
Wilmute Jokubkaitė.
Viesulos palaužta gėlelė. 
Mokslas dar bejėgis. 
Prašome pasiskubinti.

Rašo R. MIZARA

Nesmagu rašyti apie miru
siuosius senus mūsų veikėjus, 
bet kur kas sunkiau rašyti 
apie mirtį jaunutės, daug ža
dėjusios mergytės, — apie 
Wilmutes Jokubkaitės mirtį.

Jos tėvas, Jonas Jokubka, 
prieš keletą metų atvyko iš 
Brazilijos ir stojo dirbti Vil
nies spaustuvėje linotipinin
ku.

Po vienerių metų jis par
sitraukė iš Sao Paulo ir 

r na su dukrele Wilmute.
Visi* trys jie įsikūrė 

goję. Wilmute lankė 
džios mokyklą; ji jau
kalbėjo angliškai, taipgi por
tugališkai ir, žinoma, lietu
viškai.
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darbą: lietuvių
Wil-

deklamacijas; ji

Bet ne tame šitos pernelyg 
gabios mergaitės buvo nuo
pelnas.

Jos nuopelnas glūdėjo K ta
me, kad ji tuojau kibosi į'vi
suomeninį
darbininkų pramogose 
mutė sakė 
buvo bepradedanti įsijungti į 
roles ir mūsų sceninėje vei
kloje.

Ji buvo apie 14 metų am
žiaus.

Atmenu, praėjusį rudenį, 
masiniame mitinge Cicero 
mieste, kur man teko sakyti 
kalbą prezidentinių rinkimų 
kampanijos klausimu, Wil- 
mute išstojo su deklamacija.

Parodė ji ten ne tik talen
to, o ir didelio kuklumo — 
vieną brangiausiųjų žmogiškų 
dorybių požymių.

Dėl viso to Wilmutė pa
žangiosios lietuvių visuome
nės Čikagoje buvo giliai my
lima ir gerbiama.

Bet, štai, kaip perkūnas iš 
giedro dangaus, žiaurioji li
ga, smogia Wilmutei baisų 
smūgį.

Gegužės mėn. pradžioje ji 
suserga viena pavojipgiausių- 
jų ligų — kiek man žinoma, 
—džioviniu nugarkaulio sme
genų uždegimu (Tubercular

Retas žmogus, šitos pavie
trės paliestas, teišlieka.

Tėvai giliai įsitikinę, jog 
naujausieji moksliniai atradi
mai medicinoje jų dukrelę iš
gelbės.

Pažangioji lietuvių visuo
menė nori, kad taip būtų.

Bet ne!
Wilmute paralyžiuojama. 

Ji praranda regėjimą. Ji ima 
klajoti. Ji vis silpnėja..-.

Tvirčiausios tėvų ir draugų 
viltys kasdien palaipsniui gęs
ta.

Jonas Jokubka prieš pusan
tro mėnesto man rašė:

“Darosi baisiai pikta, 
kuomet žinau, kad i mokslo 
paslaptis jau yra atrastas 
raktas, o jis, mokslas, dar vis 
bejėgis ...”

Na, tai ką gi!. . .
Wilmute, kaip toji žvaigž

dutė, švystelėjo mūsų hori
zonte ir užgęso.

Šiandien tegalima tik tiek 
pasakyti: visų laisviečių var
du reiškiu nuoširdžią -užuo
jautą Wilmutes tėveliams, 
draugams Jokubkams, gimi
nėms ir draugams, o jai — po 
baisios kančios amžinai 
tis.

ilsė

jauKeletas mūsų veikėjų 
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KINU LIAUDIES OFENSYVAS SMOGIA TAUTININKAMS
Kinų Liaudininkai 
Vėl Žygiuoja Pirmyn
Šluoja Tautininkus Atgal link Čangšos

Rendos be Kontrolės 
Pakilo iki 77 Nuoš.
“Laisvos” Rendos Bendrai Pašoko 30-50%

Kanton, Kinija. — Kinų jie artėja prie Pingsiango, 
Liaudies Armija grumiasi angliakasyklų centro, 
link tvirtoviško Čangša 
miesto, vidurinėje Kinijoje, 
už 400 mylių į. šiaurę nuo 
Kantono. Kantonas yra 
naujoji Čiang Kai-šeko tau
tininkų “sostinė.”

Žygiais linkui Čangšos 
liaudininkai - komunistai 
užėmė Anfu miestą. Dabar

Republikonas Reikalauja 
Čiangui Naujos Paramos

Washington. — Republi
konas senatorius Knowland 
reikalaus daugiau pinigų ir 
ginklų Kinijos tautinin
kams karui prieš komunis
tus.

Tokį reikalavimą Know- 
landas įteiks Kongresui, kai 
tik Senatas užgirs Atlanto 
paktą.

iždo

Serga Anglijos Finansų 
Ministras St. Cripps

London. — Anglijos 
ministras Sir Stafford
Cripps iškeliaus Šveicari
jon gydytis nuo pilvo ligos 
per 6 savaites.

Cripps — vegetaras ir 
daugiausiai misdavo rūgu
siu pienu, šviežiais vaisiais 
ir daržovėmis.

Gal rūpesčiai dėl Angli
jos finansų smukimo juo 
labiau suskaudino jam vi
durius.

Suspenduoti Generolai, 
Nužiūrimi Kyšininkai

Washington. — Armijos 
vyriausybė suspendavo ge
nerolus Hermaną Feldmaną 
ir Aldeną H. Waittą. Jiedu 
yra įtarti, kad stengėsi iš
gauti iš valdžios karinius 
užsakymus tam tikroms 
kompanijoms. Jos žadėjo 
sumokėti tiem generolam 5 
nuošimčius pinigų, kuriuos 
per jų pasidarbavimą gaus 
už tuos valdinių darbų už
sakymus.

Senato komisija tyrinės 
skundus prieš gen. Feldma
ną ir Waitta.

Republikonas kongres- 
manas Paul W. Shafer rei
kalavo suspenduot ir pre
zidento Trumano padėjėją, 
generolą Harry H. Vau- 
ghaną.

Gen. Vaughan andai gy
rėsi, kad jis žino 300 ofi- 
cierių bei politikierių, ku
rie už 5 nuošimčius žada
mų kyšių bando išgauti 
pelningus valdžios užsaky
mus įvairiems fabrikan
tams.

rašinius, pažymėkite, jog tai 
jubiliejinei laidai.

Beje, laikas jau būtų pasi
sakyti, ar mes šiemet turėsi
me platesnę konferenciją, 
kurią projektavo Amerikos 
Lietuvių Centras.
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70 
mylių nuo Čangšos. Anfu 
paimtas komandoje garsaus 
vienakio komunisto genero
lo Liu Po-čengo.

Per du pastaruosius mė
nesius Liaudies Armija 
ruošėsi naujiems, ofensyvo 
veiksmams prieš tautinin
kus.

Amerikiniai Lėktuvai 
Išskrido iš Kantono, 
Nusigando Liaudininkų

Kanton, Kinija. — Čiang 
Kai - šėko tautininkų ame
rikiniai lėktuvai išskrido iš 
dabartinės jų “sostinės” 
Kantono. Šie lėktuvai gal 
mėgins ginti tautininkų 
tvirtovę Čangšą, kuriai grę- 
sia komunistų - liaudinin
kų armija. O gal bijo, kad 
liaudies partizanai Kanto
ne nesučiuptų tų lėktuvų.

Tautininkai nusigandę 
greitu Liaudies Armijos 
maršavimu artyn Kantono.

Žlugdoma Pensija 
Karo Veteranams

Washingtqn. — Kongres- 
manų komisija veteranų 
reikalais nesiūlys panau
jinti įstatymą, pagal kurį 
bedarbiai Antrojo pasauli
nio karo veteranai gauna 
po $20 pensijos per 52 sa
vaites. Dabartinis tokių 
pensijų įstatymas išsibaigia 
liepos 25 d.

Komisijos pirmininkas, 
demokratas kongresmanas 
John E. Rankin žadėjo lei
sti šiam įstatymui numirti.

MacArthur Reikalauja 
Daugiau Karimi] Lėšų

Tokio, Japonija. — Ru
denį atvyks Jungtinių Val
stijų karinio štabo galva, 
generolas Omar N. Brad
ley ir tarsis su generolu 
MacArthuru, kaip sustip
rinti jėgas prieš komunizmą 
Tolimuose Rytuose.

United Press praneša, 
kad gen. MacArthuras rei
kalaus daugiau pinigų ka
riniams tikslams Japonijoj 
ir pietinėje Korėjoje.

LENKŲ PREKYBOS SU
TARTIS SU AUSTRIJA

Varšava. — Lenkija pa
darė vienmetinę prekybos 
sutartį su Austrija. Lenkai 
siųs Austrijai anglį, grū
dus, cukrų ir chemikalus 
mainais už Austrijos maši
nas, dirbtines trąšas ir ki
tus dirbinius. Metinė apy
vartos suma bus $40,000,- 
000. ’ '

ORAS.—šilta, drėgna.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Kanton, Kinija. — Kinų tautininkai skubotai trauki

niais ir lėktuvais iškrausto ginklus, mašinas ir kitus 
svarbius įrengimus iš Kantono. Bijo, kad tie daiktai ne
tektų artėjančiai Kinų Liaudies Armijai.

Washington. — Republikonų senatorių grupė, vado
vaujant Knowlandui, reikalauja paskirti 200 milionų do
lerių Kinijos tautininkams ginti, vakarinę to krašto dalį 
nuo kinų komunistų-liaudininkų.

Maskva. — Pranešama, kad žieminių ir pavasarinių 
javų derlius šiemet bus rekordiniai gausingas.

Barcelona, Ispanija. — Čia sprogo dvi bombos; užmu
šė vieną žmogų ir sužeidė kelis. Viena bomba eksplodavo 
viešbutyje, kur neseniai buvo apsistojęs fašistinis Ispa
nijos diktatorius Franko.

Policija užtiko ir “užtroškino” dar dvi bombas.

Kreta. — Kariniai Amerikos marininkai daro prati
mus Graikijos saloje Kretoje.

šanghai, Kinija. — Kinų liaudies valdžia įvedė cenzū
rą svetimšalių korespondentų pranešimams per radiją; 
žiūri, kad jie per radiją nešnipautų imperialistiniams 
liaudiškos Kinijos priešams.

Roma. — Surinkta 7 milionai Italijos piliečių parašų 
po prašymu, kad šalies seimas atmestų Atlanto paktą. 
Parašai dviem auto-trokais atgabenti seimui. \

Praga. — čechoslovakijos Komunistų Partija išleido 
pareiškimą, kuris kaltina vyskupus už kurstymą, . ypač 
valstiečių, prieš Liaudies Respublikos valdžią. Sykiu pa
reiškimas sako, jog valdžia nekovoja prieš bažnyčias.

Katalikų kunigai per pamokslus pasižadėjo remti 
priešvaldišką arkivyskupą Beraną. Bet jie neminėjo po
piežiaus dekreto, kuris ekskomunikavo komunistus ir jų 
rėmėjus.

Roma. — Italijos komunistų vadas Palmiro Togliatti 
pareiškė, jog popiežius, ekskomunikuodamas komunistus 
ir jų bendradarbius, tarnauja reakciniams darbininkų iš
naudotojams.

Washington. — Demokratas senatorius Pat McCarran 
gyrėsi, kad sužinojęs, būk Amerikon atvykę “100 sve
timtaučių komunistų šnipų,” kaip Jungtinių Tautų pa
reigūnai bei tūlų rytinių kraštu atstovai.- McCarran ke
tina. tariamus šnipus viešai paskelbti.

SOVIETINIŲ LĖKTUVŲ 
SMARKUMAS NUSTEBINO 
ANGLUS- AMERIKONUS

Maskva. — Sekmadienį 
įvyko šaunus sovietinių 
lėktuvų paradas virš Tuši- 
no lėktuvų aikštes, prie 
Maskvos. Tai buvo iškilmė 
Sovietų Aviacijos šventei 
paminėti.

— Rakietiniai (jet) So
vietų lėktuvai skraidė tokiu 
didžiu smarkumu, kad be
veik negalima buvo jų net 
pamatyti, nors jie visai že
mai lakstė, — sako kari
niai anglų - amerikonų am
basadų nariai, kurie tą pa
radą stebėjo.

Parade dalyvavo ir šim
tai bombanešių ir lengvųjų 
lėktuvų - kovotojų.

Parado tvarkytojai buvo 
oro jėgų komandierius 
maršalas K. A. Veršininas 
ir generolas Vasilius Stali
nas, jo pavaduotojas, prem
jero Stalino sūnus.

Ryšium su šia iškilme 
Pravda rašė:

Sovietai sunaikino 75,000 
iš 80,000 nacių lėktuvų, ku
lius vokiečiai buvo pasista
tę per ’3 paskutinius karo 
metus.

Amerikonai ir anglai iš 

oro bombardavo daugiausia 
tokius fabrikinius Vokieti
jos centrus, kuriuos didieji 
anglų - amerikonų kapita
listai norėjo sunaikint, kad 
jų bizniui nekenktų.

Amerikos ir Anglijos la
kūnai taipgi sprogdino fa
brikinius Vokietijos cent
rus, į kuriuos sovietinė ar
mija rengėsi jau tuojau į- 
žengti.

— Anglai ir amerikonai 
tiktai pasakoja, būk Angli
ja sulaužius vokiečių oro 
jėgas, — pareiškė maršalas 
Veršininas. — Tiktai /So
vietų Sąjunga išgelbėjo 
Angliją.

Gengsterės Mergos 
Išprievartavo Vyrą

Los Angeles. — Dvi gin
kluotos mergos užklupo 
jauną gražų vyrą Edwardą 
Millerį, kuomet jis išėjo iš 
pikniko vietos. Grūmoda- 
mos revolveriais, mergos 
privertė Millerį nusimaut 
kelines. Tuomet viepa mer
ga paėmė kelines su 1 dole-

Washington. ;— Valdinis 
gyvenamųjų namų direkto
rius Tighe E. Woods sugrą- 
žion rendų kontrolę Rock- 
woode ir Black miestelyje, 
kur savininkai pabrangino 
rendas 
to, kai 
imta.

Kiek 
grąžino valdinį rendų tvar-

77 nuošimčiais po 
buvo kontrolė nu-

pirmiau Woods su-

Sovietai Sako, Oru 
Gabenimas Krovinių j 
Berlyną—Skandalas

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad amerikonai ir 
anglai, vis dar lėktuvais 
gabendami maistą 
ir kitus reikmenis į 
vakarinį Berlyną, skanda- 
liškai išnaudoja vokiečius.^ 
Sako:

Kai Sovietai atidarė 
traukinių ir trokų važiavi
mus su kroviniais iš vaka
rinės Vokietijos per sovie
tinį ruožtą į vakarinę Ber
lyno dalį, tai jokio reikalo 
'neliko anglam - ameriko
nam oru gabenti ten krovi
nius.

Bet anglų - amerikonų 
žibalo ir lėktuvų kompani
jos buvo padariusios sutar
tis su savo valdžiomis, kad 
per ištisus metus bus oru 
nešami kroviniai į vakari
nį Berlyną. Kompanijos iš 
to gauna milžiniškus pel
nus. Ir jos grūmojo traukti 
savo valdžias teisman už 
sutarčių laužymą, jeigu bū
tų sustabdytas krovinių ga
benimas lėktuvais.

Kveikeriai Ragina 
Taikytis su Sovietais

New York. — Religinė 
Amerikos Kveikerių Drau
gija atsišaukė į valdžią, kad 
gražiuoju susitaikytų su 
Sovietų Sąjunga ir kad ati
dalytų laisvą prekybą tarp 
šios šalies ir Sovietų.

Kveikerių pareiškimas' 
sako, rusiškas komunizmas 
ir amerikinis kapitalizmas 
gali taikiai sugyventi; už
ginčija pasakojimus, būk 
karas esąs neišvengiamas.

Kveikerių Draugija kartu 
ragina, kad Jungtinės Tau
tos užrakintų ir užants
pauduotų atomines bombas.

Pruem,. Vokietija. — Čia, 
vakarinėje Vokietijoje, su
sprogo 350 tonų dinamito; 
užmušė 14 žmonių, sužeidė 
77 ir suardė tuzinus namų.

riu kišenių j e ir, grąsinda- 
ma šauti, privertė Millerį 
lytiškai susinešti su kita 
merga.

Milleris, vedęs vyras, pa
skui skundėsi policijai:

— Jos išplėšė man keli
nes, dolerį ir dorybę.
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kymą Americus miestelyje, 
Georgijoj, kuriame rendos 
panašiai buvo išpūstos.

Kur, pagal ^naująjį įsta
tymą, vietinė valdžia panai
kina rendų kontrolę, tai ša
lies valdžia jau negali kon
trolės grąžinti.

Pats direktorius Woods 
yra leidęs nuimti rendų 
kontrolę nuo šimtų tūkstan
čių butų įvairiose vietose.

Kur panaikinama kont
rolė, tai rendos pabrangsta 
30 iki 50 nuošimčių, viduti
niai imant.

Sen. G. Taylor Šaukia 
Atmest Atlanto Pakta

Washington. — Progre- 
syvis demokratas senato
rius Glen H. Taylor pareiš
kė, jog karinis Šiaurės At
lanto paktas laužo Jungtin. 
Tautų teises - principus ir 
stumia į naują pasaulinį ka
rą;. Senatas todėl privalo 
atmesti tą karinį sąryšį.

Republikonas senatorius 
Ed. Martin reikalavo nu
mušti $1,130,000,000 nuo 
naminių valdžios lėšų, kuo
met valdžia perša tiek pini
gų skirti europiniams At
lanto pakto kraštams gink
luoti per 1 metus.

Tvirtinama, jog senatas 
ketvirtadienį ar penktadie
nį užgirs Atlanto paktą 
daugiau, negu dviem treč
daliais balsų.

Plieno Fabrikantai
Nepriimsiu Patarimų

Washington. — Plieno 
fabrikantai tik šlubai suti
ko, kad prezidentas Truma- 
nas paskirtų komisiją fak7 
tams tyrinėti kas liečia 
CIO Plieno Darbininkų U- 
nijos reikalavimą pakelti 
algas ir įvesti pensijas sam
dytojų lėšomis.

* Bet plieno kompanijų at
stovai pareiškė, kad jie ne- 
siskaitys su prezidentinės 
komisijos patarimais.

Prez. Trumanas paskyrė 
tyrinėjimų komisijon prof. 
G. R. Daugherty, buvusį 
teisėją S. I. Rosenmaną ir 
advokatą Davidą L. Cole.

Prezidentas įpareigojo 
komisiją duoti jam raportą 
su patarimais per 45 dienas 
nuo praeito šeštadienio.

Unijos vadai sutiko ne
skelbti streiko per 60 dienų 
nuo to šeštadienio.

Praga. — Čechoslovakija 
padarė naują prekybos su
tartį su Austrija. Bus 70 
nuošimčių padidinta preky
ba produktų - dirbinių mai
nais.

London.
dviem trenksmais užmušė
4 londonierius.

Perkūnas

I
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“KELEIVIO” PLIUŠKIS Į 
APIE KOLEKTYVINIUS 
ŪKIUS

Iš visų Amerikos lietu
viškų laikraščių, mums at
rodo, šiandien yra nelai
mingiausias South Bostono 
“Keleivis”. Nelaimingiau
sias jis dėl to, kad turi la
bai durną redaktorių.

Tūlas Januškis, buvęs ar 
dar tebesąs trockininkas, 
social-demokratas ir viso
kių vėjų neštas ir pames
tas tipelis, “monkina” ne
laimingus to laikraščio 
skaitytojus, kaip tik jis iš
mano.

Januškis pliauškia, būk 
Lietuvoje kolektyviniai ū- 
kiai kuriami prievarta. Ar 
reikia didesnio glušo?

Jeigu Lietuvoje žemės ū- 
kio kolektyvinimas būtų 
pravedamas prievarta, tai 
Lietuvos žemės1 ūkis jau se
nai būtų sukolektyvintas.

Jokios prievartos žemės 
ūkio kolektyvinime vyriau
sybė nevartojo ir žinoma, 
nevartoja. Tai eina pagal 
pačių valstiečių norą. Vy
riausybė' deda pastangų tik 
tam, kad valstiečius ap
švietus, kad jie suprastų 
kolektyvinio žemės ūkio 
pranašumą, palyginti su 
pavieniu, individualiniu ti
kiu.

Tai aišku kiekvienam, 
kas nori žinoti. To nesu
pranta tik toks pliuškis, 
kaip Januškis.

sia. •
Jei Danijos premieras 

skaitytus! su faktais, tai jis 
prisipažintų apgaudinėjęs 
danų tautą — įviliojęs Dani
ją to pakto sistemom

Tūlas norvegas politikas 
pasakė Sulzbergeriui, kad 
jei Senatas šioj sesijoj ne- 
užgirs Atlanto pakto milita- 
rinės uodegos (pusantro bi- 
liono dolerių), tai pasėkos 
bus katastrofiškos.

Spalio mėnesį Norvegijoj 
įvyks rinkimai. Jei iki to 
laiko paktas pasiliks tik po
piergaliu, tai Norvegijos val
džia atsidurs povojingoj pa
dėtyj. Opozicija prieš pak
tą dar labiau sustiprės.

Tenka priminti, jog iš vi
sų trijų Skandinavijos 
kraštų, Švedijos valdovai 
visvien pasirodė kytresni 
nei Danijos bei Norvegijos 
valdovai.

Švedija atsisakė dėtis 
prie karinės sutarties, su
galvotos Amerikoje. Tuo 
būdu Švedija išlaikė sava
rankiškumą, apsaugojo ne- 
paliečiamybę savo krašto ir 
dabar jai netenka nervuo-. 
tis ir blaškytis, kaip daro 
jos kaimynai, turėdami 
menkos išminties valdovus.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO PASTABOS

Paskutinė Vatikano Kozyrė
Šventoji Popiežiaus Taryba išleido savotišką dekretą; 

draudžiantį katalikams būti komunistinių partijų na
riais, padėti komunistiniam judėjimui, remti socialistinę 
santvarką ir net skaityti komunistinę spaudą.

Mums rodos, jog šis popiežiaus žygis yra paskutinę jo 
kozyrė lošyje už kapitalizmą, paskutine priemonė, taiko
ma kapitalizmui gelbėti.

Pagal popiežinės tarybos pareiškimą, kiekvienas ka
talikas, kuris veikliai dalyvauja komunistiniame judėji
me, tampa ekskomunikuotas, kiekvienas katalikas, skai
tąs komunistinę spaudą, esąs atstumtas nuo sakramen
tų. Tai didžiausia bausmė, kokią popiežius savo pavaldi
niams gali suteikti.

Šis dekretas, šis pareiškimas, aišku, yra politinis doku
mentas. Popiežiui juk rūpi gelbėjimas kapitalistinės san
tvarkos. Jam rūpi palaikymas turčių, palaikymas kapi
talistų. Karo metu tas pats popiežius rėmė fašistus, — 
šiandien jis juos taipgi remia, kur tik gali, kur tik pasie
kia.

Atsiminkime: popiežius nėra ekskomunikavęs nei vie
no nacio, nei vieno fašisto, nei vieno anti-semito, nei vie
no antrojo pasaulinio karo kriminalisto. Atžagariai: jis 
darė prašymus demokratinėms valdžioms, kad jos nesu- 
šaudytų nusmerktų mirti karo kriminalistų bei masiniai 
žmonįų žudytojų nacių!

Taigi šis popiežiaus žygis yra grynai politinis, tik jis 
pridengtas religišku fygos lapeliu.

Nesiimame spręsti, kokią įtaką šis dokumentas pada
rys milijonuose katalikų. Mes, tačiau, galime iš anksto 
pasakyti, kad jis daugelyje vietų suvaidins atvirkščią 
rolę negu popiežius tikėjosi.

Paimkime Lietuva.
Lietuvoje yra nemažai praktikuojančių katalikų. Bet 

Lietuva yra tarybinė respublika. Laikraščiai, spauda, lei
džiama Lietuvoje, stoja už komunistinę santvarką, todėl, 
aišku, yra komunistiniai. Bet Lietuvos katalikai tą spau
dą skaito. Jie negali jos neskaityti, kadangi ši spauda 
yra informacijų šaltinis visam kraštui. Na, ir už skaity
mą komunistinės spaudos, Lietuvos katalikai neturį gau
ti sakramentų!

Argi Lietuvos (o tai galima pasakyti ir apie Baltaru
siją, Latviją, Lenkiją, Vengriją, Čechoslovakija ir kitas* 
valstybes) katalikai to paisys? Žinoma, ne!

Jie skaitys savo spaudą, klausys savo krašto radiją, eis 
į savo krašto mokyklas, teatrus, ir kitokias įstaigas, ku
rios, aišku, yra vadovaujamos komunistų. Jie tai darys 
nepaisydami, kad dėl to galį negauti sakramentų.

O tokių katalikų, gyvenančių socializmą kuriančiuose 
kraštuose yra milijonai!

Vadinasi, popiežius, savo neapgalvotu žygiu, tuos 
žmones atskiria nuo savo “imperijos.”

Bus ir tokių įvykių: Lietuvos valstietis, stojąs į kolek 
tyvinį ūkį, pagal šį popiežiaus dokumentą, nustoja teisių 
gauti sakramentus,., nes jis aktyviai remia socialistinę 
santvarką.

Gerai!
Kuomet jis susipažins su šio popiežiaus dekreto turi

niu, jis tuojau ims galvoti, sakydamas: Kai aš dirbau 
savo žemės ūkį individualiai, kai aš ten skurdau ir var
gau, tai popiežiui buvau geras katalikas. Dabar, kai aš 
pradėjau dirbti žemės ūkį kolektyviai su kitais savo 
kaimynais, kai aš pradėjau gerinti savo gyvenimą, tai 
popiežiui aš jau negeras katalikas!...

Panašus klausimas padoraus, protaujančio kataliko 
galvoje kils ir kituose kraštuose, sakysime, tokioje Ame
rikoje.

Popiežius drebia veidan tiems katalikams, kurie kovo
ja už geresnį gyvenimą sau ir savo draugams, kurie ko
voja už laisvę visiems darbo žmonėms.

Bet popiežius aukština tuos, kurie laužo darbininkų 
streikus, kurie užgiria linčiavimą žmonių, kurie darbuo
jasi už naują karą, kurie atlieka nedoriausius mūsų 
kraštui ir žmonijai darbus!

Argi, visa tai matydami, Amerikos katalikai tylės? 
Argi jie nesupras, kad čia popiežius suklupo savo parei
gose, — kad popiežius, kuris turėtų rūpintis žmonių dū
šių išganymu, lenda į juodą politiką, ir jon bando įstum
ti milijonus katalikų?!

Įdomiausia tai, kad, po išleidimo iš Vatikano to juodo
jo dekreto, ateina iš ten pat žinios, skelbiančio^, jog po
piežius palaikysiąs diplomatinius ryšius su tomis valsty
bėmis, kurių valdžiose vyrauja komunistai.

Jis, popiežius, kardinolai, vyskupai, kunigija, vadinasi, 
pasilieka teisę palaikyti ryšius su komunistais, skaityti 
jų spaudą, su jais susirašinėti, kalbėtis, tartis, bet kaip 
tik už tą patį darbą jis ekskomunikuoja eilinius katali
kus!- >

Kaip neimsime, mums atrodo, jbg ši popiežiaus kozy
rė, mesta ant stalo prieš milijonus' padorių, sąžiningų 
katalikų, jų ne tik nesuklaidins, bet juos pastūmės uoles
niu darban į kovą prieš reakciją, už laisvę, už taiką ir už 
gerbūvį savo kraštui ir visam pasauliui.

St. Laurent 
pat balsavimus sakė: 
nepasitenkinsime kol 
užtektinai butų Ka- 
žmonėms.” “Mes ke- 

pasirengusiais 
projektais, 
reikalingi 

jei jo pri-

LIBERALŲ PAŽADAI 
KANADIEČIAMS

“Liaudies Balsas” rašo:
Liberališka spauda labai 

dažnai minėjo 22 Ontarijo 
konservatų prižadus rinkė
jams, kurių jie neišpildė. 
Dabar, liberalams laimėjus 
federal iu's rinkimus, klausi
mas kyla: Kaip bus su li
beral ii pažadais?

Premjeras 
prieš 
“Mes 
nebus 
n ados
tiname būti 
su , naudingais 
kuomet jie bus 
davimui darbo,
truks.” “Mes sieksime kon- 
tribucinės sveikatos apdrauy- 
dos.” “Aš galiu prižadėti 
jums, kad jei tik bus kur 
nors rinkų dėl Kanados eks
porto, liberalų valdžia suras 
jas.”

Daugeliui kanadiečių jau 
dabar sunku gauti darbus. 
Daugeliui kanadiečių sunku 
gauti žmonišką butą. Taip 
pat labai reikalinga sveika
tos apdrauda. Laikas pa
sirūpinti ir rinkomis dėl eks
porto, 
tinėse 
lauks, 
žadai 
pildyti.
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Jų galima rasti ry- 
šalyse. Kanadiečiai 

kad viršuj minėti par
būtų greitai pradėti

DANIJOS IMPERIALIS
TŲ KLAPČIUKAI 
NERVŪOJASI

Dienraštis Vilnis rašo:
New Yorko “Times’o” ko

respondentas C. 1. Sulzber- 
geris nuvyko Danijon irNor- 
vegijon pasiteirauti, koks 
ten dabar tipas. Jis prane
ša apie prastas nuotaikas, 
žinoma, jis bando sušvelnin
ti tą ūpą ir tas nuotaikas, 
bet tas jam toli gražu ne
siseka.

Danijos premieras Hed- 
toftas pasakė Sulzbergeriui, 
kad jei Amerika savo nami
nes problemas statys pirmoj 
vietoj,. o tarptautinius pasi
žadėjimus atidėlios, tuomet 
bus bėda. Jis pripažįsta, kad 
Danijos valdžia nusiminus, o’ 
kas dar blogiau, Danijos val
džia prisipažįsta, jog jai la
bui sunku išaiškint danų 
tautai, kodėl Amerika del

MATO KOMUNISTŲ 
LAIMĖJIMUS

Per ilgą laiką The New 
York Times, stambaus ka
pitalo dienraštis, įrodinėjo, 
kad Kinijoj “komunistai 
susmuks”, kad ten “atsiras 
bent trys Titai”, kad “ko
munistai nesutvarkys Kini
jos reikalų.”

Bet štai komunistai pui
kiai tvarkos išlaisvintoje 
Kinijos dalyj. Žmonės ma
siniai stojo jiems į pagalbą, 
eina masinis apšvietos dar
bas, liaudis atgavo ūpą, pa
siryžimą darbui. Atrodo, 
kad tas paveikė ir į ponus,

ir 
rašomos su galūne 
— žilioniūtė, Minei- 
Merkiūtė, Večkiūtė, 

Urboniūtė, neat- 
į tėvo pavardės

KALBOS IR RAŠYBOS REIKALAIS
Rašykime Merginų 
Pavardes Taisyklingai

Amerikiečių lietuvių spau
doje merginų pavardės, su la
bai mažai išimčių, buvo 
tebėra 
“iūtė” 
kiūtė, 
Stakioniūtė, 
sižvelgįant 
galūnę.

Kai kam 
darė per

iūtės” pasi- 
paprastos ; 
“gražiau” 

- Kavaiiaus- 
ir atsirado 

” taipgi neat- 
tėvo pavardės

mums 
n e atši

tos “ 
daug

jiems atrodė, kad 
skamba “aitės” — 
kaitė, Ramoškaitė, 
daugiau “aičių, 
sižvelgiant į 
galūnę.

Rodos, mažiausiai matyda
vosi ir tebesimato “yčių” — 
Užkurytė, Masytė ir tt. O 
mūsiškėj spaudoj telpant daug 
raštų iš Lietuvos, “yčių” ma
tome gana dažnai.

Na, tai reikia ir 
“modernintis,” irgi 
žvelgiant į merginos tėvo pa
vardės galūnę. Ir pradėta 
rašyt tų pačių merginų pa
vardes net trejaip — Minei- 
kiūtė (senoviškai) f Mineikytė 
ir Mineikaitė; Kižiūtė, Kižy- 
tė, ir tt.

Kartų klausiu vieno iš re
daktorių :

—Kodėl nerašyt merginos 
pavardę taisyklingai — sulyg 
tėvo pavardės galūne?

—Aha, pabandyk! Kartą 
dėl to gavome protestą; girdi, 
“iškraipėte” mano pavardę!

Manau, kad protestas bu
vo vietoj... Mūsų laikraščiai 
yra skolingi savo skaityto
jams pamokomis — nors kaip 
pavardę parašyti. Bet... tai 
yra ne redaktorių darbas. . .

TAISYKLĖS
Kad apsaugot mūsų mer- 

kurie laukė “komunistų su
smukimo.”

Liepos 14 d. minimame 
laikraštyje karo reikalais 
kolumnistas H. W. Bald
win rašo, kad Kinijoj ko
munistai tvirtinasi ir tvar
kosi išlaisvintuose plotuose.

“Karo veiksmų pertrau
ka yra tam, kad geriau pa
siruošti naujiems smū
giams į pietus... Tokių per
traukų buvo daug Raudo
nosios Armijos kare prieš 
vokiečius dviem pastarai
siais karo metais... Po pa
siruošimo bus pradėtas ko
munistų maršas linkui Pie
tų Kinijos... Kinijoj nėrą 
nei ženklų titoizmo pasi
reiškimo. .. Vakarui pra
laimi prieš Rusiją.”

Korėjos reikaluose jis nu
mato, kad, jeigu tik Šiau
rinės Korėjos armija pasi
judins išlaisvinimui Pieti
nės Korėjos, tai reakcinin
kų jėgos neatsilaikys prieš 
komunistus, kaip neatsilai
kė Kinijoj.

“Japonijoj komunistų į- 
taka nuolatos auga” —rašo 
jis. “Indonezijoj respubli
kos rūpesčiai didėja kovoje 
prieš komunistus. Indo-Ki- 
nuose komunistai vadovau
ja partizanų karui.”

Šis ponas nuogąstauja, 
kad komunistai vis daugiau 
laimi Azijoj, o tai didžiau
sia pasaulio dalis, kur yra 
veik pusė pasaulio gyvento
ju.

Jis reikalauja iš Wa
shingtono politikų tiesiog 
ginkluotos intervencijos re
akcijai į pagalbą. Žinoma, 
jo nusistatymas supuola su 
nusistatymu galvų kapoto
jo generolo Čiang Kai-šeko 
ir kitų nusigyvenusių ele
mentų, kurie turi bėgti nuo 
savo tautos žmonių užsienio 
imperialistų globon.

ginų pavardes nuo darkymo, 
gerai būtų pačiom merginom 
ir korespondentam įsitėmyt 
šias lengvutes taisykles:

Jei tėvo pavardės galūnė 
yra “ius” — Steponavičius, 
Jusius, tai jo dukters pa
vardės galūnė turi būti “iū- 
įtė”—Steponavičiūtė, J usiūtė.

Jei tėvo, pavardes galūne 
yra “as” arba “a” —Vilkas, 
Mažeika, -— tai dukters pa
vardė rašoma: Vilkaitė, Ma
žeikaitė.

Jei tėvo pavardės galūnė 
yra “is” arba “ys”—Mineikis, 
Večkys, Kižys, šalinis, tai 
dukters pavardė turi galūnę 
“ytė” — Mineikytė, Večky- 
tė, Kižytė/ šalinytė (kaip 
gerbiamasis Jonas Kaškaitis 
ją rašo).

Bet kaip su tokiomis pavar
tėmis,' kaip Norkus, Sutkus, 
Mockus — kaip rašyt jų duk
terų pavardes ?
Lietuvos spaudoj, 
mis pavardėmis tėvų 
rų pavardės rašomos: 
tė, 'Sutkutė, Mockutė.

Visai lengva! Tik 
dykit!

Teko matyt 
kad to k in

du kte- 
Norku-

paban-

Merkines Dzūkas.

KYŠIS LIŽEI
Washington. — Kongre

so Atstovų Rūmas paskyrė 
išgverusiai priešsovietinei 
pasakorei < Ližei Bentley 
$526 lėšų už hotelį, kur ji 
per 2 savaites gyveno, 
“sviečydama” Neameriki- 
niąm Kongresmanų Komi
tetui.

Darbietis kongresmanas 
Marcantonio p r o t e s tavo 
prieš tą kyšį Ližei.

Hong Kong. — Vadina
mi kinai “piratai” 
ginklus iš anglu 
“Kwei Wah.”

laivo

Japonijoj “demokratiją” 
vykdo MacArthuras. Jis 
pareiškė, kad komunistų 
partija neprivalo naudotis 
jokiomis politinėmis teisė
mis. O jo balsas Japonijos 
valdžiai yra tas; kas kata
likams popiežiaus balsas. 
Todėl galima laukti, kad, 
su Mac Arthur o palaimini
mu, Japonijos* komunistų 
partija bus paskelbta nele-

Tai* dar vienas žingsnis 
bus padarytas “demokrati
jos linkui.”

Amerikoj jau nuo seniai 
veikia visoki ragangau- 
džių komitetai. Dabar jau 
ir Japonijoj steigiami to
kie pat komitetai. Ameri
koj viešpačiai įsakė šluoti 
laukan visus nepatikimus 
mokytojus, o likusiems už
draudė organizuotis į bile 
kokias politines organizaci
jas.

Kitaip sakant, Japonijoj 
mokytojai tą turės skelbti, 
ką amerikoniška dvasia, a- 
relio pavidale, jiems į- 
kvėps. Tuomet bus viskas 
“šventa ir demokratiška.”

ls Washingtono žemės ū- 
kio departmentas praneša, 
kad bėgiu ateinančių šešių 
mėnesių pieno ir visų pie
ninių produktų kainos turės

Kas sakė, kad mūsų šalis 
nekyla? Juk pragyvenimo 
produktų kainos kyla, 
ko daugiau norite?

tai

Čekoslovakijos valdžia iš
vijo Londono “Times” ir 
United Press koresponden
tus už kišimąsi į šalies vi
dinius reikalus.

“Times” korespondentas 
kalbino vieną aukštą valdi
ninką bėgti iš Čechoslova- 
kijos, žadėdamas jam su
ruošti saugų pabėgimą ir 
suteikimą piniginės para
mos.

Londono “darbininkiška” 
valdžia turėtų užprotestuo
ti, nes tai varžymas žmo
gaus laisvės ir demokrati
jos!.

Pietinės Korėjos, kurią 
valdo Amerikos valdžia, 
prezidentas Rhee pasibaži- 
jo, kad valdžion neįsileis 
nei vieną komuinstą bei jų 
pritarėją.

Bet už tokį patarnavimą 
Amerika turi duoti ne ma
žiau, kaip 150 milijonų do
lerių.

Kinijos “prezidentas” 
Kaišekas irgi panašią gie
smelę gieda: Jeigu Ameri
ka duos jam užtektinai pi
nigų, karinės pagalbos, ži
noma ir kareivių, tai jis ža
da liaudies valdžią sumušti.

Amerikos doleris nori 
patapti viso pasaulio kara
lium, bet nepagalvoja, kad 
dabar karalių gadynė jau 
baigia savo amžį.

Katalikiška “Amerika” 
(Nr. 26) tvirtina, kad Eu
ropoj ir visame pasaulyje, 
visų neramumų esąs kalti
ninkas Stalinas, o ne liau
dis bei masės. Tik pasiskai-

“...Tik naivus ameriko
nas gali tikėti, kad Krem
lius prieš Ameriką nesikė
sins. Taip pat tik naivus 
gali tikėti, kad Pabalty, 
Vengrijoj, Čekoslovakijoj— 
anuos dalykus daro tų kra
štų žmonės, o ne Stalinas. 
Šiaip jau masės, galima sa
kyti, tautos, jau suprato 
dalykų esmę. Šiandieną lai
svosios tautos jau supran
ta, kad vakar anam, šian- 

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ąntr., Liepos 19, 1949 .
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dien tau, o ryt man nukąs 
galvą...”

Pasirodo, pagal “Ameri
kos” protą, Stalinas yra vi- 
sogalis ir jam dievas pade
da, jeigu jis visur viską pa
daro. Juk be dievo pagalbos 
žmogui ir plaukas nuo gal
vos nenukrinta. Todėl “A- 
merikos” redaktorius ir 
leidėjai turėtų melstis už 
Staliną, o ne plūsti jį.

O tos “tautos” ir tos “ma
sės”, kurios bijojo, kad Sta
linas joms galvų nenukan
džiotų, gali sau dabar ra
miai klajoti po “platų pa
saulį”, pasivadinę dievo 
paukšteliais. •

t

Irano valdžia nutarė pa
siųsti 50 karininkų Ameri
kon ir į kai kurias Europos 
šalis pasimokinti karinio 
“muštro”, kaip savo šalyje 
įvykdyti “demokratiją.”

Dabar kardu ir Amerikos 
doleriais visur bandoma 
vykdyti “demokratija.”

Turki jon atvyko keturi 
amerikiečiai. Jie ten bandy
sią “surasti” Nojaus arkos 
liekanas, ant Ararato kal
no.

Neseniai ten lankėsi ir 
Anglijos “tyrinėtojai”, i

Amerikos ir Anglijos “ty
rinėtojams” rūpi ne Nojaus 
arka, bet Sovietų Sąjungos 
pasieniai. Ir jie ne tyrinės,'' 
bet šnipinės ir steigs kari
nes bazes.

Metai atgal Izraeliu val
stybėje tapo nuteistas mir- 
tin Tobianskas, kaipo šalies 
išdavikas. Dabar, praslin
kus metams laiko, išaiški
no, kad teismas per klaidą 
jį nuteisė. Todėl valdžia at
kasė jo kūną ir iškilmingai 
palaidojo kaipo karžygį, 
suteikdama jam kapitono 
laipsnį.

Dabar, veikiausiai, To
bianskas jaučiasi smagiau, 
gavęs kapitono laipsnį ir 
paguldytas tarpe karžygių.

V. Paukštys

Vatikanas Palaikysiąs Ry
šius su Rytiniais Kraštais

Roma. — Pranešama, jog 
popiežius ir toliau palaikys 
diplomatinius ryšius su 
Vengrija, Čechoslovakija ir 
kitais rytinės Europos 
kraštais, nors jis ekskomu-’ 
nikavo katalikiškus jų ko
munistus.

H
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Alger Hiss teisėjai paskelbė 
negalį susitarti, kas su juo 
daryti. Ragangaudžiai ir pri
pažintas ir prisipažinęs ne
teisingai liudijusiu šnipelis 
Whittakek* Chambers kaltina 
Hissą, būk jis grobęs valdi
nius dokumentus tikslu įduoti 
juos Tarybų-Sąjungai. Hiss, 
naujadalybininkas, dirbęs at
sakingu pareigūnu mūsų ša
lies valstybės departmente, 
nuolat tikrina, kad jis nekal
tas, ir nurodo, jog jo įkaltini- 

mui nėra jokių patikrintų 
įrodymų.



Ar girdėjote ką sakant, 
’ “džiaugiuosi, kad papratau 

rūkyti?” Bet visi turime 
pažįstamų, kurie sako, “no
rėčiau nustot rūkęs.”

Ką tik žmogus daro, vis 
randa pateisinimą. Taip ir 
rūkytojas. Nors jis ir gai
lėtųsi įpratęs rūkyti, bet 
apsisukęs teisina tą įprotį. 
Rūkymas, girdi, jam ner
vus apramina, smegenų vei
kimą pagerina, nors' moks
liniai bandymai rodo, jog 

. rūkymas iš tikrųjų erzina 
nervus ir kenkia protavimo 
aiškumui.

Tūli tabokiai griebiasi 
aukštų pavyzdžių. Juk tas 
ir tas gabus mokslininkas, 
rašytojas bei politikas taip 
pat rūkė.

Tolstojus, didis rusų ra
šytojas, į tokį argumentą 
atsakydavo: “O jeigu jie 
nebūtų rūkę, tai dar dides
nius gabumus būtų parodę.”

Na, palikime skirtingas 
nuomones nuošaliai ir pa
žiūrėkime, ką rodo moksli
niai tyrimai.

Kaip Rūkymas Paliečia 
Kūno Veikimą

Moksliniai rūkymo tyri
nėjimai štai ką atrado ir 
patikrino:

Kuomet žmogus surūko 
vieną cigaretą, įkvėpdamas 
dūmus į plaučius, tai odos 
šiluma nupuola 3 iki 12 
laipsnių žemyn.

Rankų ir kojų pirštai šal
tesni pasidaro ir per pusę 
valandos neatgauna norma
lės savo šilumos.

Širdis plaka iki 20 tvak- 
telėjimų daugiau per minu
tę, negu pirm užsirūkymo.

Kraujo spaudimas vidu
tiniai pakyla 33 punktais 
aukščiau.

Susiaurėja kraujagyslės 
gomuryje ir ryjamoje gerk
lėje.

Skilvyje atsiranda dau
giau rūkšties, negu reikia. 
Kraujyje, inkstuose ir šla
pime pasirodo gana daug 
nikotino, . taip pat ir dau
giau cukraus kraujyje negu 
sveika.

Visa tai padaro vieno ci
garete surūkymas.

Cigarete Nuodai
Nikotinas yra pamatinė 

svaiginančioji, nuodinga ta
bokos medžiaga.

Trijuose cigaretuose yra 
tiek nikotino, kad nunuody
tų žmogų, jeigu visas tas 
nikotinas patektų į kūną.

Kiekviename cigarete 
taipgi yra prūsiškos rūkš
ties (labai smarkaus nuo
do), švino aršeniko, nuodin
go anglies viendeginio (car
bon monoxide) ir dervos. 
Be to, dedama į taboką to
kių erzinančių medžiagų, 
kaip glicerinas ir diethyle- 
ne glycol, kad cigaretai 
greit nesudžiūtų, ir įmaišo
ma nitratų, kad geriau deg
tų.
* Tabokinė derva rudiną 
pirštus, dantis ir iššaukia 
cigaretinį kosulį.

Daktaras A. Roffo Ar
gentinoje įleido gyvuliu
kams tabokinės dervos ir 
tuom įvarė jiems vėžio li-

Kodėl Cigaretai Tuojau 
Nenužudo Rūkytoją

Tiktai 22 nuošimčiai ci
garete nikotino , patenka į 
rūkytojo kūną, jeigu dūmai 

traukiami į plaučius; o jei 
rūkoma be užsitraukimo, 
išleidžiant dūmus per nosį 
ir burną, tai kūnan pakliū
va tik 12 nuošimčių to nuo
do — nikotino.

Kur dedasi kiti 78 iki 
88 nuošimčių nikotino? Šis 
nikotino daugumas išsi
sklaido ir išgaruoja bede
gant bei užsilieka kaipo iš- 
košimas nesurūkytame ci
garete galiuke. Taipgi per
dega ir išsisklaido daugu
mas kitų nuodingų medžia
gų.

Štai kodėl žmogus nemir
šta nuo trijų ar daugiau 
cigare tų.

Be to, kūnas ilgainiui 
pripranta atsilaikyti prieš 
didesnius kiekius nikotino 
ir kitų tabokinių nuodų.

Kiekvienas, pradėdamas 
rūkyti, kvaito, kokčiojo ar 
vėmė nuo pirmojo cigarete 
sunaudojimo. Tai buvo tie
siomis gamtos protestas 
prieš rūkymą.

VADINAMA “SVEIKA” PORCIJA KAREIVIAMS NELAIMĖJE
Amerikos armijos mity

bos skyrius per trejus me
tus ieškojo lengviausio “tin
kamo” maisto kareiviams ir 
lakūnams patenkantiems į 
nelaimę šaltosiose žieminio 
poliaus srityse ir karštuo
siuose ekvatoriaus (pusiau
jo) ruožtuose.

Buvo bandoma parinkti 
valgiai kariams išlaikyti 
sveikiems per kelias savai
tes, iki galima bus jiems 
lėktuvais ar kitaip maisto 
pristatyti.

Jankių lakūnų komandie- 
riai gamina planus karui 
prieš Sovietų Sąjungą per 
šiaurinį žemės ašigalį (po
lių). Tokiame kare galėtų 
nukristi daug lakūnų ant 
ledinių bei snieginių dyku
mų. Amerik. armijos gene
rolai numato, kad gal pri
sieit susikibti su rusais ir 
šiaurinėje Alaskoje, amži
nos žiemos srityje. Karinės 
mitybos specialistai todėl 
stengiasi paruošti tinkamas 
porcijas nukrintantiems į 
tokias vietas savo lakūnams 
ir įstringantiems bei apsu
pamiems kareiviams.

Du Valgių Receptai
Naujieji maisto receptai

ANGLU PROFESORIUS IŠDĖSTO, KAIP MARSHALLO PLANAS VARŽO MOKSLĄ
Anglijos valdžios žurna

las “Labor and Industry” 
rašo, jog valdžia griežtai 
aprėš naujus mokslinius ty
rinėjimus, kaip pagerint 
techninius fabrikų įrengi
mus.

Užuot tokių tyrinėjimų, 
“socialistiniai” anglų val
dovai ragina darbininkus 
sparčiau dirbti senaisiais 
įrankiais; ypač siūlo pa
rinkti ir išlavinti darbved- 
žius (formanus), kad jie 
mokėtų įkįnkyt darbinin
kus smarkesniam darbui.

Anglų mokslininkai J. D. 
Bernai ir Maurice Corn- 
forth per eilę mėnesių iš 
anksto įspėjo, kad Anglijos 
valdžia, pasiduodama ame
rikiniam Marshallo planui, 
siaurins mokslinius tyrinė
jimus ir mažins reikalingas 
jiems lėšas.

Bernai ir Cornforth yra

Gana daug laiko naujo
kas vargo, iki “išmoko” rū
kyti. Pagaliaus, kūnas taip 
užsigrūdino, kad rūkytojas, 
“degtukus taupydamas,” 
užsidega nuo vieno baigto 
cigarete kitą ir nekrinta 
vietoje.

Bet toliau matysime, kad 
rūkymas gali privesti ir 
prie skaudžių nelaimių.

Buerger’io Liga
Rūkymas, tarp kitko, su

veržia paviršines krauja
gysles kojose ir trukdo 
kraujo srovenimą jose. Tar 
tai pavojinga ypač Buer
ger’io ligoje.

Jeigu žmogus serga 
Buergerio liga dėl blogos 
kraujo apytakos kojose, tai 
rūkymas bus tikra savižu- 
dystė.

Buerger’io ligoje žiau
riai skauda vieną ar abi ko
jas. Kartais prisimeta gan
grena ir tenka, nupjauti ko
ją ąr abidvi, nes kitaip žmo
gus turėtų mirti.

buvo išbandyti savanoriai 
sutinkantiems kareiviams. 
Kiekvienas receptas buvo 
naudojamas per penketą sa
vaičių. Pagaliaus, štai ko
kia kasdieninė porcija tapo 
parinkta papuolantiems į 
nelaimę kareiviams šaltuo
siuose, šiauriniuose kraš
tuose :

Du gabaliukai sauso grū
dinio valgio; gabaliukas 
džiovintų aprikosų ir datu
lių (apricot, dates) vaisių, 
gabaliukas paprastų sal
dainių, gabaliukas šokolado 
su migdolais (almonds), 
gabaliukas krakmolo drebu
čių, truputis buljono, ir sal
džios čiaumojamos gumos, 
biskelis savaime tirpstan
čios kavos ir arbatos, keli 
gabalėliai cukraus, tam tik
ras skaičius cigaretų ir 
degtukų.-

Dar silpnesnė porcija su
planuota užstringantiems 
karštosiose vietose lakūnam 
ir kareiviam. Šioje porcijoj 
jau .nėra jokio proteino 
(baltymo).

’ Porcija šaltiesiems kraš
tams turi šiek tiek protei
nų vaisiuose, grūdiniuose 
valgiuose, šokolade ir mig

parašę ir išleidę knygą 
“Science for Peace and So
cialism” (Mokslas Taikai 
ir Socializmui). Toje kny
goje jiedu parodo, kaip 
Marshallo planas pančioja 
mokslą ne tik Anglijoj, bet 
visoje vakarų Europoje.

Bernai yra ypač pasižy
mėjęs anglų mokslininkas. 
New. Yorko Times andai ra
šė, jog prof. Bernai supla
navo ir sėkmingą anglų- 
amerikonų įsiveržimą Fran- 
cijon prieš nacius.

Jungtinių Valstijų val
džia 1945 metais apdovano
jo Bernalą Laisvės Medaliu 
už didžius patarnavimus 
talkininkams dėl pergalės 
laimėjimo prieš Hitlerį.

Išgarsėjęs anglų rašyto
jas Julian Huxley sakė: 
“Bernai yra išmintingiau
sias žmogus iš visų, kokius

Nuo Buerger’io ligos dar 
nėra tikro pagydymo.

Ar pats rūkymas tikrai 
iššaukia Buerger’io ligą? 
Ar nikotinas yra svarbiau
sioji šios ligos priežastis? 
—Šis klausimas dar nepil
nai atsakytas. Bet visi ži
novai pripažįsta, jog rūky
mas labai daug prisideda 
prie tos tragiškos ligos iš
sivystymo.

Daktarai, kai tik nužiūri, 
kad žmogui gręsia Buerge
rio ligos pavojus, griežtai 
jam užreiškia:

— Tamsta privalai mest 
rūkęs. O jei ne, tai turės 
būti nupjautos kojos arba 
mirsi.

Komercinis žurnalas “Pa
geant,” apie tai rašydamas, 
sako:

—Yra ir keletas kitų at
sitikimų, kur klinikiniai 
įrodyta, kad tik nustojus 
rūkyti, galima sulaikyti kai 
kurias kraujo apytakos ir 
širdies ligas.

Gydytojai beveik visuo

doliniuose riešutuose.
Porcija karštosioms sri

tims sudaroma be jokių 
proteinų — vien tik iš sal
dainių, krakmolo, kavos, 
arbatos, cukraus, kremta
mosios gumos, cigaretų, 
degtukų ir tabletėlių vande
niui apvalyti.

Be proteinų gi negali at
sitaisyti raumenys, nervai 
ir įvairūs kiti nusidėvintie- 
ji kūno audiniai. Proteinų 
reikia ypač žaizdoms gyti.

Negaunant proteinų'taip
gi silpnėja smegenų veiki
mas, kaip pripažino kari
nės mitybos viršininkai.

Krakmoliniai ir cukri
niai valgiai yra kuras tik
tai kūno judėjimams ir vi
dujiniams jo veiksmams — 
kvėpavimui, širdies tvaksė
jimui ir kt. O ir tai ši karš
tųjų sričių porcija teduoda 
tik 400 kalorijų maistinio 
kuro per dieną. — Viduti
nis amerikietis civiliniame 
gyvenime kasdien sunaudo
ja apie 3,000 kalorijų mais
to.

Kodėl Vengia Proteinų
Kodėl karinė vyriausybė 

taip vengia proteinų tose 
specialėse porcijose labai 

tik aš pažįstu.”
Anglijos valdžia neseniai 

pakvietė Bernalą, kad per
žiūrėtų ir patikrintų valdi
nius planus naujų namų 
statybai.

(Jungtinių Valstijų val
džia 1949 m. nedavė profe
soriui Bernalui leidimo at
vykti ir kalbėti tarptauti
niame Kultūros ir Mokslo 
Veikėjų Suvažiavime Pa
saulio Taikai išlaikyti. Tas 
suvažiavimas įvyko New 
Yorke.)

Bernal, minimoje savo 
knygoje smerkia anglų dar- 
biečių valdžią už Anglijos 
nepriklausomybės pardavi
mą amerikiniam Wall Stry- 
tui, pagal Marshallo planą. 
Jis, be kitko, sako:

Marshallo planas pasky
rė Anglijai tokį “vaidmenį,

met pataria sergantiems 
angina pektoris sumažinti 
rūkymą arba visai atsisa
kyti nuo jo. Angina — tai 
ypatingai skaudi širdies li
ga.

Dauguma daktarų iš pa
tyrimo žino, jog ši širdies 
liga kamuoja daugiau rū
kytojų, negu nerūkančiųjų. 
Jie taipgi tvirtina, kad rū
kymas prisideda prie širdi- 
nių (coronary) kraujagys
lių gadinimo.
Rūkymas ir Amžiaus Ilgis

Kiekvienas žinome žmo
nių, kurie, nepaisant rūky
mo, sulaukė gilios senatvės. 
Bet tai nėra įrodymas, būk 
rūkymas pailginęs amžių. 
Jeigu jie nebūtų rūkę, tu r 
būt, dar ilgiau būtų gyve
nę, kaip matyt iš tyrimų, 
kuriuos padarė dr. Ray
mond Pearl, socialinės bio
logijos profesorius Johns 
Hopkins Universitete.

Prof. Pearl palygino am

šaltiems ir karštiems ruož
tams? Rodos, galėtų į nerū- 
dyjančias, aklinai uždaro
mas dėžutes įdėti ir tokių 
proteinų, kaip džiovintų 
kiaušinių ir pieno bei mė
sos miltelių.

Dalykas tame, jog protei
nus naudojant, kūnas rei
kalauja kur kas daugiau 
vandens. Proteinų valgant, 
kur daug daugiau vandens 
išeina iš kūno, negu varto
jant krakmolinius ir cukri
nius valgius.

Bet užstrigę lakūnai ar 
kareiviai, ypač karštosiose 
dykumose, gali nerasti ge
riamojo vandens. Tokiame 
atsitikime jiems labiau.grū
motų mirtis nuo troškulio, 
negu nuo bado. Bandymai 
gi nustatė, jog tropiškuose 
karščiuose žmogui reikia 
bent pusantros puskvortės 
vandens per dieną, jeigu jis 
vartoja tiktai taupančius 
vandenį cukrinius - krak
molinius valgius, be jokių 
proteinų.

Vanduo Svarbiausia
Vyriausias maisto parū- 

pinimo generolas dėl to sa
ko:

“Tie bandymai parodė, 

kad jinai sudarytų pryšaki- 
nę stovyklą trečiam pasau
liniam karui. Tas planas 
įpareigojo Angliją taip pla
čiai ginkluotis, kad vien jau 
dėl to negalėtų atsigriebti 
anglų ūkis ir pramonė.”

Vakarinės Europos kraš
tus Marshallo planas pa
vertė Amerikos kolonijomis, 
kas liečia mokslą ir techni
ką. Tas planas prispyrė 
naująsias europines ameri
konų kolonijas priimti to
kius “tavorus,” kokius bru
ka monopolinis Amerikos 
kapitalas. Marshallo planas 
privertė tuos kraštus aprėž
ti kėlimą ir tobulinimą to
kių pramonių, kaip plieno, 
mašinų ir chemikalų.

Vykdydama Amerikos 
įsakymus, anglų valdžia 
dabar tikrai remia tik ka
rui tarnaujančius moksli

žių 7,000 mirusių vyrų, rū
kytojų ir nerūkyto jų, gimu
sių daugmaž tuo pačiu lai
ku, ir štai ką atrado:
- Imant vyrus žemiau 45 

metų amžiaus, antra tiek 
daugiau mirė smarkių rū
kytojų, negu nerūkyto jų.

Tarp 45 ir 70 metų am
žiaus daugiau mirė smar
kių rūkytojų, negu viduti
niai rūkiusiųjų ir nerūky
to jų, bet skirtumas mirimų 
skaičiuje buvo ne toks di
delis, kaip grupėje jaunes
niųjų vyrų, dar neturinčių 
45 metų amžiaus.

Po 70 metų jau nebuvo 
matyt skirtumo mirimų 
skaičiuje tarp smarkių ir 
vidutinių rūkytojų bei ret
karčiais užsirūkančių ir vi
siškai nerūkančių.

Smarkiais rūkytojais pro
fesorius Pearl vadina surū
kančius po du - tris pake
lius cigaretų per dieną, o 
vidutiniais laiko tokius, ku
rie sunaudoja tik po vieną

kad vanduo yra svarbesnis 
dalykas gyvybei ir ūpui pa
laikyti bent per 20 dienų, 
negu maistas.”

Valdžia jau užsakė kom
panijoms pagaminti dide
lius kiekius tokio maisto 
dėžučių.

Argi Sveika?
Kariniai valdininkai skel

bė, kad tokios porcijos “pa
laiko kareivių sveikatą” 
per penketą savaičių.

Ką kita rodo tų kareivių 
fotografijos, išspausdintos 
laikraščiuose po bandymų. 
Jie sudžiūvę kaip šakaliai 
ir panašūs į giltines.

Kai kurie neišlaikė ban
dymų: jiems taip suiro ner
vai ir pašlijo protas, kad 
jie turėjo būti ligoninėn pa- 
guldyti.

Na, tegu kas mėgina tik 
porą trejetą dienų tokiomis 
porcijomis pagyventi; tai 
galėtų pasakyti, kaip jos 
“sveikos.”

Gabalas rūpios kviečių ar 
rugių duonos su vandeniu 
geriau ir ilgiau palaikytų 
žmogų, negu tie “mandrūs” 
saldanių - krakmolų ir čiau
mojamos gumos receptai.

N. M.

nius tyrinėjimus. Antra 
vertus, valdžia vis labiau 
mažina lėšas tyrinėjimams, 
kurie reikalingi žmonių 
sveikatai, žemdirbystei ir 
gyvenamųjų namų statybai.

Amerika savo turtais iš
traukė ir didžiausius moks
lininkus iš marshallinių 
vakarinės Europos šalių. 
Daugiau kaip pusė gabiau
sių Europos mokslininkų 
šiandien jau Jungtinėse 
Valstijose.

Anglų valdžia taip bijo, 
kad Sovietai nesužinotų 
naujų karinių Anglijos “se
kretų,” jog bando užgniauž
ti ir civilines, nekarines 
mokslo žinias. Laiko sekre
tu net skaičių mylių aplink 
žemės rutulį per ekvatorių-

(Tąsa 4-me pusi.)

3 pusi.—Laisyč (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 19, 1949

pakelį kasdien.
Pearlo surinkti skaitme

nys, be kitko, rodo:
Jeigu 30 metų amžiaus 

vyras surūko pusantro pa
kelio cigaretų per dieną, tai 
jis žymiai ilgiau gyvens, 
negu kitas to paties am
žiaus vyras, kuris “supleš
kina” tris pakelius per die
ną. Bet visai nerūkantis to
kio amžiaus vyras gyvens 
ilgiau, negu surūkantis po 
pusantro pakelio per dieną.

Paskelbus prof. Pearl’ui 
tuos atradimus, didelis 
skaičius amerikiečių tuojau 
nustojo rūkę.
Rūkymas ir Įvairios Ligos

Dr. Ed. J. Grace, brook- 
lynietis vėžio ligų specialis
tas, patikrino, kad bent 
trys jo ligoniai gavo plau
čių vėžį nuo tabokos dervos.

Per pastaruosius 30 me
tų labai pakilo cigaretų rū
kymas ; kartu padidėjo skai
čius ligonių, vyrų ir moterų, 
kuriems bei kūrioms vėžys 
ardo plaučius bei gadina 
burną. * -

Rūkymas apsunkina vei-
do kiaurymių (sinusų) už
degimą.

Karnis Anglijos gydyto
jas dr. H. J. Morton atra
do karo metu, jog kuomet 
padaroma kareiviams vidu
rių operacija, tai rūkytojai 
šešis kartus tankiau gauna 
plaučių uždegimą, negu ne- 
r ūky to j ai.

Dusuliu sergantiems dak
tarai pataria kuo mažiau
siai rūkyti arba visai liau
tis rūkius.

Rūkymas greičiau užima 
“dvasią” beisbolininkams, 
bėgikams, kumštininkams 
ir kitiems sportininkams.

Rūkymas kenkia vaikų 
augimui. Bet tūli tyrinėto
jai šitaip aiškina:

Rūkymas mažina norą 
valgyti, o kai vaikas neda- 
valgo, tai jis prasčiau au
ga.
Tabokinis Bizjnis ir Rūky

mo Teisinto j ai
Žymėtina, jog Amerikoje 

veikia didžiulis cigaretų ir 
kitų tabokos produktų .biz
nis. Pernai amerikiečiai su
rūkė 345 bilionus cigaretų, 
tai yra, 345 tūkstančius mi- 
lionų. Dabar už cigaretą 
mokama vidutiniai po cen
tą. Taigi amerikiečiai vien
cigaretams prapirko apie 3 
bilionus ir 450 milionų do
lerių per metus, neskaitant 
cigarų ir rūkomosios tabo
kos.

Tas milžiniškas cigaretų 
biznis turi savo “specialis
tus,” kad spaudoje rašytų, 
būk rūkymas netaip ken
kiąs. Tabokinis kapitalas 
pasamdo ir kai kurias ko
legijų klinikas, kad darytų 
naudingus tam bizniui ne
va atradimus. Bet ir jie ne
drįsta užginčyti štai kokių 
faktų:

Rūkymas negydo nė vie
nos ligos ir nestiprina kū
no jokiai ligai atremti.

Antra gi vertus, sąžinin
gi moksliniai tyrimai įrodė, 
jog rūkymas, ypač tankus 
dūmimas, kenkia sveikatai, 
trumpina amžių, o kai ku
riose ligose gali ir tiesio
giai numarint žmogų.

N. M.
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FILMAS APIE STALINGRADO MŪŠĮ

(Tąsa)
— Klausimas, — pakėlęs į mane rau

doną veidą, kuriuo varvėte varvėjo pra
kaitas, pradėjo vadas. — Iš kur jums pa
žįstamas šitas žmogus ir nuo kada jūs su 
juo surišti?

Mano atsakymas, matyt, buvo toks 
ryškus, kad vadas jo ir neužrašė. Proto
kolas liko nebaigtas.

Trumpai sakant, aš išvadavau Volo- 
dią, laiduodamas už jį savo žodžiu.

Jo nevykusio nusileidimo istorija pa
prasta ir atpasakota mano jau anksčiau 
perskyrime apie Batią. Lakūnai suklydo 
ir, vietoj Bachmačiaus rajono, išmetė jį 
ties Briansku. Metė jį ties Bachmačįu, 
kadangi ten žvalgybiniame žemėlapy 
buvo balta dėmė. Niekas nežinojo, kad 
ten taip pat veikia partizanų daliniai. 
Tie daliniai buvo “laukiniai,” tai yra 
veikiantieji sava galva bei rizika, neturį 
ryšio nei su Didžiąja žeme, nei įgalioji
mų, nei atitinkamų instancijų patvirtin
tų' direktyvų. Vienintelė direktyva buvo 
jiems draugo Stalino 1941 metų liepos 
mėn. 3 dienos kalba. Ir jos pakako jiems 
visam karui. Lyg kokios magnetinės ro
dyklės, rodančios kelią laivui, jie laikėsi 
negailestingo priešo naikinimo krypties. 
Bet, išmesdami Zebolovą į šį rajoną, jam 
kalbėjo, kad^jokiii draugų, o tuo labiau 
ginkluotų, jis čia nesutiksiąs. Ginkluoti 
galėję būti vien tik vokiečiai arba polici
ja.

Lakūnui suklydus, grupė buvo nuleis
ta į pačią partizanų srities tankmę. Todėl 
nenuostabu, kad, nusileidęs prie vėjo 
malūno ir išvydęs bėgančius į jį ginkluo
tus žmones, Zebolovas nusprendė, jog 
patekęs'į priešo rankas. Greitai atsegęs 
parašiuto diržą, jis nubėgo į bulvių lau
ką ir atsigulė. Partizanai apsupo baltą 
parašiuto dėmę. Kol jie su tuo parašiutu 
tąsėsi. Zebolovas spėjo nušliaužti toliau. 
Ir būtų pasprukęs, jei ne tos dvi bobos, 
besiginčijusios rytą. Jos pastebėjo jį 
šliaužte beprasigaunantį prie krūmų. 
Jos apsupo ir ėmė šaukti, siūlydamos pa
siduoti.

Žinodamas, kad ties “Bachmačiu” jo
kių partizanų nėra ir girdėdamas rusiš
kus šauksmus, vaikinas nusprendė, kad 
patekęs į rankas policijai. “Viskas baig
ta,n ‘ pagalvojo jis ir sviedė granatą 
sau po kojų. Partizanai išsisklaidė, ta
čiau ji nesprogo. Matyt, kuris nors Ze- 
bolovo rankos “pirštų,” chirurgo pataisy
tas, vis dėlto tokiose nepaprastose sąly
gose veikė blogai. Gulėdami partizanai 
laukė granatos sprogimo, bet ji nespro
go. Ir tik dabar kažkas iš jų įsigilino į 
prasmę sakinio, kurį buvo šūktelėjęs pa
rašiutininkas, mesdamas granatą:

— Žinokite, policijos šunes, kad tary
binis žvalgas gyvas nepasiduoda.

— Drauge, jei tu tarybinis, tai čia sa
vi, partizanai! — sušuko iš bulvių.

— Kokie partizanai? Apgaule norite 
paimti? Meluoji, nepaimsi, — gargėjo 
parašiutininkas, paruošęs antrą granatą 
ir suspaudęs jos žiedą dantyse.

— Partizanai, dievaž, partizanai! Je- 
meliutino dalinio . ..

— Nesiartink. Dar žingsnis — save 
susprogdinsiu ir jus paguldysiu, — ne
pasidavė žvalgas.

Šiaip taip, įvairiomis gudrybėmis bei 
vingrybėmis vyrukai perkalbėjo Volodią 
ir priėjo prie jo. Vis dėlto saugumo dė
lei jie atėmė iš jo granatas bei kitus gin
klus. Visai suglumintas vaikinas nu
sprendė, kad jį vis dėlto mikliai apgavo 
ir puolėsi muštis. Jis galva apdaužė 
dviem partizanam veidus, sukandžiojo 
tretįjį. Jam taip pat palamdė šonkaulius, 
surišo ir atvedė į štabą.

'Mano atvykimas šiek tiek nušvietė 
padėtį. Volodios kolega — parašiutinin
kas Miša, bespalvis ir bailus vaikinas, 
nežinia kodėl užverbuotas darbui, reika
laujančiam nepaprastų žmonių, tupėjo 
šlapias daržinėj ir žliumbė. Jį pusgyvį 
ištraukė iš upės berniokai. Bet kur dar 
trecias? Volodia, spjaudydamas kraują 
nuo perskeltos lūpos, papasakojo man, 
kad trečioji buvo radijistė Marusia B., 
juoduke juodbruva mergina, neseniai 
baigusi radijisčių mokyklą. Ji nusileido

netoli jo, bet spėjo pabėgti į rugius. Mer
gina girdėjo “policininkų” guitynes, 
gaudant jos vadą, ir, tur būt, iš išgąsčio 
nubėgo toli. “Gal būt, net vokiečiams į 
rankas,” — pagalvojau aš.

— Kaip jūs susitarėt susitikti? — pa
klausiau aš Zebolovą.

— Jei nusileisime “su kompotu,” tai 
žūt būt, prieš vakarą būti įlaipinimo vie
toje.

— Vadinasi, Marusia šiandien pava
kare turi būti prie malūno?

— Taip, tame rajone. Jei nepabijos.
— Kokie sutarti signalai?
— Pelėdos klyksmas.
— Bet tu gi pagautas vokiečių — taip 

ji juk galvoja. Vadinasi, ir šaukti gali, 
ją išviliodamas?

— Na, taip .. .
— Štai tau uždavinėlis.
Mes sėdėjome ir galvojome, kaip čia 

ištraukus Marusią iš rugių. Eiti jos ieš
koti — reiškia, nubaidyti dar toliau. Nu
sineš siųstuvą, šifrus ir nesiorientuoda- 
ma būtinai pateks priešui į rankas. Ar
ba, geriausiu atveju, nusišaus sukvailio
jus.

Ir čia man blykstelėjo mintis: “Daina, 
tarybinė daina.”

Net bespalvės milicininko akys sužibo, 
kai jis suprato, ką aš ketinu padaryti.

— Surink visas merginas, tegu vaikš
to po lauką ir dainuoja tarybines dainas.

Milicininkas sukruto.
Aš niekad nebuvau girdėjęs, kad taip 

dainuotų merginos. Jų balsai skambėjo, 
išvadžiodami:

Tai plati mana šalis gimtoji. ..
Kitame lauko gale atsakydavo:

Laukais plačiaisiais, miškais 
tamsiaisiais

Skambėk, mūsų daina, skambėk!... 
Nuo kelių sankryžos aidėjo:

— Au-u!.. . Drauge Katerina. Pirmi
ninkė kviečia. . .

Ir pagaliau:
— Štai jinai, jūsų radijistė. . .
— Valio-o!.. .
Marusia iš tikrųjų išlindo., Ji ištupėjo 

visą dieną rugiuose, o pavakare užmigo 
ir pabudo nuo dainų bei balsų, kurie taip 
ryškiai priminė jai kolektyvinių ūkių 
laukus, Ukrainą .. .

Ir Marusia išėjo į tuos balsus.
Stovėjo apsupta merginų ir, nieko ne

suprasdama, žiūrėjo į visus raudonom 
nuo ašarų bei nemigo akim.

— Pienelio išgerk, mergyte, pienelio, 
— kalbėjo drūta boba su šautuvu ant 
pečių. — Oi, koks dantingas tavo vadas! 
Išgerk, išgerk pienelio. Savas, mūsų — 
partizaniškas.

Po to Zebolovas pritapo prie manęs. 
Su manimi jis drauge atėjo pas Kovpa- 
ką. Ypač pamilo Zebolovą Rudniovas. 
Pamilo taip, kaip tik gali pamilti žmo
gus, gerai pažįstąs žmones.

Aniuta Mažoji draugavo su Volodia. 
Gana ožiuota mergiotė, bet su Volodia ji 
kalbėjo jaudinamu stačiokišku tonu .. . 
Kai Zebolovas lindėdavo, ji prieidavo 
prie jo ir, žvelgdama jam į akis, sakyda
vo:

— Neliūdėk ...
Žvalgybos kuopoje jiedu gyveno kiek 

atsiskyrę. To reikalavo jų darbo specifi
ka. Aniutka dirbo prie savo siųstuvo, su- 
junginėdama mane su frontu. Reikalin
gų žinių apie vokiečius man netrūko, ir 
todėl jai tekdavo dirbti visą dieną. Visą 
atskirą pirkią užėmė šis nedidelis jau
nųjų kolektyvas. Volodia Lapinas, Aniut
ka Mažoji ir jos vežėjas bei patarnauto
jas Jaroslavas iš Galitčinos, kurį paėmė 
nelaisvėn ties Loevu, Volodia Zebolovas, 
Vasia Deminas ir neseniai atbėgęs pas 
mus iš nelaisvės Dono kazokas Saša Ko- 
ženkovas.

— Neliūdėk, Volodia, — vis dažniau 
sakydavo jam Aniuta, net kai jo akyse 
nebuvo ir šešėlio liūdesio. O Zebolovas, 
sėsdamas prie stalo su garuojančia bul
ve ir pasilenkdamas arčiau prie lėkštės, 
atsakydavo:

— Pa-asilinksrhinsi-ime-a ...
Tai reikšdavo, kad grupei laikas va

karieniauti. Kartais Volodia paerzinda
vo radijistę, primindamas, kaip ji, ėjo 
mane pašauti mūsų pirmosios užuolan- 
dos metu, kai aš lėkiau pro ją lengva vo
kiečių mašina. Taip buvo ir dabar.

(Daugiau bus.)

VILNIUS. — Gegužės <9h 
tą — ketvirtomis nuo visa- 
pasaulinės - istorinės tary
binės liaudies pergalės 
prieš vokiškąjį fašizmą die
nos metinėmis Maskvos me
ninių filmų studija išleido 
į ekraną pirmą meniniai - 
dokumentalinio kinofilmo 
“Stalingrado mūšis” seriją. 
Filmas pasakoja apie pir
mąjį istorinių kautynių eta
pą, kuris suvaidino lemia
mą vaidmenį visoje antro
jo pasaulinio karo eigoje.

Kai aš žiūrėjau šį puikų 
jaudinantį filmą, man atro
dė, lyg aš pats tuo metu 
dalyvaučiau legendarinėse 
kautynėse ties Volgos kran
tais. Filmas mane nustebi

mo savo nepaprastai teisin
gu ir istoriniai tiksliu gran
diozinio mūšio vaizdų atkū
rimu, su nauja jėga atsklei
dė man daugiatūkstantines 
priešo grupuotės, prasiver- 
žusios prie Stalingrado, ap
supimo ir sutriuškinimo 
plano genialumą.

Dar 1942 m. liepos mėn., 
kada Hitlerio smogiamo
sios armijos veržėsi prie 
Dono vingio, Stalinas (šį 
svarbiausią vaidmenį filme 
puikiai atlieka aktorius 
Aleksiejus Dikis) neklai
dingai įminė fašistinės vy
riausybės vadovybės suma
nymus. “Aišku, — sako jis 
pasikalbėjimo su gerierolu 
Vasilevskiu metu, — jie ei
na į Stalingradą.” Ir čia pat 
nutaria: “Stalingradas turi 
būti išlaikytas bet kuria 
kaina,” nes: “Atiduoti Sta
lingradą — reiškia atiduo
ti priešui visas pirmenybes. 
Išlaikyti — reiškia surišti 
priešui rankas, sudaryti 
grėsmę jo komunikacijom.”

Klausantis šio pasikalbė
jimo, akivaizdžiai matai, 
kąip pas Staliną užgimsta 
mintis apie galingą kontr- 
puolimą, kuris turi pastaty
ti fašistinę armiją neišven
giamos katastrofos akivaiz
doje. Nesumažindamas su
sidariusios padėties sunku
mų, Stalinas aiškiai mato 
vokiškojo puolimo avantiū
ristinį pobūdį, įmena silp
nas Hitlerio strateginio pla
no puses. “O sparnąi pas 
juos ištęsti, drauge Vasi- 
levski, — pastebi Stalinas, 
— to nereikia užmiršti.” Ir 
mes žinome, kad tolimesnė
je didžiojo Stalingrado mū
šio eigoje tarybinė' kariuo
menė nesulaikomai puola 
vokiškosios grupuotės spar
nus, išeina į jos užnugarį ir 
tvirtai uždaro geležinį ap
supimo žiedą.

Tačiau prieš pereinant į 
galingą kontrpuolimą į va
karus nuo Stalingrado, ta
rybinei liaudžiai ir jos ar
mijai teko išlaikyti aršų 
priešo veržimąsi. Padėtis 
buvo nepaprastai sunki, ir 
atrodė, kad kaip tik šiuo 
metu sąjungininkai turėtų 
ateiti į pagalbą tarybinei 
liaudžiai ir jos armijai ir 
atidaryti antrą frontą Eu
ropos kontinente. Tačiau, 
reakciniai Anglijos ir Ame
rikos sluoksniai, prisideng
dami įvairiausiomis dangs- 
timis, atidėdavo savo ka
riuomenės įsiveržimo į Eu
ropą pradžią, jie darė vis
ką, kas įmanopa tam, kad 
užtęstų karą, kad nusilp
nintų Tarybų Sąjungą.

Kinoaparato objektyvas 
perkelia mus į “Baltuosius 
Rūmus” Vašingtone — j 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidento rezidenci
ją. “Rusai kovoja, kaip ne
kovojo nė viena armija pa
saulyje” — sušunka suža
vėtai Rooseveltas, kalbėda
masis su žurnalistu.

Kaip ir visi dori žmonės 

pasaulyje, Rooseveltas pui
kiai supranta, kad antrojo 
fronto atidarymas tapo is
toriniu būtinumu. Tačiau, 
teisingas sąjungininkų pa
reigų vykdymas neįeina į 
ministro pirmininko Wins
ton Churchill, užkietėjusio 
ir klastingo Tarybų Rusijos 
priešo, apskaičiavimus.

— Yra vienas dalykas, 
kuriam aš esu per senas, — 
su liūdesiu prisipažįsta 
Rooseveltas, — aš negaliu 
vilkti Churchillo grandinė
se per Lamanšą.” Ir toliau 
prezidentas sako, akylai 
žvelgdamas pirmyn: “Var
gas žmonijai, jeigu kas nors 
pasės neapykantą tarp mū
sų ir Rusijos!”

Aš su pasitenkinimu žiū
rėjau filmo kadrus, demas
kuojančius reakcinių Ame
rikos ir Anglijos sluoksnių 
atstovų veidmainiškumą ir 
jų niekšiškus imperialisti
nius tikslus. Tuo metu, kai 
tarybinė liaudis viena prieš 
vieną kovoja su gigantiška 
Hitlerio karine mašina, ka
da Stalingrado prieigose 
sprendžiamas ne tiktai Ta
rybų Sąjungos, bet ir viso 
pasaulio likimas, — Chur
chill 1942 m., susitikimo su 
Stalinu Maskvoje metu, su 
melagingu gailesiu kalba 
apie tai, kad sąjungininkų 
įsiveržimas į Europą atide
damas dar vieneriems me
tams.

— Pone, ministre pirmi
ninke, — atsako Stalinas 
Churchilliui, — Tarybų Są
junga ir josios armija su
laikys vokiečių puolimą. 
Bet visa atsakomybė dėl 
naujų dešimčių tūkstančių 
aukų Europoje kris ant gal
vų tų, kurie sulaužė savo 
iškilmingus pažadus.

Nepalenkiamai tikėda
mas tarybinės liaudies ir 
jos didvyriškosios armijos 
milžino jėgomis, Stalinas 
nei valandėlės neabejoja, 
kad vokiečiai nepaims Sta
lingrado, kad, laimėjusios 
laiko ir nusilpninusios prie
šą tarybinės ginkluotosios 
pajėgos pereis į lemiamą 
puolimą.

Tolesnieji filmo kadrai 
parodo, kokį tikrai karų is
torijoje nematytą užmojį 
įgavo Stalingrado mūšis.

Ekrane atgyja įvykiai, 
įvykusieji 1942 (m. rugpiū- 
čio 23 d. Tą dieną fašistinio 
generolo Pauliuso armija 
išėjo prie Volgos. Kartu 
fašistihė vadovybė metė 
prieš miestą 2,000 lėktuvų.

Sunku ir skaudu matyti, 
kaip griūva puikūs didelio 
gerai įrengto miesto pasta
tai. Po namų griuvėsiais, 
nuo bombų ir sviedinių ske
veldrų žūsta seniai, mote
rys, vaikai. Didžiulių gais
rų dūmai uždengia saulę...

Bet sugriautas, liepsnos 
apimtas miestas gyvena ir 
kovoja. Atrodo, kad net 
akmenys šaudo į priešą. 
Kiekviena gatvė, kiekvie
nas pusiau sugriautas na
mas tampa neįveikiamais 
bastionais fašistinių grobi
kų kelyje. Už kiekvieną 
metrą žengimo pirmyn hit
lerininkai sumoka dešimti
mis ir šimtais savo karių ir 
karininkų gyvybių.

Negalima be jaudinimosi 
ir pasididžiavimo tarybine 
liaudimi žiūrėti scenas, pa
sakojančias apie begalinę 
miesto - didvyrio gynėjų 
drąsą ir didvyriškumą. Ta
rybiniai kariai r gvardie
čiai stovi iki mirties — jie 
kovoja iki paskutinio ato
dūsio.

Neužmirštamas epizodas 
yra stoties gynimas, kurį 
vykdo gvardijos leitenanto 
Kaleganovo kuopa. Kuopo

je lieka trylika kovotojų, 
paskui penki..-. trys... 
du... Galiausiai, Kalegano- 
vas lieka vienas. Sunkiai 
sužeistas kelias paras iš ei
lės nemiegojęs, jis prisilei
džia puolančius hitlerinin
kus visai arti ir meta į juos 
paskutinę granatą. Prieš
mirtiniame raštelyje didvy
ris rašo: “Gvardiečiai ne
pasitraukia ! Tebūna prie
šams kapu tarybinė žemė.”

Ne tiktai Tarybinės Ar
mijos kariai, bet ir Stalin
grado gyventojai stoja sa
vo krūtine ginti gimtąjį 
miestą. Gatvėse kyla bari
kados; formuojami liaudies 
apsauginiai būriai; pusiau 
sugriautuose traktorių ga
myklos cechuose remontuo
jami ir statomi tankai, ant 
kurių patys darbininkai ei
na į mūšį. Karvediškas Sta
lino genijus, jo nepalenkia
ma valia — bet kuria kaina 
apginti miestą — sutelkia 
tūkstančius tarybinių žmo
nių į vieningą kovinę sto
vyklą.

Ir kol Stalingrado fron
te vyksta sunkios kruvinos 
kovos, Vyriausias Tarybi
nės Armijos štabas paruo
šia iš dviejų, pusių koncen
truoto smūgio į priešo 
sparnus planą.

— Mes pradėsime kontr
puolimą Stalingrado rajone 
lapkričio mėnesį, — šiais 
Stalino žodžiais pasibaigia 
pirmoji filmo serija...

Filmas “Stalingrado mū
šis” teisingas nuo pradžios 
iki galo ir tame jo didžiu
lė meninė reikšmė. Ryškia 
ir vaizdžia realistinio kino 
meno kalba jis pasakoja 
apie neregėtą tarybinės 
liaudies, nešusius pagrindi
nę antrojo pasaulinio karo 
naštą ant savo pečių ir iš
gelbėjusius Europos tautas 
iš fašistinės vergovės, nar
sumą ir didvyriškumą.

Tikrai Būkite Šiame

PIKNIKE
Paremkite Dienraštį, Laisvę

I 
šį pikniką rengia Literatūros Draugijos ir Lietuviu 

Darbininkų Susivienijimo Apskričiai.

Paramai Dienraščio Laisves

Įvyks Sekmadenį,

Rugpj. 14 August
☆ A A

LIBERTY PARK
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

☆ ☆ ☆

Antano Pavidžio Orchestra
Gros įvairius kavalkus šokiams

PRADŽIA 1-MĄ V AL. DIENĄ

Įžanga 50 c.

A A Ą
Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus, kiekvie
nas dienraštį Laisvę mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike. Tai bus didžiojo New Yorko lietuviu 

piknikas, paramai dienraščio Laisves.
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4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 19, 1949

ANGLŲ PROFESORIŲ
išdėsto. .

(Tąsa nuo 3-61o pusi.) 

pusiaują, per šiaurinį ir 
pietinį žemės “ašigalius ir 
kitas vietas. Tas sekretas 
esąs reikalingas tiksliam 
nutaikymui toli lekiančių 
karinių rakietų.

(Senieji žemės apskriti
mų išmatavimai pasirodė 
ne visai tikri. Taigi moks
lininkai pastaraisiais lai
kais taisė tuos išmatavi
mus.)

Pagal Marshallo planą, 
slepiami nauji atradimai’ir 
'medicinos - sveikatos srity
je. Tie atradimai taikomi 
pasiruošimui prie atominio, 
bakterinio ir cheminio ka
ro.

Marshalliniais sumetimais 
anglų valdžia užgniaužia 
nuo savo žmonių ir pasau
lio plačias naujų mokslinių 
atradimų sritis. “Tie gi se
kretai ir baimė, kad jie 
aikštėn neiškiltų, naikina 
susisiekimus ne tik su ki
tų kraštų mokslo vyrais; 
tatai naikina susisiekimų 
laisvę ir tarp pačių Angli
jos mokslininkų,” sako pro
fesorius Bernai.

J. C. K.

Sasuly Neduoda Atsakymų 
Neamerikiniam Komitetui

Washington. — Kong- 
resmanų Neamerik i n ė s 
Veiklos Komitetas kvotė E- 
lizabethą Sasuly, atstovę 
CIO Maisto ir Metalų Ka
syklų - Liejyklų Unijų: Ar 
jinai priklauso Komunistų 
Partijai? Ar yra komunis
tai kiti tų unijų veikėjai? 
Kokius komunistų vadus ji 
pažįsta?

Elizabetha Sasuly, pasi
remdama konstitucinėmis 
teisėmis, atsisakė duoti at
sakymus į tuos klausimus.



Nashua, N. H.
Čia Visi Lietuviai Apsivieniję 

Rengiasi prie Didžiulio 
Pikniko

Sekmadienį, liepos 10 d., te
ko pabuvoti Nashua lietuvių 
puikiai įrengtame klube. Ka
dangi lankėmės pas savo gi
mines, tai ta proga pasinau
dodami! abu su švogeriu Jo
nu Stančiku nuvykome pasi
žiūrėti, kaip atrodo jų apvie- 
nytas klubas, kuomet ten tik 
naujai įdėta tūkstančiai dole
rių klubo buveinės pagraži-

Vaistas “AZIVA”
No. 1. — Šis vaistas geras nuo 

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske- 

pečiukę į vaistą ir kloti ant skau
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didele bonka, $1.59. Ma
žesnė $1.35.

No. 2. — Šis vaistas geras nuo 
pūliuojančių žaizdų.

Turint pūliuojančių skaudulių^ rei
kia pamirkyti tyrą skcpečiukę ir 
uždėjus ant skaudulio palaikyti 1 
valandą. Pakartoti 2 ar 3 kartus 
arba kol sustos skaudėjus.

Bonka $1.59. Mažesnė, $1.35.

No. 3. — šis vaistas geras nuo 
akių skaudėjimo.

Kada turite akyse karštį atsigu
lus aukštieninku įleiskit lašą vais
tų ir užsimerkę palaukit dvi minu
tes. Tada bus gerai. Atkartoti kas 
2 valandas, kol sustos sopėti.

Kaina 95c
No. 5. — šis vaistas geras nuo 

plaukų ir galvos niežėjimo.
Jei galvą niežti, vartok šią poma 

dą taip: paimė 3 lašus ant delno ir 
trink kokias 2 minutes. Sustabdo 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi gerai 
Bonkutė — $1.59.

Užsakymus duodant, įdėkite mo
ney orderį ar čekį, ar pinigus į vo
ką ir siųskite sekančiu antrašu:

J. MACIIINSKAS,
295 Silver St., So. Boston 27, Mass. 
Šie vaistai yra skelbiami per Am- 

berlando Radio pusvalandį.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite:
SHoreroad 8-9330i

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., 85.4 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekąruota 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.

............ ...... ■■■ —....... ............

nimui.
Smagu buvo ten pabuvoti ir 

su senais pažįstamais susitik
ti bei pasimatyti. Neilgoką 
laiką praleidome su gerbia
mais Staliniais, savo švogeriu 
Jonu ir M. žiedeliu. Su kitais 
tik “Heilo” teko pasisakyti, 
nes daugiau progos neturė
jau, bet ir tas man buvo la
bai malonu. Mat, seniau ten 
esu keletą metų gyvenęs ir 
ta sena pažintis tebėra man 
maloni*

Nashua lietuvių kolonija 
nedidelė, gal bus tokia pat, 
kaip ir Lowellio lietuvių skai
čiumi, bot iš našviečių lietu
vių daug kas galėtų pasimo
kyti vieningumo klausime.

Čia puikiai gyvuoja lietuvių 
kooperatyve valgomų daiktų 
krautuvė, kurioje visi vietos 
lietuviai perkasi valgius, nes 
švarumas, patogumas ir pa
tarnavimas visiems lygus ir 
puikus.

čia pirmiau gyvavusios dvi 
skirtingos draugystės kiek lai
ko atgal susivienijo į vieną 
švento Kazimiero Draugystę, 
nes pastaroji buvo daug di
desnė ir turinti keliolika tūks
tančių dolerių savo ižde, kuo
met šv. Petro ir Povilo drau
gystė buvo viskuom mažesnė. 
Šių žodžių rašytojas irgi bu
vo ir yra nariu švento Ka
zimiero (dabar apsivieniju- 
sios) draugystės.

Gi vėliausiu laiku minėta 
apvienyta draugystė susijun
gė su jau nuo seniau puikiai 
gyvavusiu klubu. Tokiu bū
du oficialiai ir aš patapau 
nariu švento Kazimiero Drau
gystės Klubo. Tuomi di
džiuojuosi. Pilnai užgiriu tą 
vienybės žingsnį Nashua lie
tuvių. Dabai- čia visokių pa
žiūrų žmonės priklauso ir su

randa būdus gražiam sugyve
nimui.

Dabar, kad tą vienybės 
draugiškumą geriau atžymėti, 
tai šv. Kazimiero Draugystės 
Klubas rengia nepaprastai di
delį ir gražų pikniką liepos 
(July) 24 dieną. Taipgi 
kaipo draugystė ji pažymės 
bei apvaikščios 50 metų sa
vo gyvavimo sukaktį. Tai bus 
kaipo dvigubas atžymėjimas 
auksiniame apvaikščiojime.

Piknikas įvyks Dover’s 
Grove.

Didelė ir graži piknikams 
vieta, gojus gražiai žaliuo
jančių medžių. Bet kaip tą 
vietą atrasti ? — užklausiau 
draugo Maikčs žiedelio. “La
bai lengva” — žiedelis at
sako. “Tai yra tik apie 3 
mylios nuo miesto. Iš Nashua 
reikia paimti Concord Street 
ir pavažiavus apie tris mylias 
žiūrėt po kairei — ir matysite 
mašinas ir viską, kas panašu 
į pikniką. Negalėsite paklys
ti kuomet važiuosite Con- 

9

cord gatve” — žiedelis įtiki
nančiai pabrėžė.

Rengėjai duoda net $3,000 
vertės dovanų ryšy j su tuo 
pikniku. Tikietai parsidavi- 
nėja iš anksto labai plačiai, 
todėl manoma daug žmonių 
turėti. Nuvažiavus į pikni
ką ir ten galima bus įsigyti 
tikietus, bet visuomet geriau 
turėti iš anksto pasipirkus, tai 
būsi tikras.

Pasižadėjau būti piknike. 
Būsiu, kad pamatyti gražias 
pasekmes apsivienijusiu drau
gijų darbo; kad dar kartą su
sitikti su senos pažinties lie
tuviais ne tik iš Nashua, bet 
ir iš New Hampshire ir 
Massachusetts valstijų žmo
nėmis. Rengėjai tikisi iš pla
čios apylinkės svečių, kas su
darys didelį pikniką. O kaip 
bus didelis, tai bus ir įvai
rus ir smagus.

★
Kitas Nashua Lietuvių 
Vertingas Darbas

Be virš suminėtų draugijų 
ir klubo gyvavimo bei susi
jungimo, čia gražiai palaiko
mos Lietuvių Kooperatyvės 
Kapinės. Tai pažangesnių lie
tuvių suorganizuotos ir gra
žiai užlaikomos. Čia irgi ga
li prigulėti ir pasilaidoti vi
sokių pažiūrų žmonės be jo
kio skirtumo.

Būtų gražu matyti, kad 
ir kapinių palaikymu pasirū
pintų visi vietos lietuviai ben
drai. Nes ir ši įstaiga yra 
labai vertinga ir būtina vi
siems. Bent kooperatyvo pa
rengimus reikėtų gausiai pa
remti, kuomet ka’pinių prižiū
rėjimo komitetas ką nors ren
gia.

Išrodo; kad Nashua lietu
viai išmoko bendrijoje ir 
draugiškume sugyventi. Ben
drai veikia —• bendrai savo 
įstaigas palaiko. Už tai jiems 
reikia pagelbėti ir už tai juos 
pagirti. Eks Našvietis.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker ’

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway ’ 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyje miesto.
Tel. Virginią 7-4499

Lawrence, Mass.
Arlington Mills fabrikų val

donai ketina visai uždaryti 
fabriką, jeigu tekstilės unija, 
dalis ADF, nepriims jų sąly
gų.? Fabrikantai nori darbi
ninkus priversti dirbti ant 8- 
nių staklių, dabar dirba ant 
6-šių. Patsai audėjas turės 
apvalyti stakles ir išpjautus 
audinius (cuts) patsai nu
nešti į skirtą vietą.

Jeigu darbininkų unija pri
imtų tas sąlygas, tai darbinin
kų darbo sąlygos būtų baisiai 
apsunkintos, kaip tūli sako, 
kaip “Sing-Sing” kalėjime. 
Kita, tas dar daugiau išmes
tų darbininkų į bedarbių ei
les. Reiškia, jeigu tas sąlygas 
priims, tai iš kiekvieno skai
čiaus trijų audėjų vienas bus 
atleistas. Fabrikantai veda 
per savo agentus paruošimą, 
kad jų tos sąlygos būtų pri
imtos. Darbininkų pareiga 
kovoti prieš tai.

Sudegė klojimas (barnė) 
William Mazurenko, No. An
dover. Nuostolių yra apie 
$12,000. Daug žmogui nuo
stolių, nes sudegė šienas, 
daug mašinų. Didelė nelai
me.

★
A. Bobehek, nuo Lawrence 

St., pametė $960. Sako, kad 
iš bendro pinigų ritulio išsi
ėmė $10 ir nuėjo pasipirkti 
reikmenų. Vėliau pasigedo 
bendros sumos pinigų, žmo
gus neatmena, ar pinigus bu
vo išsinešęs, ar namie paliko. 
Matyti, kad su atmintimi kas 
pasidarė. Visgi krūvas pini
gų su savimi laikyti, tai nė
ra saugu.

Bedarbių fondo sekretorius 
pranešė, kad mūsų mieste jau 
1,890 bedarbių negaus dau
giau pagalbos, nes jiems pri
klausanti pagalba pasibaigė. 
Na, tai tau ir “amerikoniškas 
gyvenimas.” Šalies valdonai 
šimtais milionų ir net bido
nais dolerių švaistosi, remia 
reakciją kitose šalyse, o savo 
bedarbiams piliečiams jau 
nėra pašalpos. Ar piliečiai 
tylės? Juk pinigus sumoka 
mūsų šalies piliečiai taksais, 
tai pirmiausiai jie ir priklauso 
mūsų šalies piliečių reikalams.

Einu gatve, žiūriu, žmogus 
dalina lapelius. Suteikė ir 
man. Lapeliai anglų kalboje, 
vadinasi “The Way Out!” Tai 
pareiškimas kunigo Amos 
Murphy.

Lapeliuose labai teisingai 
nušviečia mūsų miesto ir ša
lies padėtį. American Wool
en Co. ir kiti turčiai darosi 
pelnus, o darbininkai ir jų 
šeimos kenčia didžiausį var
gą ir skurdą dėl prasidėjusio 
nedarbe). Tuo kartu politikie
riai šankia : “No depression !” 
Bet kas gi yra, kad tūkstan
čiai darbininkų išmesti iš dar
bo ir negali jo susirasti? '

Lapelyje siūlo, kad pilie
čiai re'kąlautų Trumano val
džios atsisakyti nuo dabarti
nės programos, bet grįžti prie 
velionio F. D. Roosevelto pro
gramos. Juk Trumanas po 
Roosevelto mirties sakė, kad 
jis eis Roosevelto keliu. Ko
dėl jis pasirinko priešingą 
kelią?

Lapelyje šaukia piliečius 
būsimais rinkimais į miesto 
majorą rinkti kunigą Amos 
Murphy, kuris siūlo sekamą 
programą pravesti gyveni- 
man, jeigu jis bus išrinktas:

1) Rems reikalą pakėlimo 
algų. Nedarbas ir depresija 
gali būti nugalėti tik tada, 
kada darbininkai daugiau už
dirbs ir galės daugiau reik
menų nusipirkti.

t

2) Pradėti kovą už viešus 
darbus prie unijinių algų. 
Mažiau skirti pinigų gin
klams ir amunicijai, o dau
giau žmonių gerovei.

3) Piliečiai turi daryti 
spaudimą į valstijos seimelį, 
kad bedarbiams būtų moka
ma po $30 n skaitę per 40 
savaičių į metus.

4) Perkelti taksus nuo 
smulkių namų savininkų ir 
smulkių biznierių ant stam
bių korporacijų. Tuo būdu 
sukelti reikalingą fondą be
darbių pagalbai.

5) Kova prieš mėtymą iš 
namų bedarbių darbininkų, 
išplėsti veikimą naujų gyven- 
namių statybos, uždėti kietą 
rendų kontrolę.

Štai pasiūlymai kunigo 
Murphy. Remkite jį. Rem- 
kite Progresyvių Partiją.

S. Penkauskas.

Kearny, N. J.
Nelaimė ir Nelaimes 
Žilionių Namuose

Liepos 7 d. staiga mirė ži- 
lionių žentas, Almos žilio- 
niūtės vyras Navickas, 30 me
tų amžiaus. Palaidotas liepos 
11 d., ryte, su bažnytinėmis 
ceremonijomis.

Gal nėra nei poros metų, 
kai pati žilionienė, Almos 
matulė, turėjo labai sunkias 
operacijas, po kurių ir da
bar dar nekaip jaučiasi.

Dabar patsai Žilionis, šei
mos galva, pavojingai serga 
jau keli mėnesiai. Sakoma, 
kad gal kiek ir pasveiks, bet 
dirbti vargiai begalės.

Labai apgailėtina, kuomet 
šeimoje tokios nelaimės atsi
tinka !

žilioniai \ra Laisvės skai
tytojai ir progresyvio judėji
mo rėmėjai.

Todėl nepamirškime savo 
draugų—suraminimas ir pa
guoda tokiose nelaimėse pri
duoda žmogui daug atsparu
mo ir vilties ateities gyveni
mui. V. Žilinskas.

LICENSES 
Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GH 842 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage
Control Law at 1094 Hancock St., Borough 
ol Brooklyn.. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ARTHUR KUNTZ

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 292 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE SATTLER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 463 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

HARRY BROUNSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. »

JOHN PAGANELLI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kinge, to be consumed off the 
premises.

HYMAN ROTHMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
C 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510-512 Meeker Ave. & 47 Herbert Street, 
Borough of Brooklyn, Couhty of Kings, to 
be consumed .off the premises.

HARRY MALAMU!) 
dba Greenpoint Beer Distributors

NOTICE is hereby given that License No. 
C270 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1880 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP TRETOLA 
dba Parkway Beer Distributors

NOTICE is hereby given that1 License No. 
C 480 has been issued to the undersigned 
to sel| beer at 'wholesale under Section 107 
of the Alcohoįic Beverage Control Law at 
7706 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH & CLARA LEONARDO 
& JOHN MONGELLI

dba Shore Road Beverage Distributors.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1028 has been issud to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
at 674 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County .of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GOODMAN, 
MARTIN GOODMAN 
& HYMAN KARP 

dba Edward Goodman

NOTICE is hereby given that License No. 
C 272 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
146-152 So. 1st St., Borough of Brooklyn, 
County of • Kings, to be consumed off the 
premises.

WEST HAVEN BEĘR & ALES, Inc.

NOTICE is. hereby given that License No. 
GB 6264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve Pl., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be cdnsiuned off the iiremises.

JOHN BALLON

1 ! " ...... , JOI ■ "!'lw............... . " I""*

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

» Newark 4, N. J.
HUnaboldt 2-7964

■ . ........................................— * ■ ■

Detroit, Mich.
Iš LLD 188 Kp. Veiklos

Mūsų kuopos susirinkimas 
įvyko birželio 19 d., ir nežiū
rint karšto oro, narių atsi
lankė gražus skaičius. Taip
gi buvo smagu matyti d. Va- 
raneckienę, kuopos fin. rašti
ninkę, kuri dėl sunkios ligos 
negalėjo lankytis ilgai ant 
kuopos susirinkimų.

Nauji nariai įsirašė: O. Ge- 
rulienė ii” Albina Jokubėnie- 
nė. Pastaroji daug yra dir
bus tarpe jaunimo, taipgi ly
giai jos draugas. širdingas 
ačiū • naujiems nariams už 
prisirašymą į mūsų kuopą.

Komisija pranešė, kad ge
rai pavyko išvažiavimas, o d. 
St. Tvari jonas raportavo, kad 
dėl “Laisvės” sukėlė $65. 
Draugijų Sąryšio delegatas

Philadelphijos Piknikas
Philadelphiečiai labai rūpinasi surengimu didžio
jo pikniko, paramai dienraščio Laisvės, kuris 
įvyks Labor Day šventėje, rugsėjo-September 4-tą, 
bus Crescent Picnic Grounds, 56 Cornell Ave., 
Gloucester Heights, N. J.

Šį trečiadienį, liepos 20-tą, philadelphiečiai šaukia 
susirinkimą pasitarimui šio pikniko reikalu. Susi
rinkimas bus 735 Fairmount Ave. Pradžia 8-tą 
valandą vakare. Visi dienraštį Laisvę branginan
tieji žmonės yra širdingai kviečiami dalyvauti ta
me susirinkime ir kas tik kuom galėdami prisidė
kite prie pikniko surengimo.

Kiti miestai taipgi turi iš anksto rengtis dalyvavi
mui šiame piknike. Turime iš anksto pasirūpinti 
busais ir iš anksto organizuoti pasažierius vyki
mui į tą didįjį sąskrydį. Brooklynas jau turi pasi
samdęs busus, jau rekrutuoja pasažierius vykimui 
į tą gražųjį pokilį. Iš Brooklyno busu kelionė $3.25 
į abi pusi.

Norime girdėti, kas yra daroma Baltimorėje, 
Scran tone, Wilkes Barrėje, Shenandoah ir kitur. 
Visi norime pasimatyti su tų miestų žmonėmis 
šiame didžiajame sąskridyje. Iš visur ir iš anksto 
rengkimės važiuoti į šį puikų pasilinksminimą.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ŠT.,
Cor. Hewes 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

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 

R

Ri

raportavo, kad trūkumai tai
somi.

LLD Apskrities pirmininkas 
pranešė, kad šiais melais ga
vo už kalbėtoją rudens pra
kalbų maršrutui LLD Centro 
sekr. d. šolomską.

Draugė Beliūnienė pranešė, 
kad mūsų kuopa iš atsibuvu
sio LMS Festivalio gaus visą 
šimtinę, kaipo dalį pelno.

Narys.

Berlin. — Atrasta, jog 
tūlos išvietintųjų šelpimo 
organizacijos varo platų 
narkotiškų svaigalų šmuge
lį su “dipukų” stovyklomis.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

Amerikos Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
liepos 21 d., 7:30 vai. vakare, 1406’ 
E. 55th St., Sachsenheim Hali. Vi
sas nares prašom dalyvauti susirin
kime, nes turim daug svarbių reika

lų aptarti. — P. N. (165-6)

Laisves Administracija.MATTHEWA. BUYUS 
(ĖUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIEl/aūSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Lalsniuotas Bal sumuoto Jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

. n ................................................. .. ............................. ■ ... .............................................
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HY. 7-8631



Svečias
Pas laisviečius Frances ir 

Nikį Pakalniškius svečiuojasi 
atostogomis atvykęs iš Chi- 
cagos Antanas šešelgis, uo
lus vilnietis, savo miesto or
ganizacijų veiklus narys, 
taipgi Laisvės skaitytojas. 
Atvyko atlankyti dukterį su 
žentu ir atsipažinti su anūku 
Nikiu Jr. Metai — ilgas lai
kas “senukų” ir anūkų gyve
nime. Pernai Pakalniškių vi
sa šeima buvo nuskridę ato
stogų pas šešelgius.

New Yorko Ligoninėms 
Labai Stoka Slaugių

Visose Jungtinėse Valstijo
se stokuoja slaugių. Tačiau 
New Yorko mieste tuo klausi
mu padėtis esanti aršiausia, 
kaip pareiškė ligoninėms ko- 
misionierius Marcus D. Kogel.

Ir tai dedasi turtingiausia- 
me mieste pasaulyje. Deda
si dėl to, kad mums “trūks
tą pinigų” slaugėms mokėti 
bent vidutinę algą už jų 
sunkų ir labai atsakingą dar
bą.

Stoka slaugių yra taip 
didelė, kad 26 miesto ligoni
nės vidurvasariu nedaro gali
mų dar atidėti operacijų, nes 
kitaip • slaugėms negalėtų 
duoti jokių atostogų. Ope
ruojama tik tie, kuriems ne
begalima delsti.

Vidurvasaris bendrai nėra 
patogiausis laikas operaci
joms tam, kas turi gana iš
teklių — karšta, vargu ilgai 
gulėti. Tačiau biednuomenė, 
jeigu ji gali pasirinkti, visuo
met geriau pasirinks vidurva
sari dėl to, kad vidutinę ope
raciją gali atlikti atostogų 
laiku, nereikia sugaišuoti iš 
darbo. Ir patogiau ilsėtis po 
operacijos galint pabūti at
virame ore, saulėje.

ADP Kandidatu j 
Majorą Statysianti 
Marcantonio

Amerikos Darbo Partijos 
nominacijų komitetui susiren
kant į posėdį liepos 18-tos 
\akarą, buvo spėliojama, kad 
partija nominuos savo atski-? 
rą kandidatą New Yorko 

•miesto majoro pareigoms ir 
kad tuo kandjdatu bus ne kas 
kitas, kaip kovingasis kon- 
gresmanas Vito Marcantonio.

Taip pat buvo spėjama, 
* kad į senatorius nominuos 

Henry A. Wallace’ą. New 
Yorko valstija rinks senatorių 
vieton pasitraukusio senuko 
Wagner, kurio pavaduotoju 
iki rinkimų gubernatorius 
Dewey dabar paskyrė Dul- 
les’ą. Wagnerio pareigų lai
kas baigsis sausio 34 1951
metais. Wallace būtų renka
mas vieneriems metams.

Šį Sekmadienį Visi į 
LDS Kuopų Pikniką!
Ši Sekmadieni Visi ir Visos į 
LDS Kuopų Pikniką, 
Linden, N. J.

Šis piknikas yra kuopų me
tinis piknikas. LDS kuopų 
šioje apylinkėje yra gražus 
skaičius. Gražus skaičius yra 
ir LDS narių, ir jeigu nors pu
sė priklausančių prie apskri
ties nariu piknike dalyvautų, 
tai būtų didelis ir skaitlingas 
piknikas. Prisiminkime ir tą, 
kad tikimės ir prašome ir tų 
piknikų lankytojų, kurie nėra 
LDS nariais, dalyvauti pikni
ke.

Bus įvairių pamarginimų. 
A. Pavidžio orkestrą gros 
įvairius šokius.

Nesibijokite karšto oro. 
Miestavas parkas visai arti, il
tie, kurie mylite maudytis ir. 
atsivešite savus maudymosi 
siūtus, galėsite plaukioti.

Kelrodis *
Automobiliais iš Jersey Ci

ty pervažiavę Pulasky Skyway 
imkite kelią 25 iki Wood Avė., 
Lindene, sukite po dešinei ir 
ja važiuokite iki Simson Avė. 
ir po kairei vieną bloką iki 
Mitchdl Avė.

Traukiniais nuo Penn sto
ties iš New Yorko valandos: 
11:40, 1:05, 2:10, 3:35, 4:- 
08, ir 4 :50.

Visus nuoširdžiai kviečia
Rengėjai.

Masinė Konferencija Itagino
Smarkiau Ginti Teises

Sudrėkino Piknikus
Liepos 17-tą turėjusius 

įvykti piknikus Didžiajame 
New Yorke ir apylinkėje su
šlapino visą dieną buvusi 
ūkana ir protarpiais lijęs lie
tus. Tarpe tų buvo ir lietu
vių Apreiškimo parapijos pik
nikas, Dexter Parke. Visgi į 
pastarąjį publikos šiek tiek 
susirinko, piknikas vykdyta 
salėje.

Sugrįžęs iš Waterbury D. 
M. šolomskas sako, kad ten 
įvyko gražus piknikas, nors ir 
ten biskelį palijo.

Third Avenue Autobusy 
Firma Sutiko Derėtis

Veteranų Žygyje Washingtonan
Dalyvaus Unijos, Jaunimas

Pėstininkams tiltas skersai 
Brooklyn-Queens jungiantįjį 
ekspresinį kelią ties Summit 
St. kainuos $50,000. Planai 
jau užgirti.

Sigmund Romberg vadovaus 
orkestrui Stadium Koncertų 
programoje liepos 23-čios va

karą, Lewisohn Stadiume.

Trylika šimtų pirmaeilių 
kovotojų Amerikos Teisių Di
liaus gynimo fronte, suvykę į 
visašališkąją Bill of Rights 
Conference, New Yorke, nu
tarė raginti žmones smarkiau 
ir vieningiau veikti išsaugoji
mui Teisių Biliaus.

Kaip konferencijon suvykę 
žmonės buvo iš skirtingų par
tijų, skirtingų šalies vietų — 
iš 33 valstijų, — daugelio re
liginių įsitikinimų, bet vienin
gi pasimojime išsaugoki tei
ses, taip, sakė jie, mes visi 
privalome palikti nuošaliai vi
sus savo skirtumus vieningam 
darbui už Teisių Bilių.

Teisių Bilius randasi pavo
juje, sakė konferencijos va
dai, jos dalyviai. Taip pa
reiškia ir konferencijos tari
mai.

Konferencija, įvykusi lie
pos 16-tą ir 17-tą, buvo pa
sidalinusi į tris skyrius:

Panel 1, su Mrs. Modjeska 
W. Simkins iš Columbia, S. 
C., repuMikonų apskrities va
dove, taipgi vadovaujančia 
NAACP organizacijos nare 
pirmininkuos, svarstė temą 
“Our Basic Charter of Free
dom” ;

Panel 2, su Progresyvių 
' Partijos vadu C. B. Baldwin 
pirmininkuos, svarstė temą 
“Congress Shall Make No 
Laws Abridging Freedom”;

Panel 3, su United Public 
Workers viršininku Abram 
Slaxer pirmininkuos, svarstė 
temą, “Thought Control by 
Executive Decree.”

Visi šie skyriai išklausė 
faktiškus raportus apie var
žymus žmonių teisių, perse
kiojimus, teismus, įkalinimus 
nekaltų žmonių vien tik dėl 
to, kad jų politika, jų odos 
spalva ar kas kita nepatiko 
tūliems valdininkams. Buvo 
nurodyti planai veiklai.

Iš atskirų skyrių (panels) 
veiklos vėliau buvo pateikti 
raportai ir pasiūlymai ben
drajai sesijai.

Tarpe kitų, vienu raporta
vusių bendrajai sesijai sek
madienį buvo artistas Paul 
Robeson, kuris pareiškė, kad 
gynimas 12-kos darbininkų 

<»vadų komunistų yra pačiame 
pamate gynimo Teisių Bi
liaus. Kad be to žygio pla
nai kovai už laisves būtų ly
gu statymui pastato be pa
mato.

Konferencija audringai 
sveikino Robesono pareiški
mą, kad jau1 sudaromas ne
partinis komitetas gynimui tų 
12-kos ir kad pirmaisiais jau 
pasižadėjusiais tame komite
te darbuotis (kitus paskelbs 
vėliau) yra f

Paul Robeson.
Paul J. Kern.
Mrs. Theresa Robinson.
Dr. Philip Morrison.
Ernest de* Maio.

Mi’s Modjeska Simkins.
E. Franklin Frazier.
Ben Gold.
Max Parlow.
Prof. Louise Pettibone 

Smith.
Visi minėtieji asmenys yra 

žymūs darbuotojai meno, po
litikos, mokslo, darbininkų ir 
kituose judėjimuose.
Delegacija Į Foley Square

Daugelis iš kitur atvykusių 
delegatų pasiliko mieste il
giau, kad liepos 18-tą galėtų 
nuvykti į teismabutį, Foley 
Square, New Yorke, kur te- 
beteisiami tie 12 komunistų 
vadų. Jų pikietas šaukta pie
tų laiku. Konferencija atsi
šaukė ir į newyorkiecius pi- 
kietuoti teismabutį.

Kova už teises negrams, 
pareiškė delegatai, &up pat 
yra dalimi kovos už tieses vi
siems, kaip kad kova prieš 
Taft-Hartley aktą, arba kova 
prieš koncentracijos kempes, 
ar kova prieš deportavimus 
yra kova prieš įvedimą fa
šistinės policinės valstybės 
sistemos Amerikoje.

Konferencija priminė ame
rikiečiams reikalą pasimokyti 
iš Vokietijos liaudies pada
rytų klaidų. Priminė, kaip 
hitlerininkai pradėjo savo 
atakas ant komunistų, pas
kui ant darbo unijų, ant tau
tinių mažumų, o paskiausia 
ir ant visos liaudies reikalų. 
Tarta informuoti apie pavojų 
fašistinių bilių atskirose vals
tijose, tokių, kaip Feinberg 
įstatymas New Yorke, Ober 
įstatymas -Marylande.

Trockistai bandė paskaidy
ti konferenciją per,savo va
dą Farrell Dobbs pasiūlymu 
rezoliucijos, kuri veiktų tik
tai už atsteigimą teisių jiems. 
Tačiau konferencija didele 
didžiuma balsų priėmė Naci- 
onalės Advokatų Gildijos va
do Martin Popper’io pasiūly
tą rezoliuciją, kuri ragina 
“ginti visus anti-fašistus/.’ ir 
reikalauja, kad 12-kos komu»- 
nistų byla būtų panaikinta.

Konferencija, pirmoji visa- 
šališka teisių klausimu po ka
ro, buvo sėkmingesnė, negu 
geriausi optimistai iš anksto 
tikėjosi. Buvę tikėtasi apie 
600 delegatų, suvyko 1,300. 
Bankiete, įvykusiame 16-tos 
vakarą, buvo tikėtasi apie 
300 svečių, atvyko 500. Kon
ferencijos nuotaika prilygo 
jos didumui skaičiumi daly
vių — entuziastiška, kovinga.

New York City Omnibus 
Corp, ir Fifth Avenue Coach 
Co. autobusų vairuotojams te- 
bcstreikuojant, unija buvo pa
skelbusi planus užstreikuot.i ir 
Third Avenue autobusų lini
jas. Tačiau sekmadienio po
pietį majoras O’Dwyer pa
skelbė, kad tų linijų streiko 
dabar nebus, nes firma pa
skyrusi savo atstovus dery
boms su unija, nuo ko firma 
pirmiau šalinosi iki gręsmė 
streiku prispyrė tartis.

Vienu iš vyriausių klausi
mų yra nedamokėtas algų 
priedas, kurį darbininkai ti
kėjosi gauti, buvo žadėtas 
jiems duoti, bet lig šiol neat
moka. Firma atmokestį vil
kina, sakydama, kad jai sto
kuoja pinigų, priedą galėsian
ti atmokėti tik tuomet, kuo
met jai būsią leista dar pa
kelti fėrą.

Bendroji darbininkams pri
valomo, bet užvilkto - neat
mokėto laiku priedo suma 
jau siekiapti $1,100,000.

Long Island Universitetas 
teberegistruoja studentus vi
durvasario vakariniams kur
sams, tarpe kurių yra ir tūli 
praktiški kursai, o kiti poli
tiniai, reakcinės propagandos 
pilni, v--

Alex I-Iasselt, jaunas langų 
plovėjas, areštuotas įtarimu, 
būk jis sykiu “išplovęs” ir 
Hotel Dorset viešnios ponios 
Bernstein brangumynus.

PARDAVIMAI

Newydrkieciu
Vito Marcantonio ir Klein’o 
biliai už pratęsimą “52-20” 
(po 20 dolerių per 52 savai
tes) mokesties bedarbiams 
veteranams gauna paramos iš 
daugeriopų Didžiojo New 
Yorko ir apylinkės organiza
cijų.

Už bilių ir masinę delegaci
ją energingai darbuojasi Jau
nųjų Progresyvių organizaci
ja. Jie renka parašus, kad 
vyksiantieji , Washingtonan 
delegatai įmatomai nuvežtų 
balsą-jr/tų, kurie negalės nu
vykti. ' > •

CIO elektristų unijos 4-ta- 
sis distriktas, apimąs did
miesčio ir artimųjų apylin
kių (įskaitant New Jersey) 
organizuotus elektristus, ra
dijo ir 'mašinų dirbėjus, atsi
šaukė į 70,000 savo narių pa
remti veteranų žygį.

Greta kitų, unija siųs skait
lingą Singer Sewing Machine 
Co. streikuojančių veteranų ir 
kitų darbininkų delegaciją.

Unijos atsišaukimą pasirašė 
viršininkai James McLeish, 
Ruth Young, Edward J. 
Stewart.

Unijistai Singer streikieriai 
sako, kad kongresas liepos 
25-tą padarė S-Dięna (Starv
ation Day), nes tą dieną bus 
nutraukta bedarbiams vete-

kongresmanų ranams teikiamoji valdinė ne- 
darbo mokestis. Bus nutrauk
ta, jeigu liaudis nesukels pa
kankamai stipraus protesto.

Aplankius Ligones
Parvykus iš vakaci.kų, susi

tinku d. I. Levanienę, sakau: 
“Sveikutė, drauge!” Gaunu 
atsakymą: “Kuomet tamstos 
turite gerus laikus, aš vos 
nenumiriau, išgulėjau 2 sa
vaites. Labai gaila, kad nė 
savo Laisvutės piknike nega
lėjau būti.”

Tuo pat sykiu sužinojau, 
kad serga mūsų draugė II. 
Andruškevičienė, turi strėnų 
įdegimą, guli taipgi jau dvi 
savaitės. Ir tą aplankiau. 
Abi draugės yra Moterų Ap- 
švietos Klubo narėmis.

Linkiu abiem greit pasveik
ti. S. Petkiene.

Berlin. — Amerikonam 
leidžiama dėti kapitalą į 
vakarų Vokietijos biznius.

PAMOJIMAI
Aleksandras Alekna, gyvenantis ant 

Grand St., Brooklyn, N. Y., tuoj 
kreipkitės j Yakaconis Funeral 
Home, 741 Main St., Brockton, 
Mass. Jūsų brolis Felix ten pašarvo
tas.

TEATRININKAMS
Teatrininkai esate prašomi 

atvykt į Kultūrinį Centrą šio 
ketvirtadienio vakarą, ne vė
liau 8-tos valandos. Skaity
sime ir diskusuosime naują 
komediją, kuri yra d. Bovino 
žinioj. V.

RANDAVOJIMAI

šeštadienį, liepos 16-tą, mi
rė Michael Borecki, 71 metų 
amžiaus. Bus palaidotas tre
čiadienį, liepos 20, šv. Jono 
kapinėse. Paliko žmoną, 2 
dukteris ir 3 anūkus. Pašar
votas J. Garšvos šermeninėje, 
231 Bedford Ave., Brooklyne.

Forest Park — tuščias flioras; 
dviem šeimom, su 11 kambarių; ap 
daryti (enclosed) porčiai; aliejum 
šildoma; garadžiai.

Jamaica Hills; dviem šeimom mū
rinis; atskirai statytas, su 13 kam
barių; garadžiai; 8th Avė. subvė; 
50x150.

22 šeimom apartmentinis namas 
atskirai statytas; 60x100. Įplaukų 
$9000; prekė $35,000.

Turime visokių naujų namų, bun
galows visose dalyse miesto. Kas tu
rite pardavimui priimame namus, 
farmas, krautuves. ZINIS, 499 Grand 
St., 361 Union Ave., Brooklyne. 
EVergreen 4-3487; REpublic 9-1506.

(163-165)

Išsinuomųoja fornišiuotas kamba 
rys vienam asmeniui. Kreipkitės pas 
Robert Feifer, 556 Ridgewood Ave. 
Brooklyn, N. Y. (163-6)

g BROOKLYN S
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J DARBININKŲ ĮSTAIGA | 
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
. (1—2 dienomValandos: į g—g va^arajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-020S
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Anthony Grigais
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų » architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.

Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.t

Prašome kreiptis:
63-26—-53rd Drive \

Maspeth, L. I., N. Y.
Telephone: NEwtown 9-3215

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842S- •- •-*7F HP -V W"

GERI PIETUS!
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.

Artur Rubinstein, žymus len
kas pianistas, skambins Čai
kovskio muziką Lewisohn 
Stadiumo koncertų programo
je liepos 21-mos vakarą, va

dovybėje Pierre Monteux.

_________________ ♦_______ > , . .

PARDAVIMAI
Nepaprasta proga! Žema kaina 

parsiduoda Turist Cabins and Trai
ler Court. Prie Highway, biznio 
sekcijoje. 14-ka cabins, visos su 
įrengimais, biznis daroma per išti
sus metus, garo šiluma, gas refri
gerators, 2 apartamentai išrandavo- 
ti visiems metams, didelė krautuvė. 
Gyvenimui patalpa užpakalyje krau
tuvės. yisi nauji budinkai. 5-ki ak
rai žemės, frontas 275 pėdos nuo 
vieškelio, labai geras kelias. Savi
ninkas atsitraukia iš biznio poilsiui. 
Agentams neduodame. Kreipkitės 
patys pirkėjai. Mrs. ,C. J. Anderson, 
Route 28, North Branch, N. J. Te
lefonas: Som. 8-1626 R. 2.

(164-6)

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunciame)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:. į®“120
( 1— 8 vakare I 

Penktadieniais uždaryta

TI TDD’Q DI O 411 GRAND STREETZil l □ BAK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
( t

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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