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‘‘Vienas Bimba Lietuvai 
dirba daugiau, negu mes vi
si”. . .

No. 235 Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

Kieąo šitie žodžiai: Justo 
Paleckio? Mėčio Gedvilo? 
Antano Sniečkaus? . . .

Ne ! h
Tai įžodžiai prelato Jono 

Balkūno, pasakyti nesenai 
vienoje konferencijoje Brook- 
lyne.

Balkonas juos pasakė aki
vaizdoje didžiulių ponų ir 
ponių, kurių tarpe buvo Leo
nardas šimutis ir Juozas 
Laučka, — pastarasis konfe
rencijai pirmininkavo.

Tai žodžiai, užfiksuoti Juo
zo Tysliavos jo paties laik
raštyj !. . .

★ ★ ★
Tai parodo, jog net |r pre

latams kaikada pavyksįta pa
sakyti tiesa.

Gal tai buvo “slip of the 
tongue,” o gal apgalvoti žo
džiai, bet, kaip sakiau, tei
singi žodžiai.

žinoma, kad vienas A. Bim
ba šiuo metu atlieka daugiau 
darbo lietuvių tautos naudai, 
negu sudėjus visus klerikalus 
ir tuos, kurie jiems turavoja.

*O jei paimsime visus Bim
bos vienminčius, — dešimtis 
tūkstančių pažangiųjų 'Anle- 
rijcos lietuvių, — tai kas glau
sis tuomet ?

Nuo 1910 metu birželio mė
nesio ^ž5-tos dienos, krada 
“tautos vadas” paspruko 
pas Hitlerį, klerikalai ir jų 
talkininkai Lietuvą tik šmei
žė, tik jai kenkė, tik ją 
drabstė purvais, o tūkstančiai 
pažangiųjų Amerikos lietuvių 
savo tautai ir savo tėvu kraš
tui dirbo,^kiek tik;,galėjo. Ir 
jie tebedirba, o klerikalai — 
visain kenkia!

Kadaise tas pats Balkonas,, 
kuris tuomet dar nebuvo pre
latas, kalbėdamas nuo estra
dos pasakė.:- tegu Hitleris ap
sidirba su Tarybų Sąjunga 
Europoje, o mes čia apsidirb
sime su tais, kurie Hitleriui 
priešinasi.

Bet nieko iš “jų” vilčių ir 
darbo neišėjo!

Va, kaip !. . .
★ ★ ★

Iš Romos Niūjorkan atvyko 
Stasys Lozoraitis.

šis vyras, atsiminkime, 'ne 
baidyklė, pastatyta kanapėse 
žvirbliams baidyti, bet Sme
tonos įpėdinis!

Kai Smetona spruko iš Kau
no, tai jis “sustojo Kybaratuo- 
se ir parašė aktą,” įpareigo
janti Lozoraitį būti Lietuvos 
prezidentu.

Dabar Lietuvai prezidentų 
yra net keletas: Lozoraitis, 
“Juodasis Mykolas” kun. 
Krupavičius ir Juozas Ga
brys - Parkaitis.

Lozoraitis yra tautininkų 
prezidentas įr tautininkai jį 
čion parsikvietė.

Bet Lozoraitis yra ir kle
rikalas: jis jau pabučiavo 
kardinolui Spellmanui ran
kon.

Matot, kokia čia painiava!
★ ★ ★

Tarp šitų trijų prezidentų 
eina aštrios rietienos, bet jos 
nuo platesnės visuomenės yra 
nuslėptos.

Prezidentai žino:- jei jie 
pradės savo nešvarius apati
nius baltinius skalbti visiems 
matant, tai ‘ atmosfera susida
rys labai Švanki ir niekas ne- 

jgiorės į juos net pažiūrėti. 
’jKiekvienas iš šitų preziden
tų turi savo p ase k ė j ų. j

Girdėjome, jog net tūli ka
talikiškieji poetai nuo Krupa
vičiaus pąkrypo prie Lozorai
čio.

Taip,* turime tris Lietuvos 
prezidentus!

Ko jiems šiandien labiau
siai reikia?

Pirmiausiai: jiems reikia pi- 
(Tąsa ant 5 pusi.)

Sovietai Protestuoja 
Prieš Jų Prekybos 
Atstovų Areštą
Suimti 5 Amtorgo Pareigūnai 
Del to, kad Neužsiregistravę

New York. — Slaptoji 
FBI policija areštavo pen
kis pareigūnus Amtorgo, 
Sovietų įstaigos dėl preky
bos su Jungtinėmis Valsti
jomis.

Federalis apskrities teis- 
maSTjuos įkaitino už tai, 
kad jie neužsiregistravo 
valdžioje kaip svetimo kra
što agentai.

Suimtieji laikomi kalėji
me po .$15,000 užstato kiek
vienas.

Sovietų ambasada Wa
shingtone stipriai užpro
testavo Jungtinėms Valsti

joms prieš areštavimą pa
reigūnų Amtorgo, kuris in
korporuotas New Yorko 
valstijoj, kaipo vieša, teisė
ta organizacija ^prekybai 
tarp Amerikos^ ir Sovietų 
Sąjungos.

Prezidentas Rooseveltas 
buvo painiodavęs Amtorgo1 
žmones nuo registravimosi.

Bet prie Trumano val
džios gręsia jiems 5 metai 
kalėjimo ir sunkios pinigi
nės baudos, pagal skirtin
gus aiškinimus įstatymo 
dėl svetimųjų valstybių a- 
gentų registravimosi/"

PRANEŠIMAS IR PADĖKA 
AMERIKOS LIETUVIAMS

Tūkstančiai Šaukit 
Paleist Komunistų

Visi dar gerai atsimename, kaip tuojau po karo pa
žangioji Amerikos lietuvių visuomenė gražiai atsiliepė į 
tada veikusio Lietuvai Pagalbos; TeįkimoA Komiteto vajų 
padėti Tarybų lĮietuvos Mokslųs^kademajai įkurti Vil
niuje Vėžio Ligos Institutą. Buvo suaukota nemažai pi
nigų ir už tuos pinigus pasiųsta Institutui daug labai 
aukštos vertės instrumentų. Taipgi buvo pasiųsta Moks
lų Akademijai, Vilniaus ir Kauno universitetams, Lietu
vos Žemės Ūkio Akademijai ir kitoms mokslinėms įstai
goms Amerikoje anglų' kalba išleistos mokslines litera
tūros — knygų ir žurnalų.

Dabar Tarybų Sąjungos atstovybė Washingtone pra
neša, kad tos visus Amerikos lietuvių dovanos yra gau
tos Lietuvoje, ir kad Lietuvos Mokslų Akademija ir vi
sos mokslinės įstaigos siunčia Amerikos lietuviams šir
dingą padėką už viską.

Vadus už Užstatus
_A________

Ketvirtadieni
Maršavimas

Įvyks> Masinis
į Washingtoną

New York. — Darbo uni
jos, žymūs piliečiai ir dau
gelis įvairių organizacijų 
susiuntė tūkstančius teleg
ramų prezidentui Truma- 
nui ir generaliam prokuro
rui Howardui McGrathui 
Washingtone, reikalaujant,

nos pasielgimą, kuris at
metė reikalavimą paleisti 
tuos komunistus už užsta
tus.

Teisėjas Medina, nu
sprendęs 10 komunistų įka
linti 5 metams, o vieną 
(Robertą Thorąpsoną) 3

Šanchajus Šiltai Sveikino 
Amerikiečius Jūrininkus

San Francisco. — Kada 
pirm dviejų savaičių ameri
kinis prekybos laivas Ge
neral Gordon atplaukė i 
Kinijos liaudininkų uosta 
šanghaju, kinai jūrininkai 
ir p-vventojai entuziastiškai 
sveikino amerikiečius jūri
ninkus. Tatai praneša CIO 
unijos pareigūnai tame lai
ve.

Atplaukusius amerikie
čius pasitiko kinu jūrinin
ku unijos atstovai. Valdi
niai pašto automobiliai nu
vežė svečius i Šanghajaus 
darbo unijų salę. Ten buvo 
suruoštas amerikiečiams 
ban kieta s.

Kinai jūrininkai sveikino 
amerikiečius kaip brolius ir 
pareiškė, jog kinai darbi
ninkai įgijo tikrą laisvę or
ganizuotis į unijas po to, 
kai Liaudies Armija paliuo- 
savo Šanghaju nuo tautinin
ku.

General Gordon buvo an
tras Amerikos laivas at
plaukęs į Šanghaju, kaip 
liaudies uostą.

Normalės Jungtinių Tautų 
' Centro įkurtuvės New Yorke 
( ; —L-----

New York*. —- Pirmadie- 
| nį popiet prez. ' Trumanas 
dalyvavo kampinio akmens 
padėjime nuolatiniam Jung. 
Tautų centrui prie 42-ros 

i gatvės ir East upės, New 
Yorke. Tą dieną suėjo ly
giai 4 metai nuo Jungt. 
Tautų organizacijos įkūri
mo.

39 aukštų centro dango- 
rėžis aplamai jau pastaty
tas. Į kelis tonus sveriantį 
kampinį akmenį įdėta Jung. 
Jautų konstitucija.

Prez. Trumanas pradėjo 
savo kalbą, kuomet Laisvė 
jau buvo ruošiama presuį. 
Apie jo kalbos tyčinį bus' 
kitame Laisvės numeryje.

Arenoje prie Jungt. Tau
tų centro sėdėjo visų 59; 
Jungtinių Tautų delegatai/ 
Buvo ir apie 10,000 svečii/

Virš tų ceremonijų Skrai
dė smarkieji rakietiniai ka^ 
ro lėktuvai.

ORAS.—Giedra, vėsu.

Irakas Terorizuoja 
Žydus, Sako Izraelis

Tel Aviv. — Izraelio vy
riausybė atsišaukė į Ameri
ką ir Angliją, kad negai
šuojant priverstų arabų 
kraštą Iraką sustabdyt 
žiaurų terorą prieš žydus. 
Ketina kreiptis ir į Jungti
nes Tautas.

Izraelis sako:
Irake daroma pogromai 

prieš žydus, grobiama jų 
nuosavybė; ruošiama jiem 
neva teismai ir žydai šim
tais grūdami į koncentraci
jos stovyklas. '

Izraelio valdžia įspėja, 
kad jeigu teroras prieš žy
dus Irake nebus sustabdy
tas, tai iš naujo galės už- 
liepsnoti karas Viduriniuo
se Rytuose. , '

Trečias Francijos 
Premjeras per 19 Dienų

Paryžius. — Per 19 dienų 
po premjero Kiujės minis
trų kabineto sugriuvimo, 
Francijos prezidentas Vin
centas . Auriol pakvietė į. 
premjerus jau trečią politi
kierių sudaryt naujam mi
nistrų kabinetui. Naujau
siu premjeru skiriamas kle
rikalas George Bidault, bu
vęs užsienio reikalų minis
tras. . •

Susmuko dviejų pirmeš- 
niųjų naujų premjeru—so
cialisto Juliaus Mocho ir 
neva radikalo R. Mayerio— 
bandymai suorganižuot mi
nistrų kabinetą. Abejoja
ma, ar pasiseks ir Bidaul- 
tui. Jeigu jo pastangos taip 
pat niekais nueitų, tai gal 
būtų paskelbti nauji seimo 
rinkimai.

Mėginimai sudaryt nau
ją ministrų kabinetą iširo 
ypač dėl to,. kad politikie
riai pešasi dėl darbo unijų 
reikalavimo — tiek pakelti 
/Igas, kiek valdžia, nupi
gindama savo pinįgus, pa
brangino darbininkam pra
gyvenimą.

———---------- " ■ "■ " -...... .. ■ -

Buenos Aires, Argentina. 
— 100,009 minia demons
travo prieš darbininkų pa- 
leidinėjimą.

Vėliausios Žinios
---------- &

New York. — Prez. Trumanas, kalbėdamas iškilmėse 
dėl Jungt. Tautų centro įkūrimo, geidavo taip sukontro
liuoti atomų jėgą, kad ji nebūtų karui naudojama, o tik 
civiliniams reikalams. Prezidentas kvietė išrasti geresnį, I 
jei galima, atominės kontrolės planą, negu amerikinis j 
Baruch o planas. <

(Sovietai vadino Barucho/planą bandymu užkart ato
minę amerikonų monopoliją pasauliui. Amerika su s iv o 
šalininkais Jungt. Tautose kartotinai atmetė Sovietų 
siūlymą padaryti tarptautinę sutartį, užginant atominių 
bombų vartojimą, ir sunaikinti jau gatavas atomų bom
bas.)

Maskva. — Sovietinė spauda rašo, kad Sovietų Sąjun
ga vis laikysis Jungtinėse Tautose, nepaisant, kad Ame
rika su savo sekėjais Jungtinių Tautų seime pervarė nu
tarimą įstatyt Tito Jugoslaviją į Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybą.

Jugoslavijai priešinosi Sovietai, siūlydami čechoslova- 
kiją į Saugumo Tarybą.

London. — Anglijos premjeras Clement Attlee, kalbė
damas seime, ragino darbininkus smarkiau dirbti, ne
reikalaujant algą pakelti, nors valdžia, nuvertindama 
savo pinigus, pabrangino žmonėms gyvenimo reikmenis.

Valdžia nori sutaupyti bilioną dolerių per metus, ma
žindama lėšas sveikatos, apdrahdąi, mokykloms ir kitiem^ 
visuomenės reikalams.

Washington. — Neoficialiai pranešama, kad valdžįa 
planuoja įsikišti į mainierių ir plieno darbininkų strei
kus. / ’ •.

Berlin. — Anglų-amerikoųų valdomoj vakarinėj Vo
kietijoj be darbo yra 20 nuošimčių jaunuolių, nuo 18 iki 
24 metu amžiaus, neskaitant senesniu žmonių.

Bonn, Vokietija. — Amerikinė- vyriausybė žada vis 
dar palaikyti karo stovį vakarinėje Vokietijoje.

Kiny Liaudininkai Užėmė
Kweiliną, Gręsia Čungkingui

Hong Kong. — Praneša
ma, kad kinų tautininkų 
kariuomenė jau pabėgo iš 
Kweilino, Kwangsi provin
cijos sostinės, vakarinėje 
Kinijoje. Suprantama, jog 
Liaudies Armija užėmė 
Kweiliną.

Kiti liaudininku komuni
stų armijos junginiai trau
kia linkui ČUngkingo,' Či- 
ang Kai-šeko tautininkų so
stinės.

Tautininkų gener
Čung-hsi pasuko savo 200,-Čungkingą.

Pai

000 vyrų armiją į pietus, 
linkui francūzų kolonijos 
Indo-Kinos. Spėjama, kad 
jis bandys savo kariuome
nę pąbėgdinti į Indo-Kiną,1 
jeigu nematys išsisukimo 
nuo liaudinirikų.

Anglų - amerikonų kores
pondentai teigia, kad gene
rolo Pai kariuomenė yra 
paskutinė tautininkų armi
ja Kinijos sausumoje. Le
mia, jog 
per keletą

Liaudies Armija 
savaičių užims c.

Hawaii; CIO Laivakroviai 
Laimėjo Pusmečio Streiką

* • ' I

Honolulu. — šešios laivų 
-prieplaukų kompanijos pa
sirašė sutarti su CIO Lai- 
vakrovių Unija, uri strei
kavo per 176 dienas. Iš pi 
džios reikalavo 
gą 32 centais va 
streiko valandin 
$1.40.

Kompanijos

ki
uvo

akelti

tuoj aus pakeJtUalgą 14 cen

 

tų valandąif o nuo 1950 m. 

 

kovo 1 jU pridėti dar 7 cen
tus.

r sutiko

olom biją, Pietų Ameri- 
a. Susikirtimuose per 

prezidentinių rinkimų vajų 
tapo užmušta 20 žmonių ir 
sužeista 40.

Roma.— Pranešama, kad 
Amerika atsiuntė Italijai 
22,000 svarų aukso.

kad paliuosuotų 11 komuni
stų vadų už užstatus, iki 
aukštesnieji teismai išspręs 
j€ apeliacijos bylas.

Telegramos ir laiškai 
prez. Trumanui ir genera
liam prokurorui protestuo
ja prieš sauvališką fedėra- 
lio apskrities teisėjo Medi-

Nužudyta 480 Bėgusių 
Nuo Tito Teroro

Viena. — Jugoslavijos 
valdovo Tito sargybiniai 
per tris paskutinius mėne
sius nušovė 480 žmonių, ku
rie bėgo iš titinio Triesto 
ruožto per sieną į anglų- 
amerikonų kontroliuojamą 
Triesto sritį. Tie žmonės 
bandė ištrūkti nuo Tito te
roro. Tatai pranešė Tele- 
press žinių agentūra. x

Per kelias paskutines 
diejias Tito rubežiaus sar
gai Jiužudė 12 asmenų, ku
rie (su gyventojų pagalba 
buvo ištrūkę iš koncentra
cijos stovyklos ir bėgo į an
gliškai - amerikinį Triesto 
ruožtą.

Tito Žada Susitart su 
Graikijos Fašistais

Lake Success, N. Y. — 
Jugoslavijos Tito valdžios 
atstovas sakė Jungtinių 
Tautų seimo pirmininkui, 
filipinui Carlosui Romului, 
kad Jugoslavija gali pada
ryti atskirą sutartį su 
Graikijos monarcho - fašis
tų valdžia.

Jungt. Tautų < komisija 
demokratiniams Balk anų 
kraštams taikyti su fašisti
ne Graikija jau 19 dienų 
politikieriauja.

Trys liaudiški Graikijos 
kaimynai — Albanija, Bul
garija ir Rumunija — rei
kalauja paliuosuot visusv 
kalintus Graikijoje demo
kratinius žmones 
ruošt visuotinus 
valdžios rinkimus,
takiomis sąlygomis tos trys 
šalyk sutiktų daryti ‘sutar
tį slv Graikija.

komisija praleidžia Bt 
rijos, Rumunijos ir Alb 
jos statomus reikalavim

ir šu
naujos
Tiktai

Balkanų santaikos

OLIC
OLIGMANAI APSKUN-

Detroit. —. Policininkas 
Charles Brueckner traukia
mas į policijos teismą už 
tai, kad jis vogdavęs kitų 
policininkų užkandžius sto
tyje. Bruecknerį įtarė keli 
jo bendrai policininkai.

metams, tuojau suvarė juos 
j kalėjimą. Visiems vienuo
likai jis taip pat skyrė po 
$10,000 piniginės baudos.

Jie.baudžiami, pagal'Smi
th o įstatymą, neva uz tai, 
kad suokalbiavę skelbti, 
būk reikėsią jėga ir prie
varta nuverst Jungtinių^ 
Valstijų valdžią.

Maršavimas
Unijinių kitu organizaci

jų atstovai iš 26 valstijų šį 
ketvirtadienį maršuos ' i 
Washingtona daryti spau
dimą valdžiai, /khd paleistų 
komunistų vadus už užsta
tus. Maršavimpi vadovauja 
Pilietinių Laįsvių Kongre
sas (Civil Rights Cong
ress). j

Specialus maršuotojų trau
kinys išvažiuos iš Pennsyl
vania stoties 6:30 vai. ket
virtadienio rytą.
ThompsonasYSiųerkia Tei

sėjo “Malonę”
Robertas ThomĮlSon-rrs; 

vienas Įkalintu komunistu 
vadų/anaiptol nedėkoja tei- 
sėju£_ Medinai, kuri s 
Thompsoną nuteisė tik 3 
metus kalėti^jjuomet kitus 
10 vadu ikabno'3 miTllrms.. 
Teisėjas tą “rhtrtoftę” pada
rė Thompsonui už tai, jog 
Thompsonas už d i d v y - 
riškus savo žygius karo 
metu buvo apdovanotas 
A tsi žy rn^uįos Ta r n y bo s
Kryžium 
rinėš garbės ženklu.

Thompsonas pareiškė: 
“Aš nė kiek nesidžiaugiu, 

nesidžiaugs ir šimtai tūks
tančių kitų veteranų dėl to, 

,kad šis teisminis Wall Stry- 
to pastumdėlis prilygino

^^r-
Kryžių (Distinguish-.

rvice Cross) dvejiems
metams.” J

Įįaięėsi Missouri-Pacific
Geležinkeliečiiįjtrei

maną? Atsižy 
ny 
edy 
kalėjimo

St. Louis. — KetufipV ge

 

ležinkeliečių Brolijos ^uni
jos ūžbaigė 44 dienų strei
ką prieš Missouri - Pacific 
geležinkelio linijas. Strei
kavo ydėl darbo sąlygų pa
gerinimo.

Daugumas streikierių rei
kalavimų išsp 
rybas su kompanija 
mieji reikalavimai 
tarpininkaujančiai 
jai spręsti. į

Streikas sustabdė 
nių judėjimą 7,200 myliu il
gio geležinkęlyje, einančia

 

me per 10 v^stijų.

$ per de- 
ieka- 

paVesti 
komisi-

trauki-

Lisbm
lankosi X 
diktatori

ortugalijoje 
šistinis Ispanijos 
\ Franko,
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81-moįo Kongreso Sesijai Užsidarius
81-masis Jungtinių Valstijų Kongresas pagaliau užda

rė savo pirmi ’sesiją ir dabar jis susirinks tik 1950 me
tų pradžioje. Tai bus jo. antroji sesija, o tų pačių metų 
lapkričio meĄ?sį įvyks rinkimai naujo Kongreso, 82-rojo.

81-masis Kongresas, kaip jau ne kartą buvo sakyta,

| Tarptautine Apžvalga 
t Rašo D. M. š.

illlillAlllihllllllllilllllllllllllllllullllllllllllllllilllllllllllltllllllllllllllllllllllllllliUllllllilllllllllllliyWlllltŪlUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIMilMlfl|ĮUIl|lM8U

Pastaruoju lędku pasauli-1 (3) Galutinas susmuki- kaipo “komunistai.” Li\u- 
niai didžiausi įvykiai, tai imas Kinijoj reakcinės vy- dis netiki tai propagandai, 
Jungtinėse alstijose ir 
mūsų valdonų politikoje. Il
giausias istorijoj ^teismas 
prieš dvyliką, komunistų 
vadų baigėsi; Henry Wal
lace pareiškė, kad tai puo
limas ant demokratijos. Pa
skubęs dainininkas Paul 
Robeson sakė, kad kada 
Amerikos imperializmui ne
siseka užsienyje, tai jis 

puola savo šalyje demokra-

turi daugumą)
81-masis Kongresas, 

gerų darbų, a 
Ar gi ne taip 
rinkimai?

demokratų, išrinktų 1948 metais.
mums-buvo sakyta, atliks daug 

Įtaisys 80-tojo Kongreso žalingus tarinius, 
buvo mums sakyta 1948 metais, kai vyko

asis Kongresas nuvylė Amerikos liaudį. 
<ė Tafto-Hartley įstatymo, pragaištingo

Bet gi 81-n
Jis neatšau 

įstatymo darbininkams.
Jis nepravedė įstatymo, pagal kurį būtų pastatyta 

užtenkamai žmoniškų namtPkaro veteranams gyventi.
Jis nepravedė įstatymo, garantuojančio žmonišką liau

dies sveikatos priežiūrą.
Jis nepravedė jstatymo, užtikrinančio civilines teises 

negrams gyventojams, kurių yra apie 14-ka milijonų.
—-x$i Kongreso sesija gali pasididžiuoti tik tuo, kad ji 
rž^yrė 16-ką bilijonų dolerių karo'reikalams. Bet tai 
'nėra joks pliusas, tai yra minusas.
.Kitais žodžiais, 81-masis Kongresas nuvylė Amerikos 

žmones, nuvylė milijonus tų, kurie manė, kurie tikėjosi, 
būk jis bus geresnis už 80-tąĮjį Kongresą, kuriame r'e-

• publikonai tui
Tai turint į, 

parodyti savo 
balsuodami m 
tuos kandidates, kurie yra liaudies draugai.

Tokiame Niujorko mieste padavimas balso už Progre-
• šyvių Partijos kandidatus ir bus balsu, pareikštu prieš 
reakcininkus 
Kongrese.

resnis už 80-tąĮjį Kongresą, kuriame r'e- 
ėjp daugumą.
pvoje, Amerikos žmones dar šiemet gali 
Jnepasitenkmimą Kongreso darbais. Jie, 
estavuose rinkimuose, turėtų balsuoti už

atsisakančius liaudies reikalams tarnauti

Pęnkeriems Metams Kalėti!
Vienuolikos komunistų vadovų byla baigėsi — paskelb

tas ir teismo sprendimas.
Dešimt vadovų nusmerkti penkeriems metams kalėti, 

o vienas, Robert Thompson, 3 metams.
Nusmerktieji turėsią užsimokėti po $10,000 pabaudos.
Prokuroras reikalavo nusmerkti juos po dešimt me

tų, dėl to, girdi, kad jie teismo eigoje neatsisako nuo 
skelbimo marksistinių idėjų.

Bet teisėjas Medina “susimylėjo,” o jis “susimylėjo” 
dėl to, kad Kongresas Smitho įstatymą pakeitė, numa
žindamas tiems, kurie prieš tą įstatymą nusižengs, baus
mę nuo 10 metų iki 5 metų.

Tą pačią dieną, kai teisėjas Medina paskelbė šį, mūsų 
nuomone, nepateisinamai žiaurų sprendimą, spaudoje 
pasirodė Jungtinių Valstijų prokuroro (teisėtumo minis
tro ar sekretoriaus) J. Howard McGratho pareiškimas, 
kuriame jis sako, jog su komunistų vadovų nusmerkimu 
kalėjimai (dėl marksistinių idėjų skleidimo) Jungtinių 
Valstijų Komiųaistų Partija liekasi legale, — jai bus lei
sta viešai veikti! v

•riausybės,' kurią ginklavo ir • kada Amerika sėbrauja su 
kuriai vadovavo Amerikos reakciniais valdininkais, 
generolai ir politikai.

(4) Vokietijos klausimas. | 
Tie, kurie šaukė/ 
savo kelių, nepaisydami | 
Rusijos,” 
Trizonijoj ol'glanizudta Vo
kiečių Federąltyve Respub
lika remiasi tik turčiais, 
anti-demokratinių partijų, bū priėmė įstatymą, kad po 
viršūnėmis. Gi rytinėje zo-! 1 d. lapkričio bus baudžia- 
noje .organizuota; Vokiečių mi katalikų kunigai, kurie 
Demokratinė Rbspublika, j atsisakys savo pareigas aD 
kurios vyriausybė pasiskel-i likti. Pravesta platesnė na- 
bė visos Vokietijos valdžia, Icionalizacija mažesnių įmo- 
remiasi masėmiš. Numato- |nių, kurios pirma buvo pū- 
ma, kad Tarybų Sąjunga Iliktos privatinėse rankose, 
padarys taiką su Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
valdžia, tą pat padarys ir 
kitos demokratinės .liaudies 
respublikos, ištrauks iš Vo
kietijos Sovietų armiją, ir 
tada Anglija,

> Valstijos atsi
durs keblioje padėtyje ir 
vakarų Vokietijoje.

(5) Rytų Europoje, kur 
Vatikano popiežius ir vaka
rų imperialistai sukurstė 
bažnyčios vadus į Tkarą” 
prieš liaudies demokratines 
respublikas, yra aiškus ka
talikų viršūnių pralaimėji
mas. Liaudies demokratinių 
šalių parlamentai pravedė 
naujus įstatymus, pagal ku
riuos Vatikano agentai ar
ba turi eiti religines parei
gas, arba bus baudžiami.

(6) Washjngtone einanti 
ginčai tarpe karo laivyno ir 
karo oriai vyno komandierių 
yra ginčai dėl pelnų, bet 
tas taip paveikė Trumano 
politiką užsienyje, kad ten

dolerių ginklavimui karinės i didelis nusiminimas. Pary- 
Šiaurinio Atlanto Sąjungos! žiuje, Romoje, Istanbulyje 
narių, skiraima šimtai mi-j viešai kalba:>“Negalima pa- 
lijonų dolerių ginklavimui sitikėti Amerikos pažadais, 

savo tarpe

Taigi, kaip matome, tai 
patys Trumano šalininkai 

Eikime 1101 s kad “jo politika 
• | teisinga”, bet mato, kad ji 

daAar mito, kad« ’°- Sakon?a’ kad šje ir 
kiti klausimai bus toje kon- 
f e r e ne i j oje svarstyti.

čėchoslovakijos vyriausy-

LIETUVOS 4

ir su
virsta 
Meis- 
surak 

r

Gargždų valsčiaus “Raudono
jo aitfdjo ” ir Mičiurino vardo 

komjaunimas ir jau
simose sporto stadio- 

IVigtos futbolo, krepši- 
jnklinio aikštelės. Nu- 

;aip pat įrengti ir ati- 
ektoriai lengvosios 
ižsi ėmimams.

nhnas 
nūs. 
nio ii
Matom: 
tinkami 
atletikos

Sunku mums besuprasti šią teoriją: žmonės kišami į 
kalėjimus už skelbimą marksistinių idėjų, marksistinio 
mokslo, o tuo pačiu kartu valdžia sako, jog partija, kuri 
yra sukurta pagal marksistinį mokslą ir pagrįsta jo idė
jomis, veiks legaliai, valdžia jai nieko nedarys!
, Kaip ten bebūtų, byla pasibaigė, Medina atliko savo 

pareigas didvyriškai (pagal komercinę spaudą), na, ir 
viskas! .. •

Bet mums neatrodo, jog tai viekas.
Mes manome, jog šis sprendimas bus apeliuotas į aukš

tesnį teismą. . . >
Nusmerktųjų advokatai tam ruošiasi, prie to eina. 

Tiesa, ir jie, advokatai, paragavo Medinos malonės, —jie 
taipgi nusmerkti kalėjiman, — bet jie dirbs, o jei jie 
dirbti negalės, tai jų vietas užims kiti.

Šios bylos pabaiga dar nenumatoma.
, Tūli spėja, jog tik po kokių poros metų sužinosime, ar 
šitie žmonės, kuriems Medina paskyrė tokias aštrias 
bausmes už idėjas, bus pripažinti aukščiausio teismo kal
tais ar ne. * * j ’ .

Tik gal už porojLJHetų ar daugiau sužinosime, ar Smi
tho įstatymas, pagal kurį šitie vyrai buvo\ surasti kal
tais, yra konstitucinis (žiūrint aukščiausioj teismo aki
mis).

Kaip ten bebūtų, šis teismas nieko pagrindinio Ameri-
koje neišsprendė, o tik labiau sukomplikavo, supainiojo 
dalykus.

Juk kiekvienam yra aišku, kad teismais, represijomis, 
užpuolimais, kankinimais darbininkų judėjimo negalima 
sunaikinti, negalima jo sulaikyti. Tik tuomet jis būtų ga
lima sunaikinti, jei būtų sunaikinta darbiniu
tai negi galima padaryti.

kų klasė, bet

Mes manome, ‘jog teisėjas Medina 
rias pabaudas nuteistiesiems.

paskyrė labai žiau;

Ir kadangi jis tai padarė, tai jis nusmeigtiesiems tu
rėjo pasitarnauti, nes dabar kiekvienas amerikietis, my
lįs savo kraštą, jo laisvę, garantuojamą konstitucijoje, 
stos nusmerktiesiems energiškesnėn talkon.

Toji talka, kaip sako Civilinių Teisių Kongresas, rei
kalinga tame: sukelti vieną milijoną dolerių aukomis by-

Amerikoj lankosi Indijos 
i premjeras Jawaharlal Neh- 
1 ru. Ir kokių jam pagarbų 
nesuteikta. Prezid. Truma- 
nas ilgai kalbėjosi. New 

, Yorke surengta pasitikimo 
'iškilmės. Columbia Univer
sitete galva generolas Ei- 
senhjoweris įteikė Nehru 
“daktaro” diplomą, turčių 
spauda jį garbino ir busti
no.

Kinijoje Liaudies Išlais
vinimo Armija užėmė Kan
tono miestą, Amoy ir eilę 
kitų prieplaukų. Baigia už
imti visą pamarį. Tuo bus 
reakcijos' jėgos atskirtos

ŽINIOS IŠ
• V

NAUJAS VERTINGAS 
MEISTRO e MYKOLAIČIO 

IŠRADIMAS
KAUNAS, rugp. 26 d. — 

Pjaustant žaliavą šukų ir kitų 
plastmasės dirbinių gamybai 
lieka smulkios nuopjovos. Nu
šlifuojant: m u n d š t u k u s 
gas, žymi dalis žaliavos 
sm u 1 k i om is d r u o ž 1 ė m i s. 
traš Mykolaitis pasiryžo
ti būdus ir priemones, kad 
šios smulkiosios žaliavos lieka; 
uos būtų sunaudojamos. Jis 
savo dirbtuvėje kantriai atliki
nėjo įvairius bandymus. Paga
liau sumanymas pavyko: drg. 
Mykolaitis surado būdą žalia-' 
vos smulkius gabalėlius, nuo
biras,' drožles iš?naujo sulydy
ti į vientisą medžiagą, kurią 
vėl galima naudoti sagų ir 
mundštukų gamybai. Dabar ir 
smulkiausios žaliavos dalelės 
bus surenkamos ’ paver
čiamos pilnaverčiais 
niais. šiuo metu Mykolai

am

Kodel? Nehru atstovauja , Jungtines
Francija ir nuo jūros ir jos negalės jū-

Indiją, kuri turi apie 300,- 
000,000 gyventojų. ' Kinijos 
liaudis baigia atsikratyti 
nuo savų ir užsienio impe
rialistų jungo. Pasaulis 
žiūri/į kitą didžiausią Azi
joj /salį — Indiją. Turčių

šavo, kad Nehru pasisakys 
prieš Tarybų Sąjungą.

Bet šį kartą nusivylė. 
Nehru pasakė, kad Indija 
laikysis nuošaliai nuo “šal
tojo karo”. Dar daugiau,

vintas veda prie naujo karo. 
Tai buvo antakis karo ruo
šėjams.

Valstijų apsinginklavimas, 
skiriama pusantro bilijono

Turkijos, Irano ir Graiki- i jeigu valdovai 
i jos. Tokis Nehru pareiški-! taip nesutinka.

. _ .  1 - - 1*1.. / r-r \ z“ < • 1 1 •mas, suprantama, nepatiko i (7) Ginklavimas karinės i 
tiems, kurie šaukia daugiau šiaurinio Atlanto Sąjungos 
ginkluotis. ' i narių ir reikalavimas jų,

Dar daugiau. Nehru pa- kad ir patys daugiau karo 
reiškė, kad Indija, veikiau- reikalams skirtų pinigų, 
šiai, pripažins Kinijos liau- taipgi pinigų nuvertinimas, 
dies (komunistinę) valdžią.
Matyti,

! reikalams skirtų pinigų

Marshallo Planas
kad ponas Nehru ant tų šalių darbo liaudies, 

tokius pareiškimus daro to- kaip baisi našta ir paaštri- 
dėl, kad Indijoje liaudis ne- no naminį krizį. Francijoje 
noi’i nei karo, nei pyktis su 
Kinijos liaudimi.

Kitas didelis įvykis, tai 
Į Londone šaukia Jungtinių 
1 Valstijų ambasadorių iš 
i Sovietų Sąjungos, Čecho- 
slovakijos, Vengrijos, Ru
munijos, Bulgarijos ir kitų 

i valstybių konferencija, ku- 
i rioje dalyvaus ponas Per- 
Ikins, Valstybės' sekreto
riaus pRgelbininkas.

New York Timeso ko- 
lumnistas C. L. Sulzberger 
iškelia viešumon jos pačius , tų šalių liaudis, iš kurių jie 
.svarbiausius tikslus. Kon- pabėgę į Ameriką. > 
ferencija šaukiama, sako, 
nes Jungtinių Valstijų, ge
riau sakant, Trumano poli-1 rafijos, 
tika pralaimėjo visoje eilėje 
šalių. Štai pasaulinės pa
kaitos, kurios supurtė’ mū
sų valdžios politiką:

(1) Paaiškėjo, kad Tary
bų Sąjunga turi atominius 
ginklus. Tie, kurie pirmiau 
manė, kad Jungtinės Valk
ti jos turi pinigų, /galingą 
industriją ir tik jos vienos 
atomines bombas, dabar 
jau apsimąstė.

(2) Nuvertinimas kapita
lo šalių pinigų. Nors tai yra 
jų kapituliavimas prieš 
Wall strvtą, bet tai negin-(šalyse, Turkijoje, Graikijo- 
čijamas kapitalistinės tvar-ijedr kitur, kur demokrati- 
kos krizis. įjos šalininkai persekiojami,

sugriuvo socialistų ir jų 
rėmėjų valdžia ir naujos 
negali sudaryti. Klasių ko
va paaštrėjo.'

(8) Washingtone tūli va
dai mano, kad Jungtinių

kia suteikimas laisvių na
ciškiems elementams Tri-, 
zonijoje ir sėbrąvimas su 
buvusių fašistinių valdžių 
atstovais, kaip Smetonos, 
Bulgarijos, Čėchoslovakijos, 
Lenkijos, kurių neapkenčia

1(9) Washingtone tūli 
nesupranta Trumano geog- 

kodėl Italija pri- 
skaitoma prie karinės Šiau
rinio Atlanto Sąjungos, o 
tuo pat kartu Graikijos ir 
Turkijos nepriima, nors ge
ografiniai ir jos ten pat, 
kur ir. Italija. Kita, kodėl 
priimta; fašistinė Potugali- 
ja,: o nepriimta fašistinė Is
panija? Reakcininkai rei
kalauja visas reakcijos jė-

(10) Tūli mano, kad Jung. 
Valstijų propaganda “už 
demokratiją” susiduria su 
keblumais Egipte, arabų

lai vesti, tęsti kovai už laisvę, už gelbėjimą mūsų krašto 
konstitucijos. : ' r

Žiaurus Medinos sprendimas, mūsų nuomone, suakty
vins, prižadins iš letargo dar naujus šimtus tūkstančių, 
o gal net ir milijonus amerikiečių. .

romįs iš užsienio gauti pa
galbos. Atrodo, kad iki me
tų galo visa Kinija jau bus 
liaudies tvarkoma. Reakci
jos įvadai priešakyje su ge
nerolu Čiang Kai-šeku blia-

tis atlieka tolimesnius bandy
mus tam, kad savo išradimą 
galėtų pritaikyti masinei ga
mybai. Tam reikalui projek
tuoja 
renką 
gas 
naują

atitinkamus presus*, at- 
dažus ir kitas reikalin- 
priemones. Įgyvendinus 
Mykolaičio išradimą,

Įmonei per metus bus sutau
pyta brangios, žaliavos už 
150,000 rublių.

Hitleris tauškė: “Mes lai
mėsime”. Netrukus jie pa
matys savo galą.

Graikijoje Liaudies .De
mokratinė valdžia pareiškė, 
kad partizanai liaudis ka
riavę, kad išgelbėjusi^Grai- 
kiją nuo galutino sunaikini
mo. Atrodo, kad partizanai 
paslėps ginklus ir patys su
silies su liaudimi!. Kova ne
sibaigs, bet ji įgaus 'naujas 
formas.

šiaurines Korėjos Liau
dies Respublikos vyriausy- | 
bė prisiuntė Jungtinių Tau
tų Seimui ^pareiškimą, kad 
ji su jo tarimais nesiskai- 

) tys, nes liaudies atstovai 
' neįleidžiami į Jungtim Tau- 
1 (as. \
: Liaudies Respublikos vy
riausybė panaudos visas 

kturimas jėgas išgelbėjimui 
savo laisvės ir visos Korė
jos apvienijimui į vieną 
valstybę. Tas reiškia, kad 
bus panaudota reikalingos 
priemonės išlaisvinimui pie
tų Korėjos.
, Taikos reikalai. Tarybų 
Sąjungos užsienio minist
ras Andrius Višinskis pasi
kalbėjime su spaudos atsto
vais New Yorke pareiškė, 
kad pasitiki, jog taika,pa
saulyje bus išlaikyta. Jis 
sakė, kad liaudis to nori. 
Bet jis sakė; kad ir impe-- 
rialistai neturi grūmoti kai
mynams, ypatingai liautis 
grūmoję atominėmis bom
bomis, neš tas nieko nenu
gąsdins.

Tarybų Sąjungoj šiemet 
yra taip didelis javų der-1 
liūs, kokio niekados pir
miau nebuvo. Industrinė 
gamyba pakilo 20%, lygi- 

j nant su 1948’ metų gamyba. 
| Reiškia, /Penkių Metų Pla
nas bus pravestas gyveni- 
man į keturis metus. Mirė 
karo laiku paskilbęs marša/ 
las Fiodor Ivanovič Tolbir 
chinas.

Tarybų Sąjunga grąžino 
'ungtinėms ValstijpLins— 

kadnius laivus, "kurie karo 
\aikh pagal Lend-Lease bū
vu paskolinti Sovietams ka
rui prieš bendrą priešą. De
vynis naikintojus, po 1,400 
tonų kiekvienas, jau perda- 

jvė Jungtinių Valstijų karo 
laivynui Yokosukbje, Japo
nijoje. »

Perdavimas buvo šaltas. 
Sovietų jūreiviai," grojant 
Tarybų Sąjungos himną 
nuleido savo vėliavas, o gro
jant Jungtinių 
himną, buvo iškelta 
šalies vėliavos.

PASIRUOŠĖ NAUJIEMS 
MOKSLO METAMS

KUPIŠKIS, rugj^26_d^> 
Paruošiant Subačiaus gimna
ziją naujiems mokslo metams 
rimtą pagalbą suteikė moks
leiviai bei jų tėvai. Jų pagal
ba buvo sudarytos 
mokyklos remontą 
trumpu laiku. Dabar
sos klasės išdažytos, sutvar
kytos ir perstatytos krosnys. 
Pagrindinai atremontuotas 
mokyklinis inventorius, įstik
linti langai.

Prie mokyklos savalaikio 
atręmontavimo daug prisidėjo 
gimnazijos komjaunimo orga
nizacija. Talkininkaujant mo
kinių tėvams, gimnazija ir mo
kytojai pilnutinai aprūpinti 
kuru. Baigti komplektuoti 
gimnazijos mokytojų kadrai. 
Daugumas mokytojų savo pe
dagogines žinias vasaros atos
togų metu pagilino specialiuo
se kursuose bei pedagoginio 
instituto neakivaizd i n i a m e 
skyriuje.

Gimnazija jau šiandien yra 
pilnai pasiruošusi naujiems 
mokslo metams. '

J. Karazija
Subačiaus gimnazijos direk

torius
k ★ ★ - 

STADIONAI ŽEMĖS ŪKIO 
ARTELĖSE

KLAIPĖDA, rugp. 18 d.—

mūsų

j

kolūkiuose vei- 
būreliai. Kolūkie- 
juose stadijonuo- 
ė eilę rungtynių

ALNjįrdse 
kia spoiH 
čiai savo n 
se jau suru 
tarpusavyje 
mis Gargžd ITŠ bei Gargž
du • progimnazijos kom#n 
mis.

E

KAUNAS, rugp 
“Silvos” trikotažo^ 
seniai sukurta technik 
ba, kurioje daly va u j 
kinis personalas, cechų ir

7 J. Laukutis

TECHNIKINĖN TARYBA 
FAB

20 d. — 
brike ne- 

ė tary
chni- 

;y-
rių/viršininkai. Taryboję^Lę 
ty<ms yra cechų viršininkai 
Varlamova, Paškevičius, Stik- 
henė/stachanovininkė Kupčin
skienė ir kiti. Taryba renkasi 
kasdien. Ji svar 
dienos darbą ir nu 
nes priemones.

TechniXines tarybą paruoš
tos priemonėj 
zul‘ ‘ 
n in

d a Ve gerus rė

.os

i ceche šešerio- 
erpalų nimsto- 
darbo kokybę, 
s ir kituose ce- 

Fahj'ikas sistemingai 

 

>lahą. Per 6 rugpjūčio 
agamintą_yirš už- 

4,000 '

chuo 
viršija 
dienas 
duoties

sąlygos ^ąminių kokybė labiau k šUt: 
atlikti Į

jau vi-Į DAUGIAVAIKIŲ MOTINŲ

imu

APDOVANOJIMAT>

VILNIUS, rugp. ^2 d. — 
Lietuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos Ęrezidiumas per/1949 
m. rugpjūčio mėnesį zapdova- 
nojo ordinais ir medaliais 348 
daugiavaikes! motinas, ''pJgim- 
džiusias ir išauginusias penkis 
ir daugiau v^ikų; iš jų 90 mo
tinų apdovanota ordinais “Mo
tinos šlovė” ir 258 motinos— 
medaliais “Motinystėj meda- 
hs”. ‘ //

Apdovanotųjų /tarpe — dau
guma kolūkių • valstietės, pa
vyzdžiui, marijanįpoliškės: 
septynių vaikų motina >Marija 
Žiemienė, “Naujosi/s< sody
bos” kolūkietė, Maįąja Paže- 
riene, “Dovinės” lĮčlūkietės 
šiaulietės:’ Kleopą Nšležfenč/ 
Jadvyga JatkaUskienėyH’ kitos.

Respublikoje ikij^m. rug
pjūčio 20 dicnpiUordNiais ir v 
medaliais apciovanotaS. 15,611 
daugiavaikių motinų, J)i tarpe 
569 motinoms šuteikt^garbės 
vardas “Motina didvyrė”.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Spalių 25,

AFL viršininkai savo konvencijoje vainikuoja valdini 
darbo ministrą Maurice I obiną. J obinas, nekovojęs 
už atšaukimą prižadėto atšaįikti Taft-Hartley akto 
šiame kongrese, žadėjo, 
grėsė.” Tačiau eiliniai 
įvyks, bus Įvykęs be jo 
ninkai nuo Taft-Hartley 
rykštės, prisikentę tiek
savo atstovais darbininkus, o ne ponus.

ja bus jau apsivaliusi nuo pardavikų.

gal ’“atšauksią ji 82-me kon- 
unijistai sako, kad jeigu ta^ 
malonės. Iki ’to laiko daroi- 
istatymo bus prisiragavę tiek 
alkio, kad kongrešan rin

Ne viena unK

/
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VANDUO VALGIUOSE IR ŽMONĖSE
Šeimininkė, pirkdama 

mėsą, būtų nustebinta, jei
gu mėsininkas jai pasaky
tu:

— 12 uncijų mėsos ir 20 
uncijų vandens — viso ly
giai du svarai. ’ Tai bus 1 
doleris ir 90 centų.

Bet mėsininkas būtų pir- 
kikei tiesą pasakęs. Juk 
steike, avienoje, veršienoje 
ir kitų rūšių mėsoje iš tik
rųjų yra apie 63 nuošim
čiai vandens.

Yra spėjimų, kad gal 
sandėliai sukčiaudami tyčia 
vandens privaro į mėsą.

Bet toki pat vandens nuo
šimčiai yra gyvulių raume
nyse ganyklose.

Apsčiai vandens yra ir 
visuose kituose valgiuose, 
apart baltojo cukraus ir 
virtuvinio aliejaus.

60 iki i90 nuošimčiui vanduo.
Žuvyje yra 70 iki 
šimčių vandens. 70 huošim- 

’čiu kiaušinio — winduo.
Duonoje yra 40 nuošimčių 
vandens, o vadinamuose 
sausuose grūdiniuose val
giuose apie 10 nuošimčių 
vandens.

Pats žmogus, vyras ar 
moteris, yra 70 iki 80 nuo
šimčių vanduo. Imant, pa
vyzdžiui, 160 svarų sve
riantį vyrą, tai jo kūne bus 
tik apie 40 svarų sausos 
medžiagos, o vandens apie 
120 svarų. Hg.

O nuo-

Nuodingos Fluorescent 
Lempu Šukės 

»

Jėfja ir • Visuomenė ACTH—NAUJA STEBĖTINA GYDUOLĖ

rinsite, tai 87 jo nuošimčiai 
išgaruos kaip vanduo, ir 
liks tirščių . tiktai apie 13 
nuošimčių. Tie sukepę tirš
čiai— tikroji .pieno medžia
ga — bus taip priskretę 
prie indo, kad labai, labai 
sunku bus juos išvalyti.

Ar reikėtų, pykti, kad 
gamta taip gausingai ir

Fluorescent (žvilgančių
jų) lempų vamzdžiai iš vi
daus yra ištepti medžiaga, 
turinčia berylio .elemento. 
Berylis yra nuodingas. Jei-

Barucho PlanX
Kas liečia Amerikos Ba- 

negu pirm karo, sdkė Stali- rucho planą atominei jėgai 
nas pirmojoje pokarinėje kontroliuoti pasaulyje, tik- 
savo kalboje apie sovietinės 1
pramonės planus.

Aišku, jog tokiam pramo
nės pakėlimui būtinai rei- 
Jda\padidinti' varomąją jė- 
gą/taigi išvystyti ir atomų 
jogą greta su naujomis van- 
den - elektros daryklomis, o 
sumažinti priklausomybę 
nuo anglies ir žibalo, kaipo 
varomosios jėgos kuro.

Atominė jėga’ suteikia < 
ypatingas galimybes išvys
tyti jpramonę tolimose ir at
silikusiose vietose, ir bend
rai pakelti gamybą. Be td, 
atomų jėga gali patarnauti 
važiuotei per milžiniškus 
Sovietų plotus. Štai kodėl 
Sovietų Sąjunga darbuoja- • 1 *1 1 — t I • 1

Amerikietis James S^Al- ba turi būti iki 1960 metų | 
len savo knygoje- “Atonąic'pakelta trigubai aukščiau, 
Energy and Society” (Ato
mų Jėga ir Visuomenė) ra
šo:

— Joks ginklas nėra stip
resnis už visuomenės san
tvarką,. kuri pagamina tą 
ginklą.

Dar daugiau.
Kuomet Jungtinės Vals

tijos eikvoja tiek daug jė
gų, kraudamas atomines 
bombas į sandėlius ir ban
dydamos išrasti kuo smar
kiausią atomų bombą, tai 
gal Sovietų Sąjunga jau 
pralenkė amerikonus pla
tesnėje atominėje dirvoje— 
atomų jėgos išvystyme , ir 
naudojime pramonei ir ki
tiems gyvenimo reikalams. <

Kas Laimės? į
Visuomenės santvarka, 

kuri plačiausiai naudos a- si, kad galėtų įkinkyti ato- 
tominę jėgą kūrybiniams minę jėgą ir važiuotei. 
darbams greta su - kitais Atominė Jungtinių Vals-

gu pradrėksta oda paliečia 'techniniais išradimais^ ga- |tiįu politika klumpa žymia 
berylį, tai atsiranda įkyrus 
skaudulys ir jis negyja tol, 
iki visas berylis išvalomas. 
O jei berylio garai įkvėpuo
jami, jie panašiai žaloja ir 
plaučius.

gudriai privarė vandens į - Išdegę bei s u g e- 
maisto produktus? Visai' d ę f 1 u o r eis c ent vamz- 
ne. Už gamtos duosnumąIdžiai turi.būtį ypač slepia- 
vandeniu turėtume jai dė-imi nuo vaikų.'Jeigu vamz- 
kingi būti. pdis sudūžta,^

Vanduo tarnauja . i ., . ; - jo šukes panaudoti atominę jėgą ū-
-----  --------tinka-1 reikia atydžiai sušluoti,

•mos kūno temperatūros pa- storą popierį įvynioti

lės laimėti pergalę plačio- dalim ir todėl, kad per že- 
joje istorinėje prasmėje.

Žinomaį jog Sovietų Są
junga neapleidžia ir karinio 
atomų įrankio, nes būtinai 
reikia pasiruošti apsigyni
mui.

Bet, kaip jau nurodė eilė 
stebėtojų, Sovietai turi vi
sas technines galimybes iš
vystyti ir sekmįngiausiai

Taip dr. Bauer pasaką 
nuomonę ir kitų medicinos 
mokslo vadu.

Neseniai išskirta medžia
ga iš gyvulių posmegeninįų 
(pituitarinių) liaukų gydo 
dusulį (asthmą), šienligę 
(hay feverį) ir eilę kitų li
gų. Naujoji gyduolė vadina- 
nama (ACTH (ištart — 

taip kad pasaka apie atomi-' AKTH).
nę bombą, neva visokio ka-1 Praeitą savaitę Chicagoj 
ro laimėtoją, į 
naudojama kaino viešpata* nos mokslininkų iš 
vimo buožė prieš kitas tau- Valstijų ir
tas. į pranešimus apie gydomąją

Toks tai atominės kont- ACTHo 
rolės plan^TUturį Jungtim 
ValstijosFjsvien su Anglija 
ir Kąnada bandė užkarti 
pasauliui. Tai bendras tu 
kraštų trustu planas, su 
kuriuo jie dabar 
siekia užvaldyti visus iura- lių. 
niumo klodus pasaulyje. — 
Uranium y r a ; 
bombų medžiaga.

Kaip Uranium Galėtu 
Pramonei Patarnauti

Vienoje bomboje, turbūt, 
yra tiek uraniumo. kad jis 
galėtų visas ^elektros ga
myklas Jungtinėse Valsti
jose varyti visais garais 
per dvi dienas. Dabar vei
kiančiose uraniumo-plntor 
niumo krosnyse yra tiek a| 
teminiu, branduoliu llūro, 
kad galėtų suteikti visai rei
kalingą Juntinėms Valsti
joms varomajn jėga perpi
lę metų. Tose krosnvse mi
šrus, “tingus” uraniumas 
perdirbamas i sprop-stama- 
ja atominę plutoniumo me-

rasis jo tikslas yra įvesti 
Amerikinę atomų jėgos mo
nopoli ją pasauliniu mastu,

Ekzyma ir Psoriasis
Odos ligos ekzyma (ecze

ma) ir psoriasis iki šiol hu- 
vo atkaklios ir sunkiai pasi
duodančius gydymui ligos, 

galėtu būti'suvažiavo apie 200 medici-iB,et’ Pa«audo.ius ACTHą,
• ■ -. Jungtin Iekz.yma taP° ^gydyta per 

"Kanados; davė Pol';l treje^ di,enP; ° Pso' 
riasis per 48 valandas.

jėgą ir svarstė, Inkstų Uždegimai ir Reu- 
kaip būtų galima daugiau i 
šio vaisto pagaminti ir dar į

matinės Ligos
ACTH greitai palengvina 

kitoms ligoms pritaikyti, dvi inkstu ligas (nefritą ir 
■Suvažiavime dalyvavo at- nefrosą), kurios 

Stovai ]--- A ~ ......,
; paguldv- 

.nuo. ^.v svarbiųjų ū.avo daugelį vaikų išti- 
taip pat;mokslo įstaigų iš abiejų ša-;sįems mėnesiams.

I Tas vaistas tai]) pat gydo~ 
Jų pranešimai ir patyri- į skaudų reumatinį sąnarių 

uždegimą - artritą, kai]) 
pranešė bostoniečiai^ Brig
ham Hospitalio daktarai J. 
S. Stillman ir Th. B. Bay
les.

Pasirodė, kad jeigu reu
matiniu artritu sergantieji 
vaikai būna greitai gydo
mi ACTHu, jie trumpu lai
ku visai ir galutinai paliuo- 
suojami nuo šios ligos. Bet 
suaugusiems reikia laiks 
nuo laiko naudoti šį vaistą, 
kad liga nesugrįžtų.

Sulaiko širdies Gedimą
Dr. B. F. Massell rapor

tavo, kad ACTH pilnai iš
gydo nuo /reumatinio dru
gio vaikus ir jaunuolius 
nuo 5 iki 19 metu amžiaus. 
Tai didelis dalykas. Ne/iki 
šiol ta liga ])asmauirchtw-^ 
bent trečdali tokio amžinus 
vaikų, turinčių nesveikas 
širdis. Teigiama, k a d__ 
ACTH padeda sulaikyti ir 
tolesnius šierdies gedimus.

New Yorko UniVęrsite- 
to profesorius J. J. P. 
Smith, Bellevue Ligoninės 
daktaras, pranešė. jog 
ACTH padeda gvdyti ir pa
vojingai persigėrusius alko-

atominių mai liudijo apie tokias šios | 
o*vrhinl3c nucolrmoc •gyduoles pasekmes:

Prieš Dusulį
Sirgusieji skaudžiu dusu

liu (asthma) žmonės buvo 
taip pagydyti per vieną ar 
dvi dienas, panaudojus AC
THą, kad jau lengvai ir be 
skausmo kvėpavo. Šį vaistą 
pavartojus, tūli ligoniai bu
vo laisvi nuo dusulio per 2 
ar 3 savaites. Tikimasi, jog 
toliau galima’ bus visiškai 
išgydyti tam tikrą skaičių 

dusulingųjų, taip kad jau 
nereikėtų ir ACTHo.

šienligė
ACTH pasirodė geresnis 

vaistas prieš šienlingę (hay 
feverį), negu visos kitos 

'gyduolės. Leidžiant po tru
putį ACTHo skiedinio į 
kraują po 4 sykius per die
na, kai kuiįįe ligoniai po 
dviejų dienų tapo visai pa- 
liuęsuoti nuo šienligės var- 

' gų ištisam sezonui. Įleidi
mai mažyčiai — 'tik po 25 

, miligramus ( k i e k v ienam 
kartui. ' ; ,

Penicillin ir Insulin
Tūliem ligoniam būtinai

mai žiūri į Sovietų mokslą 
ir techniką. Iš tjikrujų gi 
Sovietų Sąjunga 
dirba, išvvstydama kiekvie
na technikos šaka, kuria tik 
Jungtinės Valstijos galėtų 
išvystyti.
Kariniai Sovietų Išradimai

Kaip gerai žinoma, So
vietų Sąjungą karo metu 
jau gamino specialius rada
ro prietaisus ir taip pat 
n n n d n i o sin^huotrona 
(smarkiausia mašina ato
mu branduoliam skaldvtil 
tuo laiku, kuomet Jungti
nėse Valstiiose buvo dar tik 
daromi slaptinaiausi ban
dymai tiems dalykams išra
sti.

Net neminint gausingu 
faktu anie puikius sovieti
nės technikos pasiekimus i- 
vairiose kitose srityse, sali
ma padaryti išvada, kad 
ieiau Jungtinės Valstijos ir 
turėtų žvmią pirmenybę 
bet kurio i e technikos šako
je, tai Sovietų ■ Sąjunga i loms tik padeda žolei augti, dama ACTHo, tai" ir jų oi 
greitai galėtų ją pasivyti bet nepagerina žolės kaip 
bei viršyti. karvių maisto.
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ryžtingai

kiui, pramonei ir važiuotei. 
Didžiausia gi tam galimvbė

Šukės niekuomet neturėtų tvarka: '
iTrustai — Naudingos Ato

mų Jėgos Varžytojai
Atominė gamyba Jungti

nėse Valstijose yra mono
polinių kompanijų rankose, 
o tos kompanijos varžo ato
mų jėgų išvystymą 
dingiems dalykams.

(Jau seniai žinoma, 
•žibalo, anglies
trustai bijo,
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laikymui, valo kūno oiga- perduoti gatvių valytojams. ypa visuomeninė Sovietų 
v'"~ ... *..v........ „i... niekuomet neturėtų tvarka:

ir sunaudojimui, būti čiupinėjamos be piršti- U
nūs ir tarnauja maisto vir
škinimui i
Jis būtinai reikalingas gy-'nių. • 
vybės palaikymui. Ir nie-1 
kas kitas negalėtų pavaduo
ti tyro vandens tiems rei
kalams.

Gamta todėl nesigaili | 
vandens vaisiams, auga
lams ir kitiems maisto pro 
duktams. Vaisiai yra bent;

^Nedėkite fluores
cent .vamzdžių į atviras at- 

! matų dėžes, iš kur juos vai- 
. i kai galėtų pasiimti. Patar-

* tina sugedusius vamzdžius 
! nunešti į krautuvę, iš ku- 
Irios jie pirkti. Krautuvi- 
; ninkas žinos, kur juos sau
giai padėti.

Kol fluorescent vamzdis 
neprakiuręs ir naudojamas 
žibinimui, tai berylis jame 

| niekam nekenkia. Bet jeigu 
tokia.šviesa vartojama per

TAUTINIAI KAI KURIŲ 
KRAŠTU VARDAI

Lietuviai, kaipkir anglai- 
amerikonai, ' (baugiausia 
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naudoja taiptaufinius iyai-!daug iš arti, tai žmogui ga
nų salių vardus. Žemiau ų telkti daugiau ultra-vio- 
paduodame pirmoje vietojeietiniu spinduliu, negu 
lietuviškus - tarptautinius!sveika\ v J.C.K.
tūlų šalių pavadinimus,' oi 
antroje vietoje gretimai 
vardus, kuriais tos š; 
pačios vadinasi 
kalbomifyj

Albanija — Škiperia. i 
Saudi-Arabija— Al-Mam- 

laka Al-’Arabiya As-SaTi-

!y8 Aliumino Indai ir 
savomis QamĮnįmas

Austrija — Oesterreich.
Kinija — Čung-Hua Min- 

Kuo, tai yra, Kinijos res
publika.

Egiptas — Misr.
Ethiopija —' Abyssynia.
Graikija — Ellas.
Iranas — Persia.

Japonija — Dai Nippon. 
Morokko — Moghreb-el- 
Aksa.

Norvegija — Norge.
Švedija — Sverige.

Vengrija — Madžiar’ija.

ir 
rašoma, 

kad maisto virimas bei ke
pimas aliumino induose 
kenkia sveikatai.

Tatai užginčija Hygeia 
žurnalas, leidžiamas Ame
rikos Gydytojų Susivieniji
mo. Sako, jog aliumino de
dama net į kai kuriuos vai
stus odai ir viduriams gy
dyti.

Tačiaus, laikomi aliumino 
induose valgiai greičiau pa
mėlynuoja - pažaliuoja, ne
gu nerūdyjančio plieno in
duose.

Gana plačiai .kalbama 
buvo net spaudoj

nau

jog 
ir elektros 

kad atominė 
jėga nepakenktų pelnin
giems'jų bizniams.)
Sovietų Pramones Kėlimas 

ir Atomine Jėga
Sovietų pramonės garny-

A teminė iėfrr’ iš t’kvnh-i 
galėtų po tarnauti 
naujas milžiniškos varikli* 
pramonei ir važiuotei. Bet 
mnųopoliriis Amerikos ka
pitalas trukdo tos iėgn« iš
vystama, naudingiems tiks
lams ir gamina, ia. tiktai ka
riniam naikinimo d°rbni.

Tain sako James "S. Allen 
knvp’ote “Atomic Energy 
and Societv”, kurios Indė-
jai vra International Pub- reikia penicillino ir iųsul|- holikus.
Ushers, New Yorke. j no gyduolių, bet jų kūnas

negali šių gyduolių pakęsti, kinai įvaro ligoniui savotiš-
Dir-btinės trąšos ganvk-, Tačiau, kuomet jiem duo-(ką svai

Antra vertus, ACTH lai-X2

Mirtingieji Fabriku Garai

Daugėja Kūdikių 
Paralyžiaus Kankiniai

1940 m. šioje šalyje buvo 
51;000 raišų vaikų, kuriuos 
taip sužalojo kūdikių para
lyžius. 1947 metais tokių 
paliegėlių skaičius siekė jau 
74,000:

Pernai kūdikių paraly
žium sirgo 27,680; šiemet gi 
juom serga antra tiek dau
giau. A

C VITAMINAS VAISIŲ 
SULTYSE DĖŽĖSE

Skardinėse dėžėse (ke- 
nuose) pardavinėjami le- 
monų syvai-turi daugiau 
vitamino C, negu “kenuoti” 
Grindžių ir kitų vaisių sy
vai. Grindžių syvai to vita
mino kiekiu užima pirmą 
vietą po lemonų. Raugintų 
kopūstų sultyse taip pat y- 
ra šiek tiek vitamino C.

Praeitą savaitę valdžips 
atsiųsti daktarai ir chemi
kai į Donorą, Pa., atėjo į 
fabrikus ir pranešė:

— Mes tyrinėsime nuo
dingus garus ir kenksmin
gus rūkus šiame miestelyje 
ir apylinkėje.

Nustebę fabrikantai už
klausė :

— Kokius garus, kokius 
rūkus?

Valdiniai gydytoj ai-mok- 
slininkai atsakė:

— Mes tyrinėsime tokius 
fabrikų garus ir dūmus, 
kurie pernai į spalių 30 d. 
nunuodijo 20 žmonių ir ap- 
troškino 6,000 kitų Dono
res, Websterio'miesteliuose 
ir apylinkėje. į

Tuose gretimuose mieste
liuose yra 13,500 gyventojų. 
Taigi nuodingos fabrikų 
dujos urmu parbloškė apie 
pusę tų žmonių.

Didžiausias- nuodytojas 
buvo (ir tebėra) didelė cin
ko liejykla.

Donora yra Monongahe- 
los upės klonyje, tarp 300 
pėdų aukščio kalnų iš vie
nos ir antros pusės. Kily
je oras mažai tejuda, ypač 
vėsiomis rudens dienomis 
be vėjo.

Cinko liejykla, plieno fa- Žmones atvejų atvejais 
brikas, geležinkelių garve- protestavo prieš tą fabriki- 
žiai ir nitrogeno chemikalų nę giltinę; reikalavo įvesti 
fabrikas per kelias dienas 
ir naktis tiek privarė nuo
dingų dūmų ir garų į orą, 
kad užtemdė visą padangę. 
Tad žmonės ir ėmė dusti ir 
trokšti, kaip žuvis ^be van
dens. * -

Nuodingieji rūkai (smog) 
kliudė ir gyvulius Donoyos- 
Websterio apylinkėje per 
pusketvirtos mylios į yisas 
puses. Numarino 740 vištų, 
12 kumeliukų, 6 karves/14 
avių, kelias kiaules ir su- 
sirgdino šimtus kitų gyvu- 
liU;

Liejykla perdirba sieros 
cinko junginį į gryną cin
ką. Sieros garai su dūmais 
verčiasi oran. Saulės spin
duliai taip paveikia sieros 
garus, kad jie virsta nuo
dingąja sierine rūkštim. 
Nužiūrima, kad tuose dū
muose yra ir fluoro, kito 
nuodingo chemikalo.

Cinko liejykla, pastatyta 
1916 metais, nuodija Do
norą, Websterį ir aplinki
nes farmas jau per 33 me
tus. Jos garai sunaikino 
net žolę ir medžius kelių 
ketvirtainių mylių plote.

tam tikrus prietaisus, ku
riais galima būtų bent ap
valyti dūmus nuo nuodijan
čių chemikalų. Bet kompa
nija nepaisė protestų. .^Ji 
žiūrėjo tik savo neinu i^ 
vengė lėšų, kurias būtų rei
kėję išleisti įrengimams, 
norint sulaikyt pavojingą 
oro teršimą. Valdžia gi ne
darė kompanijai spaudimo, 
kad atsižvelgtų į gyventojų 
sveikatą ir gyvybę. Tik pa
staruoju laiku kompanija 
kartais sutrumpina liejyk
los darbą, kuomet'oran pri- 
dumia per daug \ nuodingų 
garų — bijo, kad nepasikar
totų pernykščia tragedija.

Pernai spalių 30 d. nuo
dingieji garai Dpnoroje nu? 
marino 15 vyrų ir 5 mote
rių. Jų kūnų tyrimas paro
dė, jog “fabrikinės dujos jau 
nuo pirmiau buvo pažeidu- 
sios daugumos jų plaučius, 
kuriuos taipgi rūkymas pa- 
silpninp. 12 iš penkiolikos 
žuvusiųjų vyrų buvo rūky
tojai. O iš penkių užtroš- 
kintu moterų tiktai viena 
rūkvdavo.

Čikagos, Pittsburgho, Los

ganizmąs priima reikalin
gąjį penicilliną bei insuli
ną. '' •
“Nauja Medicinos Gadyne”

Kai kurie mokslininkai 
sveikino ACTHą, kaipo vie
ną pačių svarbiausių me^ 
kalių atradimų per pasta
rąjį šimtmetį.

Harvardo Universiteto 
medicinos profesorius, dr, 
Walter Bauer pareiškė:’

“ACTH, matyti, taip ste
bėtinai nustumia šalin li
ūgas, kad jis atidaro naują 
gadynę medicinos istorijo
je.\ .

igw+rr-4<įį]) fyad žmo
gus pnųįeda xmm^tingaL 
kalbėti. BeU~^jr^įugumas 
pašalinamai^ perleidžį^Rt 
supurtąjį elektros sroVr* 
per ligonio kūną.

1 ACTHo Trukumas
Deja,\darmegalima AC

THo pirkai iš vaistinių. (Jo 
Yra tik ma^kbiskeliai, tą^ip 
ka^Xet stokuoju plafes- 
niem t^Hįnėjimam\

ACTH'Tki šiol Buvo ga
minamas js^iaujių galvų 
posmegeninįų liaukų. . Pats

Angeles ir daugelio kitų 
miestų oras taip pat užterš
tas fabrikiniais dūjųais su 
kenksmingais chemikalais: 
Tatai silpnina bendrąją, 
žmonių sveikatą, o ypač ža
loja plaučius. Ir dėl taip už; 
teršto oro, pavyzdžiui, Či
kagoje kas; metai miršta 
šimtai žmonių nuo plaučių 
uždegimo. .

Mokslas vra išradęs 
taisus nuodingiems tabriki.- 
nįams garams iš dūmų iš
traukti ir patiems dūmams 
suvaldyti.

Bet kol piliečiai per savo 
renkamą valdžią neprivers 
fabrikantus įvesti tokius į- 
rengimus, tai ponai saw 
fabrikų garais ir tolmu 
nuodys žmones. N. M;-

liu ištraukimas iš tu liau- 
kų_- pigas ir painus specia- 
listų-' d/i'bas.

Mdkslmf
kiši šią\kliūt| nugalėti. Jie 
daro bandymus gaminį AC
THą iš tam! tikrų augalų 
arba kitų medžiagų. Mano
ma, kad tai pavyks. Juk 
dirbtiniais’ būdais iš papra
stų rrfčdžiagų jau pagami
nama lytinių J r tūlų kitų 

;ilė vi- 
N. "M.

ai, tačiaus, ti-

Jeigu ^žmogui stpkuoja 
nuprasto sveiko pr 
juo daugiad. moksle 
ri, tuo jam rHogiau

:o, tai
[jis tu-

—Oliver W. Holmes.
>J^azitiniųx^ab^džių pe- 

/ų randama ir ant lėktuvų 
sparnų, atskrendancių iš 
užjūrių į Jungtines Valsti
jas.

3 pusi,—Laistė (Liberty, Lith — Antrk? Spalių 25, 1949



UŽ KĄ JIE BUVO PAKARTI?
Vengrijos valstybinės prokuratūros kaltinamasis Aktas Raiko ir jo 

bendrininkų byloje i

JONAS KAŠKAITIS.

KOKIA PUIKI VIETELĖ PASILSĖT!

Žemiau spausdiname Vengrijos vals
tybinės prokuratūros kaltinimo aktą 
Laslo Raikui ir kitiems valstybiniams 
priešams, kurie neperseniai buvo Buda
pešte teisme teisti, prisipažino kaltais ir 
nusmerkti: vieni pakorimui, kiti kalėji
mai!. Šis kaltinamasis aktas atidengia 
tokių dalykų, kuriuos skaitant, ant gal
vos plaukai šiaušiasi. Todėl mes ir spaus
diname jį, kad skaitytojai' galėtų išsa
miau susipažinti su kaltinamuoju aktu 
teisiamiesiems, apie kurių bylą ir teismo 
sprendimą jie, skaitytojai, jau yra skai
tę. — Laisvės Red.

BUDAPEŠTAS, IX. 11. Vengrijos 
laikraščiai šiandien skelbia kaltinamąjį 
aktą byloje buvusio Vengrijos užsienio 
reikalų ministro Raiko Laslo ir jo. ben
drininkų, kaltinamų nusikaltimais, ku
riais buvo siekiama nuversti Vengrijos 
demokratinę valstybinę santvarką, ir ei
le kitų antivalstybinių nusikaltimų.

Budapešto valstybinės prokuratūros 
kaltinamasis aktas (byla Nr. 851661z2 
— 1949 m.)\ pasirašytas prokuratūros 
pirmininko daktaro Djulo Alapi ir da
tuotas 1949 m. rugsėjo 6 d., adresuotas 
Budapešto liaudies teismui. Kaltinama
sis aktas skamba šitaip:

LIAUDIES TEISMUI
< Budapešto vi.

Skelbdamas kaltinamąjį aktą byloje 
Raiko ir jo bendrininkų, kaltinamų nu
sikaltimais, kuriais buvo siekiama nu
versti demokratinę valstybinę santvar
ką, ir kitais nusikaltimais, pateikiu se
kančius tardymo duomenis. Aš kaltinu:

1. RAIKĄ LASLO

tvarką, remdamasis 1946. VII Įstatymo 
1 §, pastraipa (1).

8. JUSTUSĄ PALI '
a) nusižengimu, baudžiamu remiantis 

Vengrijos valstybės 1440/1945 potvarkio 
10 straipsnio 5 punktu, įteisintų įstaty
me 1945. vjl.

b) valstybės išdavimu, remdamasis 
1930. III Įstatymo 60 § 2 punktu ir rem
damasis 1934. XVIII įstatymo 2 §, pa
straipa (3).

c) o taip pat dalyvavimu organizaci
joje, siekiančioje nuversti demokratinę 
valstybinę santvarką, remdamasis 1946. 
VII įstatymo 1 §, pastraipa (1), kadangi) 
jis kartu su . Paiku Laslo ir jo bendri
ninkais' sukūre ir vadovavo organizaci
jai,kuri siekė nuversti demokratinę vals
tybinę santvarka, už ką baudžiama re
miantis 1946. I įstatymu.

•• ;

. I. L \
a) Raikas Laslo gimė 1909 metais 

Sekejudvarche. 1931 m. už komunistinių 
lapelių platinimą Budapešte jis buvo po
licijos areštuotas. Kadangi Raikas, savo 
svainio, į policijos kapitono Bokoro La- 
jošo padedamas, raštu pasižadėjo šnipi
nėti, jis buvb paleistas. Nuo to laiko Rai
kas, būdamas universitete, veikė kaip po
licijos šnipas ir provokatoriui; 1932 m. 
jis išdavė policijai Sopfliną Djulą, Olfą 
Karojų ir jų draugus; 1933 m. jis išda
vė policijai Birki Agnešą, Selą*Eną ir jų 
grupes. 1934 m. policija pasiuntė Raiką 
dirbti statybos darbininkų tarpe. Tuo 
metu statybos darbininkų tarpe veikė 
stipri komunistų organizacija. 1935 m. 
dėl Raiko provokacijos statybos darbinin
ku streiko metu buvo suimta 200 žmo- c

a) kariniu nusikaltimu ir nusikaltimu 
prieš liaudį, remdamasis Vengrijos vy
riausybės 81/1945 potvarkio 13§, 4 
punktu ir remdamasis Vengrijos vyriau
sybės 1440z1945 potvarkio 10 § 5 punk- 
ktu, įteisintais įstatyme 1945. VII,

b) tėvynės išdavikiu remdamasis 1930. 
III įstatymo 60 §, 2 punktu ir remda
masis 1934. XVIII įstatymo 2 §, pastrai- 
pa (3),

c) vadovavimu organizacijai, siekian
čiai nuversti • demokratinę valstybinę 
santvarką, remdamasis 1946. VII įstaty
mo 1 §, pastraipa (1).

2. PALFĮ DJElmjf
a) vadovavimu organizacijai, siekian

čiai nuversti demokratinę valstybinę 
santvarką, remdamasis 1946. VII įsta
tymo 1 §, pastraipa (1).

b) tėvynės išdavimu, remdamasis 
1930. III įstatymo 60 § 2 punktu ir rem
damasis 1934. XVIII įstatymo 2 §, pa
straipa (3),

3. BRANKOVĄ LAZARĄ
a) vadovavimu organizacijai, siekian

čiai nuversti demokratinę valstybinę 
santvarką, remdamasis 1946. VII įsta
tymo 1 §, pastraipa (1).

b) - dalyyavimu kurstyme nužudyti, 
baudžiamų remiantis baudžiamojo ko
dekso 69 straipsnio 1 § ir remiantis bau
džiamojo kodekso 278 straipsniu.

4. D-RĄ SENJĮ TIBORĄ
a) tėvynės išdavimu, remdamasis 1930. 

III įstatymo 60 § 2 punktu ir remdama
sis 1934. XVIII įstatymo 2 §, pastraipa? 
(3).

b) vadovavimu organizacijai, siekian
čiai nuversti demokratinę valstybinę 
santvarką, remdamasis 1946. VII įsta
tymo 1 §, pastraipa (1).

5. SALAJŲ ANDRAŠĄ
i a) kariniu nusižengimu, remdamasis 

Vengrijos vyriausybės 81/1945 potvar
kio 11 ši5 punktu, įteisintu įstatyme' 
1945, VIIV |

b) tėvynės išdavimu, remdamasis 
1930. III įstatymo 60 § 3 punktu ir rem-

niu.
Po to Raikas kurį laiką išnyko: polici

ja nusiuntė jį į Čekoslovakiją, kad su
sektų Vengrijos komunistų užsienio ry
šius. Po to, kai Ispanijoje įsiliepsnojo pi
lietinis karas, slaptoji .policija pavedė 
janrriuvykti į Ispaniją ir pranešti,, kas 
iš Vengrijos komunistų dalyvauja išva
davimo kare, ir, tarp kita ko, pamėginti 
isvystyti ardomąją veiklą Rokoši vardo 
batalione. Ši provokacinė Raiko veikla 
Ispanijoje buvo pastebėta. Prieš jį buvp 
pradėtas tyrimas: jam buvo uždrausta 
užimti bet kokį postą, o po to jis buvo 
išmestas dš partijos. Prieš tai, kai buvo 
pralaimėta išvadavimo kova Ispanijoje, ' 
Raikas pabėgo į Prancūziją, kur tarp
tautinėse koncentracijos stovyklose 
Saint-Cyprieri’e, Uurs’e, Vernet’e susi
pažino su Jugoslavijos užsienio žvalgy
bos agentais, kurie, kaip, pavyzdžiui, Be- 
bleris, Kosta Nadis, Gosniakas, Maslari- 
čius, 'Mrazovičius ir kt., kaip Raikas, už
siiminėjo provokacine šnipinėjimo veikla 
'Ispanijoje, o po to koncentracijos’stovyk
loj e.

Šiose stovyklose susuko sau lizdą • 
Prancūzijos, Amerikos šnipinėjimo orga
nizacijos ir gestapas. Pas Raiką atvyko 
Noel H. Fieldas, vienas iš Amerikos šni
pinėj mo organizacijos “Ofis of Strate- 
džik Servis” (OSS) Šveicarijoje vadovų, 
ir pranešė jam, kad, ypatingu savo vado
vybės nurodymu, jis norįs padėti jam 
grįžti į tėvynę. Į koncentracijos stovyk
lą Vernet’e atvyko taip pat vokiečių de
legacija, kurios vadovas gestapo majo
ras išsikvietė Raiką ir pranešė jam,'kad 
siunčia jį “dirbti” į Vengriją.

Raikas, sugrįžęs į Vengriją, tuojau 
. nuvyko pas ankstesnį politinės policijos 
! viršininką Chainą Peterą, kuris, valdant 
Salaši, tapo policijos kapitonu. Raikas 
apie tai paliudijo štai ką:

“Aš papasakojau jam viską,' ką suži
nojau Ispanijoje ir Prancūzijoje, Chai- 
nas pranešė man, kad gestapo, karinin
kas padėjo man jo prašomas.”, \

Chaino nurodymu,’Raikau, kuriKslap- 
toji veikla nebuvo žinoma Vengrijoj e/-pa—

damasis 1934. XVIII įstatymo 2 §, pa-, 
straipa (2).

c) vadovavimu organizacijai, siekiantį 
čiai nuversti demokratinę valstybinę san
tvarką, vedamasis 1946. VII įstatymo 1 

pastraipa (1).

siuntė į komunistų pogrindžio judėjimą 
provokatorių Gajerį liųre. Remiantis Ga~. 
jerio įskundimais buvo suimtas ir nu
baustas mirties bausme komuništų par
tijos sekretorius Šenchercas Zoltanas'ir 
užmuštas Roža Ferencas. Kad nebūtų

6. OGNENOVIČIŲ MILANĄ
Valstybės išdavimu, remdamasis 1930. 

III įstatymo 60 § 3 punktu ir remdama
sis 1934. XVIII įstatymo 2 §, pastraipa 
(2).

ę 7. KORONDIJŲ BELĄ
Vadovavimu organizacijai, siekiančiai

demaskuotas Raikas, policija, taip pat 
suėmė ir* jį, bet jis buvo nuteistas t'ik 
6 mėnesiams kalėti. j944 metų spalio 
mėn. kariniai nilašistų organai -suėmė 
Raiką sykiu su kitais, o 1945 metų sau
sio mėn. jis stojo prieš karo teismą Šap- 
ronkechide. Teismo prokuroras d-ras Ja-

nuversti demokratinę valstybinę san<
noši Ferencas liudija apie tai štai ką:

(Bus daugiau)

(Tąsa) i

Valgomasis kambarys gra
žiai puspilnis. Kiti nusinešė 
dėklus nuošaliau, kitan kam
barin.

Sklandžiai pavalgę, dar pa- 
siutaro.jom ir maunam oran, 
paežerėn. Mūsii lietuvių gru
pelė, visi devyni, gražiai sau 
ant smėlio pasišnekėjom. Ru- 
giėniūtė — guvi, vinkli slau
gė. Merkevičienę (Merk) vi
si puikiai pažįsta — chore, 
scenoj, liet, kalbos mokykloj 
—visur jos pilna. Jos vyras 
irgi buvaunas žmogus. Vaisą 
žino visa Amerika, pažangia
jam judėjime metų metai. Ir 
šito štai kooperatyvo akcinin
kas nuo pat pradžios.

Šidlauskaitė artimiau suve
dė su savo jūreiviu vyru. Ga
baus esama vyro. žino vis
ką Tartu mieste — Dorpate 
(Jurjevd), kur man teko pus
meti pasimokyt medicinos, 
universitete. P r i s i m i n ė m 
abiem pažįstamas miesto vie
las. Užsirašiau iš jo keletą 
estoniškų' sakinių, įvairumo 
dėliai.

O čia šilta, malonu, gražu. 
Ankstyvo rudenėlio saulė že
ria gausiai savo palaimą. Na, 
ilgai čia nenustovėsi... Eže
ras vilioja. Sėdam laivelei! 
keturiese. Irklauja mūsų jū
rininkas estas. Jo žmoną gre
ta manęs. Tadas priekiniam 
gale..

Tyliai šliaužia laivelė po 
glūdutį ežero veidą. Saulė ne 
degina, bet šildo maloniai. . O 
čia lengvutis sausas kalnų 
vėjukas protarpiais pūsnoja, 
plaukus šiurena. Ir svajinga 
apima nuotaika. Prisimena 
gimtasis čičirio ežeras prie 
gimtojo Vėdarių kaimo. Kaip, 
ten abu su Taduku basučiai 
lakstydavom pakraščiais^ vė
žius ^baidydavome supdami 
nukabusią virš vandens žalią 
krantinę. Alksniais ir vyte
lėmis apaugęs pusiausalis — 
“ragelis” daug tuomet turė
davo vėžių, čičirys — didžiu
lis ežeras, mylių mylias išsi
plėtęs tarp gretimų kaimų ir 
žalių sodybų.

—Atameni, Tadu k, kaip 
mes važinėdavomės po čiči- 
i\i su “čelna” ? . . .

-j—Kaip neatminsi, — nuo
taikingai pritarė brolis:—tai 
buvo dienelės... aaai!. . . 
Dainuojam, būdavo*, šūkau- 
iam “čelnoj,” — visa apylin
kė skardėja, aidi. . .

Mums gerokai nuo kranto 
pavažiavus, matom, dar kas 
išplaukia su laivele. Tai 
Vaisas pasidavė ežero žave
siui. Su juo Rugicniūtė. Mū
sų ^kapitonas” mikliai, pala- 
viriavo, ir netrukus ' štai ir 
Vaiso laivelė. Irstomos sau iš 
lengvėlio. O čia pakrančiais 
ant uolų tai šen, tai ten meš
keriotojai pramogauja, šūk
telint kai kuriems iš tolo.

Pravažiuojam saleles. Tū
los mažytės, kitos ir visai nę- 
nrnžos.

—O va, matot, ant .’šitos sa
los namuką? — lengvai že
maičiuodama, taria \“kapito
no” žmona' Šidlauskaitė.—Tai 
apleistas namelis. Sęko, čia 
gyvenusi atšaleiviškai, nuo 
svieto atsiskyrusi moteris. . . 
Kaip kokia vienuolė... iki 
pat savo mirties. . .

Įdomu. Kurijozas. Girdi, 
kol dar šitas dvaras buvo ano 
milijonieriaus šifelino, vaistų 
fabrikanto, nuosavybė. Kokia 
tai jo giminaitė nusivylusi gy
venimu ir pasišalinusi nuo jo. 
Valgyti jai laivelėmis prista- 
tydavę...

Na, visaip pasitaiko šioj 
margoj Amerikoj. O kažin, 
kad čia stabtelėjus ir p&ši- 
žiūrėjvs to namuko. Gečai, 
kodėl ne? laiko yra gražaus. 
Ir abi laivelės prišliaužia pine 
nuolaidaus kranto.

Išsilaipinam, o čia pat stūk
so ir tas vienišas, apleistas 
nameliūkštis. Iš lentų sukal
ta nublukusi būdelė, melsvai, 
nudažyta. Laipteliai, gonke- 
liąi, štai mes ir viduj. Du 
langai su sietukais nuo vabz
džių. Surūdijusi lovelė, se

nas šienikas, skobnelis, ant 
jo kelios tuščios^ sodės bon- 
kos ir konservų cbėžutės. ži
balinė krosnelė. Ant skob- 
nelio lėkštėj kažkokio iždai- 
gininko padėtas visai geras 
grybas. Rugieniūtė pakilojo 
—esama gero grybo, ir sau 
gražiai jį įkišo žemėn šalia 
takelio... . Pokštas. Apsi
gaus kai kas..

Vėl plaukiam pakraščiais, 
gėrimės vešlia želmenfja. Ten, 
anam ežero gale, balnoja dar 
kelios laivelės} Iš ten sušun
ka skardus moteriškas balsas: 
Uūl... Tadas’; irgi skardžiai 
tenoru : Uū !. . . I Pasiūkavo ke- !
lėtą kartų,, ir 'įTadas paleido 
savo tenorą, mūsiškę Vėdarių 
seną dainelę—vėdariška tar
me: ( I 

žalias, tražus 
i mišką ūžuolėlis, 

žalias, 'gražus
mišką ūžuolėlis. . .

Lengvai jam pritarė Šid
lauskaitė (ir aš:

Da grasesnis \ 
tėvelio sūnelis,

Da gražesnis
(

1 tėvelio sūnelis. . .
Tęsiamai, ilgesingai skam

bą jaunų .dienelių dainuška, 
kadaise aidėjusi naktigonėj, 
kur pabaly ai’ ant dirvono. . .

Tą metęs, Tadas pagriebė 
kitą, seną kazokišką dainą. 
Ją mus mažučius išmokė se
nas caro laikų kareivis “nuo 
Kapkazo” Vilimas, rusiškai:

“Tekiot riečka Neveiička, 
Berežoček snosnai,— 
Molodoj kazak,

molodoj kazak 
Palkovnička prosit’’. . . 
(Nevelįčka—tai upelė, 
Nuolaidus jos kraštas,— 
Jaunuolelis kazokėlis 
Pulkininko prašo,..)
Egzotiška dainuška egzo

tiškoj aplinkoj nuteikia mus 
svajingai. Rodos, kokia čia 
pasakiška idilija! Anam eže
ro gale iššaukiamas moteriš
kas ūkavimas nutrūko. Ma
tyt, suklūso—ir netrukus pa
stebėjom, kad viejrsTMaivelė 
sklenda iš ten artyn. Jei 
taip, na, tai ne pro šalį. Mes 
apstabdom savo laivelę, o! 
greta su mumis ir Vaisas, 
žiūrėsim, kas gi čia taip at*-, 
važiuoja. Romantiška, gal'; 
koks prietykiukas. . .

Ir netrukus laivelė priar-;! 
tėjo, ir mes džiūgulingai pa-1' 
žinom jau pirma susitiktą ma
lonią porelę. Tuoj, atvažia
vę ii pastatę vežimą, eidami 
keleliu, susitikom vaikštinė
jantį draugiškos išvaizdos vy
ruką su priplaikįa moteruk’e. 
Už parankės jis ją vedėsi, o 
šypsnys ant jos veido iškal- 
bįngai liudijo, kad puotaikos 
čia esama malonios. Jaunyvi 
atrodė, šviesiais megstinukais 
apsivilkę. Stabtelėjom. Tars- 
telėjom po keletą sakinių. 
Jiedu čia poilsiauja, apsisto
ję va anam namely. Pavardė 
—Rybak. Jis nuo Odesos, o 
jo žmonelė nuo Krymo, nuo 
Tauridos. . .

—A, Odesa, Krymas. . . tai 
jūs—pietiečiai. . . Gražumė
lis ten, — pradėjau įdomau
ti.

-L.?)\iūs ten buvot?
—NeU nebuvom.. Tik čeko 

skaityt ir girdėt tokių gražių 
dalykų.k Skaičiau Valentino 
Kątajevob žavingą romaną: 

'[‘Baltuoja • burė vienišoji”. . . 
Ten, paljai Odesą, esama ka- 
takombų... >

—O, taip, yra. Mes ten 
buvom, žinom gerai. Visa 
kas. iš tikro ten taip įdomu, 
taip gražu.

Persiskyrėm, sakėm — dar 
susieisim. O va ir susiėjom. 
Rybakų laivelė iš lengvo skli
do pro šalį.

—Gerai, dainuojat,—-pagy
rė linksmas Rybakienės bal
si u k'as.

—O, mes tik taip sau, spon
taniškai, žinote. Tamstelės 
meškenoj ot?

—Ogi va.
ir Rybak as mostelėjo ram 

k n į pintinėlę.

—Tai bus vakarienei.
—-Važiuojate Tamstelės į

kraštą ?
—O, dar ne. Kam skubim 

tis? Tokia čia grožybė,—rei
kia pasigėrėt. : .

Ir iš tikro. Vaizdas prašy
te prašosi dailininko teptuko. 
Tykutėlis, gludutėlis kristali
nis ežero veidrodis. Atmuša 
jis pakrančio berželius, guo
bas, uosius, skroblus, spyg
liuočius. Ribuliuoja vandens
ratilai, lengvai paleisti frklo 
Pravažiuojant 
liuoktelėjo ir,

pro salelę, 
viksėdama put- 
nušokavo pilka

vo ve ryte.
—žiu, žiu: voverytė... Tai 

šelmutė... ' Gera čia jai.

O ten prieky, ant žalio kal
no, išdidžiai ir svetingai žiūri 
į mus savo didžiuliais langais 
mūsų “dvaras.” Taip, mūsų 
rūmas. Čia žmogus jauties vi
sai savas tarp savųjų. Iš to
lo mūsų laukia , nauja prie
plaukėlė. Trys moterų kės sė
di ant suolo; atsišlieję į at- 
kaltį. Viena jų laiko anV 
rankų gal dvejeto metų ber
niuką. Berniukas rodo į lai
vę: suprask, ir jis nori pa- 
mataškuot irklas. . . Jaunutė 
juodaakė motina ką tai jam 
sako, rodo, gal nori jį perkal
bėt, bet jis sau veržtasi, spur
da ir gana. . .

Linktelėjom, praeidami, da- 
lyvingai galvą. Moterukės 
mus palydėjo jaukiu šypsuliu.

—Na, vyručiai, eime. > Ke
linta valanda?

Mūsų “kapitono” esto rie- 
šinis laikrodėlis rodė, kad tik 
pusiau penkta. Ė, dar yr gra
žaus laiko,
lio “šliaužiame 
krančiu. štai ir 
Minkštai gurgžda 
baltutėlis smėlys, 
basam pa 1 aksty t. . .

Va ir ana kita,
prieplauka. Meškeriotojų bū- Į 
relis, kas sėdom, kas stačias, 
kas gulsčias, stebi savo plū
des.

Stabtelėjom, p as i ž i ū re j om— 
ir nusitarėm lipti į kalną.' 
žvyruotu takir nudūlinom į 
šokių pavilioną. iO čia jau 
esama keleto lengvesnių porų. 
Kas tai priėjo prie automati
nės muzikos mašinos ir įsprau
dė į spragą peiiRtuką, ir ūmai 

 

nuskąrdėjD^-šlIpuoj^nti v ai c o 
muzika. Pataikė į patį taš
ką: tai gi čia Ivanoviči “Du
nojaus bangos.” Ech, guvi,

Ir sau iš lengvė- 
švaručiu pa- 

pliažas. 
po kojom 
Net noris

didesnioji

ji dabar supažindfe mus ir su 
sąye-^t ra u g Č4)Tis>NLVm n a j ų 
ypač įdonų: baigusi Maskvos 
universiteto filologinį fakulte
tą. . . Kaip šaunu! Pasisakė 
esanti žurnalistė. Čia atva
žiavę iš Bruklino. Atosto
gauja čia sau gražiai.

Šeivakojė šokių mūza Terp
sichorė ūmai suporavo ir šią 
grakščiu ketverukę. Ir jos 
lengvai pasileido i Štrauso 
“Vienos miškų” valcą. . .

žiūrinėj u 
žų pastatą^ 
lio kažkoks 
las. Užima 
bunos foną^ 
kad tai tik\ 
dekoracija. 
— žmogus 
jis ir jis man Mr 
čia busimųjų pas 
las. 
mis 
dyt 
tyti 
ja,
valgomieji 
nėliaį 
^čfu išsirikiavę, žiūri |

šitą naują, gra- 
O ten ant pasto- 
didelis paveiks- 
beveik visą tri- 
Pirma maniau, 

taip \ sau sceninė

ias,s žino 
iko(fo. Tai 
tr^paveiks- 

Architektorius spalvo- 
nupiešė, k o turėtu/atro- 
fčia kur gre 
busimieji past 
kita didelė 

kambariai,

grakšti melodija! Neklau
žadą koja savaimingai taktą 
muša. Kur čia tau, žmogau, 
išturėsi ? Ir, bežiūrint, Ta
rkas jau linguoja, sukasi su 
Šidlauskaite graciškais valco 
sūkuriais.

Muzika, kaip matai, alkvie
tė aslon dar keletą lengvako- 
jų šokikų. • Jau ir kelios po
ros vingiuoja šiltam Terpsi
chorės glėbyje.. . I

Stoviniuojam, žiūrim, šyp
somės. Iš rūmų pusės pakal
nėn į mus atkrypuoja ketu
rios žydaitės. Su viena jų 
jau pirma teko susipažinti. O

LVpasta- 
ai: nau- 

ėterija, 
salio- 

gražiai, nuolatąi^ pus
elių 

nusodintą aikšte- 
vidurj puošia išsi-

klombom!!
)ę, kurio

KfJęzTpntano purslai... 
a, na!

vieta. jau ir dabar, 
tik gyvenl^fr norėk, 
visokių gTOŽyjjki. 
kooperaty>i
prideda, Tt&istn 
tos daugiau 
ypač vasap

Tai prašmatni buš 
rodos, 

Tiek čia 
Bet, žinau,

iai nuolat vis ko 
ato, kad vie

tų nakvynėms, 
metu daugiau 

isokių.
Paėjėjęs nuošalį 

j u pro atvirą 
ir—nustebau 
M-^tei’iška figūra,

, žiūrinė-
esąmą sieną

įgara nu
sigrįžusi anapj aukštos ža
lios tvoros.. . z

■ Ehė, bra, reikia 
žiūrėt, kas gi čia
kokie čia prajovai/7

—Ei, kur tu? <Ki/r tu?
—O va čia pat, kas ki 

kio : aiksėkite greičiau/ /
Ir n u gūžė jom. * Iš pa\4 

atsidūrėm švarioj, gr 
nuolaidžioj p lok štu mo j. 
lutėlis pievokšnis. Pati 
šutinį jo kraštą, nuo t 
jos vingio, prisodinta gėlių 
klomba: gvazdikai, rožės, pi- 
navijos, žirnikai ir dar ten 
kokie gražuoliai susimetę 
krūvelėmis. Ir parašas stovi 
ant lentelės: kad, girdi, ne- 
raškyt gėlių, paga 
komiteto patvark že
miau eina ta lygi žalia pa
kalnėlė. Per jos vidurį įmū-

i

i

Jčt pa- 
ikrųjų,

o-

a- 
vir- 
alė-

rytas apvalus rezervuaras, 
matyt, auljso žuvims skirtas. 
Dabar rezervuaras tuščias. O 
abiem tos žalios plokštumos 
šonais eina aukšta baltų, 
įžambiai statytų lentelių tvo
ra, tirštai apaugusi lieknais 
medeliais. Ir paliai tą tvorą, _ 
ką eina išilgai paviliono, kaip 
tik ir stūkso ana iš užpaka
lio mano pastebėtoji moteriš
ka figūra. Ir neWiena, bet 
bent keturios — gražios bal
tos statulos. . . Lyg padvelkė y 
iš senosios Elados (Grailšj^^^ 
jos), čia pat jĄarmurinis suo
las. f (Tąsa bus)

yra labai suinteresuoti suskaldyti Europos darbininką 
vieningumą ir apsaugoti nuo vieningumo Ameri 
darbininkus, kas, kaip jau žinome, vt-da darbin us 

prie netekimo teisių, o kartu netekimo ir žmoniško 
pragyvenimo.

.......................  i i , ............ ... ................................... -------------------- ------------------------------------------------------ ' ' -

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.^Daily)—Ari’tr., Spalių. 25; 1949
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WORCESTER, MASS
Laisvės 30 Metų Jubiliejus 
Buvo Gražiai Atžymėtas

16 d. spalių Worcesteryj 
'7 buvo suvaidinta “Mūsų Gyve

nimo žaizdos”—keturių veiks
mų drama, kurią parašė R.< 
Mizara, Laisvės redaktorius.

Veikalas vaizdavo iš inūri
šamo laikų Brooklyne, N. Y. 
Veikalas parašytas labai ge
rai ir teisingai, kurie gyve
nom skirtingose kolonijose, 
šis veikalas perstatė tų laikų 
realų gyvenimą per mūsų ša
lį, ne tik Brooklyne.

“Mūsų Gyvenimo žaizdos” 
čia buvo suvaidinta Brookly- 
no Liaudies Teatro artistų, va
dovaujant J. Valcnčiui. Vei
kiantieji asmenys (pagal jų 
išstojimą scenon) buvo šie:

Lucė šilkienė — Lilija Ka
valiauskaitė ;

Džimis — Povilas Rainys;
Juozas 

šinskas;
Tarnas 

lentis;
Jurgis 

zauskas:
Teklė 

.Rainienė;
Antanas šilkas 

Yakštis ?
Miežienė 

nienė;
Ignas — Povilas Alekna;.

>^lena — Aldona Aleknie
nė.

Publikos buvo pilna svetai
nė, kad pamatyti Liaudies Te
atro artistus vaidinant “Mūsų 
Gyvenimo žaizdas.” čia no
riu pabrėžti, kad publika ne
buvo suvilta. Artistai pilnoj 
to žodžio prasmėj. Pirmu 
kartu teko matyti taip meis
triškai surinkti aktoriai, ku
rie kiekvienas tiko savo rolėj 
vaidinimu ir kalba. Kur bu
vo juokas, taiir publika ge- 

' rai kvatojo; kur buvo liūde
sys ir ašaros, tai ir publika 
kartu verkė su vaidintojais. 
Labai malonu pasakyti ačiū 

’ Brooklyn© menininkams už jų 
gražų darbą ir Jonui 
čiui už taip artistišką 
kymąsir vaidinimą šio 
lo!

Čia darbininkiškas 
draugams Macevičiui 
kumskiui iš Haverhill,
ir draugams čiuladai ir Pen- 
kauskui iš Lawrence,. Mass. 
Tie du miestai bendrai pripil
dė didelį busą žmonių ir at-

Aviža — Jonas

Gulbis — Jonas

ši! kas — Jonas

Ru-

La

Kukutienė — Adelė

Pranas

Aldona Alek-

sumo
vė ik a-

dėkui 
ir Ya- 
•Mass.,

svečių iš kitur. 
Norwoodo, drau- 

su dukrele iš 
Samulėnai iš

važiavo pas mus į parengimą. 
Taipgi buvo 
J. Grybas iš 
gai Taraškai 
Milton, dd.
Fitchburg, dd. Egeriai ir dd. 
Vilkauskai iš Nashua. Atva
žiavo pilnomis mašinomis. 
Daug mašinų buvo iš Hud
son ir dd. Sabanskiai iš May
nard. Daugelio, žinau, nepa
stebėjau, bet kas tik įvertįno 

30 metų jubilieįjų, 
1 tą

dienraščio 
visi buvo atvykę ir ilgai 
gražų įvykį atsimins.

Worcesterieciai

kurie mum

Pilkauskas,

dirbom 
daug ir turėjom gerų talki
ninkų, 
Dirbo: J. Jaškevičius, D. G. 
Jusius,
Skliutas, E. Pilkauskienė, O. 
Stonkienė, M. Kižienė, B. |Va- 
lončauskienė, S. Kasputienė, 
H. Gurskienė, J. ir II. Kjžy- 
tės(/ E. Serbjentaitė, 
tė, 'J. Bakšys, M. 
nė, Novika 
Varde dięnrhščio

Jasaičiū- 
Sukackie- 

Ig. šiupienas.
> Laisves ir 

abiejų LLD kuopų, kurios pa
rengimu rūpinosi, ačiū jums 
Visiems, draiigės ir draugai, 
kas bent kuom prisidėjot prie 
šio gražaus darbo, 
vuoja 
me!

Lai gy- 
pas mus vienybė veiki- 
Lai gyvuoja Laisvė!

J. M. Lukas.

Binghamtonjt Y
Zmitra.

jam padaryta
Kol kas dar ligo-

A ugustas 
d.

Serga 
Spalių lc 
operacija, 
nis jaučiasi silpnai, duota jam
kraujo. Linkime ligoniui grei
tai pasveikti !

A. ir J. K. Navalinskas.

Washington, Pa
LLD 236 Kp. Nariams

Pranešame, kad yra šaukia
mas visų narių labai svarbus 
susirinkimas nedėlioj, 30 d. 
spalių, toje pat vietoje, kur 
visada atsibūna. Visi pribuki
te, daug svarbių reikalų turi
me. Yra Centro Komiteto na
rių balsavimai, taipgi reikale 
duoklių referendumas ir kiti 
svarbūs reikalai.

Kp. Sekretorė

IŠMINTINGAS ŽMOGUS, 
KURIS Iš ANKSTO APSI
RŪPINA PATS SAVO IR 

ŠEIMYNOS SVEIKATA 
Tėmykite atydžiai. Nelaukite kol 

apsirgsite ir reikės gulėti lovoje 
arba eiti ligoninėn. Tas jums atsi
eitų labai brangiai. Bet. tą galima 
išvengti, jeigu iš anksto apsisau
gosi, naudodami Miracle Ointment 
(Mostis). Tai geriausias ginklas 
prieš įvairias ligas. Yra 5-kių rūšių 
vaistų. Prašome pasiskaityti.

No. 1—Nuo dantų gąlimo ir dan
tų smegenų nesveikumo. Kartais 
žmogus, kuris jau neturi dantų, bet 
smegenys (gums) nesveikos, išpur
tę, skauda, tai reikia vartoti M. J. 
S. Miracle Ointment for Toothache. 
Būsite patenkinti. Kaina $1.

No. 2—M. J. S. Salve for Exter
nal pains. lUostis, kuri maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus, 
kaip tai: kojų, rankų, pusiau spran
do, mėšlungumą, traukymą, tirpi
mą, nesveikumą sąnarių (museles), 
nuo užsišaldymo ir aštraus kosulio 
ir nuo peršalimo. Kaina $1.25.

No. 3—M. J. S. MĮracle Salve for 
Skin Irritation. Rash, Sinus, Ath
lete’s Feet, boils, pimples, 
sores, 
met pagelbsti. Gelbsti, jeigu kojos 
kaista, nuo nesveikumo 
burnos ir dėl kitų įvairių 
Kaina $1.25.

No. 4—M. J. S. New
Salve for Itching Skin ar Poison 
Ivy. Šita mostis naujai išrasta, ga
lima prašalinti niežėjimus odos, 
Poison Ivy, rash, išbėrimus, nušaši- 
mus. Kaina $1.25.

No. 5—M. J. S.'New Discovery 
Salve for Piles. Relieves burning 
pains and soreness; fights infection, 
promotes healing.

Si mostis prašalina Piles į trum
pą laiką, varvančias ar ne, užsėnč- 
jusias ar naujas, pagelbės be pjaus
tymo, jei dar neišsivystė vėžio liga. 
Nurodymai kaip naudoti ir užsilai
kyti pridėti prie dėžės.
Kaina $2.50.

Siųsdami užsakymus, kartu ir pri- 
siųskite money-orderį ar čekį. Siun- 

30c
su

Iš mūsų miesto yra daug 
kas parašyti į darbininkišką 
spaudą, bet niekas nerašo. Vi
si rūpinasi savais reikalais. 
Tai negerai. Yra daug kas ra
šyti apie darbininkų skriau
das, apie mainierius ir iovas 
už geresnį gyvenimą. Kada 
nueini į ligoninę, tai net 
širdis alpsta. Guli jauni vyrai 
be rankų, be kojų, arba su
laužytais kaulais. Vis tai go
daus kapitalo vaisiai. Kiti su
dėti į gipsą, negali nei pasiju
dinti. Ir vis tarpe 30-40 metų 
amžiaus. Kokis jų ateityje li
kimas,? Kokis laukia juos gy
venimas ?

jau 
jau 
Rei
da r-

ir tt. Ši mostis
burns, 
visuo-

nosies ar 
odos ligų.

Discovery

čiant C.O.D., reikia prisiųst 
ekstra pašto ženklelių (stamps) 
orderiu. Adresuokite.

M. J. ŠVILPA,
P. O, Box 73, Sta. A 

Hartford, Conn.
Vietiniai galite gauti vaistinėje 

pu 153 Park St., Hartforde.

Ir kas gi, anglies savinin
kams? Vienus sužeistus iš 
mainų išneša, jų vieton 
kiti, darbo laukia. Tokia 
kapitalistinė santvarka, 
kalas, kaip kokis botagas
bininkus varo į darbą, ir dar 
turi džiaugtis, jeigu jį gauni.

Ir jeigu kada darbininkai 
pareikalauja pakelti algą, kad 
|ic ir jų šeimos geriau galėtų 
gyventi, tai prieš juos yra mai
nų bosai, valdžia ir turtuolių 
spauda. Gi mainierio yra sun
kus, labai sunkus gyvenimas. 
Jis turi dirbti giliai po žeme, 
nemato saulės, neturi tyro oro. 
Atvesk irtainų savininką, pas
tatyk, lai nors pažiūri, kaip 
darbininkai dirba, ir tai pa
bėgs. Bet kada mainieriams 
reikia algą pakelti, tai rėkia/ 
kad buk jį mainieriai “skriau
džia”. O iš keno darbo ir pra
kaito tie ponai susikrovė mi- 
lionus dolerių, jeigu ne iš 
mainierių ?

Štai vienas jaunas lietuvis, 
vos sulaukė 32 metų, o jau 
mirė. Jis neteko rankos, turė
jo šeimyną. Ir panašių dalykų 
yra daug.

M. Yannvičicnč

komunistų vadų 
kuris užsibaigė 
Juos apkaltino, 

mokinę, kad mi-

Newcombe (kairėje) iš Dodgers ir Allie 
vienas prieš

Don
nolds iš Yankees buvo pastatyti 
žaisti pradžioje spalių Įvykusiose rungtynėse už pir
menybe. Newcombe pirmu kartu dalyvavo žaismėse 

tame laipsnyje ir gerai žaidė, tačiau Dodgeriai 
pralaimėjo.

DETROIT, MICH
Detroito Lietuvių Klubo na

riai 85 balsais prieš 51 nubal
savo nesikelti iš senos vietos. 
Diskusijos buvo plačios. Bal
savimas buvo klausimo: ar na
riai nori įsigyti kliubą su sve
taine. Išeina, kad didžiuma 
balsavo prieš. Bet 
vieta, ypatingai 
niais, Šeštadieniais
dieniais ankštoka. Taipgi ir 
susirinkimai tenka kitur laiky
ti.

ir General Motors Fisher Body 
net du lokalai iš Flint ir kitų 
miestų.

Masinis Protesto Mitingas
Devynius mėnesius nusitęsė 

teismas 11 
New Yorke, 
spalių 14 d. 
kam, neva,
versti Amerikos valdžią per 
prievartą.

Tai buvo Amerikos istorijo
je ilgiausias teismas ir netei
singas, tai dirbtina klasta 
prieš Komunistų. Partijos va
dovus. Tokio įvykio, 
čia žmonių laisvę; iki 
nėra buvę. Todėl, 
Ameriką ii- per visą 
kyla protesto' banga,
buvo rengiamas vakaras 
minėjimui 30 metu sukakties 
nuo įsikūrimo Komunistų Pa r A 
tijos; dabar tas vakaras pa
verčiamas 
mitingą, 
d., 8 vai. 
Hali, 321

Vyriausiu 
Pettis Perry išb NeiV

į masinį protesto. 
Jis įvyks spalių 28 
vakarė, Washburn 

Main St.
kalbėtoju

dabartinė 
penktadie- 
ir sekma-

mokyk- 
siūlomo 
priimti, 
matyta,

Fordo Prest Steel darbinin
kai laikė susirinkimą 
loję ir nubalsavo, kad 
kontrakto negalima 
Argumentavo, kur
kad darbininkas būtų** laiko
mas ant to paties darbo, kad 
galėtų išdirbti 30 metų ir gau
ti pensiją. Siūlomam kontrak
tui auga pasipriešinimas.

Alumino darbininkams pas
kelbus streiką tas 
daugiau mūsų 
ninku < • 
tęsiasi, 
anglies 
mui.

palies ir 
mieste darbi- 

Anglies clarb, streikas 
tai pas mus jau sunku 
gauti namų apšildy-

Kiek laiko atgal J. Gugas 
buvo sužeistas Fordo dirbtuvė
je — jam buvo sužeista ran
ka. Pastaruoju laiku jis buvo 
vėl skaudžiai sutrenktas dar
be, sužeidė jam strėnas ir nu
garą.

Kompanija už pastarąjį su
žeidimą atsisako mokėti. Kom
panija turi reikalą su valsti
jos apdraudos skyriumi ir ji 
bando išsiginti, buk J. Gugas 
nebuvo darbe sužeistas, nors 
Gugas buvo dirbtuvėje apžiū
rėtas ir į namus išvežtas. At
rodo, kad gali priseiti bylinė
tis, kad suradus teisybę.

J. Mažeika lankėsi Detroite 
su Vilnies reikalais. Sakė, kad 
turėjo gerų pasekmių.

bus 
York o, 

taipgi bus rodoma filmą “Na
tive Land.”

Kiekvienas laisvę mylintis 
ateikite į šį mitingą. Atsimin
kime, kad dėl darbo žmonių 
gerovės darbuotojai jau bau
džiami. Californijos valsti
jos ųet Demokratų Partijos 
vadai ir šiaip įvairūs pažan-

Protestuoja pries sutarties 
punktus, kad pensija susijun
gia su1 Social Security mokes- 
timi, taipgi, kad mažai darbi
ninkų turi vilties, išdirbti po 
30 metų ir sulaukti tos pensi
jos, trečia — kad pagal tokią 
sutartį, tai darbininkas tampa 
pririštas toj pat vietoj, kaip 
kokis vergas, j'-

Kaip ^žinome, tai Reuteris 
ir kiti šaukią, būk Tarybų 
Sąjungoj darbininkai “ver
gai,”‘yra prie darbo pririšti, 
tikrumoje jie patys, čia daro 
tokias sutartis, kad darbinin
kus pririšti prie darbo, tuo 
pat kartu, kompanijai palieka 
liuesas rankas paleisti darbi
ninką, kada tik ji nori;

Michigan© valstijoj buvo 
neleistina dėstyti nuodus, 
kad nunuodijus šunis ir kates. 
Bet kada C; /Smiįh išdėstė 
nuodų, kuriuos vhikaįi rinko ir 
valgė, vėliau susirgo, \tai Smith 
negalėjo teisti už vaikų nuo- 
dymą, bet teisė už šunų ir ka
čių klausime laužymą įstaty
mo ir lįkosi nuteistas $25 užsi
mokėti baudos. Dabjar, sako
ma, bus tas įstatymas panai
kintas.

Juodaitytė susivedė.su Ru- 
gieniuku. Abu iki šiol, buvo 
veiklūs Aido Choro nariai. 
Turime viltį, kad ir ant toliau 
pasiliks veiklūs. Linkiu jiems 
laimingo vedybinio gyvenimo.

įRep.

MŪSŲ DIENYNAS
Detroite randasi geras skai

čius demokratinių žmonių 
skiriamų deportavimui, tai jie 
ir yra tyrinėjami. Jie yra An
ton Kosheway, <Tohn Ilogach, 
John Zydok, Nickolas Pale- 
chuk, Mary Grosman, Ann 
Ganley ir kiti. Jiems tardymui 
yra dienos paskirta.

Nacionalio Komiteto Gynr- 
i mui Sveturgimių suvažiavimas 
įvyks Detroite 3-4 d. gruodžio, 
1949 m. Lietuvių vietos organi
zacijos turėtų išrinkti delcga-1J
tus į šį taip svarbų suvažiavi
mą.

Ne vien Fordo darbininkai 
iš 600 lokalo išeina prieš Reu- 
torio ir Fordo sutartį, bet pro
testus kelia ir kiti lokalai ir 
siunčia savo rezoliucijas, žino
ma, kad tokius protestus pa
reiškė Hudson Motors lokalas

r

gūnai reif uja,
dentas Tr anas
teismo sp\ imą,
kyti nesugėdintą 
konstitucinę laisve 
kratiją, kurios 
fersonas parašė 
atgal.

su-

Licensed Undertaker

Brooklyn 11, N. Y.
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kas lie- 
šiol dar 
po visą 
pasauli

visokiausi vaistai kosmetikai kū 
Nikiam reikmenys įvairūs daik
teliai ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas

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

Newark 4. N. J. 
HTTmholdt 2-7984

RECEPTŲ SPECIALISTAI

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

Tol EVorirroon 7-G2SS

PH BALTAITIS
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l'elefonas
EVergreen 4-9407

BKS. TEL
HV 7-1UHO

I'ELEPHONFF
i’V •> M»4’

MATTHEW I’. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRAbORIUN 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(I.akiniuotas Balsainuotojas)\^ '
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
fi60 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

čungking, Kinija. —Kinų 
tautininkai grąsina iš oro 

| bombarduot anglų trauki
nius, kurie iš Hong Kongo

Tuku mm 1-rno i)U.O 
nfgų ir tuos pinigus turi 
dėti Amerikos lietuviai darbi-i važiuos į Kinijos Liaudies 
įlinkai, esą įtakoje klerikalų, I Respubliką, 
tautininkų ir socialistu.

Antra: jiems areikia šalies, 
kurioje galėtų prezidentauti.

Pinigu jie dar gauna, bet 
valstybes negauna ir negaus!

Dėl šalies jie šitaip galvoja: 
Amerika pradės prieš Tarybų 
Sąjungą khrą, nuvers Lietu
voje darbo žmonių valdžią, 
ir tuomet!...

Neužilgo pas jus, brolau, 
lietuvi amerikieti, ir vėl ateis«i 
specialistai pinigų-aukų pra-Ai 
syti.

Prašydami, jie nesakys, jog. 
tie pinigai bus Lozoraičiui, 
Gabriui ar Krupavičiui.

Ne!
Jie sakys: jūsų duotas do

leris bus sunaudotas “Lietu
vos laisvinimui...”

Išvadas patys pasidarykite!

PAJIEŠKOJIMAI
' Aš, - Ona Tamaitis, 53 metų am
žiaus pajieškau sau gyvenimo drau
go, ne jaunesnio kaip 60 metų am
žiaus. Esu laisvų pažiūrų, negirtuo- 
klė, ir nerūkau, nevartoju tokių da
lykų, kurje kenktų sveikatai. Norė
čiau susirasti ir tokį draugą be 
silpnumų dėl sveikatai kenkiančių 
papročių. Dirbu Hotel Orlando, Flo-

4 rida. Prašau kreiptis: Mrs. Ona Ta
maitis, Rio Grande St., Rt. 7, 
Box 757, Orlando, Florida.

Joseph Garszv?
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

231 Bedford Avenue

Tel. EVergreen 8-9770

panaikintų

Amerikos 
ir demo- 

d ūsui us Jef- 
173 metai 

D. J.

London. — Anglija taiso 
ir Naujausiais ginklais;gin
kluoja 22 savo karo laivus.

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J J

LLD 133 kuopos susirinkimas 
•jvylks sekmadienį, spalio (Oct.) 30, 
pradžia 2-rą vai. po pietų, pas 
draugus Bakšius, 1622 Fillmore St. 
Visi nariai dalyvaukite. Bus renka
mi delegatai į 6-tosios Apskrities 
konferenciją. Taipgi yra kitų svar
bių reikalų aptarimui. — Wm. Pat
ten, sekr. (235-237)

WORCESTER, MASS.
įvyksta krutami paveikslai spalių 

(October) 28 d. vakare, Mechanics 
Washburn Hall, 321 Main St. įžan
ga, įskaitant taksus 54 centai. Kal
bėtojas Pettis Perry iš New Yorko, 
sakys kalbą. 
28 d. spalių, 
Labai svarbu

| —Komisija.

(Shalinskas)
FUNERAL HOME 

‘84-02 Jamaica Ave., 
(at Forest Parkway Station)

Woodhaven, N. Y.'

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. Shalins-J. B. Shalins

TEL. Virginia 7-44!).').

PEIST LANE
DRUGS, Inc

105 SO. 4 th ST..
Cor Howar St. *

BROOKLYN, N Y

Daugelis žmonių priversti 
gyventi netinkamuose lau
žuose, nes gyvenimui namų 
stoka. Tie laužynai pilni žiur
kių, kurios platina ligas. Ne
gali tinkamų namų ^asiranda- 
voti ir tie, kurie turi daug vai
kų. Tai yra tam tikri laužynai, 
kur 
vena”.

Progresyviai seniai reikalau
ja, kad valdžia vietoj pinigus 
skyrusi ginklams, tai statytų 
gyvennamius. Dabar jau ir tū
li politikieriai mato, kad su 
gyvennamiais blogai, tai pirm 
rinkimų siūlo sutverti iš tam 
tikrų specialistų komisiją, te- i 
gul ji suranda būdus namų 
statybai. Tai tik rankų nusi- < 
plovimas.

Visi esate kviečiami 
pėnyčios vakare, 8 v. 
kiekvienam dalyvauti.

(235-236) i

CLEVELAND, OHIO
, LLD 22 kuopos susirinkimas įvyks . 
trečiadienį, spalio (Oct.) 26 d. I 
(ketvirtadienį), 7:30 vai. vakare, 
paprastoje vietoje. Visi nariai, ku
riems tik laikas leidžia, malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes 
bus balsavimas Centro Komiteto ir 
yra kitų įdomių dalykų, tad 
kite. — Kuopos Komitetas.

būk žmonės “laikinai gy-

Politicus

New Haven, Conn,

ELIZABETH, N
Paskaita - Referatas 

Mūsų Kultūros Istorijos.” 
.apšvietos vakaras, 
\cuopa, įvyks penktadienį, spalio 
(Oct.) 28 d., pradžia 8-tą vai. va
kare, LDP Klubo salėje, 408 Court 
St. Šią įdomią paskaitą bei refera
tą skaitys mūsų žymusis apšvietos 
srityje veikėjas ROJUS MIZARA, 
Laisvės redaktorius, iš Brooklyno.

Šią. svarbią paskaitą iš Amerikos 
lietuvių kultūrinio gyvenimo turi išf 
girsti kiekvienas Amerikos lietuvis, I 

i kuris tik brangina apšvietą. Tap 
olizabethiečiai, lindeniečiai ir bay- 
onniečiai būkite ir išgirskite šią pa
skaitą. įžanga nemokamai. —- Ren
gimo Komisija. (234-236)

HAVERHILL, MASS.
Atsibus susirinkimas Literatūros 

Draugijos 85-tos kuopos 26 d. spa
lio (Oct.), kaip 7:30 vai. 
Liet. 
River 
vauti 
rašyti

‘Puslapis iš 
' — įdomus 

rengia LLD 54

vakare.
Kliubo svetainėj, 324P.

St .Visi nariai kviečiami daly-
ir
prie kuopos.

atsivesti naujų narių pri- 
Nepamirškite 

atsilankyti, nes yra daug. svarbių 
reikalų. — A. N. (234-235)

vakarienės, iš-

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 32 kuopa laikė susirinki
mą T8 d. spalių. Aptarus or
ganizacinius reikalus, padaly
ti prisirengimai prie surengi
mo, spaudos
rinkta, gaspadinės ir darbinin
kai. * .' Reiškia, 
rengimo eina gerai, 
kairia $2 y patai, 
pirkti iš kalno. 
•' Vakarienė įvyks ; 
nį, 6 d. lapkričio 
ber), Lietuvių- Svetainėje, 243 
N. Front St. Pradžia 4 vai. 
vakare.1 Prašome atlsilankyti 
ne vien vietinius lietųviu4,bet 
iš Waterbury, Bridgeport' ir 
kitų miestų. Vakarienė \bus, 

 

skani, ir tikslas labai ge\as.

darbas prisi-
Bilietų

Prašome

sekmadie-
(Novem-

1 I

MATTHEW L 
BU YUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAurket 2-5172

BAR & GRILL,
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Geri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINĖS, VYNAI (R ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE HOARD

susived%25c4%2597.su


Bankietui Praėjus

nėra geru daly-

lieta i p pavyko, 
bet nuostolių

Bankietas. kuris įvyko 15- 
tą dieną spalių, Elizabeth, N. 
J., pagerbimui mūsų LDS 
kuopų darbuotojų, atėjo ir 
praėjo. Bankiete buvo gana 
draugų ir draugių, kurie rašo 
straipsnelius. korespondenci
jas, bet nei vienas nieko ne
parašė. Tas 
ku.

Bankietas 
kai o tikėtasi,
nebus. Kuomet LDS Apskri
tis ką rengia, tai tikisi visų 
kuopų narių paramos. Ban
kiete iš kolonijų dalyvavo tik 
beveik išrinkti kuof^u atsto
vai. Didžiumą publikos su
darė elizabeth iečiai. Keista 
ir tas, — apskritis nękuriom 
kuopom daug finansiniai pa
dėjo. bet apskritis tų kuopų 
nariu paramoj negauną. Ne
kuriu kuopiu narįai ir valdy
bos ieško paramos iš apskri
ties, bet nemato reikalo pa
remti auskrities darbą. To
liau, manau, ir apskritis turė
tų kreipti daugiau domės į to
kias kuopas.

Bankiete žadėtos dainų 
programos nebuvo. Meninin
kų apskrities sekretorė pasku
tinėmis dienomis pranešė, kad 
ji negali sudaryti programos. 
Buvo kalbų. Kalbėjo Weiss, 
Petrikienė, Gilmanas ir Siur-
ba. Garbės svečių dalyvavo šokiai prie A. Pavidžio muzi- 
12-ka. Jiem stalas buvo pa- kos. Pilietis.

Laisvės Koncertas Kriaučių Žinios
gėlėmis padabin-

Draugas Klimas 
dalyvių pavoiks-

kalbom ir trau- 
apskrities

ruoštas ir 
tas atskirai, 
traukė visų 
lūs.

Pasibaigus 
kimuį paveikslų, 

( pirmininkas A. Matulis įteikė 
kiekvienam po rašomąją 
plunksną, per st a t y d a m a s 
kiekvienos kolonijos - kuopos 
garbės narį ir jo nuopelną 
nuveiktų darbų dėl LDS. Su
sirinkę svečiai pasveikino 
kiekvieną su gražiais sveikini-, 
mais.

Bet tų kuopų, kurių nebuvo 
atstovybės, dovanos įteikta 
kuopų , valdyboms, kad kuopų 
susirinkimuose įteiktų rašo
mąsias plunksnas tiems kuo
pų darbuotojams, kurie yra 
pasižymėję LDS auginime. 
Apskrities komitetas suteikė 
visom priklarasančiom prie 
apskrities kuopom dovanas, 
viso 18-ką. Kitos gaus do
vanas apskrities metinėje 
konferencijoje, kuri įvyks 6- 
tą d. lapkričio, Linden, N. J. 
/Trerk'ia tarti nuoširdus ačiū 
draugėm gaspadinėm, kurios 

' turėjo daug ir sunkaus darbo 
I priruošdamos vakarienę. Var
dų neminėsiu todėl, kad visų 

I nežinau. Vėliau teks tai pa- 
Į žymėti.

Pasibaigus vakarienei, buvo

Agotėlė Kenstavičiene ir Konstancija Abekiene, gar
siosios dainininkes iš Chicago, Ill., dalyvaus Laisvės 

koncerto programoje.

Štai ištisa-Laisvės koncerto programa, kuri įvyks 
sekmadienį Spalio-Oct. 30-tą, Liberty Auditorium, 
Richmond Hill, L. L, N. Y.

kas jau buvo pradėję 
būk prapuolęs Brook- 
kriaučių lietuviškas 

Buivydas, nes
laikotarpį nebuvo 

kriaučių susirink i- 
Bet dabar staiga,

Lietuvius Piliečius 
Kviečia Organizuoti 
Lietuviy ALP Klubą

Darbininku Priešai 
( Bando Davisą 
Numesti nuo Baloto

for
Klubo

Yra šaukiamas svarbus 
vusių Lietuvių Wallace 
President . Balsuotojų 
narių susirinkimas ir prakal
bos tikslu suorganizuotj Ame
rikos Darbo Partijos Lietuvių 
Klubą? Mes, lietuviai Ameri
kos piliečiai, turėtume tuojau 
jin įstoti ir organizuotai dal^i 
vauti New Yorko miesto ma
joro. kitų valdininkų, taipgi 
U. S. senatoriaus rinkimuose, 
kurie įvyks lapkričio (Nov.) 
8 dieną, šių metų.

Susirinkimas ALP klubui 
organizuoti ir prakalbos atsi
bus lapkričio (November) 2- 
rą d., 8 vai. vakaro. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Prašome buvusius balsuoto
ju klubo narius ir kitus atei
ti ir atsivesti savo draugus 
pažįstamus. Kviečia buvę 
W. for P. K. nariai:

Amelia Burba, 
J. W. Thomson, 

V. Čepulis.

Penki Tammanės demokra
tų partijos nariai, ir vienas 
re pu bl ikonų partijos narys 

' Manhattan© 7-me assemblio 
d įstrik te pas teisėją Koch iš
kėlė bylą, kurioje reikalauja 
įsakyti numesti nuo baloto 
darbininkų atstovą Miesto 
Taryboje, vieną iŠ 11-kos nu

leistųjų, Benjamin J. Davis.
\ Davis atstovauja Harlemą, 

jalu antrą terminą, kuriam bu
vo išrinktas virs\ 63 tūkstan- 

Jįjais piliečių balsą.
Ragangaudžiai d\ksta, kad 

darbo žmonės — benamiai, 
gyvenantieji laužynuose, sun
kiai dirbantieji, persekioja-, 
mieji negrai ir baltieji biedni 
žmonės turi savo atstovą 
miesto įstatymų leidykloje, ir 
kad juos užtariantį jo balsą 
girdi visa šalis ir pasaulis.ir į! Tie ponai kreipėsi į micsta-

Vandalai Sužalojo 
38 Kambarius 
Liaudies Mokykloje

I vąją rinkimų tarybą numesti 
■ į j nuo baloto. Toji taryba 
i sakėsi įstatymiškai neturinti 
i galios Davisą numesti. Ta- 
įčiau, patogiai ragangau- 
džiarųs, sugestavo, jog tą ga- 

! linti padaryti piliečių byla. 
(Taigi, tokia byla jau yra. ži- 
[nant, kad ne darbininkai iš
sirenka ar skiria teisėjus, sun- 
; ku iš anksto spręsti, kuo 
į byla baigsis.

ta

įtūžęs ant Žmonos, 
Išdaužė Rakandus ir 
Tapo Pašautas

is ar sa-

Agotėlė Kenstavičiene, sopranas ir Konstancija 
Abekiene, altas, visoje plačioje Amerikoje pagarsė
jusios kaipo duetų dainininkės. Didžiojo New Yorko 
apylinkė išgirs jas Laisves koncerte.

I Vladimir Dilov, Bašso
Dilo^Xyra pagarsėjęs kaipo operų ir koncertų dai

nininkas. Šiame Laisvės koncerte mes jį pamatysime 
ir išgirsime jo griausmingą basso balsą, o šiam kon
certui jis specialiai pasiruošia. C-

Biruta Senkiūte, sopranas
Ji yra atvykusi iš Minersville, Pa. ir jau "kelinti 

metai kaip j-i čia New Yorke lanko balso lavinimo 
konservatoriją. . Ji jau pilnai pasiruošusi geriems 
koncertams. Taigi mes ją matysime ir girdėsime 
Laisves koncerte.

Doris Chuberkyte, smuikininkė
Gražiu smuiko solu šiame koncerte duos mums 

Doris Chuberkytė iš Fairlawn, N. J. Mes ją kartą 
girdėjome, tad geidžiame kuodažniausia išgirsti.

Rusų šokikų Grupe
Jau visi pasiilgome rusu šokiku, šiame Laisves 

koncerte turėsime ir juos. Taipgi dainuos ir vietinis 
Aido Choras. Jo mokvtoias George Kazakevičius?rū
pestingai mokina Aido Chorą šiai gražiajai Laisvės 
iškilmei.

Kiekvienas nasirūninkite būti šiame koncerte ir 
pasinaudoti tais puikiais talentais, kurie aukščiau 
suminėti.

Buvo Tikimasi
Pienių Streiko

mire

Gale praėjusios savaitės, 
mokyklai užsidarius šventa
dieniui, vandalai įsibriovė mo
kyklon 28-ton, esančion prie 
Anthony Ave. V Mount Hope 
Palace, Bronxe. Tyrinėtojai 
aprokuoja, jog 
siautėti apie 
daugiau asmenų.

Ko tenai nepadaryta? Leis
ta vanduo, laistytas . gaisrui 
gesinti chemikalas. Išmėty
tos, sudarkytos, sužalotos 
knygos, ištaškytas rašalas, 
išmėtyti žaislai mažųjų moki
nių kambariuose, keli langai 
išdaužyti. Sienos apipecko- 
tos nešvariais išsireiškimais.

Bent trys kambariai taip 
sužaloti, jog jų visai negalė- • 

• šią vartoti, esą reikalingi di
džių pataisų. Nuostolių suma ( 
dar neaprokuota, tačiau tiki- i 
masi, kad ji bus nemaža. Ta 
pati mokykla buvo apžalota ir ( 
pernai, bet kiek mažėliau, “* 
gu šiemet.

Bruce Laing, 29 metų, 
pos darbininkas, tapo žmo
nos patrauktas teisman už 
nedavimą pinigų pragyventi. 
Nemačius jo algos, sunku pa
sakyti, ar \ jis būtų išgalėjęs 
tą išpildyti, tačiau jo žmonai, 
su dviemis kūdikiais, laukian
čiai trečiojo, aišku, pinigai 
buvo reikalingi. Tad jų ne
gaudama kitaip, .- pareikalavo 
teismo keliu.-

Parėjęs iš teismabučio, 
Laing nusprendęs eiti pas 
žmoną bandyti susitaikyti. 
Tačiau pirm to su draugu nu
ėjęs paimti “ant drąsoj.” Be- 
sidrąsinant, gerokai pavėlavę, 
nuėję į jos butą 9:30 vaka
rą, o dar gal ir per drąsūs 

; buvę, nes su žmona tuojau 
aP (.susibaręs. Tuomet vyras pra- 

daužyti ir,

• šiuos žodžius rašant, anks
ti spalių 24-tos rytą, derybos 
tarp pieno kompanijų ir pie
no išvežiotoji) tebebuvo už- 
kliuvusios. tebgręsė darbinin
kų streikas, • buvęs žadėtas 
pradėti popietį, 4 .valandą. 
Jeigu streikas įvyktų^ jis pa
liestų 15,000 išvežioto.]ų ir 
apie 11,000,000 vartotojų 
New Yorko didmiestyje ir ar
timose apylinkėj.

Derybose su unija — AFL 
Teamsters — dalyvauja 141 
firma, ir valdiniai taikytojai.

Savininkai norėjo panaikinti 
vežiojimą pieno sekmadieniais 
ir bendrai visiems nukapoti 
algas po $4 ir $5.

Darbininkai priešingi pa
naikinti patarnavimą sekma
dieniais,- nes tas išmestų iš 
darbo apie 3,000 draiverių, 
sako jie. Taigi jie reikalauja1 
po $10 algos priedo ir kom
panijų finansuojamo pensijų 
ir bendrai gerovės plano.

Veronika Vaicekauskas, 56 
metų amžiaus, mirė spalių 20 
d., namie, 97 Meserole Street, 
Brooklyne. Pašarvota 
Aromiskio koplyčioje, 
Metropolitan Avė. 
ta spalių 
pinėse.

Paliko 
Alisę ir 
Antaną.

nuliūdime 
du sūnus,

buvo 
423 

Palaido- 
Jono ka-

dukterį

draugui pavykę jį numalšin
ti ir išsivesti, tačiau kieme su
sitikę, jau atvykstančią po
liciją, kurią pašaukė kaimy
nai. f

Laing, sakoma, pagrasinęs 
i ir policistams revolveriu. Nie- 

sakoma, kėsinęsis ant žmonos | ko nelaukę ,du uniformuoti ir 
su peiliu, bet jo draugas jį du detektyvai policistai visi 

venti iki 70 metų, o berniu- sulaikęs.
kai iki 65 metų.

ne-

Metropolitan _____
draudos kompanija skai-^ėjęs rakandus 
čiuoja, kad dabar geman^ 
čios mergaitės galės

Kai 
sakyti, 
lyno 

.“praismoikeris
/per ilgą 
matytas 
muose. 
kaip perkūnas giedrią dieną,
Buivydas trenkė per Keleivį 
(spalių 12-tos laidoje), būk 
komunistai siūlo siuvėjams 
sovietus. Tokį jis išgirdęs 
pranešimą Iš lokalo pildomo
sios tarybos sekretoriaus V. 
Ubaros praėjusiame lokalo 
susirinkime.

Rodosi, susirinkime kriau
čių buvo pusėtinai, bet nie
kas sekretoriaus tokio prane
šimo negirdėjo. Taipgi nie
kas negirdėjo, kad už laiky
mą posėdžių dirbtuvių čerma- 
nai reikalautu mokesties, kaip 
tą bando Buivydas čermanams 
primesti.

Mano buvo sumanymas, kad 
pildomoji taryba su lokalo de
legatu savo posėdyje duotų 
čermanams .patarimus apie 
naujus unijos išleistus įstaty
mus, kad juos čėrmanas galė
tų pranešti dirbtuvėse darbi- 

! n inkams 
kus d ir 
ja apie naujus unijos įstaty
mus siūliau tam, kad dėl jų 
nežinojimo vienas ar kitas 
darbininkas nenukentėtų ne- 
gaviipu savo vakacijų ar šven
čių mokesties.

Tą mano sumanymą Buivy
das bando perstatyti kriau- 
čiams kaipo sumanymą so
vietų. Kadangi artinasi me
tiniai lokalo rinkimai, Buivy
dui reikia ką nors " užpulti, 
gal kriaučiai jį vėl išrinks lo
kiai© “praismeikeriu.”

. Ateinantį lokalo susirinki
mą reikėtų paklausti Buivy
do: “Kada tau ]okalo pildo
mos -tarybos sekretorius tokį 
pranešimą davė ?”

| Dabartinė mūsų lokalo val
dyba su delegatu elgiasi de- 
mokratini-ai, eiliniams unijos 
nariams ir dirbtuvių čerma- i 
nams pildomosios tarybos du-

r Pasiekti darbinin- 
uvese su informaci-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Svarbus Sveikatos Kultūros Klu
bo susirinkimas. įvyks spalio (Octo
ber) 27 d., kaip 7:30 vai. vakare, 
Laisvės salėje, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Būtinai visi nariai 

ir narės dalyvaukite, nes turime 
aptarti žieminio sezono veikimą ir 
jie.škoti susirinkimam vietos. — S. 
K. K. pirm. J. W. Thomson.

x (235-236)
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
T7 i j 11—2 dienomValandos: į c_s vnknraip

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVcrgreen 4-0203

’ W W W 1' 1, 1 • r " W * ,

Egzaminuojant Akis,:
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins
Mary Davis, x54 metų am

žiaus, gyvenusi (342 Metropo
litan Avė., Brooklyne, mirė 
spalių 23 d., Greenpoint ligo
ninėje. Pašarvota Garšvos 
šermeninėje, 231 Bedford 
Ave. Laidos ketvirtadienį, 
spalių 27 d., šv. Jono kapinė
se.

Paliko 2 dukteris, 3 anūkus 
ir kitus gimines.

Antanas Jablonskis, 60 me
tų amžiaus, gyvenęs 77—3rd 
Ave., New Yorko mieste, mi- 
re spalių 19-tą. 
tradienį, spalių 
Island National

Liko pusbrolis 
kubs, gyvenantis

Abejomis virš minėtomis 
laidotuvėmis rūpinasi grabo- 
rius Juozas Garšva.

Laidos an- 
25-tą, Long 
Cemetery. .

Peter Ja- 
Baltimorėje.

Teheran. — Per riaušes 
laike rinkimų Laristan pro- 

įvincijoj 4 asmenys tapo užJis į draugą šovęs, keturi kartu paleidę į jį po šū-(«o*i*v**.y« . 
| bet nepataikęs. Pagaliau, | vį. Laing vargiai pasveiksiąs. Imuš.ti ir 4 sužeisti.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. sf. 2-8842

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.

rys yra atdaros, kiekvienas 
gali atėjęs duoti savo sumany
mus gerovei savo unijos i)’ na
rių.

Politikieriai ir kavalkinio 
darbo darbininkams “praisų” 
darytojai be reikalo kriau
šiams peršasi. Gal socialistų 
19-‘tos kuopos nariams ir jo 
moteriai patilę toji Buivydo 
buvusi paskirta kavalkinė mo
kestis, bet kiti kriaušiai buvo 
dėl tu “praisų” nuskriausti.

Rodosi, visiems buvusiems 
praėjusiame susirinkime Jiš J. 
Goldo, pranešimo buvo yaišku 
A maigam o i tų 
mai bėgiu 4O 
siekti to. ką 
me, kas nors 
dirbti ir 
nymus. xui .
mų yra vakacijomis ir šventė
mis gaunamoji 
goję pašalpa, 
mas delegatu, 
susirinkimo ir 
Keleivyje rašė, kad lietuviškų 
dirbtuvių šermanai puikiai 
darbuojasi dirbtuvėje ir abel- 
nai unijoje. O dabar kaip iš 
kanuolės šovė, kad čermanus 
reikią mesti laukan.

J. Stakvilevičius.

Tūkstančiai Piliečių 
Stovėjo Lietuje 
Mitinge Davisui Ginti

unijos aisieki- 
metų. Kad at- 
šiandienį turi- 
turėjo unijoje

duoti naujus suma- 
Tarpe gerųjų atsieki-

mokestis ir Ii- 
Kadaise, būda- 

rašydamas iš 
pats Buivydas

Kriaučių Atydai!
Spalių (Oct.) 26 d., 

vakaro, įvyksta kriaučių
7:30 
svar-

merikos Piliečių Klubo patal
poje, 280 Union Avė. Kriau- 
čiai ir kriaučkos būtinai visi 
ir visos dalyvaukite, mes jus 
kviečiame. Jūs turite supras
ti, kad svarbus susirinkimas 
yra jūsų pačių reikalas ir kad 
minėtu laiku turite pribūti.

, J. S.

.Jo motorcikliui susidūrus 
privatišku auto Bellmore,

policiętas Frank Klepper 
tąpo sužeistas, nugabentas li
goninėn.

su

Spalių 22-ros popietį Har
leme įvyko tokia demonstra
cija, kokios tojo miesto daly
je gyvenantieji nebuvo mato 
nuo Scottsboro laikų?

Trylika tos susiedijos žy
miausių politinių, religinių, 
unijinių ir kultūrinių organi
zacijų vadų išėjo kalbėti už 
Daviso išlaisvinimą. Gi tūks
tančiai susirinkusios publikos 
nesiskirstė net smarkiam lie
tui užėjus, tarpgatvis ir šali
gatviai prie 126th St. ir Le
nox Ave. buvo užtvenkti gy
vuoju mūru suėjusių reikalau
ti savo atstovui laisvės ii/'gin- 
ti savo teisę turėti mięstopįsta- 
tymdavystėje atstovą.

Vyriausias kalbėtojas 
tas Pau-1 Robeson greta 
pareiškė:

“Didžiuojuosi proga
ti čionai kovoti demokratijos 
mūšyje greta Ben Davis.”

Artistas sakė, kad liaudies 
veikla gali atkeisti teismų 
nuosprendžius iy išgauti nu
teistiesiems išlaisvinimą po 
kaucijomis iki federalio dis- 

' trikto teismo apeliacinė divi- 
: zija peržiūrės bylą. O ge
riausia garantija laimėti teis
muose, sakė Robesonas, būtų 
iš naujo išrinkimas Davison 
kaunsilmanu, kur būdamas ji
sai yra padaręs daug 
darbo žmonėms.

artis- 
kitko

stovė-

goro

pra«Anglų laivas Barthia 
jusį sekmadienį atplaukė N(Av 
York o uosta n’ 15 valandų pa
vėluotai dėl audrų ant At- 
lantiko.

LKK Nariams
Lietuvių Kultūros Klubo 

svarbus susirinkimas įvyks 
spalių 25-jtos vakarą, papras
toje vietoje. Visi ateikite.

Valdyba.

PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

(7P-TO-DATE

3? Ten Eyck St., Brooklyn, N.

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Telefonas: EVergreen 4-8174

DANTŲ GYDYTOJAS y

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. f

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

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

71 TDD’C R A D 411 grand street /j U r r O D All BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop. 7
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

-TELEVISION/TelefonaN 
EVergr®en 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

' SAVININKAI
RESTAURACIJA BROOKLYNEPUIKIAUSIA L,

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAI

282 UNION AVENUE BROOKLYN^ jN.^
v T<*. /'.Verrreen 4-9?12

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith Antr., Spalių 25, 1949




