
reikia? — paklausė senis, stengdamasis 
nusišypsoti. — Užgulė žmogui ant kul
nų, lyg aš mergiotė kokia būčiau, — 
draugingai jis žengė, žingsnį pirmyn.

Karpenka vėl įsikišo ranką kišenėn.
— Kaip tik tavęs mums ir reikia. — 

Jis linkterėjo ęalva vyrams ir jie apsto
jo senį. Senis pažvelgė į juos:
• — A-a, apsupimas, vadinasi. Išeina 

— man ir išeities iš čia nėra?
(Daugiau bus.)

Great

(Tąsa)
— Mūsų šaly įsigalėjo 

prie tarties ir isterijos at
mosfera, kuri nuodija pro
to šaltinius... M'es esame 
pasiryžę pasišventusiai ir 
energingai ginti žodžio, 
minties ir susinešimų lais
vę... Mes prisižadame vi
sais savo gabumais ir pajė
gumais, visa savo širdies ir 
proto stiprybe — pildyt sa
vo atsakingumą, savo pa
reiga — gint tikruosius A- 
merikos žmonių reikalus, 
jungtis ir vienytis dėl tai
kos... —

Perskaičius advokatui 
Poperiui visą ištisai rezo
liuciją, buvo keletas pasta
bų iš delegatų salės: kad 
konferencija užgirtų busi
mąjį Paryžiaus taikos kon
gresą. Pirmininkas pareiš
kė, kad tatai bendrai įeina 
į antrąjį rezoliucijos posky-" 
rį ir kad tatai galutinai nu
spręs veikimo'komitetas.

Buvo pora balsų, kad re
zoliuciją padarius aštresnę, 
“su dantim”.... Čia įžymioji 
rašytoja Lelija Helmanaitė 
suramino, kad nereikia 
kraštutinumų. Rezoliucijų 
komitete yra daugybė skir
tingų nuomonių, tai pride
ra eiti vidurio keliu. Rei
kia veikti atsakingai.

Į, tą patį tašką muša ki
tas įžymusis rašytojas Al
bertas Kanas, autorius gar
siosios knygos “Didysis Są
mokslas” (“The 
Conspiracy”):

— Man atrodo, kad tai y- 
ra didingas dokumentas... 
Ko mes labiausiai stengia
mės pasiekti — tai kuo pla
čiausios vienybės už taiką...

Tą pačią nuomonę parei
škia dar vienas didis rašy
tojas Hauardas Fastas:

— Kas mano,x jog ši re
zoliucija neturi dantų, te
gu suleidžia savo dantis į 
šios dienos dienraščius... 
Vašingtonas visas apsipu
tojęs burnoja iš pykčio, 
kad mes išsilaikėm vienin
gai krūvoj. Valdžios parei
gūnai ir jų pakalikai var
toja . visokią provokaciją, 
visokią kreivą taktiką, kad 
tik mus suskaldyti ir išar
dyt. Nesiduokite suvedžio
jami. ..

Galiausiai rezoliucija pri
imta ir entuziastiškai, už
tvirtinta. Dabar tik ją rei
kia " pravesti gyveniman. 
Bendras taikos frontas iš 
rezoliucijos lapų turi pereit 
į mitingų mitingus, į kalbas 
prakalbas, į spaudą, į laik
raščius, į radiją, visur ir vi
sada.

Taip k’aip įvairūs konfe
rencijos skyriai savo posė
džiuose kamantinėjo ir 
lukšteno Amerikos užsieni
nę politiką ir šalies vidaus 
gyvenimo smukimą, taip vi
sa tai turi būt nurodoma 
plačiosioms masėms, kad 
jos susiprastų, nesiduotų 
mulkinamos ir į karą ren
giamos...

\ Milžiniškas pilnutinis 
taikos konferencijos posė
dis pasibaigė. Na, 
truputį 
Madison 
masinį 
tingą.

Laimė, kad įsigijau bilie
tą iš anksto, o tai būtų rei
kėję grįžti ... Pribuvau 
anksti, gerą valandą pirma 
pradžios, bet žmoneliai jau 
plaukė ir plaukė. Bematant 
viršutiniai balkonai prisi
pildė pirmutiniai. Ir iš ten 
pradėjo garsėt dainos... 
Savaimingai, gaivališkai, 
spontaniškai. Jaunos ener
gijos perviršis turi gi kaip 
jšsilįęti. Tai tame, tai ta-

dabar
pasiganyt ir — į
Square Garden, į 
užbaigiamąjį mi-

me kampe, žiūrėk/ jau įsi
siūbuoja daina. Pirma tik 
keli ploni- balsai, bet tuoj 
jie sužadina norą laisvai 
pasireikšti, ir tik ūžia, aidi 
platieji balkonai...

Ir visa gigantiška patal
pa, kiek tik jos platieji 
skliautai leidžia, kimštinai 
prisikimšo publikos. Man 
teko sėdėt visai netoli nuo 
centrinio pastolio.' Besidai
rydamas, ar nepamatysiu 
pažįstamų — ir pamačiau. 
Visai čia pat, tik kitoj kė
džių kolonoj, žiūriu, sau sė
di, gražiai nusiteikę, dakta
ras ir daktarienė Petrikai. 
Oho, bra! Reikia pasiėjėt. 
Pasikalbėjom sau maloniai, 
šiltai, ir jaukiau pasidarė. 
Vėl savo, vieton. Netrukus, 
priėjo Rojus Mizara. Jo ten 
paskiau pribūta ir dasiži- 
nota, kur sėdžiu. Irgi sau 
gražiai “pasiūtarojom” lie
tuviškai, kaip ir su Petri
kais, nemažai artimesnių
jų kaimynų nuostabai. Pas
kiau jie klausinėjo, kokia 
čia do kalba tokia navatna. 
Sakau juokom sanskritiš
ka... na, ne, lietuviška, 
sanskritų bendrosios seno
sios kalbos atžala...

Šalutinėj kėdžių kolonoj 
įsitvirtino spaudos reporte
riai. Gyvas, judrus, kruop
štus būrys. Taukšti, barš
kina mašinukėmis, dalijasi 
popieriaus lapais. Prieina 
ir nueina fotografai su a- 
paratais. Protarpiais, alė
jomis vaikštinėja palydo
vai, . tūli su uniformomis, 
kiti tik užsirišę stūgas bei 
juostas su parašais ant 
krūtinės, ant rankovės. Nu
rodinėja, kur kieno kėdė, 
vedžioja pribuvėlius.

O čia patalpos paskliau- 
tėmis tik mirguliuoja di
džiuliai plakatai, su taikos 
obalsiais, su sieksninėm 
raidėm ... Pradeda švais
tytis iš palubės žibintų švie
sos, raižo pilkšvą orą pro
žektorių vaiskios šluotos.

Ant pastolio atsiranda 
visur esąs prof. Šaplis. Pa
skelbia mitingo pradžią. Du 
miesto operos dainininkai 
pagieda J. V. himną, o Ju
tos episkopalų vyskupas 
Multonas sukalba įkvėpimo 
ir paguodos maldelę.

Prje garsiakalbio. jaunas, 
žvalus artistas Samas Va- 
nameikeris. - Sumaniai dr 
įspūdingai inscenizuoja kon
ferencijos vedėjų radijo pa
sikalbėjimą su pasaulio 
kraštais, trokštančiais daly
vauti konferencijoje, bet 
Amerikos valdžios neįsileis
tais čia pribūti. Dvidešimt- 
tūkstantinė minia nuščiu
vo, sukluso, subedė akis į 
blankų pastolio kampelį. 
Prie mikrofono, užsidėjęs 
standžius ausinius klausy- 
tuvus, sėdi radijo operato
rius, skambina, signalizuo
ja, šūkauna būk tai į Lon
doną, į Romą, į Paryžių, į 
Kiniją, Indoneziją, į Pietų 
Amerikos respublikas . .. 
Šaukia “alio,” “alio,” bet 
visur tyla. Atsakymo nėra. 
Amerikos geležinė ūžuodan- 
ga uždengė susisiekimą, ne
leido taikos delegatams pri
būti ...

Iliuzija susidaro galinga, 
slopinanti. Būk tai tikroviš
kai taip bandoma susisiek
ti su pasaulio kampais.

Čia nykumą nubloškia 
priėjęs prie garsiakalbio 
konferencijos pirmininkas, 
prof, Šaplis., Vaizdingai nu-z 
piešia konferencijos uždavi
nius, viešai protestuoja, 
kam J. y. valdžia nusigan- . 
do taikos delegatų ir neįsi- • 
leido į konferenciją. Valsn : 
tybės 'departamentas juk I

veikė, arba bent turėjo 
veikt vardan J. V. liaudies. 
Bet mes juk irgi Amerikos 
liaudis, J. V. piliečiai. Mū
sų čia 20 tūkstančių susi
būrė pasireikšti. Mes skai
tome Valstybės departa
mento poelgį netikusiu, 
klaidingu. Ar jūs sutinkate 
su vizų atsakymu kitų šalių 
taikos bičiuliams? — smai
liai ir tiesmukai paklausė 
Šaplis sambūrį. Ir gavo 
skardų, apkurtinantį mi
nios, atsakymą, net dukart: 
ne! ne! *

Pirmininkas pagarbiai 
perleidžia garsiakalbį neg
rui sociologijos ir antropo
logijos profesoriui Armato 
Irlandijos atstovui. Kaip ir 
konferencijos posėdžiuose, 
taip ir Čionai prof. Armato 
kalbėjo kukliai, bet taip 
nuoširdžiai, įtikinamai, šil
tai. Taikos, ramumo, saugu
mo trokšta visa žmonija, 
nežiūrint jokių rasinių, ti
kybinių, kalbinių bei spal
vinių skirtumų. Tik taikos 
ir saugumo užuvėjoj gali 
žmonės ramiai darbuotis ir 
žengti kultūros ir pažangos

keliais... be varžymų, be 
priespaudos, be išnaudoji
mų, be įžeidžių pažemini
mų ir žmoniškos vertybės 
paniekinimų. Man pačiam, 
tarė jaunas negras profeso
rius, teko stebėti daugybę 
tokių jžulių, šaižių, žmo
gaus gabumus paralyžiuo
jančių paniekinimų. Deja, 
man pačiam ir asmeniškai 
prisiėjo ką tokio patirti, vos 
tik įžengus į šią jūsų “lais
vą šalį.” (“free country”)... 
Laisva šalis — kokia ironi
ja!... Nuostabos ir įžeidi
mo jausmas ūmai išsklaidė 
bet kokį jaukesnį įsivaizda
vimą, kadą mane, delegatą 
į taikos ir kultūros konfe
renciją, kaip ir kitus iš toli 
pribuvusius delegatus, J. V. 
imigracijos pareigūnai pri
vertė pereiti per pažeminan
čią procedūrą. Privertė, ne
lyginant kokiuos kriminalis
tus, atsakinėti į eilę bepras
miškų klausimų ir galiau
siai “nuėmė pirštų antspau
dus” ... Didelė kultūrinė 
šalis pasielgė su mumis ne- 
kultūriškai. ..

(Bus daugiau)

Dienraščio

LAISVES
Didieji Piknikai

Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 
9 

savo dienraščio paramai piknikuose

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
I

Klaščiaus Clinton Park
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

BOSTONO APYLINKĖ .
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Vose Pavilion Park

Maynard, Mass.

SHENANDOAH, PA.
Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 24 JULY
Brandonville Grove

Brandonville, Pa.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ
L.D.S. ir L.L.D. Apskričiai rengia šaunų pikniką 

paramai dienraščio Laisves.

RUGPICCIO 14 AUGUST
Lietuviu Liberty Park

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

HARTFORD, CONN.
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST
Light House Grove

East Hartford, Conn.
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DETROIT, MICH
Sekmadienį, birželio 5d., 

Aido Choras turėjo pikniką 
Beechnut Grove Parke. Pu
blikos buvo ne tiek daug, 
kiek kitais metais. Priežastis 
tame, kad mažai buvo garsin
ta. Nė vienam laikraštyj — 
nei Vilnyje, nei Laisvėje — * e / 
nebuvo nė žodelio. Juk aidie- 
čių tarpe yra tokių, kurie ga
li parašyti. Taipgi galėjo 

• pranešti iš anksto man arba 
kitiems,.kurie netingi parašyt. 
Jeigu nebūčiau pastebėjęs D. 
L. Kliubui prisiųstos atvirutes, 
kviečiant į pikniką, tai būčiau 
visai nežinojęs.

Per atvirutes kviesi j pikni
ką, man atrodo, daugiau kai
nuoja ir ne, tiek išsigarsina, 
kiek laikraščiuose.

Rudeninį pikniką Aidas tu
ri gerai išgarsint.

Piknike buvo visokių rung
tynių, iv kurie buvo 

gavo dovanas.
Muzika buvo labai

d raudos.”
Bet paskui pridūrė, 

“valdžia negali suteikt 
ekonominės apsaugos,
rasdama laisvės ir teisės pa
sirinkimo.”

kad 
e 

pilnos
nepra-

gera.

Iš Prakalbų
Michigan School 

nalism surengė prakalbą dėl 
kolumnisto Marquis Childs, 
Rockham Memorial.

Kolumnistas išsireiškė tą, > 
ko savo kolumnose nėra pa- 

vSakęs. Jis nurodė, nors trum- - 
poj sutraukoj, kad “laisva 
mintis yra suvaržyta per dau
gelį kongresionalinių komite
tų, kurie vaikšto po visą šalį, 
gaudydami taip 
subversyvius.”

Jis pasakė gerai 
biedniokų reikalus. 
‘ ‘ T o k i u ose Į v y k i u ose, 
sirgimai, bedarbė ir 
žmonės turi būti 
valdžios,

of Jour-

Jau Pradeda
Purvininio Politiką

Kai tik miesto tarybos pre
zidentas George Edwards pa
sisakė, kad jis kandidatuos j 
majoro vietą, tai jau vietinė 
buržuazinė spauda pradėjo 
politinį purvinimą.

Welfare Dept, iškilusiame 
skandale del pinigų davimo 
tiems žmonėms, kuriems ne
reikėjo jokios pagalbos, Geo. 
Edwards pakritikavo Welfare 
prižiūrėtojus ir pasakė, jog 
ieškojimas tų žmonių, kurie 
gavo pašalpą, ir tyrinėjimas, 
ar jie gavo teisėtai ar ne, 
mažai naudos duos.

Dabai' spaudoj, 
Free Press, sakoma, 
Edwards priešingas 
tų visų sukčių, 
ve ką sako:

“What is behind this at- 
of the A li

the man

ypatingai 
kad Geo. 
ištyrimui 

Bet toliau

galvos ieško jų publikoj. Geo. 
Edwards sako, ir jūs patys 
sakytumėte, jei Welfare 
Dept, duoda piniginę pašalpą, 
tai kodėl
Geo. Edwards 
fare vadovus, 
štai ką sako:

“The only

neimsi ? Ir kai 
kritikuoja We,l- 
tai Free Press ■Il

tack on the office 
di tor General and 
who fills it/?

“Why
ist, and 
tions ?

“In
rocked by a tragic scandal in
the City Controler’s

vadinamus ! Deputy Controller,
, Tyler, was found to 

more than 
funds. His

does that
what are

office ex- 
func-its

1936, -Detroit was

office. A 
Harry 

have cm- 
$500,000 
exposure

to commit sui-

ir apie į bezzled
Girdi: • of City 

kaip su-j caused him 
senatvė, 1 ci de.”

gelbėjami į Tai gal ir 1949 yra vienas
formoje socialės ap- j sugrobęs pinigus. O miesto

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

• Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.) '
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,1 

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 
Telefonuokitp dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

ones officially 
questioning the integrity 
security and 'capability of 
bin are George Edwards 
his City Hall stooges.”

Paskiau sako:
“Edwards yra kandidatu į 

majorą.”
“Ar Edwards’o nusistaty

mas diktuotas jam per dar
bo unijas, kurios nori pašal
pos fondus neskūpiai vartoti 
dėl streikierių ?

“Turi būt atsiminta, kad 
Edwards yra CIO kandidatas 
Į majorą. Jis buvo vienas iš 
organizatorių, gerai žinomų, 
sėdėjimo streiko technikos. 
Tuo laiku jis praleido 30 die
nų kalėjime.”

“The Yale and Towne Co. 
plant had been seized by a 
goon squad led by Edwards. 
In pitched battles with the 
police they hold the factory 
and defied the law.”

Dar toliau ve kaip sako:
“The people most certainly 

have a right to know what 
is behind his strange 
duct.”

Taip, žmonės turi žinot ir 
daugybe žino, kad Geo.. Ed
wards paeina iš darbo žmonių 
ir stoja už jų reikalus. Ir 
kai prieis rinkimai, visi darbo 
žmonės turi paduoti už jj sa
vo balsą.

Jeigu buržuazinė spauda jį 
girtų, tai jis būtų 
nių priešas.

Nėra abejonės, 
Maskvos agentu,
Jeffrey pastaraisiais rinkimais 
apšaukė, tik todėl, kad ^hnjos 
jį rėmė. V. Z.

and
Lo
an d

con

darbo žmo

jj apšauks 
kaip kad

Kiekvieną Laisvės skaity
toją prašome gauti nors poj 
vieną naują skaitytoją ju
biliejaus atžymėjimo proga.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 ar 1 kambariai 

su yirtuve, maudyne ir šiluma, gra
žioje vietoje, arti busų į New Yor- 
ką ir Newarką. Su savininku gali
ma 
PO 
KE 
St.,

susisiekti per telefoną. Šaukite 
6-tos vakarais iki vėlai naktį: 
2-2690 J. Antrašas: 299 Hickory 
Kearny, N. J. (135-7)

PA.I1EŠK0J1MAI
Pajicškau brolio Vinco Balnio, ku

ris prieš karą gyveo Argentinoj po 
šiuo antrašu: Calle Pineiro, No. 631 
Pineiro, Buenos Aires, Rep. ’Argen
tina.

Jo paties, ar žinantieji apie jį 
malonėkite man pranešti, už ką 
būsiu labai dėkingas. Vinco Balnio 
brolis Zigmantas Balnis, 24 Oalha 
Ave., Norwood, Mass. ^(135-7)

u r

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine* Liquoi

that License No. 
d to the under- . 

wine • and liquor at 
107 of the Alcoholic Į

NOTICE is hereby given 
R L 6990 has been 
signed to sell beer, 
retail under Section
Beverage Control Law at 586 Atlantic Ave. 
Borough ot Brooklyn.
be consumed on the premises.

HY-GOOD BAR & GRIM.

toCounty of Kings,

Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10359 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 4421 Eighth Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

HAROLD G. McKENNA & 
FREDERICK WIESNER

• dba Hill Top Tavern

NOTICE is hereby given that License
GB 942 has been issued to the under
signed to shll beer , at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I.aw 
at 999 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GEORGE WENDELKEN

NOTICE is 
GB 959 
signed to 
107 of the Alcoholic 
at 112 Nevins St., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY GRANNEMANN

NOTICE Is hereby given that License 
GB 1252 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
tit 514—92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

LENA M. PENNER

NOTICE is hereby given that License 
CB 3969 has been issued . t« the 
signed to sell beer at retail under 
107 of the Alcoholic. Beverage ’ Control Law 
at 263 Wilson Ave., Borough of. Brooklyn. 
Cqunty of Kings, to be consumed off the 
premises. THEODORE FUOEL

to

No.

the

No.hereby given that License 
has been issued to the under
sell beer at retail Undqr Section 

Beverage Control Law 
Brooklyn, 

the

No.

the

Nd. 
under

Section

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

Newark 4, N. J.
HUmboIdt 2-7964

Nariai CIO United Brewery Workers, streikuojantieji 
jau trečias mėnuo, gauna paramos kenuotu maistu nuo 
Macy departmentinės krautuvės darbininku. Streikie- 
rių sunkvežimis, buvęs pastatytas prie krautuvės, per 
dieną prisipildė krautuvių darbininkams išeinant iš 

darbo atnešus po kenuką dovanų streikieriams.

IEŠKO RAGANŲ 
MOKYTOJŲ TARPE

Mokyklų Tarybos susirinki
me tarybos prezidentas Liu
dys ir jo pagelbininkė Woolf 
įnešė sumanymą, kad iš mo
kytojų būtų reikalaujama lo
jalumo a f id ei vito, kad moky
tojai prisiektų, kad jie nėra 
komunistai ar komunistės. 
Kažin ką pasakys mokytojai, 
išgirdę tą sumanymą.

Per radijo stotį WTAM 
Clevelando žinių davėjas ge
gužės 23 d. pranešė apie tą 
Mokyklų Tarybos sumanymą 
ir kartu pranešė, kad komu
nistas Anthony Krchmarek 
kandidatuos į Mokyklų Tary
bą (School Hoard) ateinan
čiuose rinkimuose.

Kada paskutinį sykį Ar
nold Johnson kandidatavo į 
Mokyklų Tarybą, jis gavo 
57,000 balsų. Cleveland Press 
saVo cditoriale tąme klausime 
sako, kad tokių afideivitų iš- 
pildynlas nereiškia, kad mūsų 
mokyklos bus apsaugotos nuo 
komunizmo. Toliau Press 
ko, kad .jau daug visokių 
rašų surinkta už taiką ir 
kitokius gerus dalykus, 
tie parašai pasiliko tik
popieros ir nieko neveikta. 
Jeigu mūsų Mokyklų Taryba 
tą patį darys, tai tie visi pa
rašai ir pasiliks ant popieros 
ii' neišgelbės nuo to pavojaus.

das, nežiūrint tikybos, nes jos 
esančios dėl visų reikalingos, 
nes komunizmo pavojus lygiai 
paliečia visus. Nekurie, žino
ma, tik pasijuokė iš to vis
ko. Sako, po tų visų pamal
dų net ir oras taip atvėso, kad 
reikia kailinius dėvėti: dienos 
šaltos, debesuotos ir lietingos.

Advokatų Gildija Prieš 
Raganų Gaudymą

Gegužės 20 d. advokatų gil-
Lawyers j

Bartunek- į
įstatymus, ‘

Guild) 
Seibert

(Cleveland 
pasmerkė 
siūlomus

pa- 
už 

bet 
ant

Meldėsi, Kad Sulaikius 
Komunizmą.

Gegužės 22 d. Clevelando 
katalikai laike pamaldas prieš 

t t

komunizmą, kad visagalis die
vas sulaikytų komunizmo plė
tojimąsi . po visą pasaulį. 
Toms pamaldoms vadovavo 
vyskupas Shenin iš Washing- 
tono. Jis Public Auditoriumc 
rūkė, kad, girdi, pasaulis yra 
užkrėstas piktos komunizmo 

.dvasios ir yra dideliame pa
vojuje ir reikia visiems tikin
tiems burtis į vieną bendrovę 
ir gelbėti pasaulį nuo pražū
ties, nes jau nei Trumano 
doktrina, nei Marshallo planas 
nebegali išgelbėti pasaulio 
nuo komunizmo, tik visagalis 
dievas tą gali atlikti.

Toks cirkas protingą žmogų 
verčia juoktis, bet dar yra 
žmonių, kurie tam tiki. Po 
tų visų ceremonijų pirmadie
nio ryte, gcg. 23 d., dirbtu
vėje nieko daugiau/ nebuvo 
girdėti kalbant, kaip apie tas 
pamaldas ir kokios .jos buvo •ft 
gražios.

Prieš tas pamaldas per visą 
savaitę buvo jos garsinamos 
per visas septynias Nulijo sto
tis ir dienraščiuose ir ragina
ma, kad visi eitų į tas pamal-

kad jeigu visi šiame pasau
lyje sutverti lygiais, tai kodėl 
vieni maudosi turtuose ir per
tekliuje, o kiti turi skursti ir 
laipsniškai badu mirti? Ko
dėl patys turi susiieškoti kor
idų išmatų ir tomis išmato
mis palaikyti savo mizerną 
gyvybę ?

čia eina kalba apie pavie
nius, kurie nepareina po so- 
ciale apdrauda (social recuri- 
ty). Miestas sako, kad neturi 
pinigų ir valstija neduoda ga
na miestui iš surinktų “sales 
tax”, kuriame fonde yrą 70’ 
milionų dolerių. Tai vis poli
tikierių manevrai, o biednio- 
kams badas šioj “laisvoj” ša-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Jie kovojo prieš nacius; jie 
vadovavo kovūnams, drąsiai 
mušusiems priešą ir išlaisvinu
siems Lietuvą.

Vincas Vitkauskas — pats 
žymiausias Lietuvos genero
las, — buvęs kariuomenės va
das, didingai įvedęs Lietuvos 
karius į išlaisvintąją sostinę 
Vilnių.',

Be generolo Vitkausko, yra 
visa eilė kitų lietuvių tautos 
narsūnų, buvusių seniau ir ka
ro metu tapusių generolais. 
Aš jų vardų neminėsiu. Už
tenka pažymėti, kad jie stovi 
su liaudimi, su savo tauta; 
jie atliko ir atlieka didžiuo
sius žygius, naudingus savo 
tėvynei.

Mano nuoširdus patarimas 
atbėgėliams generolams: iš- 
pirkite savo klaidas ščyrais 
darbais; nepamirškite savo 
tautos, kuriančios naują gy
venimą. Mokykitės iš pažan
giosios Amerikos lietuvių vi
suomenės: neturėdama savo 
tarpe jokių generolų ir minis
trų, o, žiūrėkit, kokia ji savo 
tėvų krašto patrijotė!. . .

kurie uždėtu retežius ant vie-I „ . . c, .‘ Dvejomis Staklėmis

ROKIŠKIS, vas. 22 d.—Juod
upės" “Nemuno” vilnonių au
dinių fabriko darbininkai- 
komjaunuoliai žymiai pakėlė 
darbo našumą. Komjaunuolė 
Danutė Konopaitė stojo dirb
ti dvejomis staklėmis ir savo 
išdirbio normą nuolat įvykdo 
130-160 procentų. Dvejomis 
staklėmis stojo dirbti ir drg. 
Vinžonovienė.

šųjų darbų darbininkų (pu- Į 
blic workers). Tie įstatymai j 
reikalauja lojalumo priesaikų 
iš viešųjų darbų darbininkų.

Advokatų gildija sako, kad 
ieškojimas raganų tarp tų 
darbininkų yra didelis absur
das, kokio čia, Clevelande, 
dar nesame girdėję.

Taip, mes čia daug ko ne
girdėjome, bet dabar girdime 
ir matome visokių isterijų. 
Mūsų pareigūnai yra apimti 
baisios baimės. Nekurie iš 
jų .ir naktimis negali miegoti; 
jiems ta raudona silkė lenda 
j akis, 
pradės 
ti.

Kad ko, dar nekurie 
sau gyvastis atimdinė-

Šalis,. Laisvai 
Badu Mirti

VILNIAUS statybos tresto 
kolektyvas, įsijungdamas į so
cialistines lenktynes buvo įsi
pareigojęs sausio mėnesio pla
ną įvykdyti 120 procentų. 
Statybininkai savo įsipareigo
jimus ištesėjo: sausio mėnesio 
planas viršytas 21 procentu.

progą pa
salios ska-

kad mies

jie
ar

Laisva 
Gali

Clevelande jau ateina laikai, 
kada žmonės turės 
ragauti šios laisvos 
nių pyragaičių*.

Jau buvo rašyta,
tas deda pastangas‘sumažinti 
miesto duodamas pašalpas 10 
nuošimčių. Tas įeis į galią sū 
30 d. birželio, jeigu guberna
torius Lausch.e nesiims ką 
nors daryti tame klausime. 
Miesto labdarybės pareigūnai 
su Pokory priešakyje nutarė, 
kad būtų sulaikytas davimas 
pašalpos visiems pavieniams 
vyrams ir moterims, ar 
gyvena miesto “viešbuty’
privatiškuose namuose. Sako, 
kad jie gali susirasti sau dar
bus, jei ne pilno laiko, tai 
bent po dvi ar tris dienas j 
savaitę ir gali užsidirbti tiėk, 
kiek gauna iš miesto pašal
pos.

Na, tie pavieniai ir pavienės 
jau yra 50 ar daugiau metų 
sulaukę, tai kur jie gaus tuos 
.darbus? Juk šiandien yra 
jaunų bedarbių eilėse ir tokio 
amžiaus jau įmonėse nebe- 
samdo. Tai kur tie pavieniai 
ir pavienės turi dingti šiame 
pasaulyje, kuris skelbiamas 
tokiu laisvu, Nieko kito, kaip 
“laisvai numirti.’

Jau ir dabar 
kaip jie patys 
“.dole,” $40.00 , į
jau pradeda statyti klausimą,

jie, . gauna, 
vadina, tik 
mėnesį. Ir

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

AVIŲ ŽARNŲ ATRINKĘ JOS 
Patyrusios

$45.00, Nuolatinis Darbas 
SAYER, 195 Wilson Ave., 

Brooklyn, N. Y.
(135-7)

• Atydžiai tėmykite, kada 
ir kur įvyksta dienraščio 
Laisvės paramai piknikai ir 
juose dalyvaukite.

KINIJA
Žengia į Laisvę

Nauja brošiūra

D. M. ŠOLOMSKAS
Labai svarbi brošiūra, duo

da daug informacijų apie Ki
nijos pramones, gamtinius tu£- 
tus, jos žmones ir apie dabar 
ten einantį civilinį karą.

Puslapių 32, kaina 20 c.
Platintojams gera

Kurie ims nemažiau 
kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite po vieną 
kopiją prisiuntimui per paštą, 
malonėkite prisiųsti 25c vertės

nuolaida,
10 kopijų.

U. S.' pašto stampomis, 5c 
10s vertės.

Užsakymus prašome siųsti:

427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

ar

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6238

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

» Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N.J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

§ tmimmnnHiHranmiHiiinmmHminmi

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisnluotas Balsamuotoj&s)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)— Pirm., Birž. 13, 1949



NeivYorko^/žz^ZlnitH
Lietuvišką Pramogų
Auditorijoj Kalendorius

Visos Brooklyno draugijos 
yra prašomos įsitėmyt, kad 
sekamam rudens-žiemos sezo
nui Liberty Auditorijoj jau. 
užregistruotos didžiosioms lie
tuvių pramogoms sekamos 
dienos:

Spalių 9, sekmadienis— Ai 
do Choro koncertui.

Spalių 30, sekmadienis — 
Laisvės koncertui.

Lapkričio 26, 
Lietuvių Namo 
tu i.

Gruodžio 10,
Richmond Hill
York LLD ir LDS kuopų me 
tiniam bankietui.

Rinkimu Fronte

Bušai j Laisvės Pikniką
Cliffside jau 

vykimui j 
kuris Įvyks 
d., Clinton

lionė pigi, o važiavimas bus 
linksmas. O piknike visi tu
rėsite daug malonumo.

Švaistosi Su Šautuvais 
Po Gatvę Ties 
PrieplaukomisKazys Steponavičius telefo

nu pranešė, kad 
pasisamdė busą 
Laisvės pikniką, 
liepos (July) 3 
Park, Maspeth.

Kelionė tik vienas doleris į 
abi prūses. Busas išeis nuo 
Steponavičiaus namų, 364 
Palisade Ave., Cliffside.

Būkite taip geri, užeikite 
pas Steponavičių į namus ir 
užsisakykite vietą bųse. Ke-

Harrison-Kearny, N. J.
Taipgi jau pasisamdė busą 

vykimui į Laisvės pikniką. 
Pasažierių organizavimo kapi
tonas yra jonas Degutis.

Visi tos apylinkes gyvento
jai, norintieji vykti į pikniką, 
kreipkitės pas Joną Degutį, 
22 John St.

Dailininkų Domei
šeštadienis — i Konkursas
ir East New I ___________________

šeštadienis — Į 
B-vės hankie- .

Sausio 29, sekmadienis 
Laisvės bankietui.

Liaudies Teatras ir Lietu
vių Kalbos Mokyklėlė dar nė- 

sau dienų
Jie turi progą gaut vieną iš 
sekamų sekmadienių: gruo
džio 4, 11, 18, sausio 1, 8, 15, 
arba 22. Tačiau gruodžio 11- 
tos ir sausio 22-ros reikėtų 
vengt, nes šeštadienį, gruo
džio 10-tą bus kuopų bankie- 
tas, o sausio 22-ra bus tik sa
vaite pinri Laisvės bankieto.

Tolimesni sekmadieniai dar 
neužimti.

ra

Šiemet tam tikslui veikiąs 
komitetas stengiasi bent di-i 
džiąsias lietuvių ] 
paskirstyt taip, kad jos nesu- 
siburtų per arti viena kitos, i 

sezono 
Reikia 

savaičių

šiuomi Brooklyno Dariaus ir 
Girėno Paminklo Fondas skel-j 

i bia piešinio-braižinio konkur- 
■ są dėl statymo lietuviams la- 
! kūnams Dariui ir Girėnui pa- 
į minklo Brooklyn, N. Y., ant 

mažos aikštelės, - “square,”
užregistravę. Lituanica Aikštėj, Union Avė. 

ir Stagg St.
Paminklas turi būti įspūdin

gas ir tinkamas mažai miesto 
aikštelei. Rekomenduojama 
medžiaga nesvarbu, bile tin
kama ir gali laikytis1 ilgus lai-i 
kus.

Piešinys - braižįnys pagei
dautinas pieštas juodyla ant 
baltos popieros, bet ne būtina 
— gali būti ir paišeliu pieš
tas, bile aiškus.

Jeigu paminklo visos ketu
rios pusės skirtingos — kiek
viena pusė turi turėti atskirą 
piešinį; jeigu ne, užtenka vie
no piešinio. Parašai ant pieši
nio gali būti, bet nėra reikalo. 
Tačiau vieta dėl parašų ant 
piešinių turi būti paskirta pie
šėjo.

Kurio konkursanto piešinys- 
braižinys bus priimtas, tam 
bus išmokėta $50. Nepriim
tus piešinius grąžinsime tik 
ant pareikalavimo.

Prašome prisiųsti piešinius 
ne vėliau, kaip rugsėjo 1 d., 
1949.
Girėnas 
Union

Adresuokite': Darius- 
M on ūme n t Fund, 280 
Ave., Brooklyn 11,

kaip buvo praėjusio 
pradžioj ir pabaigoj.

1 p a d a ryt bent t r i j ų 
tarpą.

pramogas j £ygikillO 1Š
Washington!)

Delegacija labai skaitlinga, 
virš 3,000 žmonių. Aplankius 
kongresmanus, 
Baltąjį Namą.

pikietuojame
Stakovas.

Ankštumas Mokyklose 
Didėja

New Yorko Valstijinis Švie- • 
timo Departmentas, tos įstai-. 
gos valdininko d-ro Harry V. 
Gilson pateiktame mokyklų 
viršininkams ir vedėjams ra
porte sako, kad “dvynukai 
blogumai mokyklose” pasta
raisiais 16 mėnesių žymiai pa
daugėjo.

Tais dvynukais blogumais ■ 
mokyklose yra, sako raportas, i 
“sutrumpintos pamokos ir 
ankštumas klasėse.” Veik vi-i 
sur klasės perpildytos. Tas| 
blogai atsiliepia į vaikų nuo
taiką ir mokslą.

vienu iš.gru-Stakovas buvo
pės Brooklyno lietuvių orga- reikalauti, 
nizacijų atstovų, vykusių Liau-I 
dies žygyje j Washingtona. i 
Vienos jaunos delegatės pra
nešimas apie tai, kur ji da
lyvavo, ką ji pastebėjo tame 
žygyje, tilps Moterų žiniose, 
birželio 15-tos laidoje.

O išklausymui visų delega
tų pranešimo brooklyniečiai 
pageidauja ruošti draugišką 

' pobūvį, tačiau, trūkstant pa- 
j togiu vakarų artimoje ateity
je, pobūvio diena dar nenu
statyta.

Fred Flato rastas savo bute, 
New Yorke, miręs prie pe
čiaus, kurio 3 kraneliai atdari. 
__________________________ i_______________________

I Areštavo 9 Graikus 
i Marininkus

Graikų Marininkų Ėederaci- 
ja praneša, kad 9 tos orga
nizacijos nariai areštuoti de
portavimui Graikijon. ■ Juos 
areštavo jiems atėjus į Greek 
Port Authority, 'New Yorke, 

kad jiems leistų
dirbti ant graikų laivų.

Graikai marininkai yra at
sidūrę keistoje padėtyje. 
Graikai laivų savininkai gavo 
iš reakcinės Graikijos val
džios galią daryti su marinin- 
kais viską, ką tik jie nori. 
Tebedirbantieji ant laivų yra 
verčiami sunkiai ir daug dirb
ti. o laivams atplaukus Ame
rikon marininkų neišleidžia 
krantam Gi jati išėjusius iš 
laivų gaudo deportuoti Grai
kijon, kaipo prasikaltėlius, 
neduoda darbo. O mūsų vy
riausybės Imigracijos Depart
mentas graikų kompanijoms 
tame pagelbsti.

Išėjęs iš legijonierių Rhine
lander Posto patalpų, kur šio
mis dienomis įvyksta kokių tai 
linksmybių, jaunas vyras pa
leido šūvį iš Springfield šau
tuvo 6 valandą ryto ties kam
pu 14th St. ir 8th Ave., New 
Yorke/ Tai ta pati vieta, kur 
antradienį įvyko pajūriečių 
masinis pikietas. Ten pat sto
vėjo 40 policistų, saugojančių 
laivakrovių “karalių” Ryaną.

Pradėjusį ne laiku šaudyti 
vyruką areštavo. Bet kaltino 
jį tik “netvarkiame elgesyje.” 
O kaip dėl turėjimo šautuvo? 
Juk tas draudžiama, už tai 
paprastai būdayo baudžiami.

šis vyrukas, sakąsis esančiu 
John Kerins, 27 metų, dėl tu
rėjimo šautuvo jokio nesma
gumo neturėjo. Jo “frontas” 
kitas legijonierius, Patrick 
Brown, nešęsis su savimi kitą 
tokį šautuvą, taipgi tapo' tik 
areštuotas. šautuvus, sakėsi 
juodu, pasiėmę iš .legijonierių 
patalpos. Kiti tokie pat du 
šautuvai stovėjo ant šaligat
vio, atremti • į sieną.

šautuvus legijonieriai, jeigu 
prisilaikytų taisyklių, esą leis
ti vartoti tiktai apeigoms, 
švaistytis jais gatvėje, kuomet 
čia pikietuojama už darbus 
negrams unijistams, ir ypatin
gai po to, kuomet čia iš le
gijonierių klubo išgužėjusios 
gaujos užatakavo masinį pi- 
kietą, keistai nuteikia laiva-1 
krovius, susiedijos gyventojus 
ir visus unijistus.

Nevyksta Sukelti 
New Yorko Fondą

Greater New York Fundo 
kampanija, siekusi sukelti 
$8,000,000 baldinėmis ir įvai
rių sektų dvasiškių vadovau
jamoms labdarybėms, nevyks
ta. Aštuoniomis savaitėmis 
kampanijos tesu k elta tiktai 
$5,157,000.
Kampanijos viršininkas John 

D. Rockefeller 3-sis savo ra
porte birželio 10-tą pareiškė, 
kad šie yra “sunkūs 
fondams kelti.”*

Jau buvo minėta Laisvėje, 
kad majoras O’Dwyer sakėsi 
n e k an d i d atu os i ą s a n tr a j am 
terminui ir kad tarp jo šali
ninkų bruzdama už jo “draf- 
lavimą” kandidatu.

Praėjusį ketvirtadienį, Bu- 
džeto Tarybos susirinkime, 
majoras vėl pakartojo, jog 
nekandidatuosiąs. Tačiau jis 
turi laiko dar iki rugsėjo 6- 
tos pagalvoti ir dar gali pa
keisti mintį. Ta diena yra 
paskutinė pakeitimui kandi
datų, jeigu kuri partija to 
panorėtų.

Kalbama, kad dabar gali 
būti oficialiai išstatytas kitas 
demokratu < kandidatas, bet 
jeigu partijai pasimatytų ma
žai vilčių su nauju kandidatu, 
paskutinę minutę gal pakeisiu 
senuoju, majoru.

Tarp galimų būti 
tais ar bent norinčių 
minuotais numatomi 
Cashmore, Sharkey, 
Pecora, 
gan.

nominuo- 
tapti no- 

Joseph, 
o gal ir

Quayle, Nu n an, II o-

rūpesties apie kan- 
Tammanės politikie-didatus, 

riai dabar suka galvas, kaip 
gauti kitų partijų paramą, 
kurios, jeigu nebus prisikal
bintos demokratų kandidatus 
remti, statys savo kandidatus 
ir vietomis gali išrinkti, o ki
tur atitraukimu balsų gali pa
sukti laimėjimą republiko- 
nams.

Viena tokia viliojama par
tija yra darbiečiai.

Ją vilioja ne vieni tik tam- 
maniečiai. Darbiečius viešai 
atakuodami, tačiau distriktuo- 
s.e, atsižvelgdami į padėtį, net 
republikonai d a r b i e č i’ a ms 
“akelėmis pamirksi.” Tačiau 
vieni kitiems tame nenori vie
šai prisipažinti.

Šiomis dienomis vienas iš 
įžymimų City Fusion Party 
(partija ne kartą yra turėjusi 
darbiečių paramos ii* su ja 
daug ką laimėjusi) Samuel 
Seabury buvo pasisakęs, kad 
jis “Įdomautų išgirsti darbie
čių nuomonės.” Tačiau libe
ralų partijos (tokių maždaug

! liberalų, kaip lietuviškieji so
cialistai) tūzai, sakoma, tuo
jau sukilo protestuoti, kad jie 
išsitrauktų iš to judėjimo, jei
gu d a rb iečiai ateitų. Iš kitos 
pusės stambiojo biznio šulai 
iš republikonų, susidėjusių su 
fusionistais, irgi išsigando su
sidėjimo su darbiečiais.

Po viso to Seabury pasisakė, 
būk jis nebuvęs įgalintas išsi
tarti apie pageidavimą dar
biečių nuomonės.

Nežiūrint to, numatoma, 
kad patylomis visos partijos, 
ypatingai strategiškuose d iš
tiektuose, bandys prisigerinti 

i darbiečiams, gauti jų paramą, 
j Dale iština, kad' to galima 
| laukti ir viso miesto skale, nes 
pusė ai1 daugiau pusės miliono 
darbiečių balsų gali nusverti, 
kas bus išrinktas majoru.

Juo labiau American Labor 
Partijos nepriklausomo veiki
mo bijosi dėl to, kad ji iškels 
darbininkams ir bendrai liau
džiai rūpimus klausimus dis- 
triktuose, kurių nedrįs kelti 
demokratai nei ropublikonai. 
Darbiečiai, primindami bal
suotojams pakeltą fėrą, stoką 
namų, diskriminacijas, sukty
bes, policijos brutališkumą ir 
daug kitų abiejų valdančiųjų 
partijų griekelių gali įvaryti 
jiems daug išgąsties ir ati
traukti balsų. T—as.

New Yorko važiuotės linijų 
policistų organizacijos virši
ninkas prašė miestavosios 
transportacijai tarybos padau- 

linijose veikiančių poli
ška i čių 

iki 1,000
ci stų 
300

Ne Pagal Santvarką
Brooklynietis teisėjas Lei

bowitz aną dieną pasielgė vi
sai ne pagal mūsų santvarką, 
“iškrypo” iš vėžių.

Prieš ji buvo pastatytas tū
las William T. St. Clair. Tas 
“šventasis” Clair iš visko at
rodė į šimto nuošimčių poną 
—puošnus, putnus. Priedams, 
pasitikėdamas mūsų šalyje 
praktikuojamu papročiu., kad 
garbingiausiais skaitomi nie
ko nedirbantieji, tą jau ne 
kartą ir pats patyręs savo gy
venime, jis pasigyrė teisėjui: 

visą savo gyvenimą—Per 
nesu nė dienos dirbęs.

—Penki iki 10 metų kalėji
mo tau, — pasakė teisėjas, 
primindamas, kad jis pirmą 
susitikęs tokį, kuris tuo gintų
si. Mat, teismuose retai atsi
duria tie; kurie nieko nedir
ba ir nenori dirbti, gyvena ki
tų darbu. <

Primintina, tačiau, kad ^įį 
pasiuntė kalėti ne už nedirbi- 
mą. Saugok, perkūne! Ne. 
Jeigu jis už nedirbimą siųstų 
kalėti, jis turėtų didelę dalį 
socialio registerio išrankioti. 
Net jeigu jis tik išsitartųt kad 
visi turi dirbti, jei. nori Val
gyti, mes jį, patį teisėją, tuo
jau pasiųstume teisiamųjų 
suolan ant Foley Square.

St. Clair’ą teisėjas pasiuntė 
! kalėti už tai, kad jis, pasi
dėjęs bankan $10 tikslu at-

nuo dabartinių! sidaryti sąskaitą, paskui pa- 
i dėjo falšyvus čekius $3,000 

----- ----- sumai, o atšiėmė gerais ban
ko pinigais, nelaukdamas ban
ko patikrinant čekius.

Bėgiu 25 metų jis buvęs 23 
kartus areštuotas už šulerys- 
tes, bet tik kartą nuteistas.

Majoras O’Dwyer griežtai 
atsisakė kandidatuoti majo- 
rystės antram terminui. Jo 
sveikata neleidžianti, sakė jis. 
kalbinusiems apsiimti.

Mrs. Rosetta Brown sveikina savo sūnų Ensign Wes
ley A. Brown, ką tik pabaigusi mokslą ir gavusį J. V. 
Laivyno Akademijos diplomą Annapolis, Md. Jinai 
turi dvigubą priežastį džiaugtis ir didžiuotis—jos sū
nus pirmasis jos raises jaunuolis, kuris buvo prileistas 
į tą mokslą nuo tos įstaigos isisteigimo. Jis buvo pa
skirtas New Yorko kongresmano Adam Clayton Po
well, pirmojo negro kongresmano, išrinkto kongresan 

su darbiečių 'parama.

Alfred F. Whiting, brookly- 
n'ietis, 60 metų, .mirė ligoni
nėj užgautas automobiliaus 
prie Eastern Parkway 
bany Ave., Brooklyne.

MIRĖ
Anthony Strickel, 68 

amžiaus, gyvenęs 88 Hudson
Ave. Brooklyne, mirė birželio 

f «

9 d., namuose. Pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bedr 
ford Ave. Laidotuvės įvyks 
birželio 13 d., Kalvarijos ka
pinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Agatha, du sūnus, gy
venančius Nyack, N. Y., duk
terį ir seserį Elizabeth Stani
slav, abi gyvenančias Bing
hamton, N. Y.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direktorius J.

TONY’S

Valandos:

metai

Valandos:

Al-ir

metų

Garšva.

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Licensed Undertaker Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

60 metų
195 Stock

iMjia

PAJ1EŠKO.HMA1
Aš, Povilas Astrauskas, pajieškau 

savo brolio Aleksandro Astrausko, 
iš Paūpienų parapijos, seniau Kau
no rėdybos. Turiu svarbų reikalą, 
prašau jo paties atsiliepti arba kas 
apie jį žinote, malonėkite pranešti, 
būsiu dėkingas. Adresas:
, Povilas Astraukas, 652 10t|h Avė., 
New York 19, N. Y. (133-8)

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNiloN AVENUE BROOKLYN, N. Y,
Tet EVergreen 4-9612

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Peter
KAPISKAS

...

BROOKLYN M

LABOR LYCEUM!
DARBININKŲ ĮSTAIGA | 

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-M 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.S 

Puikus steičius su naujausiais § 
įtaisymais. S

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
Kainos'Prieinamos. S

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

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

'71 DD'Q PAD 411 GRAND STREET 
/Alį’ JI >21X1 BROOKLYN, N. Y

Joseph Zeid at Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINES - VYNAI - ALUS •

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

DiŲigan,
gyvenusi
Brooklyne, mirė bir-
d., Kings County li-

Pašarvota J. Garš-
231 Bedford*

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203 
... ..........V"........... !.....
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Egzaminuojant Akis,
: Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius:

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 
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Peter Kapislcas

BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Katie 
amžiaus, 
holm St., 
želio 10 
goninėje.
vos koplyčioje, 
Avė., Brooklyne.

Laidotuvės įvyks birželio 14 
d., St. Charles kapinėse, Pine
lawn, L. I. Velionė paliko 
nuliūdime vyrą Simon, vieną 
dukterį, anūką, tris seseris ir 
du broliu.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direk. Garšvos įstaiga.

' Manager

JOHN A. PAULEY

GERI PIETOS!
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.

LITUANICA SQUAĘE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

6pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Birž. 13,




