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Milijonas Balsų Kalifornijoj.
Rastenis “Žmonėse.“ 
Dr. Devenio Nuomonė. 
“Raudoni Ponaičiai“

Dipukuose.
Rašo R. MIZARA
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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Dienraščio “PM” korespon
dentas, važinėjąs su Wall- 
ace’u vakarinėse valstijose, 
praneša tokią naujieną:

“Jei Kalifornijos politinia
me klimate tarp dabarties ir 
lapkričio menesio nieko ne
laukto neįvyks, tai trečiosios 
partijos kandidatas Henry A. 
Wallace lengvai gaus 1,000,- 
000 balsų, kuriuos jam užti- 

, krina jo rėmėjai.“
Kalifornijoje vienas milijo

nas balsų Wallace’ui!. . .
Jeigu Kalifornijoje vienas 

milijonas, tai Newmili jonas, tai New Yorko' 
valstijoje jis privalo gauti ne
mažiau dviejų!

Jei tik progresyvė visuome
nė'“stovės ant kojų,” tai jis 
gaus daugiau, negu tiek.

Wallace’o popui i a r u m a s I 
Amerikos liaudyje vis auga.
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EGIPTO ARMIJA 
ARTĖJA PRIE 
JERUZALĖS ■
Žydai ir Arabai Vieni 
Kitus Atakuoja iš Oro

Kairo. — Egipto kariuo
menė įsiveržė į Hebroną ir 
pasiekė Bethlejų. Egiptėnai 
jau šeštadienį, stumdami 
žydus atgal, užėmė pozici
jas tik už ketverto mylių 

, nuo Jeruzalės.

Juozas Tysliava buvo iš
siuntęs Rastenį “į žmones.” 

—Važiuok, Vincai, —sakė 
■jis, — j provinciją, paklausyk, 
ką kalba žmonės, ir nepa
miršk parvesk pinigų...

Nuvažiavo Vincas Waterbu
rin, klauso jis, ką kalba žmo
nės ir prašo pas juos pinigų, 
pinigėlių.

Va, ką Rastenis išgirdo: 
. “Dr. Devenio nuomone, gal 
tik komunistiški lietuvių kal
ba leidžiamieji laikraščiai sa
vo skaitytojus šiek tiek pa
tenkina. Tiesa, sako, jie ir 
‘kalėdoja’ pas skaitytojus la
bai uoliai, bet ir gauna, ka
dangi skaitytojai taip pat jau
čiasi, kad gauna tai, ko nori. 
O visi kiti lietuviškieji laikraš
čiai Amerikoje... nepatenki-!Ham Green ketino raginti 
na savo skaitytojų. Jie... Senato komitetą Washing- 

^kininkas: it°ne, kad atmestų reakcinį 
non išimti is žemes kuo dau- bilių, kurį Kongre-
giausia derliaus, bet nenon gQ Atsįovu RQmai jau prj- 
dirvai duoti trasu. . . (V-be;- - XT vv, \ ; i \ >eme. Nors bihus pirmoj vie-

Tenka žinoti, jog Dr. De- i .. .
venis yra tautininkų šulas, nistus, bet Jis galėtų būti 
priklausąs smetonininkų*.»eli- , naudojamas kaipo, buožė 
tuif ‘ *. prieš darbo unijas, sakė

Nusičiaudėjo 
tai išgirdęs, ir 
Bačiūna Taboro 
davotis.”

Tel Aviv.— Izraeliaus la
kūnai bombardavo įsiveržu
sius egiptėnus Gazoje, Vi
duržemio Jūros pakrantėje, 
ir atakavo Transjordano 
kariuomenę šufate, arti Je
ruzalės. Žydų Irgun kovu-| 
nai įsiveržė į Ramleh. Ne 
tik Egipto, bet ir Irako la
kūnai, vartodami angliškus 
lėktuvus, bombarduoja žy
dus Tel Avive ir kitur.
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Jau du nariai CIO United Packinghouse ■ Workers tapo > skebu užmušti pikietuose 
prie už^treikuotų skerdyklų, tačiau unijistai nepasiduoda nusiminimuij neleidžia bo- 

• sams sulaužyti ju eiles ir unija; Čia matosi masinis pikietas prie Kansas City 
skerdyklos, parodantis firmoms, jog šaukimas darbininku atgal į darbą be laimėji

mų bosams nepavyks. .
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Skerdyklų Streikieriai ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nutarė Grįžti Darban 
Trijose Kompanijose Tel Aviv. — Arabų arti

lerija sužalojo daug istori
nių bei religinių pastatų Je-

Panaikint Neamerikinį
Komitetą, Reikalauja
Valdžios Darbininkai

MUNDTO BILIUS BŪTŲ 
JAU FAŠIZMAS, PAREIŠKĖ 
ŽYMUS ADVOKATAS
Pamatinis Reikalas-—Visom Darbo Unijom Išvien Veikti; 
Leo Pressman Sako," “Tik Wallace Kalba už Darbininkus”
. Atlantic ; City, N. J. — 

CIO Kailiasiuvių Unijos su
važiavimas nutarė pataisyti 
unijinę konstituciją taip, 
kad-būtų stropiai baudžiami 
tokie unijos pareigūnai, ku
rie darytų skriaudingus 
skirtumus, darbininkams dėl 
jų spalvos, tautybės, religi- 
jęs ar politinių įsitikinimų.

Leo Pressman, buvęs vy
riausias CIO advokatas, 
kalbėdamas suvažiavime, 
pareiškė:

“Dabar yra tik viena po
litika, būtent — susivienyti 
CIO, Darbo Federacijos ir 
Geležinkel. unijoms (Bro
lijoms) prieš kompanijas.

Dabar tik vienas balsas te-, 
skamba plačiojoj politikoje*’ 
už darbininkų reikalus — 
tai Henrio Wallace’o bal
sas.”

Kas liečia Mundto bilių, 
Pressmanas
žingsnis nė tik linkui fa
šizmo, tai — fašizmas.”

Jis kreipė dėmesį į tai, 
jog abidvi senosios partijos 
Kongreso Atstovų Rūmuos 
se užgyrė tą bilių.. '“Jeigu 
jums kas šnekės apie De
mokratų Partijos liberaliz
mą (demokratinę laisvę), 
tai paklauskite, kas balsavo 
už Mundto bilių Kongreso ' 
Atstovų Rūmuose.”

Wm. Green Reikalauja 
Atmest Mundto Bilių

New York.'— Darbo Fe
deracijos pirmininkas Wil-

dyklų streikieriai, CIO. uni-į 
jistai, masiniuose susirinki- Tel Aviv. — Žydų lėktų-

Atlantic City, N. J. — 
Pasibaigė Valdinių Darbi-

DEWEY LAIMIS PRIEŠ 
STASSENĄ OREGONE

Portland, Ore. — Repųb-

muGse nubalsavo grįžt dar- vai bombardavo įsiveržusių
ban Į Armour, ‘ Swift, ir 
Cudahy skerdyklas, kurios 
pakol i n algą 9 centais va
landai ir sutinka tartis su 
unija visais ginčijamais 
klausimais.,

Bet streiko vadas Her
bert March ragino tęsti ko
vą prieš Wilsono skerdyklų

! Palestinon arabų pozicijas į 
šiaurę ir pietus nuo Jeruza
lės.

■toj atkreiptas prieš komu- į kompaniją, nes jinai atsisa-

p. Rastenis, Green 
nudūmė pas 
farmon “ro-

pasikalbėjime 
spaudos atstovais.

su

ko derėtis su unija ginči
jamais Klausimais ir ketina 
nepriimti darban veikles
nius streiko dalyvius.

Bačiūno fanno.įe tautinin
kai nusitarė sudaryti vieną 
savo organizaciją ir klabinti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
duris, kad įsispraudus vidun.

šnekama, jog klerikalai su
tinka,. tautininkus Tarybon pri
imti, bet dar nežinia, >ką pa
sakys klerikalų bendradarbiai 
socialistai ir sandariečiai.

Jeigu tautininkams pavyks 
Tarybon įsiskverbti, tuomet 
visi bendrai sieksis dar dau
giau išimti iš žemės derliaus, 
bet neduoti dirvai trąšų.

Kiekvienam, tačiau, yra ži
noma. ko susilaukia ūkinin
kas, kuris žemės netręšia, o 
ją tik išnaudoja!

“Yra pastebėtą, kad kartu 
su naujais atvykėliais iš Eu
ropos pasimaišo ir i 
ponaičių...

“Tokių raudonų dipukų, gir
dėti, labiau pasitaiko tarp Ka- 
nadon atvykusiųjų, nei

SENATAS PALAIKE 
PREZ. TRUMANO VETO

Vaikai Skraidė.
“Pasiskolintu” Lėktuvu

MIRĖ GARSI RUSĖ 
MOKSLININKĖ

Maskva. — Numirė sovie
tinė mokslininkė Marija 
Petrova, 75 metų amžiaus. 
Ji buvo bendradarbė gar
siausio pasaulyje ruso fizi
ologo L P. Pavlovo. 1940 
metais Petrova buvo gau
singai Sovietų vyriausybės 
apdovanota už originalius 
nervų ligų tyrimus.

ninku - Tarnautojų Unijos ilikonų balsavimuose Ore- 
suvažiavimas. Tarp kitko, Igon valstijoje dėl kandida- 
jis priėmė rezoliucijas, rei-! tų į prezidentus daugiau 
kalaujančias: I piliečių pasisakė už New

Panaikint kongresmanų Yorko valstijos gubernato- 
Neamerikinės Veiklos Ko-1 rių Tomą Dewey, negu už 
mitetą;'kovot prieš Tafto- Stasseną, kaip praneša As- 
Hartley’o įstatymą, atme- sociated Press, 
tant jo reikala'ujamas prie
saikas prieš komunistus; 
svarstyt unijos skyriuose 
(lokaluose) trečiosios (Wal- 
i'icę’o) partijos programą, 
atsižvelgiant į tai, kaip De
mokratų? ir Republikbnų 
Partijos kenkia darbininkų 
judėjimui.

Prez. Tnimanas Užgyrė 
Oro Jėgų Didinimą

Jugoslavija pareikalavo, 
kad Egipto valdžia paliuo- 
suotų didelį skaičių jugo
slavų, kuriuos Egipto poli
cija areštavo.

Washington. —Prez. Tru
manas vetavo (atmetė) 
kongreso priimtą bilių, rei
kalaujantį, kad kongresinis 
komitetas įsakytų valdžios 
agentams FBI kvosti parei
gūnus, kuriuos prezidentas 
skirs Atominės Jėgos Ko
misijos nariais. Prieš Tru- 
majio veto balsavo 47 sena
toriai, o už 29. Taigi sena
tas nesudarė dviejų trečda
lių balsų,* reikalingų užgirt 
bilių kaip įstatymą, nepai
sant prezidentinio atmeti
mo. X

Oklahoma City, Okla. — 
Džimis Bodard ir Ronaldas 
Peterson, 11 ir 12 metų vai
kai, vogtinai įlipo į.lengvą
jį T. Helerio lėktuvą ir pa
tys, pakaitomis jį vairuoda
mi, nuskrido 120 mylių, iki 
lėktuvas nutūpė. Tuomet jie 
“pasiskolino”' farmerio ark
lį ir jojo namo, iki policija 
iuos sustabdė. V

Areštuoti vaikai sakė, 
kad jie iš paveiksluotų pa
sakojimų tūluose žurnaluo
se “išmoko” lėktuvą vai
ruoti.

Marshallo Planas Apsukąs 
Galvą ir Vokiečiams

Berlin. — Amerikinis 
Marshallo planas su savo 
žadamais šimtais milionų 
dolerių vakarinei Vokietijai 
klaidina ir daugelį vokiečių, 
kaip pareiškė Wilhelm 
Pieck, komunistų vadas, 
Socialistinės Vienybės Par
tijos pirmininkas.

Naujas Sovietų Atstovas 
L Tautų Saugumo Taryboje

London. —Iškriko keturių 
didžiųjų talkininkų užsieni
nių ministrų pavaduotojų 
derybos dėl taikos sutarties 
'su Austrija.

Washington. — Prezid. 
Trumanas “nenoromis” pa
sirašė Kongrešo nutarimą 
padidinti oro jėgas nuo 56 
lėktuvų - lakūnų* grupių, iki 
70 grupių. Kiek jų yra gru
pėje, tatai slepiama. Tru
manas pirmiau siūlė 66 gru
pes.

Kongresas paskyrė $3,- 
198,000,000 oro* jėgoms stip
rinti. Tomis lėšomis bus pa
statyta 2,727 naujų kalinių 
lėktuvų per 6 mėnesius iki 
2 metų.

REIKALAUJAMA J. TAUTŲ 
ARMIJOS PALESTINAI

Washington.— Izraeliaus 
raudonų valstybės laikinasis prezi

dentas dr. Chaimas Weiz- 
mann šį antradienį tarsis są 
prez. Trumanu.

Anglija Kalta už Karą prieš 
Izraeliu, Sako Gromyko

• v 4i šią

Šitaip rašo Vienybėje 
z as Valtys.

Kas dabar su tokiais 
jais atvykėliais” daryti? Ra

šytojas nepasako. !
kas “raudonų pokaičių” kak
tos dar nėra pažymėtos rau
donais ženklais.

Drįstu daryti tokią prana
šystę : po kokių penkerių me
tų daugumas lietuvių dipukų, 
dirbančių miškuose ar fabri
kuose, pataps “raudonais po
naičiais.”

JllO-

‘nau-

Amerikonai Nesužindsią 
Nukritusio Karinio Sovietų 
Lėktuvo Slaptybių

Seoul, Korėja. — Nukrito
Mat, kol Taimerikinę Korėjos pusę

karinis Sovietų lėktuvas 
Jak-19. Kapitonas Feodor 
Osmakov tada sudegino sa
vo lėktuvą, kad amerikonai 
nepasinaudotų jo sekretais. 
Amerikonai suėmė ir kvo£ė 
Osmakovą. Jis gi, reikalau
damas paliuosuoti, ątsisako 
valgyti, j

Lake Success, N. Y.— Sq- 
vietų Sąjungos atstovas 
Jungtinėse Tautose,’ And
rius Gromyko kaltino Ang-^ 
liją už veiklų arabiškų kraš
tų karo rėmimą prieš Izra- 
eliaus valstybę Palestinoje. 
Gromyko vėl reikalavo, kad 
Jungtinės Tautos verstinai 
sustabdytų arabų-žydų ka- ’ 
rą Palestinoje.

Washington. — Senatas 
ims svarstyt sumanymą dėl 
įleidimo Amerikon 100,000 
europinių pabėgėlių per 2 
metus.

Prezidentas Ragina Įsteigt 
Alaskos Valstiją

Washington. — Prezid. 
Trumanas prašė kongresą 
negaišuojant nu tart pada
ryti Alaska 49-ta valstija. 
Kongresas atidėjo siūlymą 
perorganizuoti Hawaii salų 
teritoriją į naują valstiją.

TAI MONARCHISTAI 
NUžUDe AMERIKONŲ 
KORESPONDENTĄ

Graikų partizanų koman- 
dierius generolas ' Markos 
pareiškė per radiją, kad 
Graikijos monarchistų val
džios agentai nužudo ame
rikoną radijo koresponden
tą George Polką todėl, kad 
Polk savo pranešimuose pa
rodydavo žmogžudiš k u s. 
monarchistų darbus.

*

New York. — Laivu 
“Queen Mary” atplaukė So
vietų užsienio reikalų mini
stro pavaduotojas J. A. Ma
lik. Jis užims Andriaus Gro
myko vieta Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje. Maliką 
pasitiko Sovietų konsulato 
nariai ir Lenkijos, Jugosla
vijos ir Čechoslovakijos at
stovai Jungtinėm Tautom. 
Gromyko grįš Sovietų Są- 
jungon, sakoma,'ilgokai pa
silsėti. Taip pat manoma, 
kad sovietinė vyriausybė 
duos Gromykui aukštą po
litinę tarnybą.

Methodistų Bažnyčia Ragi
na Ameriką Susitart su 

Sovietų Sąjunga
New York. — Rytinių 

valstijų methodistų bažny
čios suvažiavimas savo pa
reiškime kritikavo karinius 
Amerikos grūmojimus ir 
ginklavimąsi specia 1 i a i 
prieš Sovietų Sąjungą. Sy
kiu suvažiavimai papeikė ir 
Sovietus, esą, už “atkaklu- 
ma.” c

Methodistų suvažiavimas 
taipgi reikalavo atmest bi- 
liu dėl' verstino kariuome
nėn ėmimo.

Lake Success, N. Y.
Jungtinių Tautų paliaubų 
komisija atsišaukė į Sau
gumo Tarybą, kad atsiųstų 
Palestinon stiprias karines 
jėgas; kurios turėtų sustab
dyti arabų - žydų karą. So
vietų delegatas Andrius 
Gromyko iš naujo ragino 
Saugumo Tarybą užgirti 
Amerikos siūlymą, kuris 
reikaląuja liepti arabam ir 
žydam nustot kariavus.

Protestas Lebanui prieš 
Amerikiečių Pagrobimą v

I

Washington. — Jungtinės 
Valstijos užprotestavo, kad 
arabiškojo Lebano valdžia 
pagrobė ir įkalino 40 Ame
rikos piliečių, kurie ameri
kiniu, laivu Marine O&rp 
plaukė į Palestiną. Ameri
kos Valstybės departmentas 
reikalauja, kad Lebanas 
juos tuojau paliuosuotų.

Viena. — Austrijos So
cialistų Partijos vadai 
smerkė premjero pavaduo
toją Adolfą E. Schaerfą, 
girdi, už “pritarimą Sovie
tams.”

Belgrad. — Jugoslavijos 
švietimo ministerija pakar
tojo, kad gimnazijose turi 
būti dėstomas ir marksiz
mas - leninizmas.

ANGLIJA BIJO, KAD 
AMERIKA NEPRALEIS
TŲ GINKLŲ ŽYDAM

London. — Anglija gink
luoja arabiškus kraštus 
prieš Izraeliaus valstybę. 
Bet Anglijos valdžia bijo, 
kad Jungtinės Valstijos ne
leistų Izraeliui pirkti ginklų 
iš Amerikos. *

Varšava.— Lenkijos 
stiečių Partija nutarė 
dalyvauti Valdžioj.

Val-
vel vietų atstovas Andrius Gro

myko išjuokė Anglijos pa

 

sakojimą, būk žydų-krabų 

 

karas esąs nepavojingas 
tarptautinei taikai.

Karine amerikonų vy
riausybė Bavarijoj užgyrė 
speciales racionavimo kor
teles, pagal kurias minis
trai gaus daugiau maisto, 
negu ktyt piliečiai.

Stockholm. — Greit iš
vyks Palestinon Švedijos 
grafas Folke Bernadotte, 
kurį penki didieji talkinin- . 
kai paskyrė kaip žydų-ara- 
bų taikytoją.

Amman. — Transjordano 
karalius Abdullah sumezgė 
draugiškumo ryšius su atsi
lankiusiu Syrijos preziden
tu.Rio de Janeiro. — Angli

ja pasirašė palankios abipu
siškos prekybos sutartį su 
Brazilija.metu.

Guatemalos valdžia leido 
sugrįžti 44 vokiečiams, ku-’ Tai reikšmingas dalykas ir 

jis žydų tautai šiuo metu la
bai labai brangus.

fe

K

Iš Izraeliaus pranešama, 
jog žydai jau pradėjo leisti 
veiklon lėktuvus.

Vadinasi, jie jų jau gauna.

Egiptb artilerija bombar
davo žydų koloniją Beit rie buvo deportuoti karo 
Ešel. ,

Jeruzalėje žydų kovūnai 
kontr-atakuoja arabus.ORAS.—Būsią šilčiau.
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Jungtinių Valstijų amba
sadoriui Maskvoje gegužės 
4 dieną atsilanko pas Ta
rybų Sąjungos užsienib rei
kalų ministrą ir įteikia jam 
notą. Toje notoje jis kalba 
apie pašiurkštėjusius san
tykius tarpe Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų/ 
Jis duoda suprasti, kad rei
kėtų abiems šalims susieiti 
ir pasitarti.

Tarybų Sąjungos minis
tras gegužės 8 dieną per 
radiją ir spaudoje paskel-' 
bia1 savo atsakymą į mūsų 
ambasadoriaus notą. Jis pa
tiekia • savo argumentus 
mūsų ambasadoriaus iškel
tais klausimais.

Visas pasaulis sužinojo, 
kaip dalykai stovi, ko kuri- 
pusė laikosi. Visas pasaulis, 
per tiek daug metų slėgtas 
naujo karo pavojaus šmėk
los, lengviau atsidūsta. Vi
sur prasideda diskusijos. 
Pagaliau diplomatai sudėjo 
savo kortas ant stalo vi
siems matyti!

Prabėga keletas dienų.

ambasadoriui nebebus gali
ma nueiti -ir slaptai pasikal
bėti su užsienio reikalų mi
nistru? Kur mes, diploma
tai pasidėsime, jeigu mūsų 
darbus pradės visuomenė 
diskusuoti ? Tarybų žemės 
vadai padarę nedovanotiną 
klaidą.

Pats taikos reikalas, ku
rį iškėlė Smitho ir Moloto
vo' notos ir Wallace ir Sta
lino ląiškai, bandomas pa
skandinti tvane'žodžių apie 
tai, kad niekas neturėjęs 
teisės be susitarimo ir su
tikimo iš anksto paskelbti 
reikalą viešai.

Šis'reikalas dar kartą at
kreipia .visuomenės dėmesį 
į viešąją ir slaptąją diplo
matiją. Pirmutinį “nusidė
jimą” bus papildę bolševi
kai, kurie W17 metais vi
sam pasauliui paskelbė ca-‘ 
rištinės Rusijos slaptas su
tartis su kitomis Šalimis. 
Tai buvo taip pat “žiauriai”

’ Skeltai - '
f ' *

Tuojau po to, kai Rooseveltas patapo įpūsų šalies’ 
prezidentu ir kai Kongresas pravedė Wagnerio įstatymą, 
Amerikoje streiklaužiai - skebai buvo lyg ir pranykę.

Būdavo, kai darbininkai išeina streikan, tai labai re
tai kur samdytojai griebiasi už samdymosi skebų strei
kui laužyti,’Tik visai-mažose įmonėse, hoteliuose ar res
toranuose tai buvo jaučiama, bet nė visur.

Pastaruoju laiku skebas amerikiniame gyvenime ir 
vėl užima “savo vietą”. Tai yra'dėl to, kad šiandien šam- 

* dytojai jaučiasi galingi, kad jų pusėje stovi šalies admi
nistracija, kad jie tūri savo rankose Tafto-Hartley įsta
tymą; dėl to, kad patys darbo unijų vadai daugiau dėme
sio kreipia į “kovą su komunizmu” negu į kovą už dides- 
nį> žmoniškesnį darbininkams duonos kąsnį.

Prieš keletą savaičių New Yorko biržoje (Wall stry-
te) buvo sustreikavę baltakalnieriai darbininkai-tarnau- 
tojai. Policija taškė streikieriams galvas ir samdė skebus 
streikui sulaužyti. • ____ o _____  ___ c

Štai, šiuo metu dar vis streikuoja mėsos pramonės I Trečiosios Partijos kandi- 
darbininkai, Mlatome, kas darosi. Samdytojai, skebų ir! jatas Henry Wallace pa- 
policijos pagalba, siekiasi streiką sulaužyti. Jau įvyko i skelbia savo atvira laišką 
ne vienas susirėmimas tarp skebų ir policijos *iš vienos Stalinui. Jis patiekia kon-' 
pusės ir streikuojančių darbininkų — iš kitos. krėtę .programą. Jis nori, i

Arba va, streikuoja Chryslerio automobilių dirbėjai ■ a^į šalys susieitų ir pa-
— apie 75,000 darbininkų. Ką gi čia matome? -sitartu. * " seniai reakciniuose

Spauda skelbia, jog esą verbuojami skebai streikui j Wallace laišką atsiliepia i mateliuose buvo . kalbama, 
laužyti! \ • . _ i Stalinas. Jis- mano, kad bus pateiktas Kongre-

Skelbiama, jog samdytojai ryžtasi organizuoti skebų ! Wallace patiektoji progra- isui bilius, kuris Komu- 
gaujas ir naudoti jas visur, kur tik kyla streikas. gau puikiai patarnauti ūistų Partijos neminės var-

Kiekvienam aišku, jog skebai niekad darbo nedii'bo 'a|^įeju gapa atstovų pasita-' padarys ją nelega
li’ nedirbs. Samdytojai juos samdo tik streiko metu; kai • pį^uf pagrmdu. Tarybų ša- ^ka. Kaip tik toks yra 
streikas baigiamas, tuomet skebai paleidžiami ir naudo-: pes varcĮu jjs ^1 išreiškia MuncĮt Bilius. Visame jame 

troškimą su amerikiečiais nėra nė karto paminėta A- 
pąsitarti visais' tais reika- i paikos Komunistų Parti- 
lais, kuriais tarpe abiejų ša-|ia- 
lių nėra vienos nuomonės.

Paprastam, vidutiniam 
Amerikos žmęgui tai labai 
patinka, — patinka/kad jis

nepatiko. Jų akys bijo vie
šumos.

Kaip; tačiau, reikia žiū
rėti į "viešąją ir slaptąją di
plomatiją? Ar galima ir ar 
reikia visai atmesti bei pa
smerkti slaptąją diplomati
ją, tai yra, reikalauti, t ka'd' 
viskas, kas kalbama ir ta
riama .diplomatiniuose susi
rinkimuose, turėtų būti vie
šai skelbiamą be jokios iš* 
imties? Negalima ,tai būtų 
klaida, Į šį klausimą reikia 
žiūrėti abipusiškai. Kiek
vieną x atsitikimą 
sverti konkrečiai,
Reikia pažiūrėti, kuri di
plomatija tame atsitikime 
geriau patarnauja visuome
nei, žmonijai.

Šiame atsitikimu mums 
atrodo, išėjimas viešumon 
buvo geras dalykas, patar
navo žmonijos gerovei. Vie
šos diskusijos taikos reika
lais sustiprins taikos spė
kas. Viešuoju paskelbimu 
notų ir laiškų suduotas 

sulaužytas d i p lom atinis ! skaudus smūgis karo kurs- 
“etiketas”. : Imperialistams tytojams. B.

reikia 
atskirai.

. į, 1—      ----------- -—„ -------------- *—;----------------------

Kodėl Komunistų Partija Ne 
paminėta Mundt Bilįuje? 

» >

ir nedirbs. Samdytojai juos samdo tik streiko metu; kai ■ 
i •!_ 1 _?, •__________ r___________ _________________*_____ ______________________________________-1 -

, !_________ ___ o______ , - _ _ _ . x... _
jami kitose pramonėse arba kituose fabrikuose streikui; 
(jei tokis iškyla) laužyti. y

Jeigu samdytojai “atgaivina” seną streikąms laužy-, 
ti ‘‘sistemą”, tai darbininkai irgi neprivalo snausti. Visų 
pirmiausiai organizuoti darbininkai privalo laikytis vie
nybėje. Darbo unijos, CIO ir ADF, geležinkeliečių broli
jos ir angliakasiai, turėtų sykį ant visados pamiršti tai, 
kas jas skiria, o vienytis tuo kas jas jungia lgali daly^auti tose diskusi.

Panašiai patarė ir buvęs CIO advokatas, Leo Press- T„Y,
man, ana diena kalbėdamas kainasiuvių suvažiavime, į-1 
vykusiame Atlantic City, N. J. ' 1 ‘ _

Samdytojai yra ap^ivienįję, susikonsolidavę.
Laikas ir labai laikas tą patį padaryti darbininkams!

Vilniaus Atstatymas ir Ruošimas
“Tėvynės Balsas”, iš š. m. balandžio 1( d. rašo:
“Didis džiaugsmas gaubia mūsų Vilniaus ir visos 

Lietuvos gyventojus. Sudarytas, patvirtintas ir pradeda
mas vykdyti grandjozinis mūsų amžinosios sostinės — 
Vilniaus atstatymo ir išpuošimo planas.

* “Juk Vilnius — Lietuvos valstybingumo lopšys, jis 
mūsų kultūros židinys. Lenkiški ponai, pagrobę iš mūsų 
tautos, buvo jį pavertę “kresų” užkampiu. Lietuvos “tau
tiškieji” spekuliantai 20 metų rėkė dėl Vilniaus, bet len- 
,kų ponams treptelėjus — nusiėmė kepures ir susitaikino. 1 
Kai pagaliau Tarybų Sąjunga Lietuvai grąžino Vilnių, 
smetoniškai-krikščioniškai - liaudininkiška valdžia pir
miausia paskubėjo Vilniaus krašte įsteigti koncentraci
jos stovyklą ir pogromus organizuoti. Tik Tarybų Lietu
vos valdžia ėmėsi rimto Vilniaus tvarkymo ir pramonės 
kūrimo.

“Vokiški barbarai,/bėgdami iš Vilniaus, labai skau
džiai jį apnaikino. Padėtos minos išnešė į padanges di
džiulius kvartalus, o gaisrai nusiaubė ištisas gatves.

“Tarybų Lietuvos valdžia per. trejetą metų po Vil
niaus atvadavimo nudirbo didelį sostinės atstatymo dar- 
,bą. Pastaraisiais metais dauguma lenkų repatriavo į! daug rankų. Vilniaus gyventojai, pagauti sostinės atkū-
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Bet kaip atsineša mūsų 
ir kitų kraštų diplomatai? 

! Ką sako mūsų radijo ko
mentatoriai ir laikraščių 
redaktoriai? Visi jie beveik 
vienu balsu pasmerkia tuos, 
kurie pradėjo viešas disku
sijas. Neetiška, nediploma- 
tiška ir negražu esą pa
skelbti viešai tai, kas buvo 
kalbėtasi tarpe diplomatų.

Prabilo ir Anglijos už
sienio reikalų ministras 
darbietis Bevin. Kas laukė, 
•kad darbietis pasveikins 
viešąją diplomatiją tokiuo 
svarbiu reikalu, kaip santy
kiai tarpe Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos, tas turėjo 
skaudžiai nusivilti. Bevinas 
pasakė: Kas gi bus, jeigu

|ja. .. . .
Kodą! biliaus autoriai ne

paminėjo Komunistų Parti
jos.?; Į tai atsako tos parti
jos pirmini Akas Fosteris. 
Jis sako:

“Visų pįr.ma, jie nenori 
| viešai parodyti savo pasiry
žimą Komunistų Partija pa
daryti nelegališka, nes yra 
daug milijonų žmonių, ku
rie, atsiminę Hitlerį ir Mus
solini puikiai žino, kad už
draudimas Komunistų Par
tijos būtų skaudžiausias 
smūgis Amerikos žmonių 
civilinėms laisvėms. Suve
džiodami tuos žmones dėl 
tikrosios to biliaus prasmės, 
jie tikisi užčiaupti juos, kad 
jie nesipriešintų biliaus pri
ėmimui.

“Antras, Mundt Biliaus 
šalininkai nenori, kad Ame
rikos žmones suprastų jų 
tikslus, kodėl jie nori Ko
munistų Partiją '‘uždrausti. 
Jie nori, kad žmonės su
prastų, jog toks įstatymas

ninti.. sutobulinti, kad jis būtij tikra mūsų tautos pažiba, 
reikia darbo. Tai žino ir Lietuvos žmonės. Dėl to “Tė
vynės Balsas” priduria: i

“Visam milžiniškam atstatymo darbui reikalinga

Lenkiją ir dabhr Vilnius tapo tikrai lietuvišku -miestu.
“Bet per tokį trumpą laiką nebuvo įmanoma pasiek

ti viso Vilniaus atstatymo. Vilniuje dar nemaža griuvė
sių. •

“Dabar Tarybų Sąjungos vyriausybės nutarimas, 
pasirašytas TSRS Ministrų Tarybos Pirmininko Stalino, 
•Vilniaus atkūrimą įveda J naujas vėžes. Pagal patvirtin
tą planą prasidės grandiozinis, paspartintais tempais 
Vilniaus atstatymas. Kitos tarybinės republikos, ypač 
stambiosios tarybinės gamyklos, įpareigotos duoti mūsų 
Vilniaus atstatymui visas reikalingas priemones, maši
nas, žaliavas. Sukuriamas specialus „Vilniaus atstatymo 
trestas. Jau padaryti grandioziški statybos plaiši, bus 
statorita visa eilė naujų stambių įmonių, daromas naujas 
miesto išplanavimas, netrukus ruošiamasi Vilniuje'įves
ti^ troleibusų linijas.

“Vilnius yra istorinis miestas, su daugybe istorinių 
paminklų. Visi tie paminklai atrestauruojami. z Pirrhon 
galvon atrestauruojamas Gedimino bokštas ir pilies lie
kanos. Naujieji pastatai bus statomi taip, kad jie de
rintųsi su senais pastatais, su menišku stiliumi.”

Kiekvienas lietuvis, nepaisant, jei jis dar nėra išsi
gimęs, kur jis begyventų, šiuo Tarybų Lietuvos žygiu 
labai pasidžiaugs. Vilnius juk — mūsų įainų apdainuo
tas, mūsų tautos pasakų apipasakotas miestas, Lietu
vos sostinė. Bet Vilniui atstatyti, pagražinti, sumoder- • / ! C • *

rjmu entuziazmo, pasižada įsijungti į Vilniaus atkūrimo 
talką. Jau ištisi kolektyvai laisvalaikiais eina į griuvė
sius juos valyti, sodina medžius naujai užvedamuose par
kuose, Bet visa ta masinė talka, be abejo, negalės dirbti 
pagrindinių - statymo darbų. Tam reikalingi specialūs 
statytojų kolektyvai. Vilniaus atstatymo nuolatiniam 
darbui reikalingi 3,000 žmonių. Prie šito darbo gali pri
sidėti ir tie lietuviai, kurie šiuo metu tebeskursta DP 
lageriuose arba vergiškai dirba visokiose svetimų valsty
bių kasyklose. Jų darbas sostinei atstatyti būtų didžiai 
patriotiškas darbas, kuris pasiliktų kaip paminklas mū- 
sų^tautos busimosioms kartoms* Kiekvienas Vilniaus at- 
statytojas tuo patim taptų ir garbingu sostinės piliečiu. 
Bet greta atstatytojų čia reikia ir šiaip, prie atskirų 
statybų, įmonėse ir įstaigose žmonių. Jau daug repatria- 
vusių lietuvių stojo dirbti kaip tik lai Vilniuje.

“Lietuvių tauta po pirmojo pasaulinio karo ilgus me- 
t,us\ ir skurdžiai atstatinėjo savo sugriautus miestus. Tai 
buvo dėl to, ka4 mes neturėjome tokios paramos, kokią 
dabar turime kitų tarybinių tautų asmenyje. Didžiojo 
Stalino rūpinimosi lietuvių tauta dėka mes dabar įsten
giame gręitai atstatyti savo brangų Vilnių dar gražes
nį, dar patogesnį, meniškesnį, negu jis buvo prieš karą.

“Visi dori lietuviai, kur jūs bebūtumėt, kviečiami į 
didelę, talką — į Tarybų Lietuvos sostinės — lietuviškojo 
Vilniaus'atstatymo talką!” ./

būtų panaudotas prieš dar
bo unijas, prieš trečiąją 
partiją ir prieš kiekvieną 
demokratinį sąjūdį. Jeigu 
Komunistų Partija būtų pa
daryta nelegališka, savo 
vieno noru valstybės proku
roras galėtų visus tokius 
judėjimus uždrausti, kaipo ; 
‘slaptus’, ‘nelegališkus’, ‘šuo- J 
kalbingus’ ir 1.1.

“Trečias, Mundt Biliaus 
šalininkai, stengdamiesi sa
vo piktą žygį perstatyti, tik 
Komunistų Partijos ‘sukon- 
troliavimu’, nori paslėpti 
nuo Amerikos žmonių pobū
dį fašizmo, kurį jie nori šio
je šalyje įsteigti per Taft- 
Hartley įstatymą, per išti
kimybės priesaikas, per šį 
bilių ir t.t.

“Ketvirtas, tam yra ir 
konstitucinė p r i e ž a stis. 
Mundt Biliaus šalininkai 
supranta, kad jų bilius be
veik užtikrintai būtų pa
skelbtas priešingu konstitu
cijai, jeigu jame būtų spe
cifiškai uždraudžiama Ko
munistų Partija. Kaip da
bar bilius stovi, tai nors jis 
yra griežtai priešingas kon
stitucijai, bet nėra taip aiš
kiai* priešingas, kaip kad 
būtų, jeigu partiją būtų 
vardu paminėta/’

Valsčiaus Sportininkai 
Pradėjo Treniruotes

ALYTUS. — Vis mažesnis 
laiko tarpas skiria mus nuo 
vasaros sezono. Butrimonių 
“Aušros” sporto klubo futbo
lo, krepšinio ir kitos sekcijos, 
progimnazijos mokytojui J. 
Rutkauskui vadovaujant, pra
dėjo treniruotes. Greitu lai
ku butrimoniškiai sužais pir
mąsias rungtynes su kitų vie- 
(ų. komandomis.

Kaime- Įsteigta Antra Mokykla
JONIŠKIS. — Nuolat didėja 

mokinių skaičius. Dvektičių 
kaim6 (Skaistgirio valsčiuje) 
mokykloje. Esamose patalpo- 
se pasidarė ankšta. Mokinių 
tėvai kreipėsi į vietos tarybos 
deputatus, prašydami, kad bū
tų įsteigta dar vįena mokykla. 
Iniciatyva buvo paremta. Dve 
laičių kaime pradėjo’ darbą 
antroji mokykla. Tuo būdu 
užtikrintos geros mokymąsi 
sąlygos,, vis didėjančiam moki
nių skaičiui. j , .

Newark, N. ,J. — Polici
jos kapitonas Roe tapo nu
šaltas- savo stotyje. Sako
ma, jį nušovė viena mote
ris, buvusi jo dfauge. ,

Pasirinkime Tiesos Kelią — 
Pažinkime Tautos Priešus 

• M,

——------ v
atvirai taip nepasako, bet 
toji mintis vadovauja jų 
priešlietuviškiems darbams. 
Jie laukia naujo karo reikš
dami viltį, kad tik jų nuo
mone neužilgo kilsiantis 
prieškomunistinis karas 
svetimų durtuvų pagalba 
jiems atidarys kelią į Lie
tuvą, bet pamiršta visai, 
kad visi do»i lietuviai neap
kenčia karo, nes žino, jog 
karas padarė milžiniškus 
nuostolius mūsų tautai. Jie 

“švaistosi nudėvėtomis fa
šistinėmis frazėmis, o prieš- 
komunistiniais šūkiais nori 
pasirodyti esą demokratais 
ir laisvės mylėtojais ir taip 
dergia visokiais būdais tik
ruosius kovotojus už laisvę 
ir demokratiją, niekina lais
vės ir pažangos idėją ir nu- 
simaskuoja atvirai šaukda
mi visus į kovą prieš ko
munizmą, prieš tą idėją, ku
ri pasaulio darbo liaudžiai 
nesulaikomai laužia vartus į 
laisvę ir sotų — laimingą 
gyvenimą. Jie išstoja prieš 
visą kas pažangu, pamirš
dami, kad pažanga visuo
met išeina laimėtoju, kad ji 
nesulaikoma, kaip gyveni
mo eiga. . k

. Tuo tarpu pažangieji lie
tuviai, jų spauda ir organi
zacijos siekia visai skirtin
go tikslo. Jie siekia lietuvių 
tautos vienybės stiprinimui 
lietuviuose pažangos min

učių ir siekių, vienijimui vi- 
j su tėvynės meilės_ dvasioje, 
kad Lietuva būtų garsi pa; 

i šaulyje, kaipo laimės kelią 
atradusi šalis, ir, kad visi 

į lietuviai nors nelemto liki
mo ir toli nuo jos nublokšti, 
jaustųsi tikri jos sūnūs ir 
neprarastų vilties dar kar
tą įsijungti į į bendrą jos gy
venimą, sugrįžtant į tėvynę:

Tautieti, tu kurs skaitai’ 
šiuos žodžius, pagalvok, pa
lygink pažangiųjų lietuvių 
siekius su atžagareivių, 
sių^tonininkų, nacifašizmo 
Likučių ir kitaip saVe spal- 
vojančių išsigimėlių ^siekiais 
ir pamatysi, kad tavo kelias 
yra su pažangiečiais, kad 
yra būtinas reikalas, kad 
tu, tavo draugas ir visi do
rieji lietuviai kuo greičiau 
atsitrauktų nuo Lietuvai 
žalingą darbą darančių jos 
išsigimėlių. Reikalinga, kad 

.kuo greičiau, visi lietuviai 
i išeiviai pamatytų atžaga
reivių tamsius siekius ir pa
liktų juos vienus raudot jų 
pačių pasirinktąsias “šuns 
dienas”, kaipo “našlaičių be 
tėvynės.” Tuomet išnyks ir 
dabar esamasis išeivių pa-

Ko nori, sldalinimas, neliks suklai
dintų mūsų tautiečių, kurie 
jų priešų suvedžioti per ne
susipratimą eitų prieš savo 
tautą, prieš savo gimtinę. /

Pažangiosiose mūsų or
ganizacijose durys yra atvi
ros visiems geros valios 
tautiečiams, jos šiandien y- 
ra tiesiausias kelias vi
siems, kad priėjus arčiau 
savo gimtinės, kad veikiau 
persiėmus nauja tėvynės 
dvasia^ ir tapus sąžiningais 
jos sūnais.

Tegu kiekvienas doras 
lietuvis nedvejodamas stoja 
į pažangiąsias organizaci; 
jas, teskaito pažangiąją 
spaudą, o tuomet mūsų tau
tos išsigimėliai, tos mūsų 
išeivijoje įsišaknyju s i o s 
piktžolės išnyks ir daugiau 
nekliudys mūsų pažangos 
darbui.-

(Iš Argent. “Vienybės”)

Kalbant lietuvių tautos 
reikalais, reikia pripažinti, 
kad užsienyje gyvenantieji 
lietuviai randasi labai skir
tingoje padėtyje negu tie 
mūsų broliai, kurie gimtojo
je žemėje kuria ir puoselėja 
sau rytdienai laimingą ir 
šviesų gyvenimą. Lietuvoje 
gyvenantieji mūsų broliai 
šiandieną visi yra vieningi, 
visi persiėmę patriotinės 
dvasios kąupia savo, jėgas 
tėvynės išugdymui ir ųaujo 
gyvenimo statybai; tuo tar
pu svetur gyvenančiųjų lie
tuvių tarpe dar yra piktžo
lių — žmonių, kuriuos sme- 
tonizmo ir nacių viešpata
vimo metai, sugadino su- 
kreivėdami jų dvasią, jų 
moralę, padarantį juos, są
moningais ar ne, savo tau
tos ir pažangos, o kartu ir 
jų pačių neatlaidžįais prie
šais. Tokie išeivijoje gyve
nantieji lietuviai, gyventų 
jie ten nuo seniai ar būtų 
išbėgę kartu su pasitrau
kiančia sumuštąja hitlerine 
armija šiandien sudaro juo
dąją mūsų tautos* dėmę, jie 
skaldo lietuvių išeiviją, 
skleidžia įvairiausius melus 
prieš gimtąją ‘šalį ir klaidi
na visuomenę; visą tai vien 
tik apgynimui jau seniai 
nugalėtosios regresyves i- 
dėjos, pridengimui padary
tųjų klaidų ir raminimui 
save tuščiomis viltimis, kad 
turėjus paguodą matant 
paskui 'save sekant keletui 
aklų pritarėjų.

Tie atžagareiviškP ele- 
mentai, nenorintieji progre
suoti kartu su pirmyn žen
giančia mūsų tauta, išsto
jau tieji prieš naująją Lie
tuvą, prieš. joje brėkštantį 
naująjį gyvenimą, kurio 
baidosi kaip apuokai saulės 
šviesos, tie smetonizmo ir 
hitlerizmo palikuonys su jų 
pritarėjais kunigais ir de
magoginiu “A. L. Balsu” ir 
iššaukia lietuvių išeivijos 
pasidalinimą. Be abejo laiki
na, nes jie randasi pralai
mėtojų pozicijoje ir šlystant 
žemei iš po jų kojų, ir griū
nant jų pozicijai, matomai, 
mažėja jų pasekėjų skaičius 
ir greit jie visai išnyks. 
Taip <neliks dorų lietuvių, 
kurie duotų savo vardą pri
dengti jų veiksmams ar ki
tokiu būdu pritartų jų žo
džiams ar veiksmams prieš 
savo gimtąją šalį. Bet kol 
kas tas pasidalinimas yra, 
maža tatžagareivių grupelė, 
dalelei suklaidintų lietuvių 
pritariant, išstoja prieš at
gimstančią lietuvių tautą.

Ko jie siekia?
prie kokio tikslo šaukia lie
tuvius sekti paskui juos?

Jų lozungai dvokia hitle- 
ristine dvasia, pilni pagier 
žos mūsų tautai. Jie šaukia 
lietuvius kovoti prieš da
bartinę Tarybų santvarką 
neva už “Lietuvos laisvę” ir 
tokios jų geidžiamos laisvės 

..pavyzdžiu stato buvusią 
smetoninę priespaudą.. Jie 
sakosi esą patriotai ir mylį 
LietuVą, o skleidžia tau
riausius nieku nepamatuo
tus prasimanymus ir melus 
prieš savo gimtinę, prieš jos 
teisėtą vyriausybę. Jie sa
ko, kad ilgisi' Lietuvos ir 
nori į ją grįžti, bet kartu 
pasisako, jog nori grįžti tik 
su ginklu rankoje, kad žu
džius jos gyventojus. 
“Krauju permirkusiais ba
tais apleidau Lietuvą ir tik 
krauju brisdamas į ją galiu 
grįžti...”, — taip yrą pasa
kęs vienas iš “išvietintųjų”, 
hitleristų gaujose -tarnavęs 
“patriotas”. Kiti atsargesni,

New York. —- Izraeliaus 
valstybei paremti surinkta 
jau $4,000,000,

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Pirmad., Geg. 24, 1948
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tiktai tūloms vidujinėms li
goms ištirti, bet tos medžia
gos savaime dar nieko neiš-
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PASAKOS IR IŠMISLAI 
APIE ATOMINĘ JĖGĄ

Plinta sapniškos pasa
kos Amerikoje apie atomi
nę jėgą. Ne tik dienraščiuo- 

, se, bet žurnaluose ir net 
knygose skleidžiama išmis
tai apie naujus “stebuklin
gus” atominius išradimus.

Tokių prasimanymų, pa
galiau, susigėdo bent vie
nas valdiškosios Atominės 
Jėgos Komisijos narys, 
Sumneris T. Pike. Kalbėda
mas Amerikonų Psichiatrų 
Gydytojų suvažiavime Wa- 

i shingtone, gegužės 19 d. š. 
m., Pike, padyvais sakė:

“Vienas buvęs Amerikos 
karo sekretoriaus padėjėjas 
suteikė mums 
atomų bombą, 
kartų • didesnę, negu . tos 

t bombos, kurias amerikonai 
paleido į Japonijos miestus. 
O prezidentas vieno mūsų 
universiteto vidurvakarinė- 
se valstijose dar toliau nuė
jo — jisai taipgi ant popie- 
ros pagamino tokį instru
mentą,. kuris .vienu smūgiu 
sunaikintų pusę Jungtinių 
Valstijų.” '

Gydymo “Stebuklai”
Pike, kaipo Atominės 

1 Komisijos narys, prašė su
stabdyti ir per ankstyvų 
atominių medikai i ų stebuk
lų skelbimą, kur pasakoja
ma:

“Jau nebus širdies ligų, 
nebus vėžio, nebus ( skau
džioje sąnarių uždegimo, 
nebus
Visas tas ligas, girdi, nu
šluos ■ dirbtinės atominės 

i medžiagos - isotopai.
O kaip iš tikrųjų yra? 

Viso labo tiktai gydyme 
vienos rūšies kaklinio vėžio 
buvo pavartotas atominis 
isotopas;. ir pasirodė, jog 
X-spinduliai arba seniai ži
nomasis radiumas yra ge
resnis įrankis prieš vėžį.

Sąžiningi ’ mokslininkai 
pYipažįsfa, 
atominės medžiagos 
tarpu gali būti naudingos

popierinę 
tūkstantį

ir-paprastų slogų.”

jog dirbtinės 
šiuo

Rugių, Kviečių ir Kt. 
Grūdų Maistingumas

Prieš keletą metų buvo 
rašoma mokyklinėse knygo
se, kad kviečiai esą mais- 
tingesni už rugius; buvo 
tvirtinama, kad kviečių 
proteinai (baltymai) esą 
pilnesnį, negu rugių.

Bet kai, pagaliaus, mok
slininkai tikrai ištyrė, tai 
atrado, jog rugių proteinai 
geresni už kviečių, o po 
kviečių seka paeiliui • mie
žiai ir kukurūzai (komai). 
Tačiau avižų ir ryžių pro
teinai savo maistingumu 
viršija net rugius.

Tokį grūdų įvertinimą 
paskelbė mokslinis Ameri
konų žurnalas Science 
News Letter geg. 8 d. šie
met.

jau 181 milio-

Tatai , patyrė 
Universiteto 

botanikos

Soy pupų Jungtinėse Val
stijose 1930 m. buvo užau
ginta 9 milionai bušelių, o 
1947 metais 
nas bušelių.

Augalam Reikia ir Cinko
. * Normaliai augalams aug
ti reikia šiek tiek ir cinko 
(zink), apart įvairių k j tų 
elementų. 
Wisconsin© 
mokslininkai 
(augalijos) laboratorijoj.

ĮRODYTA
Amerikonu Klinikiniu 

Tyrimų Komitetas per tre
jus metus darė bandymus, 
kaip pienas padeda vaikams 
augti. Daktaras Tom D. 
Spies, t to komiteto vadas, 
ir jo bendrai dr. Robert EI 
Stone ir kiti sutelkė 84 vai
kus, kurie prastai augo dėl 
blogos mitybos. Vaikai bu
vo iki 6 metų amžiaus.

Dr. Spies su savo bendra
darbiais padalino tuos vai
kus į dvi grupes, po 42 vie
noje ir kitoje. Abiejose gru
pėse buvo, tokių pat metų 
vaikai.

Viena vaikų grupė buvo

gerai maitinama įvairiais I 
valgiai iki soties, bet be 
pieno.

Vaikai kitoje grupėje, a- 
part panašių valgių, gavo 
po kvortą pieno per šias 
dienas savaitėje arba po 
tiek džiovinto pieno milte
lių (bejokios Smetonos),kad 
praskiedus vandeniu, išėjo 
kvorta* pieniško gėrimo. 
Tiek pieno arba jo miltelių 
buvo jiem duodama per 20 
mėnesių.
'•Tyrinėtojai nedavė jokių 

kitų taisyklių ar patvarky
mų, kaip vieni ir kiti vaikai

turi miegoti, žaisti ar elg
tis.

. Augimo Skirtumas
Gaunantieji po kvortą 

pieno vaikai abelnai geriau 
augo už negaunančius. Jų 
kauląi taip pat dailiau ir 
stipriau išsivystė, negu ki
tų, kurių mityboje nebuvo 
pieno. Tą skirtumą parodė 
vaikų aukštis, svoris ir ty
rimai X-spinduliais.

Šių bandymų pasėkas ra
portavo dr. Tpm D. Spies 
Klinikinių Tyrimų Komite
to suvažiavime New Yorke 
balandžio mėnesį šiemet.

N. M.

KIEKVIENAS MĄSTYMAS 
JUDINA RAUMENIS

sa-

Spėliojimai Apie Rusus 
i

Vienas amerikinis gene
rolas neseniai tvirtino^, kad 
rusai dar per 20 metų ne
pasidarysią atomų bombos. 
Kiti neva žinovai lemia, 
kad Sovietai po keleto 'metų 
turės atominę bombą; dar 
kiti praneša “iš patikimų 
Washingtone šaltinių”, kad 
rusai jau turi “vieną ar 
dvi mažiukes” atomines 
bombas.

“Bet nėra nė vieno žmo
gaus Amerikoje, kuris ga
lėtų tikrai pasakyti, kada 
kita šalis taipgi turės ato
minius ginklus,” pareiškė 
Pike.

Mokslininkai Valdžios 
Įbauginti.

Valdinė Atominės Jėgos 
Komisija drovėjosi* pasklei
sti teisingų žinių apie nau
jus atradimus toje srityje, 
kaip pripažino Pike. Komi
sija “daugiausiai tikėjosi, 
kad atominiai jos moksli
ninkai supažindins žmones 
su tokiomis žiniomis,”
kė Pike, tos komisijos na
rys.

Bet tie mokslininkai 
dantų” laikė atominės ži
nias. Kodėl? Todėl, kad jie 
bijo valdiškų persekiojimų 
už vadinamų “sekretų” atL g0St 
dengimą. »

Mokslo Pančiojimas 
A ✓

Valdžia išleidžia bent po^ 
500 milionų dolerių per me
tus atominiams darbams ir 
naujiems bandymams, bet 
per porą paskutinių metų 
jinai laiko už “geležinių 
uždangų” visus svarbesnius 
atradimus. Žinios apie tuos 
atradimus yra užgniaužtos 
net nuo universitetų profe
sorių, kurie turi dėstyti 
studentams atominę fiziką.

Mokslininkai ir jų orga
nizacijos ne kartą viešai 
skundėsi, kad valdžia tokio
mis slaptybėmis pančioja 
žinojimo pažangą šioje ša
lyje ir duoda progą kitiems 
kraštams pasivyti bei pra
lenkti Ameriką toje, moks
lo šakoje.

Šį pavasarį tolimajame 
Pacifiko Vandenyne buvo 
išbandyti trys nauji atomi
niai Amerikos ginklai, vei
kiantieji “panašiai kaip 
atomų bombos.” Valdžia tik 
tiek paskelbė, kad “bandy
mai gerai pavyko.” O kaip 
atominiai sprogimai veikė 
jūros vandenį, jos gyvius ir 
Eniwetok salos augalus bei 
gyvūnus, — apie tai nė žo
džio. Tai būtų buvę įdomios 
mokslinės žinios. Valdžia 
būtų galėjusi leisti jas pa
skleisti, ir tik pačių ginklų 
mechaniką slaptybėje pasi
laikyti. Bet valdžia viską 
sykiu po puodu pavožė.
Proga Blofams, kai Moksli

ninkai Terorizuojami
O atominiai mokslininkai 

taip per “ištikimybės” košr 
tuvą košiami ir terorizuo
jami, kad bijosi net vienas 
su kitu kalbėt? ‘ atominiais 
klausimais.

Tai ko čia stebėtis, kad 
tokiose sąlygose publika, 
negaunanti tikrų žinių, yra 
mulkinama ir stebinama 
begaliniais blofais apie ato
minius “cūdus”!

uz

N. M.

Estijoj, visu' Finlandijos 
Užlajos pakraščiu, nuo 
Narvos iki Tallino, negiliai 
yra storas sluoksnis degan
čių skalinių akmenų. Seniau 
į juos žiūrėta, kaipo į nie
kam nenaudingus ir net 
kenksmingus.

Buržuazinėje Estijoje į 
tai buvo mažai kreipta dė
mesio, tik grupė užsienio 
žibalo kompanijų'darė tūlus, 
bandymus ir šiek tiek gami
nosi iš jų žibalinio aliejaus.

Tarybinėje Estijoje į tai 
dedama daug svarbos. Pasi
rodo, kad degančių .skalinių 
akmenų yra . bilionai tonų. 
Jie ne'yien dega, kaip kieta 
anglis, bet iš jų pagamina
ma tepami ir kūrenami a- 
liejai, bitumiai, asfaltai ir 
kitokios naudingos medžia-

Tarybinė vyriausybė iš
vystymui degančių uolų ga
mybos paskyrė 1,400,000,000 
rublių., Kurkuse, Kiavoj ir 
eilėje kitų vietų jau įreng
tos moderniškos degančiojo 
skalinio akmens kasyklos, 
kur veikia naujoviškiausios 
mašinos, įvesta ’ • elektros 
jėga transporto priemo
nės. Kiavoj įrengta moder
niškas tų uolų laužytuvas 
(“brekeris”).

1946 metais Estijoje buvo 
pralenkta prieškarinė de
gančiojo skalinio akmens 
gamyba. 1947 metais ji dar 
53 nuošimčiais padidėjo. Ne
toli lichvio įrengiama nauja 
kasykla No. 10, kuri bus 
vieha iš didžiausių^ Tarybų 
Sąjungoje skalinių kasyklų. 
Estijos skalinio' akmens ka
sėjai pasiryžo laike penk-

mečio taip pakelti gamybą, 
kad deąimt kartų ji viršy
tų prieškarinį kiekį.
A

Iš degančiojo skalinio ak- 
mensz bus gaminama ir žibi
namasis gazas, kuris spe- 
cialėmis dūdomis plauks į 
Leningrado fabrikus. Tatai 
palengvins Leningrado in
dustrijos aprūpinimą kuru.

Pirmiau buvęs nedidelis 
miestelis Kochtlia — Jarve 
dabar jau apšviestas tūks- 
tąnčių elektros lempų. Mies
tas auga ir statosi. Baigia
mas didelis gazo gamybos 
fabrikas, kuris bus paleis
tas darban su pradžia lie
pos mėnesio. Taip vystosi 
tarybinės Estijos, pramonė. 
Degamasis skalinis akmuo 
stoja į lenktynes su kietąja 
anglimi. V. S.

Dažas Sulaikąs Atominį Kraujoplūdį

Kai - žmogus galvoja, tai 
ir tūli kūno raumenys vei
kia. Kieviena mintis iššau
kia tam tikrą raumenų ju
dėjimą. Apie tai rašo Ox
ford© Universiteto vyriau
sias psichologijos profeso
rius George Humphrey sa
vo knygoje “Directed Thin
king”:

— Prieš keletą metu An-
V t

glijoje aš atėjau į labora
toriją pas savo jauną drau
gą. Jis prijungė vielą prie 
mano rankos virš alkūnės 
ir taip sutaisė vielas, kad 
jos ėjo per didinančius 
elektros srovę vamzdžius į 
instrumentą, kuris vadina
mas osciloskopu. ‘

Tame instrumente yra 
peršviečiama lentelė, sker
sai kurios matyt šviesos 
linija. Kada į oseiloskopą 
visai neina elektros srovė, 
tai šviesos linija yra tiesi. 
Bet jeigu net silpnutė elek
trinė srovė vielomis pasie
kią oseiloskopą, tai šviesos 
linija ūma judėti ir kraipy
tis.

Mano draugas dr. Raw- 
don §jn i th, prikergęs rnaai 
prie rankos vielą, paskui 
sujungė vielą su oscilosko
pu; ir tuojaus pradėjo vi
saip šokinėti ta šviesos li
nija-, kuri pirm prijungimo 
prie rankos buvo visai tie
si.

Mano ranka, rodosi, bu
vo visai suliaunėjusi ir il
sėjosi ant stalo. Nebuvo 
matyt jokio jos raumenų 
judėjimo. Kodėl tad sujudo 
šviesos linija?. Todėl, kad'

Kuomet amerikonai iš- 
sprogdino atomines bom
bas Hirošimoj ir Nagasaki, 
tūkstančiam japonų ėmė^ 
plūsti kraujas į vidurius, 
nors patys sprogimai jų ne
kliudė. Kraują jiem paleido 
atominių šiukšlių bei dulkių 
spinduliavimas - sproginė
jimas, skleisdamas neutro
nus, alfa,- beta ir gamma- 
spindulius. ‘ Pastarieji yra 
tokios rūšies, kaip X-spin- 
duliai. /

Buvo patirta, jog atomi
nis spinduliavimas praskie- 
džia kraują taip, kad jis ne
gali išsilaikyti ploniausiuo
se kraujo sudynėliuose, vai
dinamuose kapitaluose. To
liau atrasta, jog nuo atomi-* 
nių dalelių irimo-spindu- 
liavimo susidaro kraujyje

savotiška medžiaga - hera- 
pin’as. Ši medžiaga ir ne
leidžia kraujui tirštėti bei- 
krekėti, taip kad jis' nesu
laikomai veržiasi iš kapila- 
ru i vidurius ir alma laukan 
iš kūno pro, bet kokį odos 
įdrėskimą.

•»

Tūo tarpu nebuvo jokio 
vaisto atominiam kraujo
plūdžiui sustabdyti.

Amerikos valdžia, ga
mindamas! vis daugiau ato
minių bombų naujam karui, 
suprato, kad ir busimasis 
“priešas” gali atsiųsti ir iš
sprogdinti vieną kitą savo 
atom-bombą šioj šalyj. Val
džia todėl pradėjo skatinti 
savo mokslininkus ieškoti 
žmonėms apsaugų nuo pa
vojingųjų atominių spindu
liavimų. Ir Chicagos Uni-

versiteto profesoriai J. G. 
Allen ir L. O. Jacobson per
nai atrado, jog toluidine 
mėlynasis dažas, plačiai 
vartojamas prarti o n e j e, 
taipgi stabdo atominį krau
joplūdį x — jis patirština 
kraują.

Toluidine mėlynojo dažo 
tokia veikmė buvo patikrin
ta gyvuliuose, per kuriuos 
buvo leidžiami visuotiniai a- 
tominiai spinduliavimai — 
neutronai, alfa, beta ir ga
mma spinduliai. Po tokių 
spinduliavimų plūdo gyvu
liams kraujas į vidurius ir 
per bet kokius odos sužei
dimus, nors ir mažiausius.

Bet įleidus tiem gyvuliam 
toluidine dažo į vėnas-krau- 
jagysles, greitai buvo su
stabdytas kraujoplūdis—vi
so per 20 minučių. N. M.

ATRASTA DAR 34 LIAU
KŲ SYVAI KŪNE

Sloan Kettering Ligoni
nės ir Instituto direktorius 
New Yorke, daktarai Cor
nelius P. Rhoads praeitą 
savaitę pranešė, kad jis su 
savo bendrais atrado dar 
34 skirtingus vyriškų liau
kų syvus (hormonus), ku
rie iki šiol nebuvo žinomi. 
Normalus, sveikas šių ir vi
sų kitų liaukų syvų gamini
mas ir plaukimas į kraują 
reikalingas kūno sveikatai 
ir geram proto ir nervų vei
kimui. |
, Dabar nuodugniai tyri

nėjama naujai atrastieji 
liaukų syvai. Nužiūrima, 
kad vieno bei kito šyvo blo
gas veikimas gal bus vėžio

man nejučiomis judėjo ran
kos raumenų gijos. Tas ne
apčiuopiamas r a u m e nų 
p 1 u'i šių arba gijų 
judėjimas pagamino elek
tros srovę, kuri ir šokdino 
švesos linijų -juplui-ttaųęž 
šviesos liniją osciloskope.

Panašiai gamina elektrą 
ir nematomi, nejuntami ko-, 
jos ar kitų sąnarių raume-* 
nų judėjimai. Juk net nuo 
akie mirktelėjimo susidaro 
elektros srovelė, kuri judi
na osciloskopo šviesos lini
ją

Mano draugas tyrinėto
jas tarė: -

“Na, dabar’ įsivaizduok, 
jog kumščiuoji čampioną * 
boksininką taip, kad jį nuo 
kojų npmuštum. Duok jam 1 
Duok! Kirsk smakran!”

Aš įsivaizdavau, kad ne 
juokais periu kailį kumšty
nių čampionui. Tuo tarpu 
aš kuo ramiausiai sėdėjau, 
nė piršto nepajudindamas. 
Bet šviesos linija taip šoki
nėjo, kad rodėsi, susprogs 
visas osciloskopas.

Aš esu nestambus vyras, 
ir. nors iš visų jėgų smog
čiau sunkiasvoriui kumšty
nių čarppionui, jam atrody
tų, kad aš tik juokauju. •

Mano draugas po to ban
dymo tarė: “Reiškia, tams
ta sukėlei audrą elektrinia
me vandens stikle.”

Tas ant* greitųjų ir be. i 
ceremonijų padarytas ban
dymas parodė štai ką: Jei
gu aš tik. mąstau, jog bet 
ką darau/ tai mano raume
nys vis tiek veikia, nors jų 
veikimas mažas ir visai ne
matomas. Kuomet mes bet 
ką mąstome, visuomet tūli 
raumenys nejuntamai vei
kia. Mintis niekados pilnai 
nepasiliuosuoja nuo tam 
tikro raumenų veikimo, 
nors jų veikimas būtų visai 
nepastebimas.
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VEGETARIŠKA IR MĖSIŠKA MITYBA
Vegetarai; mėsos valgy

mo priešai,- tvirtina, k^d 
jei žmogus mis daržovėmis, 
vaisiais ir riešutais, tai jis 
ilgiau gyvensiąs už mėsos 
vartotoją ir sveikesnis bū
siąs. Daugelis vegetarų, ta- 
čiaus, dar valgp pieną ir 
kiaušinius. O pieniški val
giai ir kiaušiniai turi aukš
tos rūšies proteinų (balty
mų) ir kitų maistinių da
lių, panašiai kaip mėsą.

Amerikonas mitybos ty
rinėtojas J. R. Slonaker jau 
1912 m. darė bandymus, 
kaip atsilieps žiurkėms ve
getariška mityba ir ėdesiai, 
kuriuose yra dikčiai mėsos 
ar kitokio gyvulinio maisto. 
Viena žiurkių grupė buvo 
šeriama duona, pyragai
čiais ir daržovėmis, pridė
jus tik mažą truputį gyvu
linio maisto. Kitai žiurkių 
grupei tyrinėtojas davė to-'

kį pat augalinį ėdesį, bet 
pridėjo dikčiai mėsos ir ki
tų gyvulinių maisto pro
duktų.

• Tas Slonakerio bandymas 
parodė, jog žiurkės, gauda
mos apščiai mėsos bei kito 
gyvulinio ėdesio, greičiau 
augo ir ilgiau gyveno, negu 
vegetariškai m a it i narnos 
žiurkės.

Pernai Chicagos? Univer
siteto "profesoriai A. J. 
Carlson ir F. Hoelzel baigė 
vegetariškos ir mišriai - gy
vulinės mitybos ‘ bandymus 
žiurkėms. Vienoms žiur
kėms nuo pat mažens jie 
davė tiek' mėsiškai - gyvuli
nio ir augalinio maisto, kad 
jos gagėtų pasirinkti vieno 
ir kito, kiek tiktai nori. Ki
tos žiurkės buvo šeriamos 
vien tik daržoviniais ir grū
diniais ėdesiais. ,•

Pasirodė, kad žiurkės,

Vaistai Širdies 
Ligoniam nuo Mirties

v
5®

6? 1

gaudamos įvalias gyvulinio 
maisto, greičiau augo, pa
siekė daugiau svorio ir il
giau gyveno už vegetares 
žiurkes. “Vaikai” žiurkių, 
gausiai maitinami gyvuli
niais produktais, užaugo 30 
iki 3.5 nuošimčių stambesni 
už savo motinas ir tėvus. O 
vegetarių žiurkių vaikai ne- 
daaugo nė tiek, kaip jų »te- 
vai-motinos.

i

Iš to padaryta išvada, 
kad gyvuliniai mitybos da
lykai yra maistingesrfi už 
augalinius.

Tik vienu atžvilgiu vege
tarės žiurkės geriau pasiro
dė. Jos nesirgp ųdos ligo
mis ir nepliko, kaip kad gy
vulinio maisto ėdikės.

Žymėtina, jog ir mėsaė- 
dės žiurkės vąrtojo grūdi
nio bet daržovinio ėdesio, 
kiek joms patiko..

Visi mitybos mokslinin-

CHOLEROS GYDUOLĖ
St. Xavier’s Kolegijos 

mokslininkai P. V, Divekar, 
Bhatnager ir kt., Indijoje, 
pagamino naują sulfos gy
duolę, vadinamą “6257”, ku
ri per penkias dienas pa- 
liuosudja ligonio kūną nuo 
choleros perų. Suprantama, 
jog ši gyduolė išgelbės daug 
cholerinių ligonių nuo mir
ties.

Tel Aviv. — žydų lakūnai 
bombardavo arabus šiauri
nėje Palestinoje ir j pietus 
nuo Jeruzalės.

Tel Aviv.— Izraeliaus ra
binai paskelbė maldas prieš 
arabus.

__________________________ I  — —     
.__________________ f

kai tvirtina, kad* ir žmo
nėms prie gyvulinio maisto 
.reikia tam tikro kiekio au
galinių produktų, ypač švie
žių vaisių ir daržovių.

Vartojant chemikalus 
herapiną ir dicumarolį, ga
lima būtų išgelbėt trečdalį 
širdies ligonių nuo pirmlai- ’ 
kinės mirties. Tatai patyrė 
gydytojai 17-je ligoninių. 
Šie chemikalai veikia prieš 
kraujo sukrekėjimą širdi- 
nėje kraujagyslėje koroni- 
nėje arterijoje ir prieš tos 
kraujagyslės užsikimšimą 
sukrekėjusiais kraujo ga
baliukais. Herapinas ir di- 
cumarolis taip .pat lyg pra- 
skiedžia kraują ir padaro ■ 
laisvesnę jo apytaką.

Herapinas yra ištraukia
mas iš kepenų, o dicumaro- 
lis buvo gaunamas iš suge
dusių saldžiųjų dobilų. Da
bar dicumarolis jau dirbti
niai gaminamas. ,

' MĖNULIS IR RADIJAS
Už keturių dienų nuo 

jaunojo mėnulio pasirody
mo ir už tiek pat dienų nuo 
pilnaties mėnulis trukdo 
kai kurias trumpąsias, toli 
lekiančiąsias radijo bangas.

1

- 3 pusi.—Laisve (Liberty, 
Lith. Daily) 

Pirmad., Geg. 24, 1948

< Kiaušinis yra maištin
giausias gamtinis valgio 
“pundelis.”

£



IŠKILMINGAS
Rengia Lietuviu N amo Bendrove

Violette čypaitė, 
radio ir koncertų daini

ninkė iš Great Neck, N. Y.

VYTURĖLIS, stygine orkestrą, vadovaujama Edward 
Sidney, dalyvaus programoje.

Birūta Senkus 
gera dainininkė, kuri da
bar lanko N. Y. Juilliard

School of Music

’*• —— *" —■ im — *• —— I* — "" —— l«M —— M —— UW —— IMI — Dtl — IMI — UM — IW — rili —• INI — HK —-BU — IIM.

Šeštadienį, gegužes 29-tą Šokiai; Sekmadienį, gegužes 30-tą Koncertai
mm- -/nu

Bus Amerikos Lietuvių Kultūriniamę Centre, Kuris Oficialiai Yra Vadinamas:

Liberty Auditorium
110-06 ATLANTIC AVĖ., kampas 110th Št., RICHMOND HILL, L. L, N. Y.

K. Menkeliūnaitc 
dramatiškas sopranas, 

neseniai atvykusi iš 
Italijos.

Amelia Jeskevičiūte 
sopranas, puikiai prasila

vinusi dainininkė, 
brooklyhietė.

Brooklyno AIDO CHORAS, Vadovaujamas George Kazakevičiaus, dalyvaus koncerto programoj

Albertas Vasiliauskas, . 
tenoras, pasižymėjęs kon
certų ir radio dainininkas

Ignas Kubiliūnas, 
iš So. Boston, Mass., 
baritonas, pasižymėjęs 
komiškomis dainomis'.

- šeštadienį, šokiai nuo 8 P. M.

George Kazakevičiaus Orkestrą 

Įžanga $1.00, taksai įskaityti

SEKMADIENĮ KONCERTAS 
Prasidės 3-čią vai. po pietų 
Įžanga $1.50, taksai įskaityti 

Po Koncerto Šokiai 
t r . ‘ 1

Jn> IHĮ —» Hll —— IH1 —. 101

Bus Daug Svečių iš Kitur 

Pasimatykite Su Jais 

Nepaprastai Graži Programa
JŪĮ

s

tPuikus Restaurantas. Įvairūs Valgiai: Už pilnus pietus nuo 60c iki $1.50



Iš Sietyno Romantikos

023)

>
I

ten pas

(20-23)

mūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa

buvusi atvaiz- 
savaites Čika- 
scenerijos čia' 
patogiau pa

štai ir 
praėjo, 
klausy

ki

lauko darbų atmosfera, 
ir šienapiūtė, čia šieno

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

-Visai ne. Dar la- 
Pądarė garbės visai 

Buvo didelis man 
kai išėjo

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

romantiškai nusiteikusi 
Ir iš tos pačioje os- 

vienas,

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 23750 has been issued to the undendRned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Low at 
119 5th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

MARTIN R1EGELHAUPT

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Dairios 
tain pačiam 

lietuvis-

NAMU DARBININKE ABELNAM DARBUI 
5 dienų savaitė nuo dešimtos iki po vaka
rienės. Skalbiamoji mašina. Guolis kitur.' 
Telefonas EVERGREEN 7-4251.

(127)

HELP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

'CORDAY UŽDĖJIKĖS 
PATYRUSIOS ’ 
GERA ALGA 

LIDO NOVELTY
226 W. 37th St., N. Y.

grųpių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-\ 
kalu! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas -Broad-way ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Un».

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuvių Veikėjų Pasitarimas III Partijos 
ir Rinkiminės Kampanijos Reikalais

Šių metų gegužėš 30 dieną yra šaukiamas New Yorko, 
New Jersey, Pennsylvania, Connecticut ir Massachusetts 
valstijų lietuvių veikėjų pasitarimas dėl trečiosios parti
jos kūrimo ir Wallace’o prezidentu išrinkimo.

Pasitarimas įvyks Brooklyne, Laisvės salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N* Y.

Prasidės 10 v. ryto ir tęsis apie tris valandas. ,
Gegužės 30 dieną, kaip visiems žinoma, nemažai lietu

vių suvažiuos Brooklynan dalyvauti Kultūrinio Lietuvių 
Centro atidarymu Ta proga Nacionalis Lietuvių Wallace 
for President Komitetas šaukia šį pasitarimą. Jis, žino
ma, nebus jokia oficiali konferencija, — tai bus tik pa
sitarimas, neformalus pąsitarimas, kad susipažinūs su 
tuo, kas kuriuose miestuose ir kuriose valstijose yra da
roma lietuviuose trečiajai partijai įkurti.

Susiorganizavęs Lietuvių Komitetas turi pasibrėžęs 
plačią darbų programą, su kuria reikia visiems susipa
žinti ir po to stoti darban jai gyveniman pravesti.

Taigi visi veikėjai ir visuomenininkai yra kviečiami 
daylvauti šiame pasitarime.

Prašome būt laiku, kad lygiai 10 v. galėtume pasita
rimą pradėti ir anksti jį baigti, o paskui dalyvauti Kul
tūrinio Lietuviu Centro atidarymo pobūvyje.

Nacionalis Lietuvių WALLACE for PRESIDENT 
KOMITETAS.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Na, tai dar vieną triumfo 
gėlę ,nuskynė Niūvarkiškis 
“Sietyno” choras! Gražią, 
kvapią pavasarišką — gegu
žio mėnesio gėlę.

-Savo pavasariniame koncer
te, sekmadienio vakarą, 1948 
m. gegužio mėn. 16 d., Lietu
vių svetainėje, 180 New York 
avė.. Newark, N. J., “Siety
nas” dar kartą iškalbiai me
todiškai prirode, ką gali duo
ti choro entuziazmas ir ini
ciatyva.

Jau keli mėnesiai, kaip 
“Sietynas,” kupinas jaunų pa
jėgumų ir potencijalios muzi
kines dinamikos, savo artistiš
kai kūrybingo mokytojo Vla
do Žuko vadovybėje, nuspren
dė pagaminti ką tokio naujo 
ir prasimušti iš įprastinės 
chorinių koncertų rutinos. Ir 
davė jis naujoviškai pavaiz
duotą koncertinę programą, 
lyg kokio nuolatinio vodevilip 
pavidale. Naujasai planas 
pataikė publikai į patį tašką, 
pagavo jos grožinę vaizduotę 

■ ir susilaukė spontaniško už gy
rimo ... #

Didelio pasisekimo padrą
sintas, chorvedis Žukas dar 
kiek dapildė ir paįvairino'pro
gramą, intensingai ir veržliai 
spustelėjo pratimus—ir “Sie- 
tynaš” skriste išskrido 

ikagos didmiestį.
savaitės, kaip “Sietynas

Visas “Sietyno” choras liū
liuojančiai svajingai sudaina
vo ariją iš “Cukrinio Karei
vio,” kur tūlus posmus ve
džiojo Onutė Stelmoftaitč. 
Ypač puikiai išėjo Ivanovici 
valsiška serenada: “Menuo 
žvitrus.” Ji kaip ir apvaini
kavo visą tą vaizdingą kon
certą, tiksliai užvardytą “Mė
nesienos melodijos.”

Kas ypačiai būdinga, tai vi
sa ta dominuojanti tokia jau- 

atmosfera.
laisvai, 
tai sto- 
supąsi, 
tai pa-

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.•

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
lei. Virginia 7-4499 «

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį,. greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta 
meninė. Mūsų 
mu ir kainomis 
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

nau- 
aen- 

Būsime visi, turime būti.
Rojus Mizarai ir
tais© vykti gi’ei- 
istoriškąjį Bruk- 

levutė pertrauko-

Bevinas Pervarė Rezoliuci- 
. ją Prieš Sovietus
Scarborough. — Anglų 

Darbo Partijos suvažiavi
mas, pagal ministro Bevino 
ir kitų vadų komandą, už- 
gyrė vakarinių Europos 
valstybių karinę sąjungą 
prieš Sovietus.

vakarais Niujorke, teatre, tai 
retai kada gali pasimaišyti 
mūsų parengimuose.

Iš artimesniųjų — brukli- 
niškių — mūsų jaunoji aktorė, 
dainininkė ir “Vyturėlio” an
samblio dalyvė Elenutė Bru- 
čas, patenkinta > koncertu .ir 
skubinasi namolei. Lietuvių 
kalbos mokyklėlės 'pasišventė
lis vedėjas,J taipgi aktorius ir 
dainininkas Juozas Byronas, 
pakvietė į savo mokinių teatrą, 
įvyksiantį birželio 20 d., 
jame Lietuvių kultūros 
tre.

Ievutė ir 
gi sparnus 
čiau į savo 
liną. Beje,
je pasakė prakalbėlę, kvietė 
stoti į chorus, remti meną ir 
vasarinę meno ir muzikos mo
kyklą, dviejų savaičių kursą 
Ustcrio miesto apylinkėje, 
Masačiūzės valstijoje.

Štai mano kaimynas, čia pat 
ant Summer avė., riestas dzū
kas Mykolas Stelmokas kvie
čia kartu važiuoti: jo duktė 
Onutė ir jos vyras inžinierius 
Eicke su automobilium. Rei
kia važiuot: gera proga, nes 
čia ore vis dar tebelyja. Na, 
sudie, mielosios ir mielieji! 
Dar visgi susieisime kada, su 
kitais ir visai ne už ilgo. '

Romantiškas koncertas, ro
mantiškai patiektas, romantiš
kai nuteikė ir publiką.

JONAS KAŠKAIT1S,

kip romantiška 
Be jokios įtampos, sau 
natūraliai vaikštinėja, 
viniuoja, tai linguoja, 
tai .apisuka ir pašoka,
simyluoja, apikabina ir pasi
bučiuoja porų porelės. Ne 
teatrališkai dirbtinai ir šaltai, 
tik dėl mados, bet nekartą ir 
gan jautriai ir šiltai. Publiko
je net girdėjai pusbalsiu tars
teliant: “Tai linksma 
juos, tai gera...”

Amerikos himnas. • 
pabaiga. Kaip greit 
Regis, klausytums ir
turns ir niekad tau neatsibos
tų toks sąlydus, sklandus, 
vaizdingas koncertas.

Sujudo, sukilo publika. Tik 
spėk sveikintis arba bent gal
vą linktelėti, Su Adomu Da
giu (suprask, “Bieloručka”) 
teko ilgėliau pasikalbėti. Gra
žiai atsiliepė apie koncer
tą. Dagis — įdomus ir bran
dus pasikalbėti bet kokia te
ma.

x štai filadclfiečių būrelis ( 
mano mielieji parapijiečiai ir 
kaimynai iš Lietuvos: Dusetiš- 
kė, Matiukų kaimo Matiu- 
kaitė-Merkienė, jos diržingas 
aukštas sūnus Albertas, jos 
brolis Matiukas su savd artis
te piešėja žmona Olga Ma
tiukienę— ir dar viena jų 
kaimynė draugė. Albertas sa
kė tyčia tokį kelią suplukęs, 
atvažiavęs pasistebėti, kas gi 
iš tikrųjų ' dedasi su tuo Niū- 
varko '“Sietynu,” pasimokyti, 
gauti naujų idėjų, ir planų ir 
savo vietiniam chorui.

Merkienės brolį susitikau 
pirmą ,kartį: Dusetų parapi
jos bernužėlis, gražiai su-* 

ir išnašiai atrodąs.

Kaip 
kupe

tos, grėbliai, ' dalgiai, Šakės. 
Darbininkai apsitaisę taip, 
kad panėšėtų į tikroviškus 
pjovėjus ir grėbęjus. 
irgi pritaikytos
tikslui pavaizduoti, 
kos dainų dainelės ir angliš
kos dainos. Visas koloritas- 
sudarytas tiksliai ir taikiai. 
Dainavo visas choras skar
džias sutartines, dainavo ir 
solo, ir duetai, ir grupelės. 
Vaizdui pamarginti buvo ir 
pora grakščių čigonąičių. Pir* 
moji dalis tai buvo premjera, 
bet ji turėtų būti pakartota 
ir kitose kolonijose. Tai lyg 
ir koks kaimiškas vodevilis, 
lyg koks muzikalinis pastaty
mas.

Antroji dalis 
duota prieš dvi 
gojų. Tik gal 
buvo geresnės,
ruoštos. Mėnesienos melodi
jos. Lyg kokia didžiulė ve
randa, fantastiškai išdabinta. 
Foną sudaro nupiešta besimy
luojanti porelė, didžiulio mė
nulio vaiduokliškai, blankiai 
nušviesta. Palubėj kabo pats 
sietynas, vieno pačių sietynie
čių rankom stipriai siūlais su
varstytas iš -supiaustytų stan
džių nendrių. Tai Tado Kaš- 
kiaučiaus darbas. Sietynas pa
dabintas žiburėliais ir spalvo
tais kaspinais. Vienam šone 
pianas, o šiaip pašaliais suo
lai, kėdės, staliukai.

O čia vaikštinėja, būriuo
jasi, sėdinėja, glėbesčiuojasi, 
šnekasi, kaip ir niekur nieko, 
mišri
publika.
tradoje publikos, tai 
tai kitas, tai visi kartu iųna ir 
ką uždrožia dainuot, 
gliškai ir lietuviškai.

I
J. J. Kaškiaučius, M. DJ

530 Summer Avenue, Į
Newark 4, N. J. J

HUmboldt 2-7964 •

Ir tik dvi
pa

rodė čil<agiečiams, kokių ga
limybių pradai slypi mūsiškių 
chorų skardžiose krūtinėse, 
čikagiečiai atsidžiaugt nega

lėjo šituo spalvingu, šurmu
lingu svečių rytiečių pasirody
mu. ' Čikagos chorai gavo nau
jų idėjų ir nusitarė nepasi
duot, irgi ką tokio patrauklaus 
ir romantiško sukurti netoli
mai ateičiai.

Sietyniečiai parskrido, pilni 
įkvėpimo, pilni pasitenkinimo 
jausmo ir dėkingumo čikagie- 
čiams už tokį širdingą, drau
gišką priėmimą. Ir, dar kiek 
pasimuštravę, dailiškai susi
grupavo j savo miesto pava
sarinį koncertą.

Kaip ant tų nebuičių, kaip 
ir Čikagoj anądien, oras bu
vo subiuręs, nuobodi dargana, 
niūri drėgmė, švininiai debe
sys. Paprastam piliečiui jau
kiau buvo kiurksot kur namų 
liuonastėj, negu bastytis po 
tokį orą. Vis dėlto ir tas ne-, 
palankus, oras nesulaikė dai
nos mėgėjų nuo sietyniečių 
koncerto. Buvo vietinių, buvo 
nemažai ir tolimų svečių, ne 
tik iš kunkuliuojančio Bruk
lino, bet ir iš broliškos Fila
delfijos, net ir iš poetiškai Ro
mantiško

Na, 
Kągi čia 
žinoma, 
kupinas

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Tel. EVergreen 8-9770

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE _

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti 

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAlS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIEN^ ŠEŠTADIENĮ

brendęs 
Sarmatos savo parapijai ne
padarė, 
biau. 
apylinkei.
siurprizas, kai išėjo aikštėn, 
kad Matiuk© žmona tai ta pa
ti Olga Matuck, ką turėjo 
Brukliniškio festivalio metu 
keletą sąvhį aliejinių piešinių 
tapybos parodoje. Savo įspū
džiuose aš ją lengvabū.diškai 
praminiau mergina Olga Ma- 
tukaite. > O čia jos esama Ma
tiukienės.

Šauni, daili moteris, išma
ninga pasikalbėt. Gaila tik, 
kad laikas nedavė ilgiau. Abu 
Matiukai turi dažniau 
maišyt 

štai 
koks! 
net iš 
Žuko motina, ir tuoj čia pat 
jos švelniabalsė sesutė Pauly- 
tė Jasilionienė, poeto žmona 
ir įkvėpimo šaltinis. Irgi tik 
trumpučiukas pasikalbėjimas. 

■Matot, kaip iš toli atvažiavo 
į garsųjį “Sįetyno” koncertą.

Gi štai mūs žvitrioji Violeta 
Čypaitė, daug kartų mus links
minusi savo aukštu, stipriu so
prano balsu. Vis tokia pat 
meilutė, daili. Dainuojanti’

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

VAKARIENE 85c 
Iš 7-ių patrovų

Onutė Stclmo-

GREEN STAR BAR & GRILL

5svar-

■

$*

pažymėjimo.

bėgi- 
kuric

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Tėairo) ,

*

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

* Tel. MArket 2-5172
pasi- 

tokiomis progomis.
Vėl siurprizas, dar ir 

Gi Elenutė žukienė, 
Binghamtono, Vlado

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas ĖV. 4-8698f

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeUtadienj įvyksta puota, pasivaišinimas bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską,

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Aifgust Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(kamp. 68th St.) 
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite •
SHoreroūd 8-9330 

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354-MA IK’Y AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatves nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagabbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg^parei- 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. '

Binghamtono.
ogi pats koncertas ? 
ir besakyt!- žinoma, 
gražus, melodingas, 
Spalvų ir tokio jau

kaus muzikinio įvairumo, kad 
žmogelis tik sėdi sužavėtas ir 
atsidžiaugt negali. Pilnos tau 
ausys dainų ir muzikos žave
sio, pilnos dkys jaudinančių 
vaizdų ir meniško grožio.

Koncerto numeriai ir nume
riukai seka taip jaukiai ir 
grakščiai paskui vienas kitą, 
skardžių aplodismentų lydimi, 
kad visas susikaupęs gerte 
geri tą muzikinį aromatą ir 
nė matyt nepamatai, kad jau 
koncertas pasibaigė, o tau 
taip dar norėtųs jo daugiau ir 
daugiau!

Tokio daikto, kaip nuobodu
mas, žiovavimas, monotonija, 
čia ir iš tolo nebuvo. Tai ti
krai buvo malonus estetinis 
pasitenkinimas.

Koncertas prasidėjo tik 
dvidešimčia minučių vėliau 
paskirto laiko: netaip, kaip 
būdavo įsigyvenęs mūsuose 
paprotys gera valanda arba 
ir dar labiau pasivėluoti. Dėl 
tos priežasties ir dėl to netir. 
kusio oro, kai kam teko pri
būti jau koncertui prasidėjus. 
Ir paskui teko gailėtis, nepa
mačius, neišgirdus viso ko nuo 
pat pradžios.

Chorvedžio Žuko ir jo padė
jėjų rūpesčiu ir triūsu scene- 
rijos, dekoracijos buvo pritai
kytos atitinkamai, kad suda
rius koncerto turiniui foną. 
Koncertas buyo iš dviejų da
lių. Pirmoji dalis — kaimiečiu

Ir an- 
Šau- 

niai pasirodo solo dainininkai: 
mums jau gerai žinoma švel
niabalsė Maspeto. lakštutė — 
jaunutė, gražutėj judri, kaip 
gyvasai Sidabras, Doloroza 
Petronytė, gerbiamosios mu
zikės Bronės šalii|ytės-Sukac- 
kienės mokinė; brandus teno
ras, jau gerai išlavėjęs koncer
tuose, Albertas ♦ Vasiliauskas; 
augalotas baritonas, ‘Sietyno 
okteto narys, Robertas Žu
kauskas. žinoma,, pats Juozo 
šimelevičiaus išmuštruotas ok
tetas, svečias artistas net iš 
trečios gubernijos ■— ,iš Ko- 
nektiko valstijos, iš Fėrfildo 
miestelio — gabus smuikinin
kas Laurynas Bakūnas. To 
paties palaiminto Niūvarko 
gabioji dzūkaitė,' jau nekartą 
stebinusi koncertų bei suva
žiavimų publiką savo lietuviš
ka kalba -
kaitė - Eicke, soprano balso 
paukštytė. Jonas šimelevj- 
čiukaš — jau gerokai įgudęs 
pianistas, ne tik kad okteto 
dainininkas. Pianą gerai su
valdė ir jo lieknoji sesutė Le
lija ŠimeleVičiūtė. 'taipgi — 
Niu Džioizės pažiba ir pasi
didžiavimas, gabioji kolumnis- 
tė Mildred Stensler — Milda 
Janušonytė.

Dainų ir muzikos numeriai 
ėjo taip dailiškai supainioti, 
kad tik džiūgauk ir gėrėkis. 
z/ Nelengva būtų tiksliai ir 
nuosekliai išskaičiuoti, be 
programos (gaila, kad jos ne
buvo!) paeiliui visų muziki
nių ir vokalinių numerių ei
gą. Tatai ir netaip jairsvar? 
bu. Svarbu, kad visas kalei
doskopiškas, n e n u o t r ukus, 
nuolatinis dainų ir muzikos 
vainikas buvo gražus žiūrėti 
ir gražus klausyti. Kai kurios 
to vainiko gėlės išsidavė ypač 
pranašiai, čigoniškai . links
mai skanibėjo A. Varlamovo 
kompozicijos daina:. “Kam 
čia kęst be tavęs — man tik 
vienai?” Tyras, lyriškas Do- 
lorozos Petronytės balsas, gi
liai, perjaųstai niuansuojamas 
ir žvitrių judesių pavaizduoja
mas, paliko tokio malonaus 
įspūdžio!

Bent kelios okteto šaunių
jų bernužėlių sudainuotos 
dainuškos . irgi buvo įspūdin
gos. Brolio ir sesers —- Vla
do ir Lelijos šjmelevičių ly
riškas . jautrutis duetas vertas 

t

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Moterų kuopa, Literatūros 2 kp. 
ir Susivienijimo 62 kp. bendrai ren
gia pikniką liepos 25 d. Tautiškam 
Parke, Montello. Prašome įsitėmyti 
dieną, dalyvaukite visi. Piknike bus 
įvairių pamarginimų, taip kaip ka
daise darydavo Lietuvoje, tai yrji: 
puodų daužymas, akimis užrištomis, 
būna daug juoko, bus ir maiše 
mas, ^duosimo dovanas tiems, 
gvėrai bėgs. — F. Shapokas.

(121-122)

ELIZABETH, N. J.
Gegužės 26 d., 8 v. v. įvyks 

bus Wallace masinis mitingas, 32 
Scott PI, Scott Hall Auditorium. 
Įžartga 60c (su taksais). Bus ir gra
ži programa. Kalbės Eugene Con
nolly, Am. Darbo Partijos kouncil- 
manas iš New Yorko ir James Im- 
brie, Wallace’o kandidatas į J. V. 
senatorius. Svarbu kiekvienam lie
tuviui dalyvauti šiame mitinge ir 
išklausyti svarbius šių dienų klausi
mus. Bilietus galima gauti 22 Rah
way Ave. Kviečia Union County 
Wallace Committee, Ind. Cit.
League (Eliz.). (123-1241, 5 pus!.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Geg. 24/1948

J 
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Pra-

t

jau ateinantis 
jie taip ramiai 
jog jis visai jų 
plėšikais.'

Autobusui įvažiavus į gais- 
ragesių vežimą New Yor 
sužeisti keturi keleiviai.

įžanga $1.50. 
i po koncerto bus šo- 
Vien tik šokiams įžan-

PLĖŠIKAI PRAĖJO
' POLICISTĄ
I

. Bronxe dienos šviesoje 
plėšikai

NphYqi10'>zWW7IhIov

Ona Mineikytė.

Z

JŪSŲ AKYS

yraValandos:

JŪSŲ BUITIS
i

Valandos:

TELEPHONE
STAGG 2-5048

ant 
yra 
blo-

pasiimti 
kuris be 
lllth St.
Grand Duokite išegzaminuoti sąvo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

Kaip džiaugsmingai žmonės 
iš toli ir iš arti rengiasi į Lie
tuvių Kultūrinio Centro atida
rymo iškilmes, matosi iš seka
mo laiškučio:

Jai 
ap
eiti 

kad 
ma-

laiškutis, smagi ži- 
abdjo, daugelio ki-

SAUGOKITE JAS GERAI

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street i 

BROOKLYN, N. Y.
Tek EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

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

galėsiu atvažiuoti. Bet aš ra
ginu visus, kas gali, važiuoti į 
New Yorką, kad būtų su ju
mis visais atidaryme.

Su geriausiais linkėjimais 
turėti daug svečiu Richmond 
Hill, Lietuviu Kultūriniame 
Centre. pasiimti ant 

nuo Perrnsyl- 
stoties, Ex- 

miesto žemu- 
iš-

stotyje '■ant

paskui Harding-Hor- 
ir Woodhaven bulvarus,

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, vyrui, (front’room). Yra trys 
langai. Pageidaujama, kad būtų lai- 

, svų pažiūrų. Renda prieinama. Savi
ninką matyt galima bile laiku, vi
suomet namieje. Petras Kisielius, 
566 Crescent St., Brooklyn. N. Y. 
(Crescent St. stotis). . (120-122)

GYDYTOJAS

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

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

Į3 Ir Pagal Pasitarimais. < 
< Telefonas EVergreen 4-0203

g--........  - ■-—-9

Mineikiai iš Brockton 
Bus Centro Atidaryme

Kaip Pasiekti Lietuvių 
Kultūrinį Centrą

šeštadienį ir sekmadienį, 
gegužės 29-30 d d., įvyksta 
atidarymas Amerikos Lietuvių 
Kultūros Centro, kuris randa
si 1*TO-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill.

♦Daugelis iš • kitų kolonijjų 
tėiraujasi :• kaip pasiekti cen
trą. kad nereikėtų didžiulia
me New Yorke klaidžioti, čia 
turime pasakyti, kad didysis 
New Yorkas nėra klaidus, nes 
jis susidaro iš atskirų miestų 
ir su skirtingais vardais. Įsi
tėmykite, kad Lietuvių Kultū
ros Centras yra miesto daly
je, vadinamoje Richmond 
Hill. Kaip pasiekti centrą?

Traukiniais paranku, nes 
centras yra netoli nuo eleva- 

■ terių linijų. Iš Pennsylvania 
kad dėlei nesvei- gelžkelfo stoties, kuri randasi 

katos ir aš sykiu su tėvais ne- ant 32nd St. tarpe 7th ir 8th 
Avės., galima važiuoti ir Long 
Island traukiniu ir išlipti 
Woodhaven stoties, kuri 
ant Atlantic Avė., tik keli 
kai nuo centro.

Bet pigiausiai, tai BMT po
žeminiu - viršutiniu traukiniu t VA
linija. Reikia 
32nd St., blokas 
vania gelžkelio 
press traukinį į 
tinę dalį (Down-town) ii 
lipti sekamoje
Union Square; ten už tą pat 
mokestį pasiimti 14th St. Line 
to Canarsie traukinį ir va
žiuoti iki Eastern Parkway- 
Broadway Junction, čia rei
kia išlipti ii' persėsti į Jamai
ca traukinį, taip pat be mo
kėjimo, ir važiuoti iki lllth 
St. čia išlipus reikia eiti į 
Atlantic Avė. (į dešinę nuo li
nijos), kuri randasi tik už 
dviejų kvartalų nuo Jamaica 
Ave. Unijos lllth St. stoties." 
Lietuvių Kultūros Centras yra 
ant Atlantic Avė., tarpe 110th 
ir 1J1 th Sts. • *

Kitas Būdas
32nd St. Pennsylvania 
galima greituoju (ex- 
traukiniu važiuoti iki

Gerbiamieji,
Linksma yra skaityti Laisvė

je pranešimą, kad Amerikos 
Lietuvių Kultūros Centro ati
darymas įvyks gegužės 29 ir 
30-tą. Manau, kad daug sve
čių turėsite, nes tas 'svarbu ir 
interesinga visiems žmonėms. 
Ir pranešu, kad mano tėvai, 
John ir Petronėlė Mineikiai, 
rengiasi atvažiuoti į tą iškil
mingą atidarymą.

Kaip žinote, mano tėvai su
laukė savo vedybinio gyveni
mo auksinių sukaktuvių balan
džio 10-tą, 1948, laimingai ir 
linksmai.

Gailiuosi

Gražus 
nia. Be 
tų kolonijų lietuvių judėjimo 
patrijarchai ir bendrai pažan
giečiai rengiasi dalyvauti. 
Apie brooklyniečius netenka 
nei klausti, eisime visi, dide
liais būriais. Turėsime šaunų 
sąskridį.

Atrado Pamesto 
Vaiko Motiną

New Yorko prieglaudon 
prieš trejetą savaičių buvo 
paduotas 9 metų berniukas, 
nesukalbąs angliškai. Pasta
romis dienomis paskelbus 
spaudoje, kad ieškoma jo mo
tina, Mrs. Nellie Olga Hutlen, 
jinai atsiliepė.

Moteriškę areštavo. Ją 
kaltina pametime vaiko. Ta
čiau jos gal nebaus, jeigu iš
siaiškins, kad ji neturėjusi 
tikslo pamesti. Ji aiškinasi, 
kad ji vaikui liepė pastovėti 
prie restaurano, kol jinai ten 
paprašys darbo. Bet išėjusi 
vaiko neberado.

Tačiau 
sekama

po $2,-
Didysis Atidarymas

Pakliuvo už 
Naują Pažintį

pabowlinti, pavalgyti vakarie
nę ir draugiškai pasikalbėti. 
Įsitėmykite, jog Kultūrinio 
Centro oficialia vardas yra:

LIBERTY -AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Avė.

Richmond Hill

•išvengti svieto akių, 
grupė buvusi policijos 
ir čia pat suimta.

Mergina sulaikyta
500 kaucijos kaipo liudytoją.

Sulaikyti be kaucijos su Bo
nagura yra Frank Caggiano, 
sužeistas; Vincent Pagano, 
Vincent Landolfi, Natale 
Monforte, newyorkieciai. Nu
šautas Thomas Do Lucia,' 42 
metų,-, brooklynietis. ' Aštuoni 
detektyvai vagis buvo apsupę 
keliems jau dirbant prie sau
giosios šėpos, o vienam sau
gojant įstaigos sargą. Plėši*- 
kai turėję per visus vieną au-i 
tomatišką armijos šautuvą, 
bet ir to neturėjo progos nau
doti.

Toje šėpoje, iš kurios, ma
tyt, jie tikėjosi didelio lobio, 

j pinigais buvę tik penki dole
riai. Blogdarybė visai prastai 
apsimokėjo.

Greta areštuotų" keturių, 
nušauto vieno ir pašauto kito 
gengstęrių-vagių šaikos, Green- 
pointėje, areštuota ii' viena 
.mergina, Gertrude Tobias, ku
ri, sakoma, su gengsteriais 
pakliuvo visai netyčiomis, už 
“deitą” su naujai susipažintu 
vyriškiu.

Gertrude, veiterka New 
Juo vi-1 Yorko restaura n e, blondinė, 

26 metų, aišku, susitinka vis 
naujų žmonių, įgyja naujų I 
pažinčių. Prieš tūlą laiką ji
nai susipažino su Vincent Bo- 
Iiagura, 25 metų, senų auto 
pardavėju, 14-08—30th Avė., 
Astoria.

Bėgiu poros savaičių pažin
ties su Bonagura jiedu buvę 
išėję porą kartų sykiu. ' Pra
ėjusį pirmadienį išėję trečiu 
kartu, -šiuo atveju į Ebbets 
Field, pamatyti sporto. Po 

y žaismės jis ją nusivožęs į 
Greenpoint. Pasistatęs auto 
apie 75 pėdų atstume nuo At
lantic Terminai, Ine., esančio 
prie 362 Maspeth Avė. 
pasidarę baugu tamsios, 
leistos aplinkos, norėjusi 
iš auto, bet jis patarus, 
jai būsią “geriau liktis 
žinoję/’

Kaip aprokuoja policija, 
mergina buvusi tiksliai prisi
viliota susipažinti ir sykiu su 
Bonagura būti. Jis—paliktas 
sargybiniu kitiems penkiems 
nuėjus į minėtą įstaigą ją 
apvogti. Jinai—turėjo apsau
goti sargybinį: poroje juos 
paskaitytų meilužiais, neapgy
ventame užkampyje norinčiais

liais privažiavimas geras, nes 
nereikia važjuoti per New 
Yorką ir Brooklyną. Iš No. 1 
kelio arba Merrit Parkway 
reikia važiuoti per Whitestone 
Bridge. Pervažiavus šį tiltą 
yra du keliai: ’

Vienas kelias: sukti į kairę, 
kur rodo Long Island, arba 
Cross Island kelią.
žiuojant už kokių dešim
ties mylių reikia jau laikytis 
nurodymų Td . Brooklyn. Už 
kokių 18 mylių,išsisukti į Lef
ferts Boulevard, dešinėn. Lef
ferts bulvaru tiesiai- važiuo
jant pasieksite Atlantic Avė., 
sukti į kairę ir už kelių blo
kų kairėje pusėje Atlantic 
Avė. bus centras (110th, St.).

Kitas kelias nuo Whitestone 
Bridge: Reikia sukti į dešinę 
keliu No. 9-D, pravažiavus 
LaGuardia orlaukį bus Grand 
Central Parkway bulvaras, 
čia reikia sukti dešinėn, kur 
rodo To* Long Island arba 
Brooklyn. Grand Central bul
varu važiuokite, iki priva
žiuosite buvusią . Pasaulinės 
Parodos vietą, ten matysite 
dešinėje Harding-Horace bul
varo užrašą. Sukite j šį bul
varą ir važiuokite iki Wood
haven bulvaro, kuris bu,s už 
kelių blokų pervažiavus sker
sai Quefens bulvarą. Sukite 
į kairę ir važiuokite Woodha
ven bulvaru, iki privažiuosite 
Atlantic Avė., sukite į kairę 
ir už kokių 10 blokų būsite 
prie centro (110th St.).

Pasarga. Važiuojant Wood
haven .bulvaru, kada prava
žiuosite Forest Park, ^klonyje, 
Woodhaven* turės keturis vieš
kelius — du vidurinius dėl 
skubaus važiavimo, ir du kraš
tutinio dėl lėtesnio. Laikyki
tės kraštutinio — lėtesnio va
žiavimo vieškelio, nes'tik iš jo 
galėsite išsisukti į Atlantic 
Avė. Vidurinis vieškelis per 
Atlantic Avė. pereina tiltu ir 
todėl iš jo išsisukti negalima.

Iš Bronx miesto dalies ar
ba nuo Washington tilto rei
kia važiuoti per Triborough 
tiltą, sekti Grand Central bul
garą ii 
ace 
kaip viršuje nurodyta.

Nuo Lincoln tunelio per 
Queensborough tiltą, Queens 
bulvaru iki Woodhavfen bulva
ro. o paskui—kaip viršuj nu
rodyta. ‘ Queens -bulvaru va
žiuojant, kada pravažiuosite 
Grand Ave., tai imkite kraš
tutinį vieškelį — lėto važiavi
mo, nes iš vidurinio negalima 
Įsisukti į Woodhaven bulvarą 
—praeina apačia, tuneliu.

Dėl parankumo patariame 
visiems išsikirpti šiuos nurody
mus ir suradus kelią, kuris 
jums 'parankiausias laikytis, 
tai keblumų nebus. Bet jeigu 
kurie paklystute, tai klauskite 
kelio į Richmond Hill, o ten 
jau 
nes 
m a

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y. '

du 
užėjo į Employees 

Loan Co., surišo darbininkus 
ir ateinančius kostumerius, 
juos visus apkraustė ir prasi
salino. Iš vieno atėmę ką tik 
pasiskolintus kelis šimtus do
lerių. ’ Išeinančius ant laiptų 
juos susitiko 
policistas, bet 
praėjo pro jį, 
neįtaręs esant

.šį šeštadienį ir sekmadienį 
Įvyksta atidarymas Amerikos 
Lietuvių Kultūrinio Centro. 
Tai yra svarbus dalykas. Sve
čių atvyksta ir iš kitų miestų. 
Brooklyniečiai turi būt pasi
rengę juos pasitikti.

Šeštadienį, gegužės 29-tą, 
bus šokiai.

Muzika nuo 8 vai. vakaro.
šokiams įžanga $1.00 ‘(tak

sai įskaityti), šokiai tęsis iki 
vidurnakčio.

Sekmadienį, gegužės 30-tą, 
bus puikus koncertas,
džia nuo 3 vai. po pietų.

Koncertui
Tuojau 
kiai. 
ga $1.00.

Pirmadienį, geg. 31-mą, tik 
sueigos ir bowling diena. Už
eikite pabowlinti.

Bowling yra gražus sportas. 
Ypač lengviau dirbantiems-1 
yra puikus pasimankštinimas. 
Kriaučiai: mašinų operatoriai 
ir rankiniai siuvėjai, bowlinki
te, bus sveikiau. '

Jau kasdien Kultūrinis Cen
tras yra atdaras ir restaura
cija veikia. , ,

Kas vakarą, po darbo atva
žiuokite Į Kultūrinį Centrą

Brooklyno žydų našlaičių 
įstaiga šiemet mini 70 metų 
sukaktį. Ji daugiausia užsi
ima gavimu našlaičiams namų, 
auklėtojų*ir prižiūri jau išleis
tus auklėti, nusavintus. Tuo 
būdu globoja apie 500 vaikų.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir.

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St 
Brooklyn, N. Y,

RONKONKOMA 
8684

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) * 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės1 pas mus

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

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

*

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Drs. Stenger & Stenger
būti-

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N,

Telefonas STagg 2-2173

fe.'į’

s
Aiki Broadway

ten koridoriumi
i . Broadway
Parkway stotį,

KŪDIKIUS GELBSTI . 
KRAUJU

surasite ir Atlantic 
tai didelė ir visiems 
gatvė.

Ave., 
žino-

A.*, 0(1.

,New Yorko valstijoje 
nai ir skubiai reikia mažiau
sia 250,000 naujų gyvenimui 
patalpų, sako valstijinis komi- 
sionierius Stichman.

Iš Švedijos atvyko grupė i 
merginų, kūno kultūros paro- 
duotojų - gimnastų. Jos gas
troliuos po švedų kolonijas 
Amerikoje.

Jerome Hurwitz b. s. a. o.
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123 |
Atdara kas vakarą iki 8-tos Penktadieniais uždara

Long Island College Hospi
tal,' Brooklyne, turi suregis
travęs 160 asmenų, turinčių 
retai turimą RH-negative 
kraujo rūšį. Suregistravo tiks- 
h/ gauti ant greitųjų jų krau
jo neujagimįams, kurie be to 
mirtų nuo mažakraujystės. 
Naujagimiuose ji susidaro dėl 
tūlos jų tėvų kraujo kombi- 
nuotės. Dėl to naujagimio 
kraują išpumpuoja, jį pripil-i 
do tuo specialiu svetimu krau-’ 
ju.

Seniau veik visi tokie kūdi
kiai mirdavo arba skursdavo. 
Pastaraisiais keliais metaig i 
atrastas kraujo perleidimu gel-! 
bėjimas didžiumą kūdikių ap
saugo.

Park Central Hotel dabar 
posėdžiaujanti Federation of 
Hosiery Workers konvencija 
atmetė fabrikantų siūlymą ko
jinių mezgyklos** dirbti trimis 
pakaitomis-šiftais.

Adolph M. Glueck, 63 me
tų, mirė vairuodamas auto 
ant West End Ave., New 
Yorke. Užšokusi ant šaligat
vio mašina sužeidė Vincent 

. . Socci, 14 metų.

t -m

1?

O 
t į.

per- 
ir ja 
June- 
nueit 

linijos 
pa- 
va-

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

Nuo 
stoties 
press) 
Canal St. stoties, tai yra an
tros stoties, ir ten 
Jamaica traukinį, 
persėdimo atveš iki

Atvažiavusiems į
Central gelžkelių stotį. Iš ten 
reikia paimti BMT požeminį 
traukinį (Down-town) apt 
Times Square .ir 42nd St. ir 
važiuoti iki Union Sqūare 
(14th St.) stoties; ten 
eit Į 14th Street Line 
važiuot 
t.ion, o 
žemyn 
Eastern
imt Jamaica traukinį ir 
žiuot iki lllth Street stoties. 
Nuo Times Sq. galima važiuot 
ir iki Canal St. stoties, o ten 
peysėst į Jamaica traukinį, 
bet ten kamšos valandomis 
yra kebliau susirast perėjimą.

AUTOMOBILIŲ KELIAI
Automobiliais labai paran

ku privažiuoti. Iš New Jer
sey pusės pervažiavus Holland 
Tunnel galima važiuoti vienu 

į iš dviejų^ kelių.
Keliąs' No. 27 nuo Holland 

tunelio eiria išilgai Canal St., 
nėr Manhattan tiltą ir Flat- 

| bush Ave. Biskį pavažiavus 
Flatbush Ave. rasite Atlantic 
Avė. Sukite į kairę pusę ir 
važiuokite tiesiai,'iki pasiek
site 110-06 numerį.

Kitas kelias nuo Holland tu
nelio yra No. 27-A, kuris ei
na per Delancey St», Williams
burg tiltą ir Williamsburgo 
miesto dalį (dabartinį dien
raščio Laisvės centrą), Grand 
St. iki Bushwick Ave., o šia 
iki Pennsylvania Ave., čia iš 
Bush wick reikia pasukti į 
Pennsylvania Ave. (į dešinę), 
pavažiavus du blokus bus At
lantic Avė; sukti į kairę ir 
pasieksite centrą (110th St.)

Iš Connecticut ir bendrai iš 
Naujosios Anglijos automobi-

” Ėgzaminuojam Akis’, 
Rašome Receptus 

{Darome ir Pritaikome Akinius

Optometrists 
394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
\

Kvepiančiai keptos ir virtos 
‘mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių . 
gražus pasirinkimas.

I

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio
Susįdedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir. Vyriškų Auksinių Žiedų 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyrišku 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

Siųskite Siuntinius į z
LIETUVĄ

Ir į visas kitas Europos dalis.'. 
Pilnai apdrausta ir muitas 

apmokėtas per
THE LEWNARD TRADING CO.
68 Park Row, New York 7, N. Y.

I CORTLANDT 7-3962 
________________ ■ ,________________<122;

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

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

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842 Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 4+

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos *
Didelis Pasirinkimas Religijinių Dąiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

701 Grand Street

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Geg. 24, 1948




