
Karaliaus Jurgio Kojos. 
Moksl as Dar Vis Šlubuoja. 
Atvyks “Žymi Viešnia.” 
Izraeliečiai Balsuos.

Rašo R. MIZARA
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Prieš keletą dienų buvo 
skelbta iš Londono žinia, 
Anglijos karalius Jurgis 
tasis susirgo kojų liga.

Buvo skelbta, kad jis, dėl tos 
ligos, per tūlą laiką negalės 
niekur važiuoti, nors karališ
kas pareigas visvien atliks, 
kaip ligi šiol kad atliko.

Karalius Jurgis yra, berods, 
53 metų amžiaus. Taigi dar 
nesenas žmogus.

Bet va, praėjus keletui die
nų po pirmesniojo pranešimo, 
niūjorkiškiame “Herald Bri- 
bune” dienraštyje tilpo kita 
apie karaliaus sveikatą žinia: 
korespondentas nugirdęs, būk 
karaliui Jurgiui teks nupiauti 
vieną, o gal ir abidvi kojas. 
Kitais žodžiais, jis gal būsiąs 
amžinas invalidas.
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Šios žinios įdomumas glūdi 
ne tame, kad žmogui tenka 
prarasti koja ar abidvi kojos, 
—tūkstančiai žmonių praran
da kojas, praranda rankas,

► praranda akis bei kitus labai 
svarbius kūno organus.

Įdomumas glūdi tame, kad 
tai. atsitinka tokiam žmogui, 
kuris nuo pat mažens yra aky
lio j e gydytojų priežiūroje.

Niekas neginčys, jog kara
lius Jurgis nuo pat gimimo bu
vo gydytojų priežiūroje. Jie 
saugojo ir saugo karališkus 
vaikus, kaip savo akį. Ir sau
gojo ne eiliniai gydytojai, bet 
rinktiniai.

šiuo metu karalius Jurgis 
yra griežtoje penkių žymių 
anglų gydytojų priežiūroje.

Ir akiregyj viso to, nebuvo 
galima jis apsaugoti nuo 
kios pavojingos ligos, dėl

4Į^rios gali ligonis prarasti ko
jas!

Vadinasi, medicinos mokslas 
dar vis nėra pasiekęs tokio 
aukštumo, kad jis galėtų ap
saugoti labiausiai net saugo
jamą asmenį nuo patapimo in
validu !
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žinios skelbia, jog neužilgo 
amerikiečiai susilauks “žymios 
viešnios“ — ponios čiang-kai- 
šekienčs.

Ji čia atvyks prašyti ame
rikiečių didesnės pagalbos fa
šistiniam režimui, kuriam yra 
lemta pranykti nuo Kinijos 
žemės paviršiaus.

O gal ši josios kelionė yra 
susijusi su kuo kitu? Gal 
poniutė jaučia ir mato, kad 
Čiang-kai-šeko valdžiai neužil
go teks žlugti, tai ji atvyksta 
pataisyti vietelę savo vyrui ir i 
giminėms, kuriems teks iš Ki
nijos nešdintis9
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Iš Tel Aviv miesto, laikino
sios Izraelio sostinės, praneša1 
ma, jog 1949 m. sausio 25 d. 
Izraelyje įvyks visuotini rinki
mai į steigiamąjį seimą.

Tai bus, žinoma, pirmi rin
kimai, ir jie* turės didžiulės 
svarbos tam kraštui. Gi pa
saulis atidžiai stebės, kaip 
nauja žydų valstybė balsuos, 
kokius pagrindus savo ateičiai 
ji nuties.

Iš viso, sakoma, balsavimuo
se turės teisę dalyvauti apie 
477,000 piliečių, vyrų ir mo
terų.

Netenka nei sakyti, jog visos 
politinės partijos rinkimams 
ruošis labai energingai, kiek
viena norėdama išrinkti juo 
daugiau savo atstovų.

Šiuo metu Izraelis turi lai
kinąją respublikinės formos 
valdžią.

Reikia manyti, kad Izraelis 
respublika bus ir ateityje. Tuo 
reikalu galutiną savo žodį 
tars steigiamasis seimas, ar
ba parlamentas.

Paryžiaus žinios skelbia, jog 
neužilgo Jungtinių Tautų As- 
samblėjai bus įteiktas pasiūly
mas priimti Izraelį į tą tarp
tautinę organizaciją.
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Stabdomos ar Panaikinamos 
Kongresmanų Bylos prieš 
60 Vadinamų Raudonųjų
Jie Neatsakė į Klausima, ar Yra Komunistai; Valdžia 
Stiprina Bylą prieš 12 Komunistų Partijos Vadų

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veiklos 
Komitetas ir Darbinis Ko
mitetas nutarė dar netraukt 
teisman apie 60 “raudonų
jų”, kurie atsisakė duoti 
tiems komitetams atsakymą 
į klausimą: Ar esi komunis
tas, ar bet kada buvai ko
munistas?

Minimi kongresmanų ko
mitetai ruošėsi atiduoti tuos 
asmenis federaliam teismui 
dėl to, kad jie “paniekinę 
Kongresą”, neatsakydami 
to klausimo.

Generalis Jungt. Valstijų 
prokuroras Tomas Clark’as 
patarė tiems komitetams a- 
tidėti arba panaikinti teis
minį skundą prieš tuos 60.

Clarkas sakė, jeigu būtų 
užvestos bylos prieš juos 
dabartiniu laiku, tatai pa
kenktų teismui prieš Wm. 
Z. Fosterį ir 11 kilų Komu
nistų Partijos vadų New 
Yorke.

Šie vadai įkaitinti, būk jie 
suokalbiavę “jėga ir prie
varta” nuversti Jungtinių 
Valstijų valdžią. Valdiniai 
kaltintojai surado “suokal
bį” tame, kad jie yra Komu
nistų Partijos veikėjai ir 
skelbia Markso-Lenino mo
kymus.

Tarp 60 žmonių, kuriuos 
kongresmanų komi tetai 
ruošėsi traukti teis
man, yra CIO Elektrininkų, 
Kailiasiuvių ir Departmen

Prekybos Rūmai Šaukia 
“Nenusileisi Sovietam”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Prekybos rūmai, 
didžiųjų kapitalistų gūšta, 
išleido pareiškimų prieš So
vietų Sąjungą, šneka, kad 
Sovietai esą “didžiausias 
pavojus vakarinių kraštų 
civilizacijai;” ragina Ame
riką nedaryti jokių nuolai
dų Sovietams (“neužgerin- 
ti” jų) ir tvirtina, kad ši 
“šalis vengsianti bet ką už
pulti.”

Kartu Prekybos Rūmai 
skelbia, kad “privatus vers
las” esąs daug geresnis už 
sovietinę santvarką.

Washington. — Amerikos 
valdžia siunčia iš Saudi Ar
abijos 22 milionų dolerių 
vertes žibalo - gazolino Ki
nijai.

Dallas, Tex. — žuvo lėk
tuvas su 3 žmonėmis.

Dar kitos žinios sako, jog 
laikinoji Izraelio valdžia pra
dės formalius pasitarimus su 
arabiškomis valstybėmis dėl 
galutinų rubežių nustatymo.

Arabai 'kadaise buvo pareiš
kę, būk jie niekad nesitarsią 
su žydais dėl Palestinos. Ta
čiau, pasirodo, jie dabar mano 
tą savo neišmintingą nusistaty
mą atmesti ir pradėti su žy
dais tartis!

Taip ir turi būti! į

tinių Krautuvių Darbininkų 
Unijų vadai.

Bylų sustabdymas prieš 
juos nepaliečia 10 Holly- 
woodo judamųjų paveikslų 
artistų ir rašytojų, kurie 
jau pirmiau įkaitinti už 
“Kongreso paniekinimą”, 
nes jie nedavė atsakymo į 
Neamerkin. Komiteto klau
simą, ar jie komunistai ar 
ne.

Trumano Valdžia Laukia 
Čiang Kai-šeko Pačios

Washington. — Demokra
tas kongresmanas Sol Bloo- 
mas ragino prez. Trumaną 
pakviest Amerikon Čiang 
Kai-šeką, Kinijos diktato
rių; Čiangas, girdi, geriau 
nušviestų, kokios paramos 
jam reikia kare prieš kinų 
komunistus. Prez. Truma- 
nas mandagiais žodžiais at
sisakė kviesti Čiangą.

Bet Washingtono valdžia 
laukia atlekiant Čiang Kai- 
šeko pačios. Buvo užklausta 
Kinijos ambasadoriaus Wa
shingtone, kas ją kvietė. 
Ambasadorius atsakė “neži
nąs”.

Airija Atsimeta nuo 
Anglijos Imperijos 

/

Dublin. — Airijos seimas 
vienbalsiai nusprendė su
traukyti paskutinius sąjun
gos ryšius su Anglijos impe
rija; nutarė, jog Airija bus 
visai savistovi respublika.

Gal Bus Nupjautos Anglų 
Karaliui Kojos

London. — Gydytojai spė
ja, kad gal teks nupjaut ko
jas Anglijos karaliui Jur
giui VI. Jo kojose sugedo 
arterinės kraujagyslės, ir 
labai skauda. Tatai vadina
ma Buergerio liga, kuriai 
išgydyti dar nebuvo vaisto.

Jurgiui bus išbandyta ir 
nauja gyduolė, neseniai iš
rasta Jungtinėse Valstijose.

Viena iš šimtu nukentėjusiu nuo smoke and fog (dūmu 
su migla), nuodingąją dują, storu klodu buvusią už
dengusių miesteli Donora, Pa., Įvežama ligoninėn gel
bėti oksigenu. Dvidešimt žmonių buvo uždusinti. CIO 
United Steelworkers paaukojo $10,000 vietiniams svei
katos viršininkams, kad ištirtą priežastis ir surastų 
apsaugą, kad ateityje tas nebepasikartotu. Atrasta, 
kad iš netoliese esančio American Steel & Wire Co. fa

briko cinko liejyklos dujos, susijungusios su migla, 
užnuodijo orą.
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Amerikonai ir Anglai Grąžina 
Nacius Kaip Ruhr Fabrikų ir 
Angliakasyklų Direktorius

Duesseldorf, Vokietija.— 
Karinė anglų - amerikonų 
vyriausybė per paskutinį 
pusmetį sugrąžino kaip pra
monių direktorius ir admi
nistratorius daug vokiečių, 
kurie užėmė tas pačias vie
tas prie Hitlerio valdžios. 
Vadinasi, vėl naciškiems vo
kiečiams pavesta vadovauti 
angliakasykloms, plieno 
fabrikams ir kitoms svar
bioms pramonėms Ruhr 
srityje ir kitur vakarinėje 
Vokietijoje.

Paskutiniu laiku anglai- 
amerikonai nutarė sugrą-

žint vokiečiams, buvusiems 
savininkams Ruhr krašto 
angliakasyklas ir fabrikus. 
Bet pranešama, kad sukvie
sti atgal į tas pramones na
ciški direktoriai jau nuo 
pirmiau slaptai tarėsi su 
buvusiais savininkais.

Toks Ruhr pramonių 
“pertvarkymas” j a u d ina 
Franci ją. Prancūzų valdžia 
protestavo, kad ameriko
nai ir anglai,; grąžindami 
vokiečiams Ruhr pramones, 
vėl gaivina karinę Vokieti
jos galybę. Nes visiems ži
noma, jog Ruhr sritis yra 
tikrasis vokiečių arsenalas.

Anglijos Unijų Taryba Skelbia 
Medžioklę prieš ‘Raudonuosius

London. — Anglijos Dar
bo Unijų Kongreso taryba, 
vadovaujant “socialistams”/ 
šaukia unijas kovoti prieš 
komunistus, kad jie negau
tų unijose įtakos.

Unijų Kongreso taryba 
skleidžia tarp narių savo 
“manifestus”, pasakoja, būk 
anglų komunistai tarnaują 
“svetimam kraštui” (su
prask, Sovietų Sąjungai).

Taryba smerkia komunis
tus, kad jie norį suardyt 
Marshallo planą. Tarybos 
paskleisti lapeliai įspėja na-, 
rius, jog komunistai turi sa
vo kuopeles geležinkeliečių, 
angliakasių ir kitose unijose 
ir vis labiau jose įsigali.

Unijų Kongreso vadovybė 
neseniai pasmerkė komunis
tą anglų Mainierių Unijos* 
sekretorių Arthurą Horne-

Trumanas Žymiai Padidino 
Marshallo Fondą Vakarinei 
Europai prieš Komunizmą
Per 15 Mėnesių Bus Išleista $6,305,000,000 Vakarinei 
Europai ir Vokietijai Stiprinti prieš Sovietų Sąjungą

Washington. — Prezid. 
Trumanas nusprendė per 12 
mėnesių išleisti visus tuos 
bilionus dolerių, kuriuos 
Kongresas siūlė 15-kai mė
nesių, kaipo paramą vakari
niams Europos kraštams 
prieš komunizmą, pagal 
Marshallo planą.

Praeitas Kongresas buvo 
paskyręs 4 bilionus ir 55 
milionus dolerių vakarinei

Kini] Komunistai 
Artėja prie Nankingo

Nanking, Kinija.— Čiang 
Kai-šeko , tautininkai sakė, 
kad jie apstabdę kinų ko
munistų maršavimą Yang
tze upės klonyje link sosti
nės, Nankingo.

Bet komunistai pažygia
vo dar artyn Nankingo, 
kaip rašo New Yorko Times 
korespondentas H. R. Li
berman.

Komunistų vadovaujami, 
liaudininkai laimėjo naujas 
pozicijas, p e r k i r sdami 
Tientsin - Pukowo geležin
kelį, 50 mylių į pietus nuo 
savo apgulamo Sučowo.

Europai paramos per 
mėnesių iki 194l9 metų bir
želio pabaigos. Be to, Kon
gresas leido valdžiai pridėti 
Marshallo fondui bilioną 
dolerių iš įplaukų “pervir
šio” Jungt. Valstijų ižde.

Kongreso tarimas sakė, tik 
jeigu būtinai reikės, tai 
prezidentas galės išleisti vi
sus tuos pinigus per 12 mė
nesių, iki 1949 m. balandžio 
mėnesio.

Dabar Marshallo fondo 
administratorius Paulius G. 
Hoffmanas pranešė prezi
dentui, kad “sparčiai dędasi 
rimti dalykai” Europoje: 
todėl reikią išleisti visus 
$5,055,000,000 per 12 mėne
sių — šelpti šešioliką vaka
rinės Europos kraštų, 
pat stiprinti vakarinę 
kietiją.

Hoffmanas priminė, 
iš tos sumos jau 
$267,800,000 telieka 
riems sekamiems 
siams, iki kitų metų 
džio.

Prez. Trumanas užgyre 
Hoffmano pasiūlymą.

Bet kad 5 bilionai, 55 mi- 
lionai dolerių bus išeikvoti 
vadinamoms “vakarinėms 
demokratijoms” per 12 mė
nesių, todėl reikėsią pridėti 
joms dar bilioną ir 250 mi- * 
lionų dolerių trims mėne
siams, nuo 1949 m. balan
džio iki birželio pabaigos, 
kaip sakė Hoffmanas.

Taigi per 15 mėnesių bus 
išleista 6 bilionai, 305 mi- 
lionai dolerių vakarinėms 
Europos šalims “tepti” 
prieš - komunizmą.

Tito Jau Gauna Kyšio 
Iš Marshallo Plano

Geneva, Šveic. — Jugos
lavijos valdovas Tito prašė 
anglies koksų iš vakarinės 
Europos. Ir amerikinė Mar
shallo plano valdyba pasky
rė Jugoslavijai koksų, kurie 
reikalingi plieno pramonei.

Kad Tito išstojo prieš Ko
munistų Informacijų Biuro 
nurodymus J u g o slavijos 
valdžiai, tai. Lenkija sustab
dė Titui koksui siuntimą, v

Tokio. — Gen. MacArthu- 
ro įsakymu, bus slaptai pa
karti Tojo ir 6 kiti kariniai 
Japonijos kriminalistai.

rį už tai, kad jis, kalbėda
mas Paryžiuje, rėmė Fran
ci jos angliakasių streiką.

Kongresui priklauso 188 
unijos.

Anglai-Amerikonai Daro Buvusią Italijos Koloniją 
Cyrenaiką Karine Stovykla prieš Sovietų Sąjungą 

v ------ 43 „  0-----------------------------------------
Roma. — Anglija išdavė, 

apgavo ir nužemino Italiją, 
— kaip rašo italų dienraštis 
Giornale dTtalia. — Anglai 
vėl pasielgė, kaip grobikai, 
savindamiesi Cyrenaiką, ry- 
tin. dalį buvusios italų kolo
nijos, šiaurinėje Afrikoje.

Kuomet Italija laike karo 
atsimetė nuo vokiečių ir 
perėjo į talkininkų pusę, tai 
tikėjosi, kad jai bus sugrą
žintos afrikinės kolonijos.
Anglų-Amerikonų Planai 

ir Karinis Tikslas
Bet anglai per .slaptas de

Italija Jaučiasi “Išduota, Nužeminta ir Apgauta”

rybas su amerikonais ^nuta
rė štai ką padaryti su bu
vusiomis Italijos kolonijo
mis:

Pavesti Anglijai globoti 
Cyrenaiką su Tobruko ir 
Benghazi uostais ir ten į- 
rengti didžias anglų-ameri- 
konų laivynų ir karinių lėk
tuvų stovyklas prieš Sovie
tų Sąjungą.

Dar vienus metus palikti 
tiesioginėje Jungt. Tautų 
globoje Tripolitaniją, tai, y-

ra, vakarinę Libijos dalį.
Pervesti Ethiopijai svar

biąją dalį Eritrėjos, buvu
sios italų kolonijos, o Itali
jos globai palikti tiktai bu
vusią Itališkąją Somali ją— 
daugiausiai dykumą.

Anglai - amerikonai tiki
si, kad Jungtinių Tautų sei-. 
mo dauguma užgirs tokį 
planą dėl buvusių Italijos 
kolonijų pertvarkymo. Tvir
tinama, kad Cyrenaika tik
rai bus paskirta Anglijai,

nes tai yra svarbi karinė 
anglų-amerikonų pozicija 
prieš Sovietus.

Sovietų vyriausybė jau 
seniau priešinos tokiem pla
nam ir siūlė grąžinti .mini
mas kolonijas laikinajai 
Italijos globai, Jungtinių 
Tautų priežiūroje, ir duoti 
kolonijų tautoms vietinę sa
vivaldybę, iki jos išsivystys 
iki pilnos nepriklausomybės.

čechoslovakijos teismas 
nusmęrkė pakart 8 asmenis 
kaip žmogžudiškus ameri
konų šnipus.
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Valdovai Slapsto Atomų 
Nuodu Pavojus

Boston. — Amerikos val
džia slepia nuo žmonių ži
nias apie pavojingiausius 
atominius nuodus, kuriuos 
paskleidžia atominė bomba, 
rašo žymus mokslininkas 
Bradley Dewey žurnale At
lantic Monthly.

—Jeigu ši šalis planuoja 
atominį karą, tai privalo su
pažindinti savo gyventojus 
su atomų pavojais jiems pa-
tiems, — sako Bradley De-
wey.

Dewey buvo narys valdi
nės komisijos, kuri išnagri
nėjo visokią veikmę dviejų 
atominių bombų, išsprog
dintų 1946 m. ties Bikini sa
la. Komisija davė valdžiai 
platų raportą apie tai. Ra 
portas vis dar slepiamas.

Veteranų Komiteto Vadai 
Perša Išbraukt Komunistus

Cleveland, Ohio. — 
darė Amerikos Veteranų
Komiteto suvažiavimas. Va
dai siūlo išbraukt iš tos or
ganizacijos visus komunis
tus karo veteranus ir nę- 
priimt “raudonųjų”.

Veteranų Komitetui 
klauso 180,000 narių.
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American Veterans Committee Suvažiavimas
Po antrojo pasaulinio karo tūli, pažangesni, kariai nu

tarė organizuoti savo organizaciją, kuri ligi šiol vadina
si American Veterans Committee (Amerikinių Vetera
nų Komitetas). Ši organizacija žadėjo būti pažangesnė 

* už Amerikos Legioną ir ji davė nemažai vilčių tiems ve
teranams, kurie nepasitenkino Amerikos Legiono reak
cine politika.

American Veterans Committee šiuo metu, sakoma, 
turi apie 180,000 narių su daugybe skyrių. Tai nemaža 
organizacija. Ji būtų išaugusi į didesnę, jei konservąty- 
vis elementas, reakcininkai, sulindę į organizacija, ne
būtų pradėję pulti kairiųjų, pažangiųjų narių.

Deja, puolimas ėjo ir tebeina. Pažangesni nariai, ypa
čiai komunistai, pradėta mėtyti iš organizacijos. Neper
seniai iš AVC buvo išmestas John Gates, Daily Workerio 
redaktorius, — išmetąs tik dėl to, kad jis yra komunis
tas.

Šiuos žodžius rašant, Clevelande prasideda AVC tre
čiasis suvažiavimas. Ir ką gi mes matome?

AVC nacionalis planavimo, komitetas prieš suvažiavi
mą turėjo savo posėdį, kuriame nutarė pasiūlyti suva
žiavusiems delegatams rezoliuciją, draudžiančią komu
nistams priklausyti prie AVC! Ne tik siūloma komunis
tų neįsileisti, bet reikalaujama, kad jau esantieji orga
nizacijoje komunistai veteranai būtų iš jos pašalinti!

Jeigu asmuo didvyriškai kariavo, aukodamas viską, 
ką jis turėjo brangiausio, bet jeigu jis šiandien mano, 
jog kapitalistinės santvarkos vietą turės užimti socializ
mas, ir dėl to jis priklauso komunistiniam judėjimui, toks 
asmuo šiandien negali būti AVC nariu!

Mūsų nuomone, toks nutarimas, jeigu jis suvažiavime 
praeis, bus labai žalingas AVC. Tuomet ši organizacija 
pasirodys nei kiek negeresne už Amerikos Legioną, tuo
met ši organizacija negalės vadintis progresyve; tuomet 
organizacijon bus įnešta demoralizacija, nesutikimai, vai
dai. Tuomet, beje, prasidės organizacijoje raganų gaudy- 
mas, užuot dirbamas konstruktyvis darbas!

AVC vadai, darydami tokį žygį, sako: kai pašalinsi
me iš savo organizacijos komunistus, tuomet niekas ne- 

' galės vadinti mus komunistine.
Kam tuomi norima pasitarnauti? Argi AVC vadovy- 

' be nemato, kad šiandien, nepaisant visokio raudonbau- 
bizmo,. Amerikos žmonės vistiek kairėja? Ar jie nemato, 
kad žmonės eina pirmyn, žengia į progresą?

Taip, jie tatai mato. Bet už jų nugaros veikia tam tik
ri interesai, kurie ir diktuoja, tą pražūtingą politiką.

v Republikonas, demokratas, socialistas gali priklausyti 
prie AVC, bet komunistas — ne. Kur čia logika? Kur 
čia teisybė?

Jeigu AVC vadai priims šį nutarimą, pradės gaVdyti 
savo organizacijoje raganas, tai jie tuo savo žygiu labai 
nuvils tuos tūkstančius veikėjų-veteranų, kurie šią orga
nizaciją ugdė, organizavo!

Būtų labai pageidautina, kad trečiojo AVC suvažiavi
mo dalyviai planavimo komiteto siūlomą komunizmo 
klausimu rezoliuciją atmestų!

Prasidėjo smarkus skilimas Francūzijos Socialistų 
Partijoje. Atskilusioji kairioji srovė susiorganizavo į 
Socialistinę Vienybės Partiją. Ji kovoja už taiką ir ben
drą frontą su komunistais. Mainieriai senąją Socialis
tų Partiją skaito susitepusi;

PARYŽIUS. — Prancū
zijoje auga nauja partija, 
Socialistinė Vienybės Parti
ja (Parti Socialiste Unitai- 
re, P. S. U.), kuri praeitą 
mėnesį atskilo nuo Leono 
Blumo Socialistų Partijos. 
Naujoji partija susidarė iš 
kairiojo socialistų partijos 
sparno, kuris negalėjo il
giau toleruoti išdavikišką 
Blumo klikos politiką. Nau
jajai partijai vadovauja to
kie žinomi socialistų vadai, 
kaip Bloncourt, Guignebert, 
Pressouyre ir kiti.

Kuomet PSŲ atskilo nuo 
socialistų partijos, naujoji 
grupė pareiškė, kad vyriau
sias jos tikslas bus kovoti 
už taiką ir už kairiojo fron
to sudarymą kartu su ko
munistais ir kitais pažan
giečiais. Steigiamajame P. 
S.U. kongrese sveikinimo 
kalbas pasakė keli komunis
tų partijos draugiški dele
gatai. Naujoji partija greit 
auga.

Raudona, Krauju...
Štai prieš mūs guli kai

rios socialistų partijos (P. 
S.U.) organas “La Bataille 
Socialiste” (“Socialist i n ė 
Kova”). Kaip pasirodo, nau
joji grupė seną socialistų 
partiją, nuo kurios atskilo, 
kritikuoja be šilkinių piršti
nių ir be ceremonijų. Štai 
pirmo puslapio vyriausias 
antgalvis sako: Socialistų 
Partija Raudona Darbinin
kų Krauju...

“Socialistinė Kova” ome
nyje turi socialistų rolę an
gliakasių streike. Blumo 
socialistų nelaimei, ir vi
daus reikalų ministras (ku
ris įsakė šaudyti į streikie- 
rius), ir pramonės reikalų 
ministras (kuris atsisakė 
kelti algas), abu yra socia
listai. Senoji socialistų par
tija negali mesti kaltės ant 
kitų grupių koalicinėje vy
riausybėje, nes jos pačios 
ministrai yra labiausiai tie
sioginiai surišti su kraujin- 
gais žygiais prieš streikie- 
rius.

Prie straipsnio, kuris se
ka po virš minėtu antgal- 
viu, mes randame vidaus 
reikalų ministro Jules Mo- 
cho fotografiją su parašu 
“Moch Noske, lojalus kapi
talizmo tarnas.” Noske yra 
vardas, kuris taip prilipo 
prie Mocho darbininkų tar
pe, kad kitaip jis nevadina
mas. Angliakasių srityse

Streikas Laimėtas!
Šiuos žodžius rašant, Pacifiko pajūrio laivakroviai, 

•priklausą International Longshoremen’s & Warehouse
men’s Unijai (CIO), balsuoja sutartį, kurią padarė uni
jos vadovybe su samdytojais. Kitais žodžiais, jie balsuo
ja, grįžti darban, ar ne, priimti padarytąją sutartį, ar 
nepriimti. Viskas rodo, jog sutartis bus užgirta ir lai- 
-vakroviai grįš darban pirmadienį. \ -

Šis streikas tęsėsi per 85 dienas. Tai buvo ilgas ir sun
kus streikas, kuriam vadovavo paskilbęs laivakrovių uni
jos vadas Harry Bridges.

Streike dalyvavo 30,000 laivakrovių. Jų skaičius nėra 
jau toks didelis, tačiau šis streikas atkreipė į save viso 
krašto žmonių akis. Kodėl? Todėl, kad tuomet, kai dar
bininkai buvo išėję į streiką, daugelis “spėjikų” komer-

( ęinėje skaudoje manė, kad jie streiko nelaimėsią. Vyriau
sia tam priežastis, buvo sakyta, yra tapiė, kad šios unijos 
vadovybė atsisakė pasirašyti afidėvitus, skelbiančius, kad 
vadovyėje nėra komunistų, kaip to reikalauja Taft-Hart- 
ley įstatymas.

Tačiau laivakroviai nepaisė tų pranašavimų. Jie išėjo 
strelkan, jie ryžtingai kovojo ir giliai pasitikėjo savo va
dovybe, kuri niekad darbininkų nenuvylė. Na, ir šitos 
darbininkų pastangos ir ryžtas nenuėjo veltui. Jie strei
ką laimėjo!

Pasak pranešimų, darbininkams bus pakelta 15c va
landai algos, taipgi bus prailgintas jiems apmokamų ato
stogų laikas. Laimėjo jie ir kitų, mažesnių, dalykų. 

. Kaip žinia, Harry Bridges, paminėtos unijos prezi
dentas, yra progresyvus žmogus, jo sandairbininkai taip
gi progresyvūs. Ir tik dėka tam, kad jie progresyvūs, 
kad jie ščyrai darbuojasi, darbininkai laimėjo savo sun
kią kovą. Samdytojai sutiko išpildyti visus pagrindinius 
reikalavimus, Kuriuos darbininkai buvo pasiūlę. ------- v ---- c c

Samdytojai, beje, šiandien skundžiasi, būk jie turėję reikėtų bėdavoti dėl nuostolių.

• darbininkų krauju, 
mitinguose jo vardas iššau
kia daugiausia pagiežos. Ir 
nestebėtina: tai jo, “sociali
sto”, įsakymu, kariai su 
tankais, granatomis ir šar
vuotais automobiliais oku
pavo kasyklas.

r
Apleidžia Partiją

Iš “Socialistų Kovos” pra
nešimų paaiški, kad anglies 
kasyklų srityse ištisi sky
riai apleidžia socialistus ir 
pereina į socialistų vienybės 
partiją. St. Etiene, Lėns ir 
kituose angliakasių sričių 
miestuose socialistų organi
zacijos yra beveik sugriuvu
sios.

“Socialistų Kova” tame 
pačiame numeryje atsako į 
Mocho ir Blumo kaltini
mus, kad angliakasių strei
kas buvo Kominformo fi
nansuotas. Straipsnyje, ku- 
riis yra atviro laiško Mo- 
chui formoje, sakoma:

Pagalba streikieriams? Ji 
ateina iš milionų mūsų ša
lies darbininkų kišenių, ji 
ateina per mažas ir dideles 
aukas, kurias mūsų darbi
ninkai sumeta per mitingus 
ir susiejimus, iš frankų ir 
centų, kuriuos mūsų darbo 
žmonių solidarumo vardu 
sukelia angliakasių pagal
bai.

Ir ne tik mūsų šalyje, ne 
tik šiaurėje ir Loire klony
je, ne tik prie Belgijos sie
nos ir Pietuose, bet ir už
sienyje darbo žmonės sku
binasi į pagalbą mūsų ang
liakasiams. Čekoslovakijos 
angliakasiai, kurie paauko
jo savo vienos dienos už
darbį. Lenkijos angliaka
siai, kurie sukėlė dideles pi
nigų sumas, Škotijos anglia
kasiai, kurie prisiuntė apie 
milioną frankų, — jie visi 
duoda pagalbą mūsų strei
kieriams, o ne koks tai 
“Kominformas”.

Tai yra pasaulinė proleta
rine vienybė, tarptautinis 
solidarumas, bet jūs, Mo- 
chai ir Blumai, jūs, Vakar 
dienos draugai, to nesupra
site... Jūs randatės priešo 
pusėje.

Partijos Stiprybė
Naujoji grupė, socialisti

nė vienybės partija, kaipo 
visai jauna, dar pati nežino 
savo stiprumo. Kol kas prie 
jos neprisidėjo jokie socia
listų deputatai parlamente, 
bet tas nereiškia, kad' nie
kas jai nesimpatizuoja.

Naujos grupes taktika yra, 
kol kas veikti lyg socialistų 
kairiojo sparno spar tinto j a, 
bet nebandyti galutinai vi
sas kairias jėgas nuo senos 
partijos atitraukti, ir tas 
paaiškina dabartinę padėtį: 
kuomet dalis kairių sociali
stų veikia naujoj partijoje, 
dalis liko senoje ir bando 
iš vidaus triuškinti Blumo 
sklokos vadovybę.

Sakoma, kad jeigu šian
dien socialistų partijoje (se
noje) būtų pravestas refe
rendumas, didi dauguma ei
linių narių balsuotų už 
platformą, kuri būtų pana
ši į PSU.

“Socialistų Kova” sako, 
kad senoji socialistų parti
ja yra “mirštanti.” Ir tas 
nestebėtina, jeigu supranta
me, kiek pasipiktinimo ir pa
giežos dabar pas eilinius 
darbininkus (įskaitant so
cialistus) yra prieš 
mo-Mocho vadovybę.

Kaip Dirba Lietuvos 
Kolektyvinis Ūkis

•w

Blu-

M.

Žinios iš Lietuvos

darbuose pasižymėjo 
džiovyklų remonto bri- 
vyr. mechanikas Mik- 
ir Sabaliauskas.

metais " buvome 
Dėl

UKMERGĖ,- rugp. mėn. — 
Atvykęs į Leonpolio tarybinį 
ūkį, kontoroje nieko nerasi, iš
skyrus buhalterį, kuris prakai
tuoja prie darbadienių aktų. 
Visa ūkio vadovybė laukuose, 
tarnautojai, atidėję lietingoms 
dienoms savo darbą, išskubė
ję į talką laukų darbininkams.

Leonpolio tarybinio ūkio 
Verškainių skyriuje iš tolo 
patraukia dėmesį plačiai mo
suojančios sparnais kertamo
sios. Šiuo metu visas skyriaus 
kolektyvas paskirstytas į dvi 
pagrindines grupes — kirtėjus 
ir kūlėjus. Skyriuje dirba dvi 
iš devynių tarybinio ūkio ker
tamųjų. Pats Verškainių sky
riaus vedėjas sędi ant maši
nos, retkarčiais pagavęs minu
tėlę laisvo laiko, jis nušoka 
nuo sėdynės ir tikrina pėdus, 
ar jie gerai surišti, ar kerta
mosios dalgis neprikapojo var- 

.pu.
—Mes jau baigėme rugių 

valymą, — sako Verškainių 
skyriaus darbininkai.—4 tonus 
grūdų jau pristatėme valsty
bei. Dabar mums svarbiausia 
—sausus nuimti kviečius.

—Tai stipriausia tarybinio 
ūkio skyriaus darbo jėga, — 
aiškina Černius.—šiandien aš 
iš čia pasiskolinau kelis žmo
nes ir pasiunčiau į Kurmelius. 
Ten labai reikalinga darbo 
rankų talka.

Leonpolio tarybinis ūkis pa
dalintas į septynis skyrius. 
Ūkis turi keturis traktorius ir 
tris kuliamąsias mašinas. To
kiu būdu sudaryti trys kūli
mo agregatai, kurie dirba po 
14-18 darbo valandų per die
ną.

—Stengiamės pasiekti aukš
čiausios darbų įtampos,—kal
ba toliau vyr. agronomas Čer
nius. — Netrukus pradėsime 
vasarojaus piovimą. k Per tą 
trumpą laikotarpį privalome 
nuimti visus žiemkenčius. Iš 
viso tarybinio ūkįo laukų valy
mas atims daugiau kaip 30 
darbadienių, o 
tome užbaigti 
dienos. ,

Visur verda
diena, tarška kertamųjų dal
giai, staugia kuliamosios ma
šinos.

Mes aplankome lygiame su
valytų žiemkenčių lauke pa
statytą kuliamąją mašiną. 
Traktorininkas Komičius va
dovauja agregatui, kuris kiek
vieną dieną gali iškulti po 15- 
17 tonų grūdų. Pirmosios kū
limo dienos dėl darbo rankų 
stokos buvo nesėkmingos, \be 
to, vyr. mechanikas dėl savo 
paviršutiniškumo buvo išleidęs 
traktęrių be technikinio apžiū
rėjimo, ir kūlimo agregatas te
buvo išnaudotas 50 nuošimčių. 
Tačiau Komičius greit susi
griebė, nakties metu atremon
tavo traktorių, ir pareikalavo 
tarybinio ūkio vadovybę mobi
lizuoti kūlimo darbams visas 
jėgas. Komičiaus atsišaukimas 
buvo išgirstas, ir štai šiandien 
mes matome jo agregatą vi
siškai sutvarkytą. Greta lau
kų darbininkų dulkėse ir vi
durvasario ' karštyje prąkai- 
tuoja savanoriai talkininkai — 
seniai, moterys — namų šeimi
ninkės, paaugliai, kurie, baigę 
mokslo metus, atėjo į pagalbą 
savo broliams, kaimynams ir 
draugams.

—Ana, žiūrėkite, plentu į 
Ukmęrgę nudulka maišų pri
krauta mašina, — šūkteli nuo 
kuliamosios namų seimininkė 
Ardavičienė. — Mūsiškiai pir
mieji suspės. Matote, jie ap
lenkė valstiečių raudonąją 
gurguolę. . .

Greičiau ir su kaupu įvyk
dyti metinį grūdų paruošų pla
ną — tam sukoncentruotos vi
sos jėgos. Prieš muš stovi ta
rybinio ūkio dailidė Kujaus- 
kas. Tą dieną, kai tarybinio 
ūkio vadovybė suko galvą dėl 
darbo jėjpos ir kiekvienas ūkio 
žmogus gulė ir kėlė su rūpes
čiais, kaip pasiseks nuimti 
derlių, šitas, daug pagyvenęs

ir vargo matęs žmogus atėjo 
pas tarybinio ūkio direktorių 
ir pasakė:

—Jūs žinote, kad aš užbai
giau darbininkams namus, bet 
kluono statybą sustabdysiu. 
Duonos nūėmimas šiandien 
yra svarbiau už viską.

Kujauskas yra nepakeičia
mas javų leidėjas į kuliamąją. 
Jo pamaina daugiausia išdir
ba.

Kartais Leonpolio centrinia
me skyriuje pasirodo mašinos 
iš kitų artimesnių skyrių su 
grūdais. Tai tiesiai nuo kulia
mųjų 
prie 
rios j 
kliu : 
kūs, 
m i į mašinas ir 
Ukmergės grūdų 
punktą. Leonpolio tarybinio 
ūkio kolektyvui, gal būt, ati
tenka atsakomingesnė, bet 
drauge ir garbingesnė parei
ga—visas prievoles valstybei 
atiduoti duoniniais javais.. 
Mat, čia duoninių javų žemė, 
o be to, visos grūdinės kultū
ros tyrimo stoties patikrintos 
ir pripažintos išimtinai naudo
tinomis sėjai.

J. Žvainys.

i eina duoniniai javai 
valymo aparatų. Ketu- 
grandys dirba prie vėty- 
ir trejerių. Išvalyti, sun- 
švarūs grūdai pakrauna- 

siunčiami į 
priėmimo
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CiO American Newspaper Guild visašališkoji atstove 
Gerda Martin Įteikia $500 čeki streikuojančio CIO 

. Oil Workers International Unijos lokalo atstovams, 
Kalifornijoje. Lokalas randasi streike jau 4-tas mėnuo.

didelių nuostolių dėl streiko. Žinoma, turėjo. Bet kas dėl 
.to kaltas? Ar ne jie patys? Jei jie būtų išklausę darbinin
kų reikalavimų, nebūtų įvykęs streikas ir šiandien ne-

Spalio Sukakties Garbei
KURŠĖNAI, rugp. 13 d.— 

Dar pereitais metais Kuršėnų 
plytine buvo atsiliekanti, ga
mybos plano neįvykdė, atlygi
nimo fondas buvo pereikvotas. 
Plytų kokybė buvo bloga. 
Džiovinant plytas buvo pada
roma daug broko, o deginant 
plytas brokas siekdavo net 50 
procentų. Dėl to Kuršėnų ply
tine turėjo nuostolių, plytų 
savikaina buvo aukšta.

Šiemet Kuršėnų plytinė iš 
pagrindų pertvarkė darbą. 
Anksti pavasarį pirmon eilėn 
buvo sutvarkytos džiovyklos, 
iškasti „ vandeniui nutekėti 
grioviai, suremontuotas drena
žas. Hofmano krosniai pada
ryti nauji skliautai. Kad ply
tinės presai būtų aprūpinti pa
kankamu molio kiekiu, Kur
šėnų plytinės kolektyvas pats 
savo jėgomis pagamino moto
rinį vagonėlių trauktuvą. Be 
to, siekiant padidinti žalių 
plytų ir čerpių išeigą’, buvo 
greitinamas agregatų apsisu
kimas. Plytinės įrengimų tvar
kymo 
Jucio 
gada, 
ši ū n as

Pereitais 
menkai apsirūpinę kuru, 
blogo kuro Hofmano krosny
je temperatūra krisdavo, ply
tos būdavo nedadegtos, turė
davome daug broko. šiemet 
iš anksto apsirūpinome vi
siems metams geros kokybės 
įvairiu kuru. Į

šiemet Kuršėnų plytinės ko
lektyvas iš pagrindų pertvar
kęs savo įmonės įrengimus ir 
darbo organizaciją, kiekvieną 
mėnesį įvykdo ir viršija ga
mybos planą.

Kuršėnų plytinės gaminiai 
dabar geros kokybės, atitinka 
standartą. Gaminių savikaina 
sumažinta 56 procentais. To
kie Kuršėnų plytinės kolekty
vo gamybiniai pasiekimai per 
šių metų septynis mėnesius.

Kuršėnų plytinės kolektyvas 
aktyviai įsijungė į socialistinį 
lenktyniavimą, siekdamas me
tinį planą įvykdyti iki lapkri
čio 7 d. Su Aleksandrijos 
plytines kolektyvu pasirašyta 
socialistinių lenktynių sutartis. 
Lenktyniaudami, šių dviejų 
plytinių kolektyvai dalinasi 
savo darbo, patyrimu, atvykda
mi vieni pas kitus į įmones. 
Gamybiniuose pasitarimuose 
aptariami darbo organizacijos 
klausimai. Darbininkai, degi- 
kai, mechanikai ir kiti perduo
da, savo patyrimą, kritikuoja 
tai, kas pasenę ir kas trukdo 
plytinės kolektyvui kelti dar
bo našumą.

Kuršėnų plytinė turi gerus 
molynus, čia galima gaminti 
aukštos kokybės Akermano 
blokus ir čerpes. Tačiau A- 
kermano blokų gamybos plano 
negavome, čerpių planas—ne
didelis; Aukščiau stovinčioms 
įstaigoms reikėtų į tai at
kreipti dėmesį ir išnaudoti 
plytinės galimumus.

V. Griškevičius.

Gerbiama Laisvės 
Redakcija:

Esu nepaprastai jums 
dėkingas už spausdinimą 
jūsų gerbiamo laikraščio at
karpoje K. Simonovo apy
sakos “Dienos ir Naktys”. 
Kasdien skaitau ir neatsi
džiaugiu intrygos įdomumu 
ir pačios apysakos vaizdin
gumu! Kas, atmena 1941 m. 
pabaigos ir 1942 metų pra
džios įvykius prie Stalin
grado, tas žino, kad ten bu
vo išspręsta likimas ne tik 
to vieno miesto, bet ir viso 
tolesnio karo! Stalingrado 
gynėjai, ištaškę trečdalį mi
lijono maršalo Pauluso ka
rių — uždavė visai nacių 
armijai lemiamą smūgį, nuo 
kurio ji jau nebeatsigavo!

K. Simonovas vaizduoja 
didvyriškas Stalingrado ko
vas nepaprastai įdomiai. Be 
to, ten įpinta subtilios mei
lės romanas tarp kapitono 
Saburovo ir slaugės Anios, 
kas žymiai pagyvina visą a- 
pysak^. “Dienos ir Naktys” 
savo žavesiu praneša net ir 
žinomą B. Voitechovo apy
saką “Paskutinės Sevasto
polio Dienos”.

Manau, būtų verta pers
pausdinti Laisvėje ir K. 
Binkio dičinio stiliaus saty
rinę poemą “Kriaučius Mo
tiejus”, p a v aizduojančią, 
kaip (Smetonos laikais) am
bicijos pilnas kaimo siuvė
jas Motiejus išeina Kaunan

> “laimės ieškoti.” Ten jo iš
gyventi nuotikiai ir prieti
kiai gana įdomūs. Binkio 
poemos eilėdara kaimiškai 
paprasta, bet kartu ir labai 
sklandi, gyva, lengvas 
skambus ritmas, taikytas, 
patiems kaimo žmonėms ir 
dėl to jiems suprantamas. 
Be to, knygos pradžioje yra 
ilgokas B. Pranskaus įva
das, kuriame jis gana išsa
miai charakterizuoja visą 
satyrinę Binkio kūrybą.

Su pagarba, 
Skaitytojas Ape.

VIESULAS INDIJOJ 
UŽMUŠĖ 63

Bombay, Indija.— Viesu
las šioje apylinkėje per 24 
valandas užmišė! bo žmo
nes; sudaužė laivą Dispava- 
ti ir nuskandino 50 laivukų.

2 pusi.—1

W*M**>* -•

■

*

i»vė (Liberty, Uth. Daily)—Pirm., Upkr. 29, IMS
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Valdžia Ketina Urmu
Daryt Žibalą iš Anglies

Jungtinių Valstijų val
džia rengiasi daugmeniškai 
daryti žibalą ir gazoliną iš 
anglies. Reikėsią iš anglies 
pagaminti po milioną sta
tinių žibalo per dieną, sakė 
J. D. Doherty, direktorius 
valdinio Kasyklų Biuro, 
kalbėdamas Amerikonų Me
chanikos Inžinierių Draugi
jos suvažiavime White Sul
phur Springs mieste, West 
Virginijoj. Jis apskaičiavo, 
kad galionas žibalo padary
ti7 iš anglies lėšuotų pustry- 
likto cento.

Amerikinės žibalo vers
mės sparčiai tuštinamos ir 
manoma, kad per 10 bei 15 
metų jos bus beveik išsem
tos.

Doherty ragino negaišuo
ti ir tuojaus statyti fabri-

Australijoj užauginama 
apie pustrečio miliono sva
rų apynių per metus, bet jų 
dar neužtenka pačios Aus
tralijos bravorams.

Sovietai reikalauja iš
traukt visą svetimą kariuo
menę iš Palestinos.

e
kus, kurie perdirbtų anglį 
į žibalą. Ilgai laukti esą ne
galima, įspėjo jis. Girdi, 
būtų per vėlu pradėti iš 
anglies žibalą gaminti tik 
tada, kai kiltų karas.

Daugybė Anglies
Jungtinių Valstijų Geolo

ginės Apžvalgos įstaiga da
bar atydžiai tiria, kiek yra 
anglies amerikiniuose pože
miuose. Tos įstaigos narys 
Paulius Averitt’as pranešė, 
jog sužinota, kad anglinių 
vietų šioje šalyje yra 350 
tūkstančių ketvirtainių my
lių, vadinasi, apie vieną de- 
vintadalį tiek, kaip visas 
Jungtinių Valstijų plotas. 
Uolos, kuriose randama 
anglis, turi iki kelių tūks
tančių pėdų storio. Dažnai 
būna po kelis iki keliolikos 
sluoksnių anglies uoloje, 
vienas po kito. Ypač skait
lingi toki anglies sluoksniai 
West Virginijoje.

Bet dar reikės 10 metų, 
iki valdiniai geologai - inži
nieriai sužiūrės 
lies lobynus 
Valstijose.

visus ang- 
Jungtinėse

Rllm

j jj( Atominiai Nuodai Subiauriojo 
Pasauli, Sako Mokslininkas

Amerikietis daktaras Da-
Gvidas Bradley parašė kny-

___ m____ /Nixgą “No Place to Hide” (Nė
ra Kur Pasislėpti — nuo 
atominių nuodų). Jis buvo 
valdinis žmonių sveikatos 
saugotojas, kuomet ameri
konai 1946 metų vasarą iš
sprogdino dvi atomines 
bombas ties Bikini sala — 
vieną ore, kitą vandenyje.

Dr. Bradley, atominis 
mokslininkas, rašo:

— Laivai ir kiti daiktai, 
kuriuos atominėmis dalelė
mis apkrėtė bomba, sprog
dama po vandeniu, pasiliks 
mirtinai nuodingais fakti- 
nai per visus amžius.

Pasirodė, jog visiškai ne
galima išvalyti iš laivų ato
minius nuodus, kurie to
kiais nuodais buvo apkrėsti, 
bandant atomines bombas.

Savo knygoje dr. Bradley 
kritikuoja valdinius rapor
tus, kurie užglosto pasalin- 
guosius atominių nuodų pa
vojus. Jis peikia valdžią už 
atominių reiškinių slapsty
mą. Bradley neigia valdi
ninkus už jų paskleistą “pa
saką, kad karinė šalies ap
sauga” reikalaujanti tokius 
dalykus slėpti.

Vienu sakiniu reikšda
mas savo nuomonę, dr. Bra
dley sako;

— Šie atom-bombos ban
dymai “subjauriojo pasau
li-”

Jis buvo vienas tų moks
lininku, kurie .tyrė laivų 
apnuodijimą

Jeigu miestas būtų ap
neštas lašeliais su mirtino
mis atominės bombos dale
lėmis, žmonės neturėtų to
kios apsaugos, kokią turė
jo jūreiviai ir kiti dalyviai, 
kuomet atominės' bombos 
buvo sprogdinamos Bikini. 
Jie negalėtų apsisaugoti to
kiomis priemonėmis, kaip 
guminiai batai, guminės 
pirštinės ir deguonies (oxy- 
geno) kvėpavimo maskos, 
— sako dr. Bradley.

N. M.

Šaltame ore reikia lėtai 
automobiliu važiuoti, kol 
motoras palaipsniui įkaista 
iki normalės temperatūros, 
kaip pataria auto, inžinie
riai.

Nanking, Kinija. —čian- 
go valdininkai pyksta, kad 
Amerika dar “per mažai” 
remianti jų karą prieš liau
dininkus.

apnuodijimą atominėmis 
šiukšlėmis po to, kai buvo 
po vandeniu išsprogdinta 
atomų bomba. • x

Iš savo tėmijimų jis pa
darė tokią išvadą:

— Apvalyti karo laivą 
arba būsimosios Hirošimos 
plytas ir cementą nuo ato
minių* nuodų, po atomų 
bombos išsprogdinimo van
denyje, tai praktiniai nega
limas darbas.

Hideki Tojo, Japonijos nume
rio 1-mo kriminalistas, nutei- 
sia'mas pakarti tarptautinio 

militariško tribunal© 
teisme, Tokio.

Sustreikavus laivakroviams, turistai, ponai ir biznieriai pasitarnauja patys sau, veža 
savo bagažus ant francūzy laivo De Grasse, stovinčio New Yorko prieplaukoje. Lai- 
vakroviai, 45,000 ju, užstreikavo visą rytinj pajūri. Halifax. Naujojoje Škotijoje, 
laivakroviai parėmė amerikiečius atsisakymu iškrauti kompanijų i ta uostą pasuktus 
New Yorko uostui priklausančius laivus, šiomis dienomis atėjo pagalbon Anglijos 
marininkai, pažadėdami neplukdyti didžiųjų keleivinių laivų iš Anglijos uostų, kol 

firma nesusitaikys su sa vo laivakroviais Amerikoje.

Kviečių Vitaminas Padeda
Atremt Bakterines Ligas

KARŠTIS-SENIAUSIAS, BET VIS ' 
DAR NAUDINGAS GYDYMO ĮRANKIS

— Šiluma kaulų nelaužo, 
— sako lietuvių patyrimas.

Žmonės nuo seniai žino, 
jog šiluma gera gyduolė. Ją 
plačiai vartodavo ir Lietu
vos kaimiečiai. Skaudamą 
sąnarį aptepdavo “mosČia” 
ar žąsies taukais ir kaitin
davo prieš ugnį. Įdėdavo į 
karštą vandenį šienžolių ir 
šutindavo skaudamą koją. 
Sergantieji vaikai būdavo 
karštai maudomi. Liepžie
džių, ramunėlių ir žemuo
gių žolių arbata buvo geria
ma išprakaitavimui.

Nors medicinos mokslas 
nuo tų laikų pažengė toli 
pirmyn, bet senovinis lietu
viškas gydymasis karščiu 
tebėra naudingas. Kiekvie
nas, pavyzdžiui, žinome, 
kaip karšta maudynė taiso 
ūpą, kartu ir sveikatą.

Vasarą kur kas mažiau 
žmonių miršta, negu vėlyvą 
rudenį, žiemą ir ankstyvą 
pavasarį. Gamtinė šiluma' 
gaivina žmogų.

Karštis Gaivinąs Kaulų 
Smegenis

Pirm pastarojo karo 
Mount Sinai ligoninė New 
Yorke pradėjo karščiu gy
dyti plaučių uždegimą ir ki
tas sūnkias ligas, kuomet 
dar nebuvo penicillino ir 
sulfa vaistų. Įdėdavo ligonį 
i tam tikrą dėžę iki kaklo, 
sąlydžiai uždarydavo ir leis
davo dėžėn karštus garus. 
Nuo to visas žmogaus kū
nas, rodos, “pavojingai” 
nerkaisdavo, bet dėl to nė 
vienas nemirė, o daugelis 
greičiau išgijo, negu seno
viniais būdais gydant. Slau
gė nuolat štovėdavo prie gą- 
rais kaitinamo ligonio ir 
neleisdavo karščiui pakilti 
iki kenksmingo laipsnio.

Tuomet žurnaluose pasi
rodė moksliniai straipsniai, 
dėstantieji, kaip įkaitintas 
kraujas greičiau naikina li
gų perus. Kai kurie rašė, 
jog kaitinimas gaivina bei 
veikimą ir kaulų smegenis, 
kurie gamina raudonuosius 
kraujo rutuliukus ir baltuo
sius kraujo kūnelius.
Kaip Lietuvis Karščiu Išsi

gydė Skaudamąjį Petį 
Šių žodžių rašytojas ne

seniai kalbėjosi su vienu lie
tuviu, New Jersey’s pilie
čiu, apie sąnarių skausmus. 
Tam lietuviui taip skaudėjo 
vieną petį, kad jis negalėjo 
ant to šono gulėti. Žmogus 
lankė gydytoją bent kelio- 
liką sykių. Gydytojas kiek
vieną kartą pakaitindavo 
petį sauline lempa per ko
kias 10 minučių.* Daktaras 
darė, ką galėjo, bet skaus
mai vis nesikraustė iš pe
ties.

Ligonis, pagaliaus, gavo 
patarimą — nusipirkt vais
tinėje elektrinę “paduškai- 
tę” (electric pad) ir pačiam 
kaitintis tą petį.

Eidamas gulti, žmogus 
prijuosdavo elektrinę pa
du škaitę prie skaudamo pe
ties ir laikydavo per ištisas 
valandas, miegodamas ant 
antro šono. Taip jis nakti
mis kaitino petį per vieną- 
kitą savaitę. Peties skaus
mas mažėjo ir, galų gale, 
visai pranyko.

Jau ilgokas • laikas nuo 
tada praėjo, o žmogus ir 
šiandien džiaugiasi/ kad ne
jaučia jokio skausmo tame 
petyje.

Pirmasis gydytojas žino
jo, kad. kaitinimas tarnauja 
tokiuose atsitikimuose, bet 
per mažai kaitinimo davė.

Tas žmogus pataria pirk
ti vidutiniai, o ne smarkiai 
kaitinančią elektrinę paduš- 
kaitę skaudamiems sąna
riams.

Patartina pasiklausti gy
dytojo, kokio kaitrumo pa- 
duškaitė būtų tinkama. 
Vaistininkai taip pat žino, 
kokios tankiausiai vartoja
mos. Su elektrine paduškai- 
te gaunami ir spausdinti 
patarimai.

Visokio Karščio Veikme 
Panaši

Daktaras Theodoras R. 
Van. Dellen’as rašo ameri
kinėje spaudoje:

— Karštis, tur būt, nuo 
pat pasaulio sutvėrimo nau
dojamas kaip gyduolė.

Dauguma ligoninių turi 
skyrius, kur gydo žmones 
elektrinėmis karščio maši
nomis (diathermija) ir kai

tina skaudamus sąnarius 
varinėjamu karštu vande
niu.

Kaitinimui taip pat var
tojama infra - raudonųjų 
(infra-red) spindulių lem
pos ir trumpųjų radijo ban
gų mašinėlės.

Elektrinių (diathermi- 
jos) mašinėlių kaitra ir 
trumposios radijo bangos 
giliau kūnan eina, negu ki
tokį kaitinimai.

Bet karštis iš esmės yra 
tas pat dalykas, ar jis eitų 
iš kūrenamojo pečiaus, ar 
iš elektrinės paduškaitės, 
ar iš karšto vandens gumi
niame maišelyje, ar iš elek
trinės mašinėlės, ar iš 
trumpų radijo bangų prie
taiso, ar tiesiog iš saulės.
Atsargiai su Elektriniais 

Prietaisais!
Elektrinė (diatherminė) 

mašinėlė, giliau kaitinda
ma, tarnauja sąnarių užde
gimui (arthritui) ir rau
menų skausmams gydyti. 
Bet reikia žinovo tokiai ma
šinėlei naudoti, nes jeigu 
žmogus be patyrimo ją var
toja, tai gali skaudžiai ap
sideginti.

Apdairumas reikalingas 
ir vartojant elektrinę pa- 
duškaitę. Jeigu ji per karš
tai kaitina, tai gali skau
džiai įdeginti odą, ypač vai
kams,'seniems ir tiems, ku
rių opi oda ar silpna krau
jo apytaka.

Taip kartais, atsitinka, 
kuomet asmuo užmiega su 
priglausta prie sąnario 
elektrine paduškaite.

Daugelis elektrinių pa- 
duškaičių turi mygtukus 
(knypkius), kuriais galima 
sustabdyt elektros srovę, 
kuomet tas prietaisas gana 
įkaista.

Tiksliai vartojamas karš
tis yra senas ir geras žmo
gaus tarnas. N. M.

DINGO LAIVAS SU 37 
JŪRININKAIS 

t

Halifax. — Per1 audrą už 
400 mylių nuo Kanados din
go prekinis Anglijos laivas 
Hopestar, 5,267 tonų. Nėra 
jokios žinios nei apie laivą 

nei apie 37 jo jūrininkus.

Rockefellerio Medikalio 
Instituto mokslininkai, dr. 
Howard A. Schneider ir 
bendradarbiai, atrado kvie
čių grūduose naują vitami
ną, kuris padeda atremti 
apkrečiamąsias ligas.

Tas atradimas taipgi pa
tvirtina nuomonę, jog pilnai 
tinkama mityba sustiprina 
kūno atsparumą prieš ligų 
perus.

Naujasis kviečio vitami
nas kol kas išbandytas tik
tai pelėms saugoti nuo to
kių limpamųjų, bakterinių 
ligų, kaip šiltinės (karšti
nė). Bet daktaras, Schnei- 
deris sako, šis vitaminas, 
tur būt, padeda ir žmonėms 
atsilaikyti prieš apkrečia
mąsias ligas.

Tiriant pelių atsparumą 
prieš tokias ligas , buvo iš
bandyti visi kiti vitaminai 
ir įvairūs gamtiniai ir dirb
tiniai maisto produktai. 
Bet tiktai naujasis vitami
nas gynė peles nuo kimba
mosios,. bakterinės ligos.

Minimas 
randamas 
sėkliniame
Bet to vitamino yra ir ru-

giuose ir kituose grūduose.
Mokslinis amerikonų žur

nalas Science News Letter 
neseniai paskelbė atradimą, 
jog sekamieji grūdai yra 
maištingiausi, imant juos 
paeiliui: ryžiai, avižos, ru
giai, kviečiai.

Čia kalbama apie pačius 
grūdus arba apie čielų grū
dų miltus, o ne apie smul
kiai pikliavotus miltus, iš 
kurių išmesta maištingiau
si os dalys.

Mokslininkai dabar sten
giasi grynai išskirti naująjį 
vitaminą iš kviečių ir kitų 
grūdų. Bus bandoma daug- 
meniškai, gal ir dirbtiniai 
jį gaminti.

Visiems žinoma, kaip pe
lės mėgsta sūrį ir mėsą. 
Bet jeigu yra grūdų, tai jos 
ėda pusiau grūdų ir pusiau 
mėsos bei sūrio. Pati gamta 
jas pamokino, jog tokia miš
ri mityba joms sveikiau.

N. M.

■- -M
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vitaminas yra 
kviečio grūdo 

branduolėlyje.

Nauja Gyduolė nuo Pražūtingos 
(Pernicious) Mažakraujystės

-------- r—
Glaxo laboratorija Angli

joj išskyrė iš kepenų me
džiagą, kuri gydo pragaiš
tingąją mažakra ujystę 
(pernicious anemia). Buvo 
sunaudota tonas gyvulinių 
kepenų, iki gautą žiupsne
lis tos gydomosios medžia
gos.

Iš kepenų tono išskirta 
tiktai tiek kristalinių milte
lių, kad jų vos užtektų ap
dengti vieną pusę ameriki
nio cento.

Glaxo laboratorijos mok
slininkas Sir Harry Jeph- 
cott dėl to sako:

— Šį gydantįjį kepeninį 
elementą buvo taip keblu 
išskirti, kaip adatą šieno 
kupetoje surasti. Mes ta
čiau sužinojome kas tai do 
medžiaga. O gavę žinojimą, 
mes tikimės toliau išmokti, 
kaip daugiau tos gyduolės 
pagaminti (suprantama, 
dirbtiniais būdais), kad ga
lima būtų praktiniai patar

nauti pragaištingosios 
žakraujystės ligoniams.

Šiuo tarpu ta gyduolė 
tiktai moksliniams tyri
mams naudojama.* Jos dar 
nėra vaistinėse. j. c. k:

------------ —
B Vitaminai ir Atominiai 

Spinduliai

Žiogai deda žemėn kiau
šinėlius vėlai vasarą. Kiau
šinėliai liekasi žemėje iki 
pavasario; tada iš jų išsiri
ta žiogučiai.

Robert Stack ir Edmond O’
Brien vaidina vyriausias roles 
filmoje “Fighter Squadron,” 
pradėtoje rodyti Strand Tea

tre, New Yorke.

Daktarai C. Miller, Sin
ger ir kiti New Yorko Uni
versiteto mokslininkai leido 
pelėms tokius spindulius, 
kokius paskleidžia atominės 
bombos sprogimas, ir tėmi- 
jo, ar vitaminai gali pagel
bėt gyviams, apnuodytiems i. 
atomų spinduliais. Pasirodė 
štai kas:

Jeigu pirm tų spindulių 
užleidimo duodama pelėms 
folines rūkšties arba pyro- 
doxino, tai 50% daugiau 
pelių dagyvena iki 100 
dienų po tokių spindulių. 
Folinė (folic) rūkštis ir py- 
ridoxinas yra B rūšies vi
taminai. <

Jeigu šių vitaminų pe
lėms duodama tiktai po to, 
kai jos perleistos atominiais 
spinduliais, tai vitaminai 
jau beveik nepailgina pelių 
amžiaus. <

Washington. — Namų x/
savininkai iš New Yorko 
reikalaus, kad Kongresas
leistų pakelti rendas 15 »
nuošimčių. 

____
' X ' » • '‘.iff

Washington. — Jungtinė- | 
se Valstijose yra 285,000 
tarnaujančių slaugių (nor- 

' šių), bet dar trūksta 40,000.

Athenai, Graikija., —Ap
alpo, Graikijos premjeras 
Sofulis, 88 metų.

Concepcion, Čilė. — Nus
kendo valtis su 10 Čilės jū-

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —Pirm., Lapkr. 29, 1948
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Parašė K. Simonovas Vertė' J. l'ornau

DIENOS ir NAKTYS
APYSAKA

Draugystėje su Mokslu 
Latvijoje

»

(Tąsa)
Grigorovičius prislinko arčiau ir pa

spaudė Saburovui ir Filipčiukui rankas. 
Ant jo galvos baltavo raištis.

— Kas gi tau čia? — pakalusė Sabu
rovas/

— Dar klausi. Tavo ranka, kaip kūjis. 
Sumušei man ausį.

— Na, dovanok, — pasakė Saburovas.
— Tiek to. Tarp kitko, vokiečiai įsi- 

jaudino. Matai, naršo visu krantu. Bus 
jums riesta.

Saburovas pažiūrėjo į priekį. Ant 
skardžio vienur kitur tvykstelėdavo au
tomatų šūvių eilės.

— Teks visu keliu šliaužti, — tyliai 
pasakė jis Filipčiukui.

— Gerai, — atsakė šis.
— Taip, dėl visko, aš paketą tiesiog į , 

'užantį, štai čia padedu. — Saburovas pa
ėmė Filipčiuko ranką ir apgraibomis pa
rodė, kur deda paketą. — Jaučiate kur?

— Jaučiu.
— Na, gerai, šliaužiame.
Saburovui, turinčiam puikią atmintį, 

krantas buvo dabar jau beveik pažįsta
mas. Jis prisiminė vieną po kito visus 
rąstus ir akmenų krūvas, už kurių galė
jai slėptis.

Filipčiukas šliaužė paskui jį. Retkar
čiais, kai kulkos atsimušdavo ypatingai 
arti, Saburovas atsigrįždamas paklaus
davo: “Tu čia?,” ir Filipčiukas tyliai at
sakydavo: “Čia.” Pusiaukely vokiečiai 
šaudė su ypatingu įniršimu. Kulkos šlep
sėjo vis arčiau, ir Saburovas kas minutę 
klausdavo Filipčiuką: “Tu čia?”—“Čia,” 
atsakydavo Filipčiukas.

Pagal Saburovo apskaičiavimus, jie 
jau artinosi prie ano šono priešakinės 
sargybos, kai aplink juos iškart trenkė 
keletas šūvių eilių.

— Tu čia? — paklausė Saburovas.
Filipčiukas tylėjo. Saburovas nepasi- 

keldamas nušliaužė du žingsnius atgal ir 
užčiuopė Filipčiuko kūną.

— Tu čia? — paklausė jis.
— Čia, — vos girdimai pasakė Filip

čiukas..
— Kas tau?
Bet Filipčiukas jau nebeatsakė. Sabu

rovas apčiupinėjo jį. Dviejose vietose — 
kakle ir šone — po vatinuku buvo šlapia 
nuo kraujo. Jis prisispaudė prie Filip
čiuko lūpų. Filipčiukas kvėpavo. Saburo
vas viena ranka kilstelėjo jį už pažastų 
ir kita ranka prisitraukdamas ir stum
damas! kojomis, taip nušliaužė dar apie, 
trisdešimt žignių. Pajutęs, kad iš nuo
vargio senka jėgos, jis padėjo Filipčiu
ką ir,atsigulė šalia jo.

— Filipčiukai, a, Filipčiukai, — pra- 
" šnibždėjo jis.

Filipčiukas tylėjo.
Saburovas vėl prisiglaudė prie jo lū

pų, ir jam pasirodė, kad Filipčiukas ne
bekvėpuoja. Jis pakišo rankas po vatinu
ku, po palaidine ir palietė nuogą Filip
čiuko kūną. Kūnas žymiai atšalo. Sabu
rovas atsegė Filipčiuko palaidinės kiše
nes, išėmė dokumentų pluoštą, paskui iš 
kabūros ištraukė naganą, įsikišo jį į kel-. 
nių kišenę ir nušliaužė. Jis nenorėjo pa
likti čia Filipčiuko kūno. Bet paketas, jo 
saugomas užanty, neleido ilgai svarsty
ti.

Kai jis prašliaužė dar penkiasdešimt 
žingsnių ir visiškai išsieikvojo, prieky 
pasigirdo švilpiąs šnibždesys: “Kas?” 
, . — Savi, — taip pat pašnabždomis at
sakė Saburovas, atsistojo ant nutirpusių 
kojų ir, nematydamas nieko priešais sa
ve, žengė pirmyn. Paaiškėjo, kad jam 
tereikėjo žengti tris žingsnius iki sienos 
iškyšulio, kur jo laukė.

— Kur kuopos vadas? — paklausė jis.
— Čia.
— Ten, už kokių penkiasdešimt žings

nių, guli vadas, kuris šliaužė su manim.
— Sužeistas? — paklausė kuopos va-

— Na, tai ką gi, drauge kapitone? 
Jam vis tiek .. . Lengviau nebus. O man 
du žmones siųsti, gali žūti.

— Aš jums įsakiau išvilkti, — pasa
kė Saburovas.

— Klausau, drauge kapitone, bet./.

— Kitokiu metu aš nesakyčiau, bet 
dabar mano apskaičiuotas kiekvienas 
žmogus.

— Štai ką: jei neišvilksite, — netikė
tu įsiutimu prašneko Saburovas, — aš 
nunešiu paketą generolui, paskui sugrį
šiu, pats išvilksiu, o jus už įsakymo ne
įvykdymą sušaudysiu. Duokite man pa
lydovą, kad greičiau nueičiau į štabą.

Jis nusisuko ir netvirta eisena įkan- ‘ 
din automatininko nužingsniavo prie 
Procenko blindažo. Dabar jis pajuto, kad 
dar sekundė, ir jis būtų smogęs kuopos 
vadui. Gal būt, anas savaip teisus, jo 
žmonės apskaičiuoti. Bet užmušto vado 
kūno išvilkimas armijai buvo toks svar
bus ir šventas dalykas, jog, Saburovo 
manymu, pateisintų net nuostolius, jei 
būtų jie neišvengiami.

Kai Saburovas įvirto į blindažą, jam 
aptemo akys, ir jis iškart atsisėdo ant 
suolo. Paskui atmerkė akis, pabandė 
sistoti, bet Procenko, kuris jau buvo 
lia, padėjo jam ant peties ranką ir 
pasodino.

— Išgersi degtinės?
— Ne, drauge generole, negaliu, 

pavargau, aš. nugriūsiu nuo jos. Jeigu 
arbatos...

— Na, duokite jam greičiau arbatos! 
— šūktelėjo Procenko. — Remizovas gy
vas?

— Gyvas, tik sužeistas. Štai nuo jo pa
ketas.

— Gerai, — .pasakė Procenko, užsėdė
damas akinius.

Saburovas, pamatęs, kad Procenko 
skaito pranešimą,, pagalvojo, jog dabar 
turi minutę poilsiui. Vos spėjo tai pa
galvoti, nuvirto prie sienos į kampą ir 
tik, 'kai Procenko papurtė jį už peties, 
jis suprato, kad užmigo.

— Atsibudai? — paklausė Procenko.
Saburovas pabandė ūtsikelti.
— Sėdėk, sėdėk.
— Ilgai aš miegojau?
— Ilgai. Kokią dešimt minučių. Sa

kai, Remizovas sužeistas?
— Sužeistas.
— Kaip? .
Saburovas pasakė, kaip Remizovas 

sužeistas ir kaip jis kankinasi. Procen
ko nesąmoningai nusijuokė.

— Tur būt, koliojasi senis?
— Dar kaip.
— Kokia jų nuotaika?
— Man rodos, gera, — pasakė Sabu

rovas.
— Jis man rašo, kad gali sutelkti jė-. 

gas ir smogti iš savb pusės vokiečiams. 
Taip pat nenori taikytis su šita padėti
mi, — ir Procenko pirštu pabarbeno po
pierių, kurį jis laikė rankoje. — Vienas 
tu atėjai iš ten?

—Vienas.
— Kodėl jis tau vado ryšiui nedavė, 

kad galima būtų jį atgal pasiųsti? Mat, 
senas, senas, o taip pat prašauna.

— Jis davė vadą, — pasakė Saburo
vas, — jį pakely užmušė. — Tik dabar 
atsiminęs,- kad turi Filipčiuko dokumen- - 
tus ir ginklą, Saburovas paklojo viską 
ant stalo.

— Taip, — pasakė Procenko ir paniu
ro. — Smarkiai tave apšaudė?

— Smarkiai.
— Dieną neįmanoma ten praeiti?
— Dieną visiškai neįmanoma.
— Taip... — nutęsė Procenko.

matyt, norėjo kažką pasakyti ir nesiry
žo. — O man ryt naktį jau reikia štur
muoti. O kaip jį užmušė?

Wisconsin valstijos miestelis Fairchild, turis 650, gy
ventojų, bet neturėjęs daktaro per 10 metų, priėmė 
atvykusi iš Lenkijos DK Joachim Bernard Bronny, 
čia matomą su šeima. Miestelis padengsiąs ir jo pasi

ruošimo valstijoj praktikuoti kaštus.

PHILADELPHIA, PA
Pasekminga ALDLD 6-tos 
Apskrities Konferencija. 
Taip Pat Pasekminga 
“Laisvės” Pikniko 
Darbininkų Vakarienė

at-
ša- 
vėl

Jis

į — Ne, užmuštas, — drėbė Saburovas 
piktai, jausdamas šiuose žodžiuose klau- 

. simą — išvilkti ar ne.— Užmuštas, bet 
vis tiek reikia išvilkti, aišku?

— Aišku, drauge kapitone, — pasakė 
kuopos vadas.

— Jūs jo dokumentus paėmėte?
4. ,— Paėmiau. '

— O štai jį, — Procenko mostelėjo į 
priešais jį gulinčius Filipčiuko doku
mentus.

— Mirtinai sužeidė, paskui aš jį tem
piau, ir jis numirė ant mano rankų.

— Taip ... — vėl .nutęsė Procenko.
Saburovui iš nuovargio merkėsi akys. 

Jis neaiškiai jautė, kad Procenko vėl no
ri jį siųsti pas Remizovą, bet nesiryžta 
to pasakyti. •_

(Bus daugiau)

—,-------
rodo mums kelią, 1 lyg ta 
žvaigždė nakties tamsumoj. 
Tas parodo, kaip visi atjau
čia “Laisvei.” Dirba pikni
kuose be jokio atlyginimo, 
taip pat čia ant vietos drau
gės ir draugai sudėjo aukų 
“Laisvės” fondan $149.25. 
Ačiū jums, draugės ir drau
gai !

. $40.00
10.00

. . 10.00

draugės ir 
kultūriniam 

daug pasek- 
ir piknikų,

Lapkričio' 21 d. Įvyko A.L. 
D.L.D. 6-tos apskrities konfe
rencija. Viso su sprendžia
muoju balsu dalyvavo 27 de
legatai, atstovaujanti 250 na
rių. Dalyvavo apylinkės kuo
pų atstovai; taip pat ir iš to
liau — iš Baltimorės drg. Sta
nys, Smolenskas ir žemaitis, 
taip pat iš Eastono drg. Tilvi
kas ir Abakan.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
visose kolonijose 
draugai veikia 
darbe; surengta 
mingų pramogų
kurių pelnas siekia su viršum 
$2,000, kurie išaukota viso
kiems naudingiems tikslams. 
Vasaros laiku apskrities vei
kiantysis komitetas paskyrė 
$100 Progresyvių Partijai, 
civilių teisių gynimui $75 ir 
Literatūros Fondan $25.

Pati konferencija paskyrė 
“Laisvės” ir “Vilnies” para
mai po $50, “Liaudies Balsui” 
—$25. Taip pat konferencija 
paskyrė $10 Kultūriniam Cen
trui vedimui bylos. Per ap
skrities veikiančiojo komiteto, 
pasidarbavimą buvo padaryta 
pelno apie $350, kurie išau
kota naudingiems tikslams. 
Konferencija pataria ir ateity
je veikti: kur tik galima, 

koncertus, prakalbas, 
ir piknikus.
pat po konferencijos 
“Laisvės” pikniko dar-

7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
7.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00

rengti 
balius

čia 
Įvyko
bininkų vakarienė, kurioj da
lyvavo 90 ypatų, čia dalyva
vo gvardija liuosnorių karei
vių, kurie padaro “Laisvės” 
piknikus pasekmingais. Čia 
dalyvavo draugės ir draugai, 
kurie moka veikti, kurie ne
tingi dirbti, čia dalyvavo 
gražiausia, puikiausią Phila- 
delphijos publika. Mes vist 
žinome, kad buvo labai pasek
mingas “Laisvės” piknikas, ir 
visi žinome, kas tą pikniką 
surengė. Tą patį galima pa
sakyti ir apie šios vakarienės 
surengimą. Mūsų draugės- 
darbiriinkės Zalner, Mattis ir 
Urbienė, kurios gamino val
gius piknikui, jos taip pat pa
gamino, surengė ir šią vaka
rienę. Vakarienė buvo viena 
iš puikiausių, kokią retai kas 
gali duoti. Nieko nestokavo. 
Valgiai susidėjo iš lietuviškų 
dešrų su kopūstais, taip pat ir 
kalakutienos. Buvo ir visokių 
kitokių gardėsių. Taip pat 
buvo ir visokios rūšies gėrimų.

Į .
Nuotaika ir užsilaikymas bu

vo labai draugiškas ir gražus. 
Daugelis draugų pakalbėjo 
šioj vakarienėj, išsireikšdami 
savo mintis apie bėgamus die
nos reikalus, bet visi mušė į 
vieną tašką, kad “Laisvė”— 
tai mūsų vienintelis 
ir “Vilnis”) 1

Aukos
čia surašąs aukotojų į 

“Laisvės” palaikymo fondą:
Laisvę mylintis . . . 
Lipčius iš Chesterio 
Bekampiai............
Philadelphijos Lyros 

Choras ..............
Pietai ........................
Degutis ....................
Degutienė . .'............
Mary lonaitis ..........
Vincas Mačis ..........
Mrs, '& Mr. Mataitis 
A. Valaitis................
1. Vaitkus ................
Adomaitis ................
Pranaitis..................
Stanys, Baltimore, Md. 2.00 
Smoluskas, Baltimore 1.00 
žemaitis, Baltifnore . . 1.00 
I. Paul ............ ............
M. Ramanauskienė . .
R. Merkis....................
Nemunas .....................
P. Wai antas................
P. Puodis ..................
Mikalauskas ..............
A. Meškauskas..........
P. Pilėnas ..................
Bruožas .......... 1..........
A. Paukštienė............
Baranauskas ..............
Antanaitienė ..............
I. Ivonauskas ........
A. Pau'liukaitienė . .. ' 
K. Žilinskas................
M. Pajuodienė ..........
Ant. Bakšis................
J. Ragažinskas..........
Shapranauskas ..........
Tureikienė ......... 
Kavalchukienė ....... 
J. Liesutis..................
Sofija Stankūnienė . . . 
Senas Vincas ............
S. Kavalch.uk........ .
S. Urbonas ................
J. Gružauckas ............
J. Muraška . ...........
A. Mačiūnienė ..........
V. Paliepienė ....... 
Francis Pūkis............
Shedis ........................
Budžinskas ................
Pąul Lukas ... r ... .

' Th. Salamenas ....... 
A. Pauliukaitis .....
Kušleikienė \ ‘

1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1,00 
1.00 
1.00 
1.00 
i.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1,00

.25 
.50

Viso ....... $149.125
J. A. Bekampis.

SPAAK VĖL PAKVIES
TAS Į PREMIERUS

Brussels, Belgiją. — Kad 
klerikalams nepavyko suda
ryt naują Belgijos ministrą 
kabinetą, tai karaliaus pa
vaduotojas, k u n i gaikŠtis 
Charles vėl pakvietė social-

(žinoma) 
is. kuris

demokratą Spaaką suorga 
nizuot kabinetą, ' kaip pra
nešta penktadienį.

RYGA. — Jelgavos aps
krities, Škibės v valsčiaus 
“Nakotnės”' žemės ūkio ar
telėje įvyko Latvijos TSR 
Mokslų Akademijos išva
žiuojamoji sesija, skirta 
kolektyvinių ūkių statybos 
problemoms respublikoje.

Liaudies namuose susi
rinkusiems Jelgavos bei kai
myninių apskričių kolekty- 
vininkams pranešimus pa
darė Latvijos Mokslų Aka
demijos Prezidentas profe- 
rius P. Lejinšas, profeso
rius J. Peivė, žemės ūkio 
mokslų kandidatas V. Pere- 
mykinas ir profesorius E. 
Štalbergas. Po mokslininkų? 
pranešimų kalbėjo kolekty
vinių ūkių pirmininkai, bri
gadininkai, grandininkai, 
agronomai. Jie padarė daug 
vertingų pasiūlymų, sie
kiančių tikslą priešakinio 
tarybinio mokslo' laimėji
mus padaryti plačiųjų lat
vių kolektyvininkų masių 
lobiu.

žęmiau mes dedame^ su
trumpintą “Nakotnės” ko
lektyvinio ūkio pirmininko 
S. Leitano kalbą.

Šioji diena — didelis į- 
vykis mūsų artelės narių 
gyvenime. Pas mus atvažia
vo mokslininkai, kad padėtų 
teisingai tvarkyti mūsų pla
tų kolektyvinį ūkį.

Mūsų kolektyvinis ūkis 
susiorganizavo pirmas res
publikoje. Pirmaisiais me
tais mūsų kolektyviniame 
ūkyje buvo daugiausia var
gingųjų ir mažažemių val
stiečių. Bet 1947 metais ir- 
11948 metų pradžioje viduti- 
nieji valstiečiai, įsitikinę 
tuo, kad mūsų kelias yra 
teisingas, ėmė stoti į kolek-’ 
tyvinį ūkį. Dabartiniu metu 
mūsų kolektyviniame ūkyje 
yra maždaug 40 procentų 
vidutiniųjų valstiečių.

1948 metai — lemiami 
metai mūsų artelės gyveni
me. Dabar mes jau esame 
pilnutinai įvykdę žemėtvar
ką. Praplėstas pasėlių plo
tas. Vietoje 189 hektarų 
1947 metais, šiamet buvo 
apsėta jau 545 hektarai. 
Vietoje 123 hektarų buvo 
pasėta grūdinių kultūrų 396 
hektaruose. Individualiuose 
laukuose, kurie dabar yra 
įtraukti į kolektyvinio ūkio 
teritoriją, 1947 metais dau
giamečių žolių buvo pasėta 
10 hektarų. O 1948 metais 
kolektyvinio ūkio žemėje 
daugiamečių žolių buvo 
pasėta 70 hektarų. Mes pa
dėjome tvirtą pamatą toles
niam mūsų visuomeninės 
gyvulininkystės išvystymui.

Paminėtieji skaičiai įtiki
namai parodo ūkio kolekty
vinio tvarkymo pranašumą, 
palyginti* su individualiu.

šiemet mes pasiekėme 
gražių ūkinių laimėjimų. 
Mes įsipareigojome išaugin
ti po 20 centnerių rugių iš 
hektaro 40 hektarų plote. 
Faktinai iš to ploto nuimta 
po 24 centnerius iš hektaro. 
Viršijome įsipareigojimą ir 
iš kitų kultūrų — iš kvie
čių, miežių, avižų. Šiemet 
mes galėsime mūsų artelės 
nariams išduoti po 12 kilo
gramų grūdų už darbadie
nį. Tikimės taip pat išduoti & 
už kiekvieną darbadienį li
gi 10 rublių pinigais. Už
planuotą 693.000 rublių pa
jamų sumą mes jau viršijo
me ligi 700.000 rublių.

Mes taip pat pasiekėme 
kai kurių laimėjimų ir gy
vulininkystės srityje. Mūsų 
v e r š i n inkė Blomniecė 
deda visas pastangas, kad 
padidintų galvijų skaičių. Ji 
pasiekė tai, kad visi gimę 
veršiukai išliko gyvi. Už tai 
garbė ir šlovė Miarijai 
Blomniecei!

Plane mes numatėme 1949 
metų sausio 1 dieną turėti 
farmą iš 137 galvijų. Dabar 
yra 126 galvijai. Bet ligi A 
metų pabaigos mes įvykdy
sime planą galvijų atžvil
giu. Mes taip pat galėsime 
įvykdyti plane numatytą 
galvijų pirkimą. 1952 me
tais mūsų farmoje mes turi
me turėti 200 melžiamų kar
vių. Įvykdytas metinis pla
nas ąrklių, kiaulių, avių at
žvilgiu.

Viršijus pajamų planą, 
mes nutarėme intensyviai 

. griebtis statybos. Šiemet 
pastatysime kalvę, daržinę, 
500 tonų talpos klėtį, džio
vyklą, kuri per parą džio
vins 15' tonų grūdų. Didelį 
dėmesį numatome skirti e- 
lektrifikacijai. Šiam reika
lui'jau išleista 100 tūkstan
čių rubliu. Kadangi padidė
jo pašaro malimas, nutarta 
pastatyti didelį malūną.

Argi esant individualiam, 
viensėdijų gyvenimui įma- • 
iwma būtų pasiekti visus 
tuos laimėjimus? Žinoma, 
ne. Dabar kiekvienas kolėk- 
tyvinio ūkio narys pasakys, 
ogi tai ir kiekvienas vals
tietis pasakys, kad vienas 
niekuomet negalėtų padary
ti tai, ką mes pasiekėme 
mūsų kolektyviniame ūkyje 
“Nakotne.”

Mes tikimės, kad moksli
ninkai, agronomai ir ateity
je padės mums'kovoti dėl 
kolektyvinių ūkių žemdir- 
bystės bei gyvulininkystės 
aukštos kultūros.

Baigdamas noriu visų 
“Nakotnės” artelės naHų 
vardu pasakyti:

— Dar labiau stiprinkime 
mokslo ir praktikos sąjuh-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAVSRAR*

Laidotuvių 
Direktorius

' .lūdesio valafadoj kreip 
kitės prie manęs dieną a> 
nakt|, greit suteiksim* 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder 
niškai įruošta mūsų Šer- • 
meninė. Mūsų patarnavi 
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon Si
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BULGARIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS PASIEKIMAI
W>----------------------------------------------------

, dabar dirba 1949 metų plano 
• sąskaitom Geriausiųjų darbo 
■ žmonių vardai šalyje plačiai 
i žinomi. 665 bulgarų darbinin

kai, inžinieriai ir technikai ap
dovanoti auksiniu ir sidabri
niu “Darbo ordinu.”

Nemažesni pasikeitimai įvy
ko ir bulgarų kaime. Agra
rinė reforma, įvykdyta pagal 
principą: “žemę tiems, kurie 
ją dirba,” panaikino dvarinin
kų klasę ir davė valstiečiams 
125 tūkstančius hektarų že
mės. Dvimetiniame liaudies 
ūkio plane numatyta dar 150 
tūkstančių bežemių ir mažaže
mių valstiečių aprūpinti žeme. 
Visa tai žymiai pagerino vals
tiečių būklę ir pakėlė žemės 
ūkio lygį. Jeigu buvusių reak
cinių režimų laikais-traktorius 
ir kitas šiuometinės žemės 
ūkio mašinas turėjo tiktai at
skiri dvarininkai ir viešpata
vo šalyje primityvus medinis 
arklas, tai 1947 metais Bul
garija jau turėjo 30 mašinų- 
traktorių stočių, šiais metais 
Bulgarijos laukuose dirba dau
giau kaip 1,300 traktorių ir 
kitų žemės ūkio mašinų, pri
klausančių 50 MTS. 

žymūs pasiekimai 
ūkio kooperavimo 
Darbo kooperacijos 
bystės ūkiai, kuriuose bulgarų 
valstiečiai ieškojo išeities iš 
skurdžios būklės, gyvavo dar 
seniai prieš Tėvynės fronto 
atėjimą valdžion, tiktai dabar, 
liaudies demokratiniame reži
me, pradėjo plačiai vystytis. 
Valstiečiai su dideliu entuzi
azmu pradėjo kurti darbo ko
operacijos žemdirbystės ūkius. 
Tokių ūkių šalyje priskaitoma 
600. Jie jungia apie- 50 tūks
tančių valstiečių, kurie apdir- 
oa iki 200 tūkstančių hekta
rų žemės. Ir šioje pirminėje 
formoje Bulgarijos kooperati
nis ūkis duoda gerus rezulta
tus.

Praėjusiais metais visi Bul
garijos kooperatiniai ūkiai 
nuėmė vidutiniškai dvigubai 
didesnį derlių, negu individu
aliniai ūkiai.

Labai ryškūs Bulgarijos 
liaudies respublikos pasieki
mai kultūros srityje. Šalyje 
įvyko tikra kultūrinė revoliu
cija. Iki demokratinio reži
mo pergalės 30 procentų gy
ventojų buvo neraštingi, švie
timas, ypatingai vidurinysis "ir 
aukštasis mokslas, darbo liau
džiai nebuvo pasiekiamas. Bet 
koks progresyvus užsimojimas 
kultūros srityje buvo negailes
tingai slopinamas.

Dabar padėtis pagrindiniai 
pasikeitė.. Bulgarijos mies
tuose ir kaimuose pastatyta 
170 naujų pradžios mokyklų. 
Viduriniųjų mokyklų skaičius 
padidėjo 2 kartus, šalia jau 
nuo anksčiau veikiančio uni
versiteto Sofijoje, •* įkurta 3 
nauji universitetai Plovdive, 
Rusėj ir Varnoje. Studentų 
skaičius padidėjo 3 kartus. 
Visuotinės darbininkų profesi
nės sąjungos iniciatyva Sofi
joje atidarytas darbininkų 
universitetas, kuriame mokosi 
450 darbininkų ir tarnautojų.

Didelę reikšmę sėkmingam 
socialistiniam - ekonominiam - 
kultūriniam Bulgarijos išsivys
tymui turi bulgarų liaudies vi
sų politinių šalies jėgų subūri
mas į vieningą visuomeninę - 
politinę organizaciją — Tėvy
nes frontą. . Tokia organiza
cija buvo įkurta II Bulgarijos 
Tėvynės fronto kongrese 1948 
metų vasario mėn. reorganiza
vus Tėvynės frontą naujais 
pradais.

Vieningos visuomeninės-po
litinės organizacijos sukūri
mas nereiškia atskirų partijų 
likvidavimo. Tačiau Tėvynės 
fronto įstatai numato, kąd 
kiekviena į organizaciją įei
nanti partija privalo veikti 
suderinamai su bendra pro
grama ir vykdyti fronto nuta
rimus. Tėvynės fronto reorga
nizavimas ir sutvirtinimas ta
po galimu po dešiniųjų ele
mentų kai kuriose partijose, 
įeinančiose į Tėvynes frontą, 
sutriuškinimo. Dideliu įvykiu 
Bulgarijos politiniame gyVeni-

šioję naujosios demokratijos šalyje pradeda klestėti laisva 
socialistinė kūryba. Pramone auga nematytais tempais. Tar
pe valstiečių vystosi platus žemės ūkio kooperatyvų tinklas.— 
Šalyje įvyko tikra kultūrinė revoliucija. Apvienytos liaudies 
partijos vadovybė visur jaučiama.

F. š.

dvi stambios elektrinės ir ki
tos įmonės.

Kartu su pramonės įmonė
mis statomi gyvenamieji na
mai, mokyklos, klubai, kuria
mi parkai.

Dimitrovgradas — tai ne 
vienintelė liaudies statyba. 
Bulgarų dirbančiųjų, ypatin
gai jaunimo, savanoriško dar
bo būdu tiesiamas geležinke
lis Pernikas-Sofija, plentas per 
Hain-Boazo kalnagūbrį,, jum 
giąs trumpiausiu keliu šiaurės 
Bulgariją su pietine, eilė kitų 
plentų ir drėkinamųjų kana
lų.

Balandžio mėn. pabaigoje 
Sofijos darbo žmonės iškilmin
gai palydėjo į šalies statybos 
objektus pirmąją bendrosios 
bulgarų brigados, susidedan
čios iš 250 tūkstančių savano- 
rių-statybininkų, jaunimo pa
mainą. Kalbėdamas viename 
mitinge Bulgarijos ministro 
pirmininko pavaduotojas Trai- 
čo Kostovas pasakė : “Greitai 
mūsų šalyje neliks nė vieno 
kampelio, kur nevyktų staty
ba.”

išsivystymo kelią, 
metų pabaigoje 

Didysis Liaudies 
priėmė pramonės

Rašo

Bulgarijoje diena iš dienos 
plečiasi šalies pertvarkymo 
naujais pagrindais judėjimas, 
didėja liaudies politinis akty
vumas ir kūrybinis entuziaz
mas . Šis pakilimas — tai sėk-, 
mingų ekonominių ir politinių 
pertvarkymų šalyje rezulta
tas, ko dėka Bulgarija išėjo j 
socialistinio

Praėjusių 
Bulgarijos 
susirinkimas
nacionalizavimo įstatymą, ku
riuo daugiau, kaip 6 tūkstan
čiai įmonių, iš esmės visa pra
monė, išskyrus amatininkišką
ją, perėjo į valstybės rankas. 
Eksploatacijos likvidavimas, 
mintis, kad darbo vaisiai eina 
visos liaudies naudai, iššaukė 
nematytą kūrybinį pakilimą ša
lyje. Be to, po nacionalizaci
jos buvo pravestas pramonės 
sustiprinimas — smulkių, ne
rentabilių įmonių sujungimas. 
Kai kurios gamybos šakos, ku
rių produkcija šaliai ne taip 
reikalinga, žymiai susiaurin
tos. Didžiausias dėmesys ski
riamas lemiamųjų ūkio šakų 
išvystymui.

Naujoji pramoninė statyba 
vykdoma nematytais Bulgari
jos istorijoje tempais. Tiktai 
šiais metais šalyje statoma ir 
bus įrengtos 265 naujos įmo
nės. Statomi ne tik nauji fa
brikai, bet ir ištisi pramoni
niai centrai. Jų tarpe ir Bul
garijos jaunimo statomas nau
jas Dimitrovgrado miestas, 
esąs prie Maricos upės, 17 ki
lometrų nuo Haskovo miesto. 
Čia išaugs stambiausias Bul
garijoje cemento fabrikas, di
delis cheminių trąšų fabrikas,

Pramonės nacionalizacijos ir 
darbo pakėlimo dėka, sėkmin
gai vykdomas dvimetinis liau
dies ūkio planas. Pirmajame 
šių metų ketvirtyje Bulgarijos 
pramonė išleido 43 procentais 
daugiau produkcijos, negu 
tuo pat metu praėjusiais me
tais. Varnos tekstilininkai 
per nepilnus 4 šių metų mė
nesius pagamino 2 milijonus 
metrų audinių daugiau, negu 
pernai. Daugelis “Popovdolo” 
šachtos kalnakasių brigadų 
jau įvykdė akmens anglies iš
kasimo metinę programą ir

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną kr naktį

EVergreen 7-4774

išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos, pato- 
atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems,

Naujai 
giai gali 
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.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHdreroad 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 
FUNEKĄL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

ir žemės
srityje.

žemdir-

. AFL prezidentas William Green ir vice-prezidentas 
Fred H. Rasser iš viešbučių darbininkų unijos pasitaria 

pirm atidarymo AFL 67-tos konvencijos 
Cincinnati mieste.

Į me buvo reakcinių “opozici
nių” partijų — užsienio ir vi
daus reakcijos agentūros—de
maskavimas ir likvidavimas.

Pirmose naujos Bulgarijos 
statytojų eilėse yra Bulgarijos 
darbininkų partija (komunis
tų). Darbininkų partija va
dovavo kovai prieš fašistinį 
režimą. Dabar ji yra visų so- 
cialinių-ekonominių pertvarky
mų šalyje organizatorius ir 
iniciatorius. Bulgarų social
demokratinės partijos nutari
mas susivienyti su darbininkų 
partija (komunistų) atves į 
bulgarų darbininkų klasės vi
sišką vienybę ir užtikrins at
eityje ir didesnius bulgariško
sios demokratijos pasiekimus.

Negalima nepažymėti pui
kių Bulgarijos liaudiess respu
blikos užsienio politikos lai
mėjimų. Bulgarija, monarchi- 
nio-fašistinio režimo metais, 
su visais savo kaimynais pa
laikė blogus santykius, dabar 
gi ji yra neatskiriamoje drau
gystėje, sutvirtintoje sutarti
mis su liaudies demokratijos 
šalimis, o taip pat kartu su 
kitomis tikrai demokratinėmis 
šalimis yra taikos ir saugumo 
Pietvakarių Europoje ramstis.

šiemet 
pabaigoje 
politikoje 
mėjimų.
sirašyta draugystės, 
darbiavimo ir savitarpio 
galbos sutartis tarp Čekoslo
vakijos respublikos ir Bulgari
jos liaudies respublikos, to
kia \pati sutartis neseniai bu
vo pasirašyta ir su Lenkija.

Didžiausios gi reikšmės Buil- 
garijos ir jos liaudies gyve
nime turi draugystės ryšių su 
Tarybų Sąjunga sustiprinimas, 
— nepakeičiama pagalba ir 
parama, teikiama bulgarų 
liaudžiai jos didžiojo kaimy
no.

Tarybų Sąjungos dėka bul
garų tauta buvo išvaduota iš 
hitlerinių grobikų jungo. TSflS 
teikė ir teikia Bulgarijos liau
dies respublikai didelę ekono
minę ir. moralinę pagalbą., 
TSRS padėjo demokratinei 
Bulgarijai išsaugoti savo ne
priklausomybę liuo visokerio-' 
po užsienio imperialistų pasi
kėsinimo.

Š. m. kovo mėn. 18 d. 
sirašyta tarybinė-bulgarų 
kos, bendradarbiavimo ir 
vitarpio pagalbos sutartis
labiau sustiprina Bulgarijos 
liaudies respublikos jėgas ir 
nepriklausomybę, remia jos 
tolesnį suklestėjimą. Nenuo
stabu, kad ši sutartis buvo su
tikta sui tokiu dideliu visos 
bulgarų liaudies pritarimu.

Bulgarų liaudis kelyje į so
cializmą dar turi' dąug sun
kumų. Ji sutinka be kita l^o 
įnirtingą užsieninės reakcijos 
ir jos agentūros šalyje pasi
priešinimą, siekiantį sužlugdy
ti denjbkrątinį Bulgarijos? vysv 
tymąsi. Tačiau bulgarų liau
dis, glaudžiai subūrusi savo ei
les, tvirtai žengia pirmyn.

Miami, Florida

Oras pašėlo— 
pūgos. Viena 
ką atvažiavusi 
pasakojo, kad

keliai

21 d., 
antrą

Pažvelgus į Miami Herald 
pirmą puslapį, tai puola į akis 
tokios žinios, būtent tokiose 
valstijose, kaip Illinois, Michi
gan, Wisconsin iki Alabamos 
užstojo .žiema, 
šalta, sninga, 
moteris, tiktai 
iš Chicagos,
ten čiela velniava: lija, snin
ga ir šala. Visas oras kiau
rai prarūgęs, miglota, 
suparalyžiuoti.

* ★ ★
Sekmadienį, lapkričio 

LLD 75 kuopa turėjo
pikniką pono Mockaus pali
varke. Diena buvo labai gTa- 
ži, saulėta, termometras rodė 
šilumos 80 laipsnių. Kaip ir 
tikėtasi, suvažiavo daug pu
blikos ir svečių iš šiaurinių 
valstijų, iš įvairiausių miestų. 
Kuopa įsigijo-nusipirko naują 
šaunų gramofoną. Grojo vi
sokius šokius ir lietuvišką my
limiausią polką. Visi šoko, 
linksminosi. Buvo visokių gė
rimų ir skanių valgių, ku-
riu.os mūsų nenuilstančios šeL Bombay, Indija. — Audra 
mininkės pagamino. Piknikas^ £įa užmuše 7 žmones, 
baigėsi vėlai vakare, su gera 
nuotaika.

Sekantis LLD 75 kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadienį 
po pietų, 3 vai., gruodžio 5 d., 
draugų Paukštaičių rezidenci
joj, 3901 S. W. 7th St. Visi 
nariai, ir svečiai ateikite, o ir 
knygą atsiimsite.

V. J. Stankus.

Šypsenos Klerikalas Organizuoja 
Belgu Ministry Kabinetą

balandžio menesio 
Bulgarija užsienio 
pasiekė, naujų lai- 
Pragoje buvo pa- 

be n d iš
pa

pa- 
tai- 
sa- 
dar

, __ t

Francijos- valdžia grūmoja 
traukt teišntan 3 francūzų 
komunistų laikraščius, kad 
jie aštriai kritikavo val
džią. , \ / .

“PAVOJINGA EITI”
Pilietis taip pilnai prisipy

lęs to svaiginančiai gardaus 
skystimėlio, kad vos tik laiky
damasis ant kojų strapalioja 
aplink savo automobilį. Išsiė
męs raktuką ir nori atsirakin
ti automobilio duris, bet nie-, 
kaip nepajėgia surasti rakto 
skylutes. Prisikamavęs žvilg
terėjo aplink, pamato einan
tį žmogų, sunkiai tardamas žo
džius, prašo praeinančiojo, 
kad jis atrakintų jam automo
bilio duris. Prašomasis nuste
bęs klausia jo:

—Ar tu tokiam stovyj vai
ruosi 'automobilį ?

—žinoma, vairuosiu,—sako 
jis užtikrinančiai; aš būtinai 
turiu važiuoti, man pėsčiam 
eiti pavojinga.

Ir Bevinas Šoktų
Anglijoj, South H am tono 

prieplaukoje, šiuo laiku stovi 
streiko paliestas didlaivis 
“Queen Elizabeth,” kuriame 
randasi virš tūkstančio keliau
ninkų. Jie ten nekantriai lau
kia, kada laivas pradės per 
Atlantiko vandenyną kelionę 
į Ameriką. Laivo keliaunin
kai, kas išgali, mėto į van
denį centus, nikelius, dešimtu
kus, dėl kurių gerai išsilavinę 
vaikėzai šoka nuo prieplau
kos į vandenį ir mikliai juos 
pagauna.

Vienas amerikietis laiko 
rankoje auksinį pinigą ir nori 
mesti į vandenį, šalia jo sto
vintis škotas, su nuostaba 
klausia:

—Ar tu mesi tą aukso pi
nigą į vandenį?

Amerikonas su šypsą atsa
ko : .

—Taip. žiūrėk, kaip jie 
visi, tie jaunuoliai, urmu puls 
į vandenį jį pagauti.

škotas sako:

Brussels, Belgija. —Bel
gų karaliaus pavaduotojas, 
kunigaikštis Charles pa
kvietė katalikų partijos va
dą Gastoną Eyskensą su
daryt naują ministrų kabi
netą.

Socialisto premjero Spa- 
ako kabinetas sugriuvo dėl 
dviejų priežasčių: Jis dova
nojo gyvybę nusmerktiem 
mirti belgams, kaip nacių 
bendradarbiams; klerikalai 
susibūrė nustumti socialde
mokratus nito x Marshallo 
plano lovio ir patys šeimi
ninkauti milionais marshal- 
linių dolerių.

Iš kalėjimoChicago, 
buvo pabėgę 9 kaliniai. Vie
nas tapo nušautas, o kiti su
imti. »

PAJIEŠK0JIMA1
Pajieškau mano draugių — Onos 

ir Magdalenos Maziliauskaičių. Ona 
po vyru Dobinienč. Seniau gyveno 
Newark, N. J. Iš Lietuvos paeina 
nuo Gulbiniškių kaimo, Kalvarijos 
Apskrities. Prašau atsišaukit. — M. 
Valatkienė -(Dereškevičiūtė), 13 So. 
Ward St., Worcester, Mass.

580 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Tą aukso monetą, numes
tą į vandenį, ne tik vaikai, bet 
ir premjeras Bevinas šoktų pa
gauti. I. U- i,

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Tel. EVergreen 8-9770

Maskva. — Atsitiktinai 
nusišovė Norvegijos atsto
vybės narys G. Reise.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungi. traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušašimą,. 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ■ ir skaudėjimą, vartokite 
No. 8 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

Jei turite piles (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostį, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

• M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordlečiai galite pirkti pas

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.
(adv.)

............... *1»! M 1 1

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

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.

i Ėgzaminuojam Akis, 
i Rašome Receptas 
į Darome ir Pritaikome Akinius ■ —***

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Lapkr.

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Lqisni uotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems PaSarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins
• (SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas l&idotuVN

8150
Koplyčias suteikiam nemokame! 

visose" dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

RONKONKOMA
8634



LDS 1-mos Kp. Reikalai

Queenfc gyventojai Samuel .ft
Anksti ir Ne Per Anksti

27-
kuopaiprekės su-

i? ger- 
kuoposišėjo su tėvu

Truckmanams įteikti 
Nauji Pasiūlymai

Streikuojančiam AFL Bro
therhood of Teamsters Loka- 
lui 282 įteikti pasiūlymai po 
17 ir pusę centų pakelti mo
kestis ir gerovės planą, arba 
pakelti mokestis iki jų reika- 

pažado 
gerovės

Noriu kalbėti apie Kalėdų 
dovanas.

Kalėdos, tiesa, dar toloka. 
Tačiau jau visos
skirstomos pagal nuožiūrą jų 
pasiūlymo dovanoms. Kainos 
taip pat. Tad už savaitės ki

etos reikės labai sunkiai pra- 
• kaituoti, kad įsibriauti į krau-

lauto ir seniau gauto 
22 ir pusės centų, be 
plano.
\ Narių balsavimas __ ...
pasiūlymo turėjo įvvkti lapkri- v^slL kurie norite mus ap- 
čio 28-tą dovanoti, nužiūrėkite ir įsigy

kite tą dovaną dabar.
Dovaną Kam? Už Ką?

Dovaną Lietuvių Moterų /\p- 
švietos Klubui ir per jį Lietu
viu Kultūrinio Centro virtuvei

1 ir valgyklai. Dalykas tame:
Moterų Klubas ruošia kalė

dinių pasveikinimų balių gruo
džio 19-tą, paskutinį sekma- 

Kalėdų, Liberty 
O baliaus visą 

pelną skiria supirkimui puodų 
ir mechaniškų įrankių, reika
lingų auditorijos 
valgyklai.

Kokių Dovanų
Tai bus lyg ir 

tad jam reiks visokių dovanų.
Tokios dovanos, kurios ne

tiks tokiai įstaigai, ar jau bū
tų susidaręs jų perviršius, bus 
ant vietos išparduotos ir už jas 
skirti pinigai pavesti supirki
mui reikalingiausių.

Jeigu gausime tokių, kokių 
tenai reikia, bus tuojau pasta- 
tytoš į darbą.

Šeimininkių ar biznierių do
vanoti pyragai,, pajai, skilan
džiai bus baliuje suvalgyti, 
išparduoti.

Apdovanokite Mus ir Save
Tai bus dovanos ne vien 

tiktai namui ar moterų klubui. 
Tai bus kiekvienai ir, kiekvie-

nam iš mūsų, kuriems prisiei
na centre atlikti ^savanoriškų 
darbų, o juos kol kas veikia 
atlikti rankos pajėga, primi
tyvišku, ilgai užtrunkančiu, 
varganu būdu. Bus pagrei
tinimu darbo ir samdomiems 
darbininkams.

Tai bus dovanos ir paten-

Blogdariai Bandę 
įsilaužti Laisvėn

i

I

r

t

i tuves . Ir teks už viską bran- kinimui greitu ir geru patar-
naujojo g’au mokėti. Tad norisi pra-

Hogan Gal Nestosiąs 
Aiškintis Vietos 
Reakcininkams f

Trans-Visašališkajai CIO 
port Workers Unijos tarybai 
atsteigus Austin Hogan’ą new- 
yorkiškio didžiojo 100-nio lo- 
kalo prezidentu, jo patarėjas 
sakęs, kad nei jis, nei kiti 
kartu su juo atsteigti du vir
šininkai nestosią prieš vieti
nius reakcininkus lokalo ko
mitete aiškintis. Reakcinin
kai rengia Hogan’ui savišką 
teismą gruodžio 11-tą.

Lokalo tarybos didžiuma 
Hogan’ą suspendavusi už ap- 
skundimą teismui finansų se
kretoriaus Gustav Faber’io, 
kaltinant išleidime unijos pi
nigų ne tiems tikslams, ku
riems skirti. Tačiau visaša- 
liškoji taryba palaikė Hoganą 
ir kitus du lokalo viršininkus, 
James Gahagan ir Peter Mac- 
Lachlan, vice-prezidentą ir už
rašų sekretorių, pritarusius 
Hogan’ui.

Viešnia iš Kanados

I dienj pirm
! Auditorijoje.

virtuvei ir

Reikia ?
bazarukas,

navimu kiekvieno atsilanky- I 
siapčio, o tas savu ruožtu bus 
naudinga namui. Patenkintas 
svečias — nuolatinis svečias.

i Gi tokių namui reikia.
Tad prašome visų kooperaci

jos — ruoškitės patys daly
vauti baliuje, kvieskite kitus, 
o kurie išgalite, ateikite ir 
dovana.

Ko Dar Trūksta?
Lengviau būtų atsakyti, 

netrūksta, nes dar mažai mo
derniškų, mechaniškų, page
rinančių ir pagreitinančių dar
bą įrankių teturime. O au
ditorijos valgykla jau yra per
leidusi tūkstančius svečių ir 
ateityje jų turės po daugiau.

Įsivaizduokite sau mūsų 
virtuvės šeimininkę su virš 
šimtu svečių, laukiančių patar
navimo, imantis spausti vaisių 
sunkos ant bliūdelio su ranki
niu stikliniu spaustuku, pla
kant bankieto pyragams kiau
šinių bušelį su bliūdelyje barš
kinamu rankiniu plaktuvėliu, 
ranka pjaustant mėsos ar duo
nos kelis desėtkus ar šimtus 
svarų.

Jeigu tą paveikslą matote, 
jūs sutiksite su mumis, kad 
balius įsigijimui mechaniškų, 
moderniškų įrankių yra labai 
reikalingas. Ir taip pat sutik
site, jog ir jūs privalote pasi
darbuoti už jo sėkmingumą.

S. Sasna.

su

ko

Prie Šaltainės Nėra 
Šaltumo, Nei Saldumo

Pradės Statybą Naujo 
Namų Projekto

City Housing Authority ga-

- Šiemetinin Laisvės koncer- 
tan buvo atvykusi iš Toronto 
Marijona Purienė, motina La
zauskų žento.

Prieš savaitę laiko teko už
eiti į Lazauskų Bar & Grill
(Ridgewood), kur susitikome Vo 9 firmų pasisiūlymus pa
ir viešnią, ir su ja teko pla- i statyti Glenwood Houses, sta
čiau pasikalbėti. j ty si m as tarp E. 56th St., Far

ragut Road, 
Glenwood 
žemiausia 
niems tik 

' 336,000.
Projekte bus 1,197 butai. 

Rendas nustatys padengian
čias statybos ir išlaikymo lė
šas, be paramos iš miesto iž- 

i do. Tik taksai bus palengvinti 
—nustatys pagal tą vertybę, 
kiek plotas neša be namų, be 
pagerinimų. Prįvatiškiems plo
tams taksai būna keliami pa
gal vertybę po įvedimo page
rinimų.

čiau pasikalbėti.
Marijona Purienė paaukojo 

dienraščio Laisvės Fondan 
$10. Ji sakė, jog dienraščio 
T>aisvės koncertas jai labai pa
tikęs.

Viešnia grįžo Torontan pra
ėjusį ketvirtadienį, lapkričio 
25 dieną, žadėdama dažniau 
aplankyti Brooklyną. R

Bajierčienei Puota
Šis bankietas buvo trilypis, 

nes jį rengė dvi* kuopos, o ja
me dar buvo suruošta Mrs. Ci
nai Bajierčie'nei, iš Sheeps- 
head Bay, gimtadienio “parė.” 
Ją suruošė, regis, jos giminės 
ir artimi draugai. Kūma bu
vo Mrs. Agota Bukšnienė, o 
kūmu—Mr. Juozas Pranaitis. 
Dalyvavo apie 20 asmenų.

Nuo savęs veliju Mrs. Ba
jierčienei minėti dar daug, 
daug gimtadienių.

■ ’ M. STAKOVAS, 
LLD Kp. Koresp.

Edward G. Robinson, žvaigž
de filmoje “Night Has a Thou
sand Eyes,” Brooklyn© Para

mount Teatre, Flatbush ir 
DeKalb Aves.

“Mirusią” Merginą 
Atgaivino

Ralph Avenue, 
Road ir Avenue H. 
pasiūlyta kaina vie- 
pamatąms yra $1,-

Su Ambulansu Turės 
Siųsti Daktarą

Miesto ligoninių komisionie- 
rius Bernecker patvarkė, kad 
pašaukimuose ambulanso prie 
netikėtai mirusių su ambut- 
lansu būtų siunčiamas dakta
ras. Pirm karo visuomet bū
davęs sū ambulansu siunčia
mas internas. Karo laiku pra-' 
dėjo siuntinėti šiaip asmenis 
ir taip apsileido, kad daktarų 
nestokuojant buvo tebesiunčia- 
mi ne daktarai.

• Dabartinis patvarkymas (.po 
to, kai gyva mergina buvo pa
siūlyta graboriui) įsako siųsti 
interną tik prie • raportuotų 
mirusiais. O kaip bus su tais, 
kurie svyruoja tarp gyvybės, ir 
mirties? Ar ekspertiška dak
taro ranka nebūtų geresniu 
užtikrinimu pirmos pagalbos ir 
išgelbėjimo gyvybės?

Community Hospital uždaro 
proto ligoms kliniką, esančią 
8 St. Nicholas Place, New 
Yorke. Apie 600 ligonių ir 
Štabas perkeliami Veteranų 
Administracijos klinikon, 252 
7th Avė.

Atėję darban lapkričio 
tos rytą, radome priešakinių 
Laisvės raštinės durų vieną 
stiklą išimtą ir rėmą biskelį 
apdraskytą. Matomai, tikė
tasi per atvirą langą iš vi
daus atrakinti duris. Tačiau 
i vidų nedasigauta.

Newyorkietis Frederick P. 
Ploeger tapo užmuštas Third 
Avė. linijos 84th St. stotyje. 
Nežinoma, kaip jis ten pateko.

Queens gyventojai Samuel ir 
Beatrice Barufkin’ai, gaminto
jai šaltainės, užvedė vienas 
prieš kitą bylas, reikalaujant 
perskyrų. Skunduose vienas 
prieš kitą pripasakojo apie 
skrajojančius puodus, riksmus, 
liežuvių plakimus ir kumščio 
panaudojimus.

Įdomu, kad jų duktė Rima, 
17-kos metų 
prieš motiną, sakydama, jog 
motina — rėksnė, priekabiau
toja prie jų abiejų ir kad jų 
gyvenimas esąs kur kas geres
nis be jos. Jinai apleido 
mus praėjusį rugsėjį.

Majoras Paskyrė Naują 
Rendoms Komisiją

na-

Jonas Juška Perkėlė Baly 
Krautuvę iš C. Brooklyno 
J Richmond Hill

Jonas Juška

Plačiai brooklyniečiams ži
nomas batų krautuvės savinin
kas Jonas Juška perkėlė savo 
krautuvę iš Central Brooklyn© 
į 107-13 Jamaica Avė., Ricji-

sandėlį.

Moterim, vaikam

Policija renka naujus 
pavartotus, bet dar tinkamus 
vartoti žaislus, kuriuos nuva
lius, permaliavojus savo liuo- 
somis valandomis Kalėdomis 
išdalins biednuomenės 
kams.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-ma kuopa karo tri
mis metais nerengė savo meti
nės vakarienės, nes maisto ne
buvo galima gauti. Tokiu bū
du pas narius pranyko tas tra
dicinis jos laukimas. Tačiau 
minimos kuopos pirmkarinės 
vakarienės būdavo skaitlingai 
lankomos ir duodavo 
finansinės paramos.

Taigi, gerbiamosios 
biamieji LDS/ 1-mos
nariai, atgaivinkime seniau įsi
gyvenusią tradiciją. Būtinai 
turime susieiti vieną kartą per 
metus visi ir visos. LDS nariai 
privalome pažinti vienas kitą.

Tokią progą turėsime sau
sio (Jan.) 15-tą, Iduopos ren
giamoje vakarienėje, Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Gaspadinės jau rūpinasi apie 
paruošimą geriausios vakarie
nės. Vietinis.

Majoras O’Dwyer praėjusį 
penktadienį paskyrė du nau
jus narius miestavon butams 
ir rendoms komisijon, vieton 
tų, kurie “rezignavo” praėju
sį trečiadienį, menama, paties 
majoro patarimu rezignuoti.

Naujaisiais nariais yra Her
bert Wecnsler, teisių profeso
rius Columbia Universitete, ir 
Nathaniel Sorkin, buvęs tyri
nėjimų komisionieriaus pava
duotojas.

Po 10 iki 30 Metų 
Už Apiplėšimus

t

Long Island farmeriai 
lįai Zorn šiemet išauginę 
000 kalakutų. Biznį pradėję 
su 1,000 kalakutų pirmais iš
bandymo metais, prieš penke
tą metų.

Kur Sutiksime 
Naujus Metus?

Jau gal ne vienas yra
galvojęs apie Naujųjų Metų 
sutikimo vakarą: kaip praleis
ti, bei su kokiais draugais su
sitarti ?

Nesirūpinkite tuo atveju. 
Aido Choras rengia Naujų 
Alėtų sutikimą Naujame Name 
(Liberty Auditorium), 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill,

Jonas Juška savo naujoje 
krautuvėje padidino
Turi daug batų, darbinių ir 
lengvesnių.
ir vyram, ištisai šeimai. Taip
gi turi didelį pasirinkimą ka
liošų (rubbers). Pas Joną 
Jušką rasite geresnį pasirinki
mą batų ir džiaugsitės žemo
mis kainomis. Giminės ar 
draugai bus jums dėkingi už 
gerą porą pas Jušką pirktų 
batų Kalėdų dovanoms.

Aidiečiai kviečia visus cho
ro rėmėjus - mylėtojus atsilan
kyti. Taip pat neužmirškite 
atsivesti savo draugus.

Nors dar neprirengta Nau
jų Metų sutikimo programa, 
bet iš anksto galima jau pa
sakyti, kad bus šauni ir įvairi.

Bus stengtasi sudaryti salės 
ypatingą išvaizdą, kad su
teikti Naujų Metų sutikimo 
dalyviams malonų ir jaukų pa- 
sižmonėjimą savųjų draugų ir 
pažįstamų tarpe. H. F-

pa-

Mary Grey, 25 metų, buvo 
atrasta viešbučio Martha Wa
shington kambaryje, New 
Yorke, be sąmonės. Pašauktas 
iš Bellevue ligoninės su ambu
lansu asmuo raportavo, kad 
ji, “matomai, mirusi.” 

f

Tačiau prie “mirusios
liktas sargyboje, kol graborius 
paims, policistas Richard Pe- 
trocine palietė jos veidą ir pa
juto, jog veidas šiltas. Palai
kytas ties lūpomis šaltas veid
rodukas miglojo. Petrocine 
pradėjo ją gaivinti dirbtinuo
ju kvėpavimu ir pašaukė am- 
bulansą iš kitos, Columbus li
goninės.

Patirta, kad mergina buvo 
netekusi sąmonės gal dėl per- 
viršiaus tabletėlių miegui. Ją 
pasisekė atgaivinti ir mano
ma, kad ji pasveiks.

Ligoninių komisionierius dr. 
Edward M. Bernecker įsakė 
ištirti, kaip gyva mergina ga
lėjo liktis pasiūlyta graboriui.

Tuo tarpu Bellevue ligoninės 
viršininkai teisinasi nekaltais. 
Esą, atsiųstasis ambulanso pa
lydovas Fred Thibodeau dir
bąs tą darbą šešti metai ir 
buvęs skaitomas suprantančiu 
ir patikimu.

šis paslas nėra daktaras. 
Aiškinama, jog daktarų-inter- 
nų nesiunčia su ambulansais, 
nes jie reikalingi ligoninėse. 
Gi per metus gaunamų 300,- 
000 pašaukimų ambulanso di
džiuma' esą menkos svarbos. 
Bet...

Vargiai kam norėtųsi prisi- 
skaityti save prie nesvarbiųjų, 
jeigu gyvu -y tebebūdamas at
bustam ligoninės lavoninėje ar 
pas graborių!

Yonkersietės seserys Johan
na ir Catherine Kiley taip sur 
gyveno, jog iš nenoro skirtis 
likosi nevedusiomis. Jos su
laukė viena 90, o kita 86 metų 
amžiaus. Mirė trijų valandų 
atstume viena nuo kitos ir ta
po sykiu palaidotos .

švenčių išvakarėse plėšikas 
atėmė iš Center Trucking Co. 
kasininkės $13,000 algų pini
gų firmos raštinėje, New Yor
ke.

Nežinomas laivyno jūrinin
kas, apie 25 metų, buvo at
rastas užmuštas BMT trauki
nio New Yorke.

Newyorkietis Charles Grpt- 
te, 25 metų, nuteistas 8 ir pusę 
metų kalėti už apiplėšimą 
karčiamos Bronxe. Jis taip 

į prasikaltęs antru kartu.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-; 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su atpe- 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone' Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Lin®.

Tel. GLenmore 5-6191

■

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais. E
Telefonas EVergreen 4-Q20S £

Valandos:

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. y'
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: įl— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

t •
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION.AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PEIST LANE
DRUGS, Inc

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

Brooklyn, N. Y.

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

. .............................y... ■■ ■-

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. Evergreen 7-6238
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pa-

r

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174

•Z

M

UP

Swirl Cut

sutai-
i:

. Hairdressers

su- 
ten 
sa- 
pa-

bro- 
30,-

Yonkers’o miesto teisėjas 
Fiordo išbuvęs visą Padėkų 
Dieną namie, nes mieste per 
visą dieną nesugavę nei vieno 
prasikaltėlio.

tris:
Mu-

19, 
nuokad jos duktė laiš- 

skundėsi nesveikata.
gyvena Memphis,

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

ve (Liberty, Li th. Daily)-—Pirm., Lapkr. 29, 19

(iO
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■M6 pusi4

Telefonas 
EVergreen 4-7729

Mirusios New York o vieš
butyje Barbaros Vance moti
na sako, 
kuose jai 
Motina
Venn.

Bandyti pigiai gauti pinigai 
labai brangiai atsiėjo trims 
jauniems plėšikams, apiplėšu- 
siems bartenderį ir jo kostu- 
merius aludėje 694 Elton Avė., 
Bronx, spalių 2-rą. Visus 
Robert Paganei Ii,. Robert 
ir, William Miranovich, 
21 ir 20 metų, nuteisė 
10 iki 30 metų kalėti.

Susekti tame apiplėšime, vy
rukai bandę atsišaudyti į juos 
besivejančią policiją. Tam 
nepavykus, bandę pabėgti 
krisdami į upę, bet ir iš 
juos ištraukė. Pagauti, 
ko policija, jie prisipažinę 
pildę virš 20 apiplėšimų.

Peter Kapiskas

^Pder 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

50

for difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed ... or ba
by fine... hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia^ 
mos ... užeiti ne
mokamai asmenis? 
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 

, symą.

Fashion.
Center

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
§altu garbanėvimu.

Ne tik, kad tai duoda jūsų plaukams 
švelnią, naturalę išvaizdą... blizgantį 
malonumą, kuris sukelia komplimentus 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

For Appointment Call EVergreen 4-2525 
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-0 P. M.

TI TDD*C D 4 D 411 GRAND STREET L UI 1 O O Ali BROOKLYN, N. Y.
i

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION




