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—Niekad savo istorijoje A- 
merika neturėjo tiek daug iš 
Europos sugūžėjusių aukštų 
ponų ir ponių, kaip šiuo metu. 
Ypatingai New Yorke ir Wa
shingtone: kur tik pasisuksi, 
ten atsimuši i buvusį premje
rą, ministrą, generolą bei ko
ki kitą “labai aukštą“ eksce
lenciją . . .

šitaip man andai pasakojo 
vienas amerikinės spaudos ben- 
dradarbis-korespondentas, ku
riam tenka dažnai buvoti 
Washingtone ir palandžioti po 
“aukštesnės visuomenės“ už
kampius—h otelius.

— Visi ministrai su portfe
liais. ar ne?—nusijuokiau.

—Nesakyčiau! Daugelis jų 
be portfelių, — bėgdami, ma
tyt, nesuspėjo portfelių pasi
imti. Kas nors kitas ten jų 

. nuosavybe naudojasi. . .
★ ★ ★

žurnalisto priminimas aks
tino mane tuo reikalu susido
mėti.

Pradėjau galvoti apie buvu
siuosius lietuviškus ministrus 
su portfeliais ir be portfelių, 
—ministrus, kurie dar vis gal
voja apie sugrįžimą į paliktą
sias šiltas gūžteles.

Tokių lietuviškų ekscelenci
ją Amerikoje nūnai, galima 
būtu priskaityti į porą tuzinų.

Ir jų dar vis atvyksta,!
Na o kur kitu kraštu tos • * € 

veislės pažibos!
—Kaip, iš ko čia jie visi 

minta ?—klausiu žurnalistą.
—Sunku pasakyti. Tūlus 

maitina dėdė Marshallas—pa
gal jo plana jie užlaikomi. O 
kiti—vieni dievai težino!

—Vyskupų fondas padeda, 
ar ne?

—Pilnai tuo tikiu.
★ ★ ★

Be ekscelenciją, visokių 
“vaševisokoblagarodijų,“ y r a 
daug “daktarų,“ — nepadary
kite klaidos: ne žmonių svei
katai gydyti daktarų, bet... 
jų kišenėms.

Vienąs aukštas, kitas aukš
tesnis, o trečias—aukščiausias.

Ir tokiu dar daugiau šū
vy k s.

švaresnieji, padoresnieji di
pukai jau pradėjo aliarmuoti: 
girdi, kam Čia visokį apsime
tėliai, visokį protiški suskiai 
reklamuojasi daktarais!

Vienas aišku: jei visokį eks- 
celencijos ir “daktarai“ norės 
“dūšią kūne palaikyti,“ ilgai
niui jiems teks dirbti visuo
meniškai naudingas darbas.

Dėdė Marshallas jų visuo
met negi šelps.

Vyskupų fondas taipgi turi 
savo ribas!

★ ★ ★
William W. Remington, bu

vęs USA valstybės tarnauto
jas, tapo išteisintas ir grąžin
tas valdinėn tarnybon.

Atsimename, šnipė Eliza
beth Bentie.V buvo šį vyrą ap
skelbusi savo krašto išdaviku.

Grąžinimas Mr. Remingtono 
valdinėn tarnybon, — smūgis 
juodajai Elzbietai.

Bet ji to, matyt, mažai te- 
paiso: patapusi katalike, jis 
jaučiasi nusiplovusi visus
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EISENHOWER VADOVAUS 
KARINIAMS POKALBIAMS 
WASHINGTONE 

-%*

Bandys Sutaikyti Generolu-Admiroly Ginčus; Dalyvaus 
Šiaurinio Atlanto Santarvės Planavime Prieš Sovietus

Washington. — ‘Preziden
tas Trumanas parsikvietė 
generolą Ęisenhowerį, Co- 
lumbijos Universiteto pir
mininką, kaipo karinį pata
rėją.

Prezidentas paskyrė Ei- 
senhoweri pirmininkauti 
bendriems armijos, oro jė
gų ir karinio laivyno galvų 
posėdžiams. Tuo tikslu uni
versiteto direktoriai paliuo- 
savo gen. Eisenhowerį 

’ dviem mėnesiam.
Eisenhoweris taip pat 

duos asmeninius patarimus 
visų karinių jėgų sekreto

riui Jamesui Forrestal’ui.
Oro jėgų, laivyno ir armi

jos sekretoriai vaidijasi. 
Kiekvienas reikalauja kuo 
daugiausia pinigų savo at
stovaujamam kariniam sky
riui. Eisenhoweris turės 
juos taikyti.

Eisenhoweris taipgi daly
vaus planavime Šiaurinio 
Atlanto kraštų karinės san
tarvės prieš Sovietų Sąjun
gą. Į pokalbius dėl to atvyko 
ir Kanados premjeras Louis 
St. Laurent. Tarsis apie ka
rinių bazių - stovyklų stei
gimą Kanados žemėse.
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Radijo nuotrauka atsiustas iš Maskvos Stalino pasiūly
mas tartis su prezidentu Trumann išlaikymui taikos,

ARMIJOS VADAI NEGALI 
PAREMT PASAKŲ APIE 
“SOVIETŲ ŠNIPUS”
Bet Neamerikinis Kongreso Komitetas Vartos MacArthuro 
Pa’sakas Naujai Medžioklei Prieš, Tariamus Raudonuosius

Washington. — Laikraš
čių atstovai kreipėsi Į armi
jos vadus, kad parodytų 
faktus, kuriais galima būtų 
paremti pasakišką genetolo 
MacArthuro raportą apie 
vadinamus “sovietinius šni
pus” Japonijoj pirm karo ir 
laike karo.

Armijos viršininkai atsi
sakė suteikti faktų. Kartu 
jie pareiškė, jog kai kurie 
tvirtinimai MacArthuro .ra
porte yra tiktai “nuomo
nės.” Armijos vadai todėl 
negali užgirti visko, ką tas 
raportas pasakoja apie, gir

di, tarnavusius Sovietams 
“raudonuosius” jap onus, 
Vokietijos atstovybės parei
gūną Richardą Sorgę ir ki- >. 
tus vadinamus Sovietų a- 
gentus.

Tačiaus kongresmanų Ne- 
amerikinės Veiklos Komite
tas jau planuoja naujus 
kvotimus komunistams bei 
kitiems kairiesiems. Neš 
gen. , MacArthuras įtarė, - 
būk visi toki esą “Sovietų 
armijos agentai.”

Teigiama, kad tas komite
tas tardysiąs ypač komunis
tinius rašytojus.

Graiku Monarcbistai Sakosi 
Atgriebę Karpenisioną

Athenai, Graikija. —Mo
narcho - fašistu komanda 
skelbia, kad jie atkariavę 
nuo graikų partizanų Kar- 
penision miestą, vidurinėje 
Graikijoje. Partizanai tą 

i miestą išlaikė 3 savaites sa
vo rankose.

Monarchistai sakosi su
naikinę kelis partizanų bū
rius Peloponnese, pietinės 
Graikijos pussalyje.

Acheson Gina Bulgaru 
Priešus—-Kunigus

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson gynė 15 protestan
tų kunigų, kuriuos Bulgari
ja areštavo. Už tai jis smer
kė bulgarų valdžią.

Bulgarijos vyriausybė 
kaltina tuos kunigus, kad 
jie išvien su Amerikos ir 
Anglijos atstovais ir deši- 
niasiais bulgarais planavo 
nuversti liaudišką Bulgari
jos respubliką.

Nušautas Amerikonas, Grai
ku Monarchisty Padėjėjas

Athenai, Graikija. — Mq- 
narchistai pargabeno į savo 
sostinę Athenus lavoną a- 
merikono pulkininko S^lde- 
no Ednerio. Graikų parti
zanai nušovė jį su lėktuvu, 
kuomet pulk. Edneris. ap- 

; žvalginejo monarchistams 
pozicijas, laike mūšio su 
graikų partizanais dėl Kar- 
penision miesto.

Amerika Ištremia 
Vengrijos Diplomatą

Washington. — Jungtinės 
Valstijos liepė tuoj išsikrau
styti Vengrijos atstovybės 
sekretoriui Johnui G. Flo
rianui; nepaaiškino, kodėl.

Suprantama, jog Ameri
kos valdžia keršija už dvie
jų jos diplomatų ištrėmimą 
iš Vengrijos.

Praeitą savaitę Vengrija 
įsakė važiuot namo Ameri
kos atstovybės sekretoriui 
ir amerikinio konsulo pava
duotojui Robinui Steussy’uL 
O dviem savaitėm pirmiau 
Vengrija ištrėmė antrąjį .A- 
merikos atstovybės sekreto
rių Stepheną Koczaką.

Vengrijos valdžia kaltino 
juodu už karinį šnipinėjimą 
ir, už suokalbį su vengrais 
reakcininkais, kurie siekė 
nuversti Vengrijos respubli
ką.

Anglija Pavarė 2 Rumunijos 
Atstovybės Narius

• London. — Anglija pa
siuntė namo du Rumunijos 
atstovybės narius, nesaky
dama, kodėl.

(Kiek pirmiau Rumunija 
ištrėmė du Anglijos atsto
vybės narius, kurie suokal- 
biavę su rumunais reakci
ninkais prieš. Rumunijos 
respubliką.)

Washington. — Čįonaiti- 
niai armijos vadai svarsto, 
kiek’kariuomenės siųst į už- 
juri,

Trumano atsisakymas tartis už taiką, bet pažadas 
kambario ir valgio, jeigu Tarybų Sąjungos premjeras 
norėtą atvykti į Washington^. Tarybų Sąjunga, susi
domėjusi išlaikymu taikos, atsisakė be svarbaus tikslo 
savo vadovaujanti pareigūną siųsti. Valgio ir kambarių 
jie turi savo daugiau, negu mes turime Washingtone, 

jiems tik svarbu taika.

Anglijos Šalininkai Šiaurinėj 
Airijoj Laimėjo Rinkimus

Belfast, Ši&ur. Airija. — 
Protestantai, Anglijos ka
raliaus šalininkai laimėjo 
rinkimus į Šiaurinės Airijos Į 
(Ulsterio) seimelį prieš ka- = 
talikus. Katalikai stoja už I 
susijungimą su pietinės' 
Airijos respublika. Seimeliu! 
išrinkta 21 protestantas ir j 
tik 6 rėmėjai vienybės ,su 
airių respublika.

Mažiukė Šiaurinė Airija! 
susideda tiktai iš 6 apskri- Į

čių. Jos patrijotų obalsis 
rinkimuose buvo “Už vieny
bę su Anglija, už jos kara
lių ir už protestantizmą 
prieš respublika ir katąliky- 
stę!” '

Katalikiškosios pietinės 
Airijos seimas.pernai gruo
dyje galutinai sutraukė ry
šius su Anglijos imperija ir 
paskelbė visai nepriklauso
mą Airijos Respubliką.

Piety Korėjos V aidžia su Išmislu Apie j 
Bombą Paaštrino Terorą Prieš Kairiuosius

Seoul, Korėja. — Pietinės rikonų įnagiu sudaryti fa- 
Korejos valdžia .paskleidė šistuojančiai pietinės Korė-1 
paskalas, būk “raudonieji” jos valdžiai.

Maskva Vadina Tito 
Politiką Priešiška

Maskva.'— Sovietų vy
riausybė atmetė Jugoslavi
jos Tito valdžios protestą ir 
pavadino jo politiką prie
šinga Sovietų Sąjungai.

Tito valdžia protestavo,

į Amerikonai Varžo Lenkų
| Prekybą, Sako Varšava

Varšava. — Lenkų val
džia kaltina amerikonuš už 
Lenkijos prekybos varžymą 
su keturiais Marshallo pla
unu kraštais — Francija, 
Belgija, Holandija ir Dani
ja.

kad Sovietai nekvietė jos į* 
Savitarpinės Ūkinės Para
mos Tarybą. Sovietų vy
riausybė atsakė:

— Kol Tito nepataisys sa
vo politikos, tol bus atšalin- 
tas nuo tos tarybos.

Savitarpinės Ūkinės Pa
ramos Taryba įsteigta tarp 
Sovietų Sąjungos, Lenkijos, 
Čeęhoslovakijos, Vengrijos, 
Bulgarijos ir Rumunijos.

Philadelphia. — Skelbia
ma, kad važiuotes darbinin
kų streikas čia padarąs 
ŠIO,000,000 nuostolių per 
dieną.

Mainieriai Reikalauja Tuoj 
Panaikint Tafto Įstatymą

Karinė amerikonų vyriau
sybė Vokietijoje užblokavo ^-_ 
lenkų traukiniams įvažiavi- :: 
mą per sovietinę Vokietijos 
dalį į keturis minimus kraš
tus.

Wallace Kaltina Abi 
Senąsias Partijas

Washington. — Progre
syvių Partijos vadas Henry . 
Wallade kaltino demokratus , 
ir republikonus, kad jie ne
duoda negrams lygių pilieti-, y 
nių teisių su baltaisiais.

Kalbėdamas masiniame 
susirinkime, Wallace nuro- * 
dė, jog republikonų viešpa- . 
taujamas praeitas Kongre- >/ ’Į 
sas neišleido įstatymo dėl 
pilietinių teisių lygybės. O

vil-

lie- 
prie

griekus, jų tarpe ir šmeižtą 
prieš Remingtoną.

Pastaruoju metu visa eilė 
provokatorių ir nenaudėlių 
virtų “karštais katalikais.“

Darbininkai .katalikai priva
lo jų pasisaugoti, nes tai 
kai avies kailyje!

Brooklyn© progresyviai 9 
tuviai rimtai ruošiasi 
dienraščio Laisvės 30 metinio 
jubiliejaus atžymėjimo.

Organizacijos renka savo 
atstovus konferencijon, kurio
je bus nustatyti planai, pagal 
kuriuos brooklyniškiai šį įvy
ki atžymės.

Ka daro kitų miestų progre-

KINŲ KOMUNISTAI TARĖSI 
SU NANKINGO ATSTOVAIS

Nanking,' Kinija. — Su
grįžo profesoriai ir pilieti
nių vadų pasiuntiniai, kurie 
Peipinge tarėsi su kinų ko
munistais dėl taikos.

Pasiuntiniai pranešė, jog 
komunistai juos šiltai priė
mė.

Komunistai sutiko už mėr 
nėšio suruošti plačią taikos

šyviai lietuviai?
Laikas jau pradėti rimtai 

tuo rūpintis.

derybų konferenciją su Ki
nijos tautininkų atstovais.

Komunistai - liaudininkai 
žadėjo nešturmuot tautinin
kų sostinės Nankingo, iki 
užsibaigs ta taikos konfe
rencija.

Komunistai kartu kaltino 
Ameriką, kad ji planuoja 
kariniai tautininkus sutvir
tinti tuo tarpu, kai tautinin
kų valdžia šneka apie savo 
norą taikytis su komunis
tais.

norėję išsprogdinti “bom
bą” ir užmušti prezidentą 
Syngmaną Rhee, anglų-a- 
merikonų diplomatus ir 
Jungtinių Tautų komisijos 
narius.

Policija suėmė 3 vyrus, 
kurie būk nešęsi vielas ir ki
tus įrengimus, reikalingus, 
esą, planuojamai bombai 
išsprogdinti. Policininkai 
pasakoja, būk bomba buvusi 
užtaisyta ,po pastoliu, pa
ruoštu sėdėti aukštiesiems 
pietinės Korėjos valdinin
kams, užsienių diplomatams 
ir Jungt. Tautų komisijai. 
Tie valdininkai ir diploma
tai buvo pašaukti stebėt iš
kilmes, kurias valdžia su
rengė pagerbimui Jungt. 
Tautų komisijos.

(Aišku, jog vadinamoji 
bomba yra provokatoriškas 
dešiniųjų valdovų išmislas.)

Paleidus gandus apie 
“bombą”, pietinės Korėjos 
valdžia paaštrino terorą ir 
pradėjo urminius ablavus 
prieš nužiūrimus komunis
tus ir visus demokratinius 
žmones.

(Sovietai vadino tą Jung. 
Tautų komisiją anglų-ame-

(Pietinė Korėjos pusė y- 
ra amerikonų užimta. Šiau
rinėje Korėjos pusėje veikia 
Liaudies Respublika. Sovie
tų Sąjunga nuo kalėdų iš
traukė visą savo kariuome
nę iš šiaurines Korėjos.)

Ainurika PrHenffė Sovietą 
Šmeižiką Kravčenko

Washington. — Amerikos 
valdžia davė klastingą pas- 
portą Viktorui Kravčenkui, 
kariniam pabėgėliui iš Rau
donosios Armijos, skanda- 
liškam Sovietu šmeižikui.

Washington. — Mainierių 
Unijos vadai ragino Kong
resą tuoiau panaikint prieš- 
unijinį Tafto - Hartley’o į- 
statymą, o kas liečia uniji
nio Wagnerio įstatymo su
grąžinimą, tai patarė pa
laukti ir šaltai pasvarstyti, 
ar reikia jam kokių patai
symų.

čechoslovakija įkalino 13 
savo piliečių, kaip Amerikos 
šnipus.

dabartiniame Kongrese vy
raujantieji demokratai nuo- . 
laidau ja negrų priešam, ku- . 
rie “filibusteriu” (begali
niais plepėjimais) mojasi 
pastot kelią siūlymui dėj . ' 
teisių lygybės įstatymo.

Abidvi tos partijos su
trempia rinkiminius ♦ savo 
prižadus. / z.

—f-------- -—- ■
Washington. — Po kari

nių pasitarimų išlėkė Nor
vegijos ministras Lange.

VALDŽIA GRASINA PHILA.
Pa sportas jam duotas ke
liauti Paryžiun vardu
“Pauliaus Kedrino.”

Paryžiuj Kravčenko už
vedė bylą prieš literatūros
laikraštį “Les Lettres Fran
chise” už tai, kad tas laik
raštis sakė, jog Kravčenko 
per mažai gramotnas; todėl 
jam kas kitas" rašė knygas 
prieš Sovietus.

Berlin. — Pranešama, jog 
Sovietų vyriausybė rytinėje 
Berlyno dalyje uždraudė 
veikti švedų Raudonajam 
Kryžiui, kaip priešų agen
tui.

VAŽIVOTES STREIKIERIAM
Philadelphia.— Fede'ralės 

valdžios direktorius šiai sri-
čiai, John T. Daly liepė 
streikuojantiems Philadel- 
nhijos važiuotės darbinin
kams, CIO unijistams, tai
kytis su Phila. Transportą- 
cijos kompanija. Praneša- 

I ma, kad unija sutiko panau
jinti derybas su kompanija, 
tarpininkaujant valdžios at
stovui.

Daly grūrtiojančiai parei
škė,1 jog valdžia vers sustab
dyti streiką, ypač todėl, kad

stretkas trukdo valdžios už
sakytus fabrikams darbus.
Tie fabrikai gamina dirbi
nius ir vakarinės Europos 
kraštams, pagal Marshallo 
planą prieš komunizmą.

11,000 darbininkų už- 
streikavo visus gatvekarius, 
auto-busus ir požeminius 
geležinkelius bei “eleveite- 
rius.”

Streikieriai reikalauja pa
kelt valandinę algą 20 cen
tų. Kompanija siūle tiktai 3 
centus priedo

'A
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vienu karo belaisviu

tėvynės, o taip pat ir tie, ku- sam pasaulyje

MŪSŲ VEIKĖJŲ PAGERBIMO POKYLIAI

Lietuvių Kultūrinio Centro’
Kerne j ai

1

2 pusi.-—Laisvė ( Liberty/Lith. Daily)— Pirm., Vasario 14,1949Brolis.

So. Bostono Darbi- 
tūlas J. Kuzmionis

Dėl pakliūvančių į prope
lerius (varomuosius sparne
lius) paukščių,. kartais nu
krinta lėktuvai.

United States. j>cr year 
United Statos, per 6 months 
Brooklyn, N. Y., per year 
Brooklyn, N. Y. per 6 months

“Edelweiso,’ 
“Wehrwolfo’ 
(Dar b., v as

pagerbimo 
pasikalbė- 
išsiskirstė, 
jubiliejam

daugeiį metu bendradarbiavo amonių
mūsų spaudoj, vietos draugai !vyk0 pagerbimo pokylis ilga-

ateities. Kiekvienas klau
sia: Kas bus, kai komunis
tai paims vadovauti visai

Lithuanian Building Corporation, 
110-06 Atlantic Avė.,

• Richmond Hill 19, N. Y.

“Ši byla darosi vis svarbesnė. Civilių Teisių Kongre-! 
sas, kuris veda bylą, šaukia konferencijas, ruošia pikie- 
tavimus ir kitas pastangas deda juo plačiau Amerikos 
žmones supažindinti su šia byla, kuri yra abelnai .Ame
rikos žmonių kova už ei vi les teises.”

Entered as second class-matter March 11, 1924, at the Post Office‘at 
. Brooklyn. N. Y., under the Act of March 3. 1879.

President. GEORGE WARES: Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS
, Editor, ROY MIZARA

i ,
Visi susirinkimai, vi- 

vakarienės, visi pobū-

SUBSCR11 >T1( )N. RATES
$7.00
$3.75
$8.00
$4.00

Canada and Brazil, per year $8.00 
Canada and Brazil. 6 months $4.00 
Foreign count ries per year $9.00 
Foreign countries, 6 months $4.50

LAISVE
LITJftJANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc..
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lakūnas ir jau , 
su partizanais, n i jos. Jis sako, kad Nan-

ir jV*r£*į**

TIESA IŠKYLA AIKŠTĖN
Mes visuomet teigėme, 

kad taip vadinamiems šių 
dienų Lietuvos “partiza
nams” vadovauja vokiški 
naciai ir jiems parsidavę 
lietuviai fašistai. Ta tiesa 
vis daugiau ir daugiau' pa
niški. Laikas nuo laiko tą 
tiesą pripažįsta ir tie, kurie 
fašistinius banditus karštai 
palaiko.

Štai 
n inkš
giriasi turėjęs pasikalbėji
mą su 
vokiečiu, kuris buvęs Pabal
tijo kraštuos. Tas vokietis 
jam pasakojęs:

— Kauno apylinkėse mus 
perėmė Vituška, vidutinio 
ūgio vyras, rusų karininko 
uniforma. Kai jį Įtikinau, jog 
esu vokiečių 
turėjau ryšių

Norvegijos Užsienio Reikalų Ministro 
Misija Washingtone

Šiuos žodžius rašant, Washingtone “svečiuojasi” Nor
vegijos užsienių reikalų ministras Halvard Lange. Jo mi
sijos tikslas tokis: pasitarti su Amerikos vyriausybe dėl 
to, ar įstoti Norvegijai į Šiaurės Atlanto Paktą.

Šiaurės Atlanto Paktas reiškia tai, kad Angliją, Fran- 
cija, Hollandija, Belgija ir kitos salys sudaro sutartį su 
Amerika, pagal kurią Amerika tas šalis “ruoš bendram! 
apsigynimui.” ‘/‘Apsigynimas” čia, aišku, turima galvoje 
nuo T. Sąjungos, kuri nesirengė ir nesirengia jų užpulti.

Pasirašiusios Šiaurės Atlanto Paktą šalys gaus iš 
Amerikos ginklų, leis savo srityje Amerikai steigti karo 
bazes, jei pastaroji to norės, ir klausys visų Amerikos 
įsakymų, susijusių su “gynyba.” Tų kraštų kariuome
nės bus treiniriuojamos pagal Amerikos komandą, tų 
kraštų kariuomenių didumas priklausys vyriausiai nuo 
Amerikos žodžio, Amerikos įsakymo.

Į Šiaurės Atlanto Paktą kol kas nebuvo įtrauktos 
Skandinavijos šalys: Danija, Švedija ir Norvegija.

Šitų trijų kraštų atstovai neseniai buvo suvykę į kon
ferenciją, kurioje buvo proponuotas sumanymas, kad jos 
visos trys įstotų į Šiaurės Atlanto Paktą. Bet Švedija 
tam griežtai priešinosi, — Švedija pasižadėjo būti neu
tralia, nedaryti jokių militarinių sutarčių su jokiais 
kraštais. Ji patarė taip daryti ir Norvegijai ir Danijai.

Deja, Norvegijos valdovai Švedijos patarimo neklausė. 
Jie prisiuntė Washingtonan savo užsienio reikalų minis
trą pasitarti dėl to, kaip ir kokiomis sąlygomis Norvegi
ja galėtų įstoti į Šiaurės Atlanto Pakto valstybių grupę. 
Vadinasi, Norvegija ryžtasi veikti pati viena!

Pasitaręs su Amerikos vyriausybe, p. Halvard Lange 
grįš atgal Oslon ir ten atidengs visus Washingtono pa
geidavimus. Į i

Norvegijoje yra karštų Šiaurės Atlanto Pakto šalinin
kų, tačiau yra ir nemažai jam didelių priešų. Todėl ten
ka palaukti ir pamatyti'- ką. Norvegijos valdžia darys.

Tarybų Sąjungos vyriausybė pataria Norvegijai nesi- 
dėti su tais, kurie sudaro Šiaurės Atlanto Paktą. T. Są
jungos vyriausybė yra susirūpinusi tuo, ką Oslo ponai 
mano daryti.

Kodėl? '-į
Norvegija rubežiuojasi su T. Sąjunga. Jeigu Norve-j p^iau^is kvailys galėtų ti-į 

l jiems rupi tų; 
gerovė ir ateitis.'

tai:
SOS
viai ir visos sueigos kleriką- 
lu, menševiku ir smetoni- 
ninku bendrojo fronto, turi 
būti pradėti ir baigti mal
domis ir poteriais. Taigi ir 
jūs, tariamieji bedieviai, iš 
Naujienų, Vienybės 'ir Ke
leivio, turite atsiklaupti ir 
nulenkę galvas kalbėti pote
rius, arba jūs gausite užpa
kalin ir važiuosite laukan 
iš “bendrojo fronto.”

KINIJOS KOMUNISTAI 
NIEKO NĖSLEPIA

Liberalų žurnalo
Nation
Andrew Roth rašo iš nese-i 
niai išlaisvintos kinų tau-| 
tos isterinės sostinės Pei-! 
pingo. Jis kalba apie Kini
jos komunistų planą dėl Ki-

ledas buvo pralaužtas. Vitus- kingo politikieriai labaį su
ka yra fanatiškas bolševizmo sirūpinę ir nervuojasi dėl 
priešas. Visomis priemonėmis 
kovoja dėl savo tėvynės. Jau 
1914 metais jis, su vokiečių 
pagalba, pradėjo organizuoti 
savo partizanus, šiandien jo 
“Juodosios Katės” organizaci 
joje yra 45,000 gudiĮ, lietuvių 
ir latvių partizanų, o jo ry
šiai siekia ir Estiją. Prie jo 
prisidėjo ir šimtai vokiečių, 
kurie neturi nei šeimos, nei

Rcth mano, kad jau da
bar komunistų planai dėl 
Kinijos yra labai aiškūs. 
Komunistai jų neslepia. 
“ Kinijos komunistai yra 
gausingiausi publicistai vi- 

‘jis sako: 
rie politiniais sumetimais ne- i “Patikrinęs ir palyginęs 
nori grįžti i savo tėviškes. Pa-1 gausingą literatūrą su pra- 
sitaiko net ištisų vokiškų da- j nešimais įgudusių tėmyto- 
linių, Vi.tuškos sąrašuose 
figūruoja kaip 
“Zeppelino” ir 
batai i jonai. . .
11 d.)

Tai šitie kruvinieji na-isDnto milijonų žmonių ir 
ciai, kurie niokojo Lietuvą i kuri trumpoje ■ ateityje val
ty kitus Pabaltijo kraštus iricZy/s dar daug daugiau.” 
žudė jų žmones šimtaiąi Palinkime Kinijos Komu- 
tūkstančių, saugodami sąvoinistų Partijos vado Mao 
kriminališką kailį, pasiliko! Tse-tung paskelbtuosius aš- 
tuose kraštuose " ir tapoituonis taikos sąlygų punk- 
“partizanais.” Jie tą savo>tus. Jie labai aiškūs. Iš jų 
baisu darbą tebetęsia. Tik j aišku, kad komunistai nori

pravesti plačiausias nami
nes reformas ir pakreipti 
Kinijos užsieninę , politiką 
linkui Tarybų Sąjungos. 
Mao sako, kad turės būti 
suimti ir nubausti karo kri
minalistai, kaip Čiahg, 
Soong, Li ir kiti Kuomin- 
tango lyderiai. Jis sako, 
kad turi būti panaikinta 
Čiango pagaminta Kinijai 
konstitucija ir priimta nau
ja konstitucija. Jis reika
lauja, kad Kinijos Kungu 
ir Soongų turtar būtų tyan- 
fiskuoti ir panaudoti visos 
liaudies gerovės pakėlimui.

t “The! Roth nesutinka ir su tais, 
k o r e spondentas | kurie mano, kad Mao taps 

antruoju Tito ir išstos prieš 
naujos ios demokratijos 
kraštų bendrą frontą prieš 
Anglijos ir .Amerikos im
perializmą. “Tiesa yra to
kia,” rašo Roth, “kad Kini- 
jos komunistai yra -Lenino-; 
Stalino mokyklas marksis
tai, kurių taktiką ir jos pri
taikymą nustatė jų ketvir
tadalio šimto metų veikla 
tarpe Kinijos valstiečių. 
Kaipo marksistai, jie tiki, 
kad visuomenė progresuoja 
nuo feodalizmo per kapita
lizmą į socializmą.” Tuo bū
du Kinija dar nepasiruošus 
įvedimui socializmo. Turi 
praeiti gana ilgas perėjimo 
laikotarpis. Tame laikotar
pyje, aišku, šalies vadovy
be turi būti pažangi, demo
kratinė' ir revoliucinė. Ko
munistai turi stovėti ir sto
vės tos vadovybės pirmosio
se eilėse.

Komunistai, teigia Roth, 
išlaisvinę visą kraštą ir ap
sidirbę su Čiango režimu, 
tuojau stengsis ištraukti 
Kiniją iš Amerikos įtakos. 
Čiango sutartį su Amerika 
jie skaito išdavikiška.

Tai toks, maždaug, yra 
Kinijos komunistų planas 
dėl Kinijos. * '

i jų, kurie sugrįžo iš komu- 
j nistų vadovau jamos terito
rijos, žmogus gauni gana 
\ aiškų paveikslą politikos tos 
\ grupės, kuri jau valdo du 

na-:šimtus milijonų žmonių

gija pasirašys Šiaurės Atlanto Paktą, jeigu ji pasiduos!^ pac|
-to pakto “įtakai,” tai, suprantama, Amerika, ginkluo-įkj-aštų g.
dama Norvegiją, jos prieplaukose steigs karines savo!Kaip pin°iau> Hitlerio lai-! 
laivyno bazes, steigs oro bazes, siųs Norvegijai ginklus, į kais> taip šiandien jiems te-į 
statys ten karines tvirtumas. . ■

Norvegija, vadinasi, bus siekiamasi padaryti tuo, kuo j
kadaise buvo vokiečių

Mes dabar gyvename tokia- 
rūpi tų kraštų sunaikini-i me laikotarpyje, kuriame tu

jinas. Prie ju prisidėjo ir į rime nemažai draugu bei 
francūzų ir anglų apginkluota I j.iems tarnauja lietuviškieji I (lraligiy. kurie, yra įdėję ir 

. . . - i fašistai. O čionai Ameriko-Į Pašventę daug liuesų nuo dar-
O jeigu taip Įvyktų, tai Murmanskas, Leningradas ir, je jiems talkininkauja ir ūži 

kiti pakraštiniai T. Sąjungos miestai būtų nuolatiniame ':uos ga|va guldo žmonės iš!
pavojuje!

Štai, kodėl' T. Sąjuriga tuo yra susirūpinusi. i nink0, Keleivio, Vienybes ir
T. Sąjungos vyriausybė, kaip jau žinome, siūlė Ame-|visų tos rūšies iaikraščių. 

rikos vyriausybei sudaryti nepuolimo sutartį, kuriai " ___________
Washingtonas atmetė. O jeigu jis atmetė, tai Sovietai i TURITE VISI KALBĖTI

,mano, jo troškimas —* įkelti koją j. Norvegiją, — T. Są-, POTERIUS, ARBA... 
jungos kaiminką, — negali būti nuoširdus ir gerais tiks-j Brooklyno klerikalų 'Ame-

Lrika rašo:lais daromas.
T. Sąjungos susirūpinimas .yra visiškai natūralus. Tik 

pagalvokime, ką Jungtinės Valstijos pasakytų, jei, pa
vyzdžiui, T. Sąjunga tartųsi su Kanada, — jei T. Sąjun- 

• ga pasiūlytų Kanadą ginkluoti, steigti joje karines ba
zes, nukreiptas prieš mūsų kraštą!

Taigi Norvegijos užsienio reikalų ministro misija Wa
shingtone nėra tuščia.

Netolima ateitis parodys, koki bus josios vaisiai.

Neleido Viešai Skelbti
Dienraštis Vilnis.rašo:
“Teisėjas Harold Medina neleido viešai skelbti doku

mentų, kurie rodo, kaip renkama federate džiūrė pietinėj 
New Yorko valstijos daly, kad jon patenka tik ’turtingie
ji ir ‘parinktieji žmonės.’ \

“Tie dokumentai esą konfidencialiai ir dėlto viešai ne
skelbiami, sakė* teisėjas, jie informuotų žmones, kaip ne- 
demokratingai renkame džiūrė.
, “Tuo.tarpu astuonių svarbių New Yorko unijų delega

tai buvo nuvykę pas John F. X. McGohey, generalį pro
kurorą ir vyriausią valdžios advokatą 11 komunistų by
loje, ir reikalavo panaikinti komunistams kaltinimus.

“Unijų delegatai sakė McGohey, kad New Yorko fe 
deralė. džiūrė renkama kaip pietinėse valstijose — neįsi
leidžiant negrų ir abelnai beturčių. O tai nedemokratin- 
ga ir tokios džiūrės paprastai yra vienpusės. Kuomet ji 
sprendžia kovotojų už darbininkų reikalus bylą, sunku 
tikėtis bešališko nuosprendžio.

a '“McGohey mažai kalbėjęs su unijistais, bet turėjo iš
klausyti jų pareiškimų.

“Trys unijos gavo teisę dalyvauti byloje, gynimui 11 
Komunjstų Partijos vadų. Jos įteiks savo argumentus.

j bo valandų visuomeniniams 
darbams. Pavyzdžiui, kurie 

• ... „ . . atvažiavo Amerikon pirm pir-
Naūjienų, Diaugo, Daibi-| tnojo pasauunj0 karo ir tuoj 

' Įsijungė Į mūsų tų laikų po- 
! litines bei apšvietos organiza- 
i rijas. Jie besidarbuodami per 
j keletą desėtkų metų, ar tai 

b e n dradarbiaudami m ū s ij 
spaudoj, ar šiaip veikdami ki
tose mūsų organizacijose, aiš
ku, yra užsipelnę šiokių ar to
kių pagerbimų. Todėl natū
ralu, kad tokie pagerbimų po
kyliai kuom nors pasižymėju
siems draugams šiomis dieno
mis bemaž visose lietuvių ap
gyventose kolonijose Įvyksta. 
Tačiau tėmijant tokių Įvykių 
^aprašymus spaudoje matosi, 
jog ne visi jie tinkamai pra
vedami, ne visi jie atsiekia tą 
tikslą, kurialn tas jubiliejan- 
tas pašventė daug metų savo 
triūšo.

Pavyzdžiui, draugas per

. Newyorkiškė “Tėvynė,” 
gražiai aprašiusi VLIKo vadų 

'sutikimą erodrome, padėjo to
kią pastabą: “Pirm Lietuvos 
himno giedojimo, kai kurie as
menys parodė savo asmeniš
kas ambicijas, kurioms šiame 
susirinkime nebuvo vieta.” 
Tame sutikime dalyvavę as
menys trauko pečius ir vienas 
kitą klausinėjo, ką turi galvo
je “Tėvynė”? Beveik visi lin
kę manyti, kad čia turima gal- 

’ voje malda, kuri buvo daly
vei sukalbėta, baigiant vaka
rienę. Jeigu taip, tai šitos pa
stabos autoriui tikrai tinka ta 
patarlė, kurią jis padėjo po 
savo pastaba. Malda prieš ir 
po valgio — tai giliausias 
mūsų tautos paprotys.
kur dalyvauja dvasiškiai, 
rių buvo ir šioje sutikimo va
karienėje. Anos pastabos au- 
torius neturėtų norėti, kad 
prie jo taikytųsi visj. (Am., 

vas. 11 d.) ;
Pasakyta aiškiai ir drū-1

■ >

bai daugiau ligoninių, negu 
jų turėjo 1907 metais visa 
carinė Rusija, tai tuo pat 
metu ir toli nuo Maskvos, 
Buriatijoje - Mongolijoje, 
kur kitados buvo viso šešios 
nedidelės ligoninės, dabar 
yra 86 ligoninės, apie 100 
gimdymo namų, 340 ambu
latorijų bei felčerių - aku
šerijos punktų.

Pažymėtini ir pasiekimai 
paruošiant tarybinių gydy
tojų kadrus. Mūsų šalis kas. 
metai išleidžia iš valstybi
nių medicinos institutų 4 
kartus daugiau gydytojų, 
negu JAV medicinos moks
lo įstaigos. Tarybų valsty
bė išleidžia didžiules lėšas 
mokslui, padedančiam liau
dies sveikatos gynimui, iš-

Tokie pagerbimų pokyliai, 
kuriuose pasitenkinama tik 
pasivaišinimu, o užmirštama 
bent koki darbininkiški rei
kalai, atrodo daugiau į ju- 
biliejaiito visų darbų pabaig
tu ves, negu Į jo- pagerbimą; 
tiktai dar trūksta pasakyti: 
“Drauge, mes tave ir tavo 
daibus geibiame, bet nuo da
bar gali eiti poilsiui.” Mes ne 
tam rengiame tuos pagerbimų 
pokylius, kad draugai užbaig
tų savo darbuotę, bet tam, 
kad juos paakstinti dar p^ie 
uolesnio veikimo, o tai galima 
padaryti tik stipriai pare
miant tas Įstaigas, kurioms 
pagerbiamas jubiliejantas per 
daugelį metų pasišventęs dir
bo. *

Sekdami mūsų spaudą, mes 
tam matome gražių pavyz
džių. Neperseniai įvyko vi
sos eilės ilgamečių veikėjų 
pagerbimas Pittsburghe. ■ Ten 
buvo gausiai paremta spauda, 

i Kiek seniau buvo suruoštas 
I pagerbimo bankietas clevelan- 
| diečiui J. žebriui, kur buvo 

. sukelta virš $200 Lietuvos 
paramai. Neseniai

surengė jo darbų 
pokylį, susirinko, 
jo, pasivaišino ir

Ypač vietoj apvainikuoti 
ku-l to darbus sukeliant dolerį ki

tą spaudos paramai. Jie, nors 
netiesioginiai, tą draugą paže
mino. 1 ką gi tai panašu— 
gerbti draugą už jo nuveiktus 
darbus, o užmiršti tu<5s dar
bus paremti ?

mečiui Akrono koresponden
tui drg. J. Dąmininkui, na, o 
Chicago j ir ’Brooklyne jų 
Įvyksta gana tankiai ir jie ne
užmiršta juose paremti savo 
spaudą, nes jiems, matomai, 
spauda yra arčiausia prie šir
dies .

Minėtu trūkumu kaltinin
kais tankiausia esti rengėjai, 

į todėl patarčiau rengėjams tai 
iš anksto apsvarstyti ir prisi
rengti, tuomet bus atsiektas, 
dvigubas tikslas: pagerbsite 
sAvo draugą ir paremsitę dar
bininkišką Įstaigą.

. Šidaro

Tarybų Šalyje
/ Rašo N. V.

Visai neseniai Jungtinių! 
Amerikos Valstijų galva —; 
prezidentas savo laiške I 
Kongresui buvo priverstas 
•pripažinti, jog milijonai 
amerikiečių šeimų gyvena 
landynėse, jog milijonai šei
mų JAV neturi savo židi
nio. Dešimtys milijonų žmo
nių neturi patenkinamo me
diciniško aptarnavimo, o 
fermerių dauguma nesinau
doja šiuolaikinės civilizaci
jos gerovėnlis.

Šitame fone itin ryškūs 
ir įtikinami tarybinės svei
katos apsaugos lainjėjimai. 
Ir ne tas svarbu, kad šaly
je yra didžiulė daugybė gy
dytojų, ligoninių, poliklini
kų, sanatorijų bei poilsio 

j namų, prieinamų kiekvie- 
!nam žmogui. Visa tarybinė 
socialistinė santvarka, visa 
valstybės politika yra pa
lankios sveikatos apsaugos 
organų darbui.

Svarbiausia socialistines 
valstybes pareiga

Valstybiniai įstatymai 
dėl darbo apsaugos, dėl val
stybės materialinio aprūpi
nimo ligos, darbingumo ne
tekimo, senatvės atveju, | 
teisė į poilsį, tolydžio liau
dies gerovės augimas, ne
darbo nebuvimas šalyje, vi
siškas landynių likvidavi
mas — visa tai yra liau
dies sveikatos apsaugos' pa
grindas TSR Sąjungoj. Gy
ventojų sveikatos apsauga 
— pirmoji ir svarbiausia 
socialistinės valstybės pa
reiga. Visa gydymo pagalba 
TSR Sąjungoje nemokama 
ir visiems prieinama; svei
katos apsauga vystoma pa
gal planą, kurio vykdymą 
prižiūri pati liaudis, visi 
valstybiniai organai.

Mokymas, kaip saugoti 
sveikatą

Tarybinės sveikatos ap
saugos darbuotojai stato 
sau tikslą ne tik ger^i gy
dyti savo pacientus,- bet ap
galvota ir patikrinta prak
tikoje profilaktine sistema 
perspėti susirgimus. Ir čia 
jiems padeda valstybė, kuri 
sudaro liaudžiai tokias dar
bo ir buities sąlygas, kurio- 

jmis ligų atsiradimas pasi
karo negalimas.

Dėka Liaudies Sveikatos skaičius, kas. diena gerėja 
Apšaugos Ministerijos su- mediciniškas aptarnavimas, 
darymo ir tarybinės vyriau
sybės patvirtinto plano, 
sveikatos apsaugos vysty
masis vyksta planingai vi
soje šalyje. Kiekviena tau
ta, gyvenanti Tarybų šaly-.
je, turi vienodas teises į jos| Didžioji dauguma sveiko 
sveikatos apsaugą. Jeigu žmogaus nervų turi riebali- 
jau prieš šešeris metus nius (myelin) apvalkaliu- 
Maskvos srityje buvo trigu- kus.

Moksliniai institutai ir jų 
veiklą

1948 metų pabaigoje 
Maskvoje įvyko TSRS Me
dicinos Mokslų Akademijos 
sesija, per kurią buvo iš
klausyta 17 pranešimų 
svarbiausiais medic inos 
klausimais. Tai tebuvo da
lis to darbo, kurį dirba 
Akademija ir 346 speciali- 
niai medicinos moksliniai 
institutai TSR Sąjungoje.

Nauju, ryškiausiu liau
dies sveikatos apsaugos pa
siektų laimėjimų tarybų ša
lyje 1948 metais liudijimu 
yra skaitmenys,’ paskelbti 
1949 metu sausio 20 dieną 
Centrinės Statistikos Val
dybos prie TSRS Ministrų 
Tarybos pranešime.

Sveikatos įstaigų tinklas
1948 metais mūsų šalyje 

išaugo gydymo įstaigų, sa
natorijų ir poilsio namų 
tinklas. Lovų skaičius ligo
ninėse padidėjp, palyginti 
su 1947 metais, 27,000, 
skaičius vietų sanatorijose 
bei poilsio namuose išaugo 
28,000. 1948 metais ir gy
dytojų skaičius, palyginti 
su praėjusiais metais, išau
go 24,000 žmonių.
' Tai tik kiekybinė darbo 
žmonių sveikatos apsaugos 
reikalo pusė socializmo ša
lyje. Tuo pat metu vyksta 
ir kokybinis’ jo augimas; 
mažėja susirgimų atvejų

Sekami prisiuntė paramą, Lietuvių Kultūros Centrui: 
Waterburio šėrininkas . . . %.
J. Siurba, Brooklyn', N. Y'. . .

, P. Gaižauskas, Toronto, Canada .
John Laeney, Brooklyn, „N. Y. .
John Gaitis, Brooklyn, N. Y. . .
H. Retikevičiūtė; Brooklyn, N. Y.
B. Navalinskienė, '"Cū.'mden, N. Y
A. Goodwin, Brooklyn, N. Y. .
Jonas Gužas, Brooklyn, N. Y., paskolino 200.00
A. Lietuvių Centras, paskolino*. . < . 50.00 

Širdingai ačiū. Laukiame daugiau paramos.
Visais Lietuvių Kultūros Centro reikalais reikia ra

šyti sekamai:

$3.00 
. 4.00 
. 2.00- 
. 2.00 
. 5.00 
10.00 

. 1.00
2.00



Kaip Tarybų Liaudis Pertvarko Gamtų Kovoj prieš Sausrą, už Derlių
Pašo J. M i rovei s

šis straipsnis parašytas 
naujųjų metų išvakarėse —

70 dienų — neilgas lai
kas. Kas įvyko pasaulyje 
paskutiniųjų 70 dienu me
tu?

Jungtinių Valstijų sosti
nėje Washingtone buvo ku
riamas Atlanto kariniu blo
kas.

Holandija su nepaprastu 
spartumu ginklavo savo ar
miją amerikiniais ir anglų bei tvenkiniai, 
ginklais, kad užpultų Indo
neziją.

F ra ne ūži joj 
sluoksniai smaugė 
kasių streiką, nes pastarie
ji nepajėgia duoti prieška- 

, rinį anglies kiekį už pusę 
ikikarinio uždarbio.

Tautininku valdžia Kini
joj tarėsi su Amerikos val
dovais dėl ginklų pristaty
mo padidinimo, kad galėtų 
išžudyti kaip galima dau
giau kinų, kurie nutarė pa
daryti galą svetimšalių ir 
vidaus reakcijos jungui.

Malajoje anglų kariuo
menė šaudė laisvę mylin
čiuosius malajiečius.

Tai dar toli gražu ne vi
sa, kas įvyko eilėj šalių per 
paskutines 70 dienų.

Per tas 70 dienų Tarybi
nėj valstybėj žmonės, dirb
dami taikų, kuriamąjį dar
bą, pasiėmė dar vieną didį 
uždavinį.

Stalinui pasiūlius, Tary
binė vyriausybė ir Komu- 
nistu-bolševikų partijos C. 
Komitetas spalio mėn. 29 d. 
nutarė pradėti antpuolį 
prieš sausrą, pertvarkyti 
tarybinės žemės garnf^, žmo
nių labui. Tai tikrai buvo 
didinga programa.

Pagal Tarybinės vyriau
sybės ir Komunistų partijos 
planą, per artimiausius 15 
metų Tarybų Sąjungoj tu-

ri būti sudarytos aštuonios tyse 120 milijonų hektarų 
miškų juostos, viso 5 tūks- plote., 
tančių, 300 kilometrų ilgio,' 
kas beveik lygu pusei že- Anglijos, 
mės rutulio skersinio.

Kolektyvinių
nių ūkių laukuose .taip pat 
turi būti apželdinta miško 
juostos 5 milijonų, 709 tūk- 
stant. hektarų plote. Hek
taras yra beveik pustrečio 
akro.

Per artimiausius 6 metus 
turi būti iškasta ir sutvar
kyta 44,228 naujos kūdros

Tų priemonių įgyvendi
nimas ’užtikrins neregėtą 

v a Idantieji žemės ūkio suklestėjimą Ta- 
anglia- rybų Sąjungos stepių sri-

Kaip reakcinė Amerikos, 
Francūzijos bei 

kapitalistinių šalių 
’ ir tarybi- spauda sutiko - šių darbų 

programą? Ji parodė ryš
kų pyktį. Bet ar galėjo bū
ti kitaip?

Ši programa buvo dar 
vienas smūgis , naujojo jų 
karo propagandai. Ameri
kos laikraštis Washington 
Star rašė:

“Visa tai- puikiai skam
ba,. .. popieryje.” Ir čia 
pat tas laikraštis girdama
sis tikino, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė bend
rai su privačiomis organi-

zacijomis, esą, įvykdę kaž
ką panašaus.

O Amerikos laikraštis 
Washington Post buvd pri
verstas pripažinti, jog tary
binė “programa numato ne 
mažiau, kaip bendrą klima
to pakeitimą.”

Bet tas laikraštis ėmė 
kartoti įkyrėjusius visiems 
samprotavimus apie “gele
žinę uždangą” ir kt.

Anglijos reakcinė spauda 
stengėsi nutylėti visą šį da
lyką. Darbiečių Daily Her
ald pasitenkino trumpa ži
nute, užvardinta “Miškų 
apsauga.” Šis “socialistų” 
laikraštis ir be to turi daug 
rūpesčių. Juk tuo metu jam

reikėjo gelbėti nepavykusį 
rekrutavimą į armiją ir 
įrodinėti tarnybos pratęsi
mo būtinumą anglų kariuo
menėj.

Gyvenimas pastatė dabar 
prieš Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos reakcinę spaudą 
naują, dar sunkesnį uždavi
nį.

Gruodžio 30 dieną tary
binėj spaudoj buyo paskelb
tas pranešimai yip i e pir
muosius pasiąekimus ant
puolio prieš* sausrą.

Per 70 dienų buvo apžel
dinta miško juostų beveik 
200 tūkstančių^ hektarų.

O miškui želdinti 1949 
metų pavasarį paruošta 270

tūkstapčių hektarų plotai. 
Tai reiškia, jog pavasarį 
jau bus įvykdytas visų 1949 
metų miško želdinimo pla
nas.

Taip tarybiniai žmonės 
pralenkia laiką!

Per 70 dienų jau įrengta 
2812 kūdrų ir tvenkinių. 
Paruošta apie 2 bilionus 
medelių ir jų diegų sodini
mui. Jau vežamos mašinos 
110 miško apsaugos sto
tims.

Vadinasi,
lieka “popieryje,” 
jėgiškai murmėjo 
niai laikraščiai.

Dabar taip pat 
jog nieko panašaus Jungti-

programa ne
kaip be- 
ameriki-

matyti,

Nekaltieji" Tarakonai Gali Apkrės! Ligų Perais
Jau keli milionai metų, 

kai pas žmones gyvena ru
di, mažiukai, landūs kampi
ninkai — tarakonai, kitaip 
vadinami bambatieriai arba 
prūsokai. •

Nors jų niekas nenori, 
bet dauguma ir nepyksta 
ant tarakonų taip, kaip ant 
blakių ar uodu. V v

Tiesa, šeimininkės šlykš- 
tysi, kad jie lando po puo
dus. Bet ar gali tarakonai 
pakenkti sveikatai? Pama
tysime toliau.

Vidutinis pilietis laiko 
tarakoną nepavojingu. Yra 
net 'poezijos parašyta apie 
tą žvilgantį, gudrų, greitą, 
bet, rodosi, mandagų gyvū-

Negirdimi Garsai- 
Geriausi Skalbėjai

Yra garsų, kurių bangos 
ore taip tankiai virpa, kad 
plika žmogaus ausis nega
li jų girdėti. Tokie garsai 
tik su mokslinių instru
mentų pagalba girdimi.

Bandymai, padaryti Pen- 
nsylvanijos Valstijos Kole
gijoje parodė, jog leidžiant 
negirdimus garsus, balti
niai daug greičiau išskal
biami, negu bet kokiais ki
tais būdais.

Bandytojai tyčia taip su
tepė ir visaip supurvino 
baltus bovelninius audek
lus, kad bizniška skalbykla 
turėjo 50 sykių juos Maši
nomis, chemikalais ir viso- 

, kiais muilais skalbti per 58 j 
valandas, iki 90 nuošimčių; 
apvalė tuos audeklus. Dar 
liko 10 nuošimčių sutepimo 
ir juodumo.

Bet leidžiant ant tokių 
audeklų tankiuosius, negir
dimus garsus, audeklai bu
vo per vieną, valandą bal
čiau ir švariau išskalbti. 
Audeklo gabalai buvo sudė
ti į metalinį ceberį su mui
linu vandeniu. Niekas tų 
audeklų ceberyje net nepa
judino. Tiktai po apačia ce- 
berio buvo pritaisyta dūda, 
per kuria tam tikra mašina 
darė negirdimus garsus.

Amerikiečių lietuvių poe
tas Hokus Pokus yra jaut
riai apdainavęs vargšą ta
rakoną, alkstantį bedarbių 
“šeimynoj, kur nėra'duonos, 
nėra' blynų, anei kvapo la
šiniu.” • 'v •

New Yorko miesto majo
ro pavaduotojas andai poe
tiškai aprašė N. Y. Tirųes’e 
vikrius, kuklius tarakonus, 
kaipo “savanorius sinkos 
valytojus.”

Neseniai šio straipsnio 
rašytojas pasiskundė gera- 
širdžiui brooklyniečiui Da- 
mui:

— Pradedu pykt ant tų 
tarakonų. Nors pas mane 
jiems yra ko ėst ir gert, bet 
jie skverbiasi į tuščius stik
lus ir įlenda net į uždengtą 
puodą, kur nieko nėra. ‘

— Jie valgyt ieško, drau
ge, — atsakė Damas. —Na
gi, ir pas maųe. Atsisėsk 
valgyti; bematant ir prisi
statė tarakonas; taip įsidrą-- 

.sino, kad nebijo; tik ūsus 
kraipo ir žiūri tau į akis, 
kaip šuniukas; laukia sau 
porcijos.

Tačiau tie “skromni” gy
vūnėliai gali .ir žalos pada
ryti.
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Maisto Nuodytojai
Jau pusė ^imto metų, kai 

gydytojai nužiūri, jog tara
konai gal skleidžia limpa
mąsias ligas. O dabar mok
slininkai pradeda gauti tik
rų žinių apie tarakonus kaip 
ligų perų išnešiotojus.

Minnesotos Universiteto 
profesorius dr. Theodoras 
A. Olson patyrė, jog pas 
tarakoną apsigyvena bent 
viena rūšis nuodijančių mai
stą bakterijų.

Tos bakterijos, vadinamos 
Salmonella, išsilaikė tara-

konuose 7 dienas, kuomet 
buvo daromi bandymai uni
versiteto laboratorijoj.

Dar . blogiau tarakonų 
mėšlas. Jei tarakonas palie
ka savo mėšlo ant maisto 
arba ant indų, ten nuodin
gieji Salmonella perai pasi
laiko gyvi r^et per ištisą mė
nesį.

Tokias žinias pranešė dr. 
Olsonas, kalbėdamas valdi
nės Sveikatos Įstaigos susi
rinkime Washingtone praei
ta mėnesi, v t

Salmonella bakterijų ap
nuodytas maistas kas metai 
skaudžiai susirgdina dau
gelį amerikiečių, nemažai ir 
numarina. ...

Žinoma, ne vieni tarako
nai jas paskleidžia. Tos nuo
dingos bakterijos skleidžiasi 
per visokį maisto.ir gėrimo 
apteršimą.

Nužiūrima, jog tarakonai 
gali apkrėsti žmones ir ki
tų ligų perais. Tam patirti 
bus daromi nauji bandy
mai.

Žymėtina, kad tarakonai 
ne tik “sinkas valo” ir slan-

kioja per virtuvės indus. Jie 
taip pat šliaužioja po išvie
tes (toiletus), kur išmatų 
liekanose gali būti įvairių 
ligų perų. O nuo išvietės ar
timas kelias į virtuvę.

Taigi kas gailisi tarako
no, gali susilaukti begailes- 
tingos ligos. '

Chemikalai Tarakonams 
Naikinti

Vengiant pavojaus svei
katai, turime tuos tvarinė- 
lius naikinti.

Kuomet buvo išrasti DDT 
milteliai ir Į)DT skysčiai, 
tai chemikalu bizniai garsi
no juos, kaip smarkiausius 
naikintojus tarakonų ir ki
tokio gyvojo brudo. Buvo 
patariama tik 3 iki 5 nuo
šimčių stiprumo DDT.

Iš pradžios tokie DDT 
milteliai sėkmingai veikė. 
Kelis kartus pabarsčius jų 
į tarakonų plyšius-lindynes, 
apie stalus, sinkas ir išvie
tes, jau ir išnykdavo, ro
dos, visi tarakonai.
Naujos, Atsparesnes Tara

konų Veislės
Bet toliau paaiškėjo, kad

yra išimčių. Vienas kitas 
stipresnis tarakonas atsilai
ko prieš tuos miltelius ir 
skysčius ir peri naują at
sparesnių '.tarakonų kartą, 
nebijančią 3 ar 5 nuošimčiu 
DDT.

Kuomet pradėta gaminti 
ir vartoti 10 nuošimčių 
smarkumo DDT, kartojosi 
ta pati istorija. Nors dau
guma. išlikusių stipresnės 
veislės ' tarakonų buvo su
naikinama, bet vienas kitas, 
ypatingai stiprus, atsilaikė 
ir prieš pasmarkintus nuo
dus. Šie išlikėliai priperėjo ’ 
naujų, dar atsparesnių tara
konu kų.

Dabar tarakonams terio- 
ti naudojama jau 50 nuo
šimčių stiprumo DDT. Ir vėl 
atsiranda-keletas tokių at
sparių tarakonų, jog vaikš
čioja per ..tuos .DDT milte
lius, apsivelia jais, bet ne
dvesia.

Smarkėjant chemikalams, I 
taip ir išsivysto vis atspa
resnė tų gyvūnėlių veislė.

Dabar prie DDT prideda
ma ir senojo naminių vabz
džių naikintojo— pyrethri-

KINIJOS LIAUDININKU LAIMĖJIMAI
Kinijos liaudies radijas 

pranešė, kad bėgyje 2 ir pu
sės metų, tai yra, nuo ge
nerolo Čiang Kai-šeko pa
skelbimo karo komunistam, 
jie atsiekė sekamus laimėji
mus.

Tame laikotarpyje komu
nistai - liaudininkai sunai
kino arba sumušė 246 Chan
ge tautininkų divizijas. Re
akcininkai per du ir pusę 
metų neteko 4,500,000 ka
reivių, oficierių ir šiaip ka
rinių žmonių.

Tame laikotarpyje komu
nistai suėmė 2,693,000 tau-

tin inkų kareivių, oficierių 
ir generolų. Didelė didžiu
ma suimtų kareivių stojo į 
liaudiečių pusę.

Tame pat laikotarpyj ko
munistai užmušė 67 priešo 
generolus, paėmė į nelaisvę 
697 generolus, o 105 priešo 
generolai pūtys perėjo į 
liaudininkų pusę.

metų komunistai suėmė 1,- 
480,000 šautuvų, 170,000 
kulkosvaidžių, 30,000 -ka- 
nuolių ir virš 2,280,000 ka- 
nuolėms šovinių; daugiau 
kaip 226,000,000 šautuvam

ir kulkosvaidžiam kulkų, 1,- 
900,000 rankinių granatų, 
456 tankus ir šarvuotus au
tomobilius, 772 garvežius, 
9,300 automobiliu - troku ir 7 U V

daug kitų ginklų, amunici
jos jr kitokių karinių įren
gimų, daugiausiai ameriko
niškos išdirbystės.

Dabartiniu laiku liaudi
ninkų - komunistų išlaisvin
tas Kinijos plotas sudaro 
2,300,000 ketvirtainių kilo
metrų plotą su 190,000,000 
gyventojų. Šiame plote yra 
737 miestai ir apskričių 
centrai. V. S.

RAGINA MOKSLININKUS SUKRUSTI
—• Amerikos mokslinin

kai iki šiol davėsi Kongre
sui ir valdžiai “stumdyti,” 
— pareiškė prof. Howard 
Meyerhoff, sekretorius Am
erikiečių Draugijos dėl 
Mękslo Pažangos. — Bent 
dabar mokslininkai turėtų 
sukrusti ir paveikti Kon
gresą, kad įkurtų tinkamą 
Civilinę Visašališką Moks
lo Įstaigą. Tokia įstaiga 
reikalinga, kad jie galėtų 
saugiai ir Jaisvai darbuokis 
mokslui.

Po Antrojo Pasaulinio 
Karo buvo “užmušti” jau 
trys sumanymai, kurie siū-

lė sudaryti tokią civilinę lėšų savarankiškai daryti 
tyrimus.

Dabar vėl įneštas Kong
resui siūlymas įkurti civili
nę valdinę Mokslo Įstaigą, 
bet tai silpnas, šlubas pa
siūlymas. Jis nežada moks
lininkams progos laisvai 
darbuotis, bet mojasi jų 
veiklą pajungti . kaririiai- 
valdiškiems įsakymams.

Mokslo Įstaigą. Jie buvo 
numarinti Kongrese arba 
atmesti prezidento.

— Mes galėtume turėti 
daugiau jėgos, negu patys 
jaučiame, — sakė prof. 
Meyerhoffas. — Privalome 
daryti spaudimą Kongresui, 
kad įkurtų tą Mokslo Įstai
gą. Kongresmanai ir sena
toriai. atsiliepia, jeigu jiems 
daromas spaudimas. Bet jie 
nieko neveiks, jei mes šal
tai, nepaisančiai laikysi
mės.

Civilinė Mokslo Įstaiga 
turėtų duoti mokslininkams

Pašalinant iš armijos ar
klius, veterinarai (gyvulių 
gydytojai) gavo naują dar
bą. Jie prižiūri kariuome
nei skiriamą mėsą.

no, su kuriuo tarakonai vis 
dar negali sugyventi.

Tarakonų “Sviestas”
Vienas tikresniųjų vaistų 

tarakonams nuodyti yra va
dinamas “roach paste” (ta
rakonų mostis) arba “cock
roach butter”, šis nuodas 
pagamintas iš fosforo su 
tūlais priemaišais.

Reikia griežinėliais su
pjaustyti bulves bei kitas 
šaknines daržoves ar obuo
lius; padėti į tarakonų lan
komas vietas ir aptepti tuo 
.“tarakonų sviestu” viršuti
nes griežinėlių puąes.

Tarakonam labai patinka 
tas pražūtingas ėęlesis. Net 
stebėtina, kaip tarakonas į- 
sikimba į fosforine koše ap
teptą bulvės griežinėlį ir ė- 
da, ėda, nesitraukdamas. 
Paskui jis stimpa.

Tas fosforo chemikalas y- 
ra mirtinas nuodas ir turi 

j būti ypač nuo vaikų slepia
mas.

Jeigu kambariai jau visai 
apvalyti nuo tarakonų ir 
nuo jų kiaušinėlių, tai gali 
naujų atsirasti, iš kaimynų 
buveinių ateiti, ypač apart- 
mentiniuose namuose.
Tarakonų Persikraustymai

Patyrę apartmentnamių 
gyventojai pasakoja:

— Išnaikinome savo kam
bariuose prūsokus. Per ke
lias savaites nė vieno nema
tyt. Bet šeimininkė kitame 
apartmente pradėjo atkak
liai persekioti tarakonus. 
Tad jie ėmė ieškoti naujos, 
ramesnės vietos. Iš pra
džios per koridorių iš kai
mynų apartmento ateina 
vienas kitas tarakonas ir į- 
lenda pro durų apačią į 
mūsų kambarius. Šie pirmū
nai, tu r būt, yra kaimynų 
tarakonų žvalgai. Praeina 
diena kita. Atsikėlęs naktį 
nueini atsigert; žiūrėk, jau 
tavo sinkoje mirga dideli ir 
maži tarakonai. Vadinasi, 
ne tik suaugusieji prūsokai 
atsikraustė iš nepatinkamo 
jiems kito apartmento, bet 
ir vaikus atsivedė.

Kaip tad apsisaugoti nuo 
naujo tarakonų privisimo?

Geriausia kas pora savai
čių ar bent kas mėnuo pa
barstyti stiprių DDT milte
lių tarakoniškose vietose ir 
padėti jiems mėgiamojo ė- 
desio — fosforine koše ap
teptų daržovių.

. Tada nereikės dangstyti 
ir slapstyti kiekvieną var
tojamą indą ar stiklą nuo 
to rudojo brudo. J.C.K.

nėse Valstijose nebuvo pa
daryta.

Pagal Amerikos 1948 m. 
spalio 27 dienos radijo pra
nešimą, per 15 metų valdi- 

ziiė Amerikos miškų tarny
ba apželdino miško 60 tūks
tančių hektarų plote.

Tarybų Sąjungoj per 70 
dienų tas skaitmuo trigu
bai viršytas. '

Reikia pridurti, jog Ame
rikoje tie darbai buvo pra
dėti krizės metais, kai val
dantiesiems s 1 u p ksniams 
reikėjo pašalinti iš miestų 
bent dalį daugiamilijoninės 
bedarbių armijos. Kai tik 
krizės aštrumas sumažėjo, 
ėmė siaurėti ir tas darbas. 
O kiek kapitalistų gerokai 
pasipelnė iš to reikalo!

Už naujosios tarybinės^ 
pergalės skaitmenų glūdi 
nepaprastas e n tuziazmas 
liaudies atiduodančios savo 
jėgas taikiam darbui, glūdi 
nuostabi kūrybinė iniciaty
va tarybinių žmonių dėl 
gamtos perdirbimo uždavi
nio, kad sudarytų sąlygas 
pastoviems aukštiems der
liams gauti.

Atsirado ir nauji spar
čiai augantieji medžiad — 
mišriai apveisiant uosį ir 
baltąją tuopą bei sibirišką 
lapuotį su kitomis tuopos 
rūšimis.

Atsirado naujos sąmojin
gos mašinos - miškams žel
dinti. Atsirado ir didvyriai 
naujojoj kovoj dėl apstumo.

Toks yra stambiausias 
įvykis Tarybų Sąjungoj 
naujųjų metų išvakarėse...y 
Trys ketvirtadaliai vietos 
visuose tarybiniuose laik
raščiuose gruodžio 30 die
ną buvo skirti šiam pirmam 
pergalingajam pranešimui 
iš tarybinių laukų ir stepių. 
Paskui jį seks ir ‘kiti, dar 
ryškesni ir nuostabesni pra
nešimai.

Naujasis sumanymas bus 
įgyvendintas tarybinės liau
dies ir visos žmonijos labui.

tirt

Vis Dar Nežinoma, Kur 
Dėt Atomines Šiukšles

Nuodingos atominės 
šiukšlės vis tebėra, kaip tas 
neatsikratomas “Judošiaus 
pinigas.”

Kur tas atominiu bombų 
gamybos atmatas dėti, .kad 
jos nekenktų žmonėms^ gy
vuliams ir augalams? Tai 
dar neišspręstas klausimas.

Dabar Jungtinių Valsti
jų Sveikatos narys dr. C. C. 
Ruchhoft pasiūlė naują sa
votišką plana. Sako, reikia 
“sp raginė j ančias” atomų 
dulkes - šiukšles suleisti į 
skysčius, kur būtų priveis
ta tam tikrų bakterijų; tos 
tirštai krūvomis gyvenan
čios bakterijos sugers ato
minius nuodus, sumažins jų 
kenksmingumą ir neleis 
jiems pasklisti. ’Tad atomi
nius - bakterinius skysčius 
galima būsią suleisti į upes, 
girdi, “be rimto pavojaus” 
žmonėms, žuvims ar gerian
tiems vandenį gyvuliams.

Bet tai vėjo perpučiamas 
planas. Juk nuodingi atomi
nių šiukšlių spinduliai per
veria net storus plieno ap
tvarus. Tai kaip galės men
kutės bakterijos sulaikyti 
jų žalingumą? V. M.

t
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(Tąsa)
Oleninas dar buvo užpakaly, kai senis 

stabtelėjo, apžiūrinėdamas medį. Gaidys 
Suburzgėjo iš medžio į šunį, lojusį ant 
jo, ir Oleninas pamatė fazaną. Bet tuo 
pat metu pykštelėjo šūvis iš didžiulio, 
lyg patranka, Jeroškos šautuvo, ir gai
dys purptelėjo, pabiro jo plunksnos, ir 
paukštis nukrito žemėn. Eidamas prie 
senio, Oleninas pabaidė kitą. Griebęs 
šautuvą, jis nutaikė ir iššovė. Fazanas 
lyg kulka švystelėjo aukštyn ir paskui 
tartum akmuo, kliūdamas už šakų, nu
krito į tankmę.

— Vyras! — juokdamasis sušuko se
nis, kurs nemokėjo šauti į skrendantį 
paukštį.

Pasiėmę fazanus, jiedu nuėjo toliau. 
Sujaudintas ėjimo ir paygros, Oleninas 
vis kalbino senį.

— Stok! čia eisim, — nutraukė jį se
nis, — vakar čia briedžio pėdas mačiau.

Pasukę tankmėn ir nuėję apie tris 
šimtus žingsnių, jiedu išėjo į tarpumiš
kę, nendrių priaugusią ir vietomis van
dens užlietą. Oleninas vis atsilikdavo nuo 
seno medžiotojo, ir dėdė Jeroška, eida
mas per dvidešimtį žingsnių pirma jo, 
pasilenkė, reikšmingai linksėdamas gal
va ir modamas ranka. Priėjęs artyn, Ole
ninas pamatė žmogaus pėdą, kurią rodė 
senis.

— Matai?
— Matau. Tai kas? — tarė Oleninas, 

stengdamasis kalbėti kaip galima ra
miau, — žmogaus pėda.

Nenoroms atėjo jam į galvą mintis 
apie Kuperio Patfainderį ir abrekus, o 
matydamas, kaip paslaptingai žengė se
nis, jis nesiryžo klausti ir abejojo, me
džioklė ar pavojus kėlė tą paslaptingu
mą.

— Ne, tai mano pėda, — ramiai at
sakė senis ir parodė žolę, pro kurią vos 
buvo galima< įžiūrėti žvėries pėdą. ,

Senis nuėjo toliau. Oleninas neatsili
ko nuo jo. Nuėję apie dvidešimt žings
nių ir leisdamies žemyn, jiedu pateko 
tankmėn, prie šakotos kriaušės, ties ku
ria žemė juodavo ir buvo likę šviežio žvė
ries mėšlo.

Vynuogienojų apjuosta, ta vieta atro
dė kaip jauki dengta altana, tamsi ir vė
si.

— Rytą čia buvo, — atsidusęs tarė se
nis: gulykla prakaituota, matyt,' nese
niai gulėta.

Staiga baisus tratėjimas kilo miške, 
per dešimtį žingsnių nuo jų. Abu krūp
telėjo ir nusitvėrė šautuvų, bet nieko ne
buvo matyti; tik buvo girdėti, kaip lūžta 
šakos. Vienodas, smarkus kažko bėgan
čio tapsėjimas pasigirdo ir vėl išnyko, 
tratėjimas virto dundesiu, kurs vis to
liau ir toliau, plačiau ir plačiau skleidė
si po ramų mišką. Tarytum kas nutrūko 
Olenino širdy. Jis veltui stengėsi žiūrėti 
į žalią tankmę ir pagaliau atsigręžė į Je- 
rošką. Prispaudęs šautuvą prie krūtinės,* 
dėdė Jeroška stovi ir nekruta; jo kepurė 
nusmuko ant pakaušio, akys degė nepa
prastu blizgesiu, o plačiai pražiota bur
na, iš. kurios piktai kyšojo geltoni nudilę 
dantys, taip ir liko toje padėty.

— Raguotis, — tarė jis. — Ir despe
ratiškai sviedęs į žemę šautuvą, ėmė 
tąmpyti savo žilą barzdą. — Čia stovė
jo! Bereikėjo prieiti iš takelio! Kvailys! 
Kvailys! — Ir jis piktai nusitvėrė sau 

zuž barzdos. — Kvailys! Kiaulė! — kar
tojo jis, skaudžiai raudamas .sau barz
dos plaukus.

Rūke, virš miško, lyg buvo girdėti kas 
skrendant; vis toliau ir toliau, plačiau 
ir plačiau dundėjo bėgantis pabaidytas 
briedis. .

Jau prietemoje Oleninas grįžo su se
niu namo, išvargęs, alkanas ir tvirtas. 
Pietūs buvo paruošti. Jis pavalgė, išgė
rė su seniu, nuo ko jam pasidarė šilta 
ir linksma, ir išėjo į priebutį. .Vėl prieš 
akis saulėlydžio šviesoje kilo kalnai. Vėl 
senis pasakojo nepabaigiamas savo isto
rijas apie medžiokles, abrekus, apie šil
dytos, apie šaunų, nerūpestingą gyveni
mą. Vėl gražuolė Marjanka išeidavo, 
įeidavo ir pereidavo per kiemą. Pro 
marškinius buvo jaučiamas tvirtas, 
skaistus gražuolės kūnas.

XX
Kitą dieną Oleninas vienas be senio

Lietuvių kalbon 
verte

V. Joc^itis
1-21-49

išėjo ton vieton, kur jiedu su seniu pa
baidė briedį. Užuot ėjęs aplink pro var
tus, jis išlindo, kaip ir visi stanicoje da
rė, pro dagių tvorą. Dar nespėjo atplėš
ti dagių, prikibusių jam prie čerkeskos, 
o jau jo šuo, išbėgęs priekin, pabaidė du 
fazanus. Vos tik įėjo į kryklyną, kaip 
kas žingsnis ėmė kilti fazanai. (Senis 
vakar neparodė jam tos vietos, norėda
mas pasilikti ją sau kilpoms statyti). 
Oleninas iš dvylikos šūvių nušovė penkis 
fazanus; jis turėjo išimti juos iš kryk- 
lyno ir taip išvargo, kad prakaitas jam 
varvėte varvėjo nuo kaktos. Jis prisi
šaukė atgal šunį, nuleido gaidžius, įdė
jo prie šratu kulkų ir, čerkeskos ranko
ve gindamasis nuo uodų, tyliai nuėjo 
prie vakarykščios vietos. Tačiau negali
ma buvo sulaikyti' šuns, bak^ly baidžiu
sio paukščius, ir jis dąr nušovė pora fa
zanų; tuo būdu jis taip užtruko, kad tik 
apie vidurdienį atrado .vakarykščią vie
tą.

Diena buvo visai giedri, rami, karšta. 
Ryto vėsa net miške pranyko, ir miria
dai uodų tiesiog gulte gule ant veido, 
nugaros ir rankų, šuo iš juodo pasida
rė širmas: visa jo nugara buvo uodų nu
gulta. Čerkeska, pro kurią jie leido savo 
geluonius, pasidarė tokia pat. Oleninas,, 
beveik rengėsi bėgti nuo uodų; jam jau 
rodės, kad vasarą ir gyventi stanicoje 
negalima. Jau jis buvo beeinąs namo;; 
bet atsiminęs, kad vis dėlto gyvena čia J 
žmonės, ryžosi kentėti ir davėsi uodų 
kramtomas. Ir — keistas daiktas — į 
vidurdienį tas jausmas jam net ėmė bū
ti malonus. Jam net pasirodė, kad jeigu 
nebūtų tos iš visų pusių jį supusios uodų 
atmosferos, tos uodų tešlos, kuria jis to
lydžio vis tepėsi ranka prakaituotą vei- 

.dą, ir to neramaus viso kūno niežėjimo, 
tai šis miškas jo akyse prarastų savo 
charakterį ir savo žavesį. Tie miriadai 
vabzdžių taip tiko šiai* laukinei, ligi 
biaurumo turtingai augmenijai,' šitai 
aibei žvėrių ir paukščių, pripildančių 
mišką, šiai tamsiai žalumai, šiam kvap
niam karštam orui, ’šiems grioveliams 
drumsto vandens, visur besisunkiančjo iš 
Tereko ir burbuliuojančio kažkur po nu
linkusiais lapais, kad jam pasidarė ma
lonu kaip tik tai, kas anksčiau atrodė 
baisu ir nepakenčiama. Apėjęs tą vietą, 
kur vakar buvo užtikęs žvėrį, ir nieko ne
pastebėjęs, jis sumanė pailsėti. Saulė sto
vėjo tiesiai virš miško; ir statūs spindu
liai nuolat kaitindavo jam nugarą ir gal
vą, kai tik jis išeidavo į traką arba į 
kelią. Septyni sunkūs fazanai ligi skaus
mo nuspaudė jam strėnas. Jis surado 
vakarykščias briedžio pėdas, tankmėje 
palindo po krūmu, ton pačion vieton, kur 
vakar gulėjo briedis, ir atsigulė ties jo 
guoliu. Jis apžiūrėjo aplinkui tamsų ža
lumyną, apžiūrėjo prakaituotą vietą, va- 

•karykštį mėšlą, briedžio kelių išspaus
tas duobutes, jo išspirtą juodžemio 
grumstelį ir savo vakarykščias pėdas. 
Jam buvo vėsu, jauku; apie nieką jis 
negalvojo, nieko nenorėjo. Ir staiga, ne
žinia kodėl, jį apėmė toks keistas laimės 
ir meilės jausmas visam pasauliui, kad 
jis, senu vaikystės papratimu, žegnojo
si ir kažkam dėkojo. Urnai jam ypatin
gai aiškiai atėjo į galvą mintis, kad štai 
aš, Dmitri jus Oleninas, toks ypatingas 
žmonių tarpe padaras, guliu dabar die
vai žino kur vienas, toje vietoje, kur gy
veno briedis, senas briedis, gražus brie
dis, gal niekuomet žmogaus nematęs, ir 
tokioje vietoje, kurioje niekuomet ir nie
kas iš žmonių nesėdėjo ir apie tai negal
vojo. “Sėdžiu, o aplink mane stovi seni 
ir jauni medžiai, ir vieną jų yra apraiz
gęs laukinis vynuogienojas; aplink ma
ne knibžda fazanai, gainiodamiesi vie
nas antrą, ir gal jie jaučia užmuštuosius 
savo brolius.” Jis čiuptelėjo savo faza
nus, apžiūrėjo juos ir nusišluostė į čęr- 
keską šiltu krauju sukrūvintą ranką.

, “Užuodžia gal mane šakalai ir nepaten
kintais veidais'traukiasi kiton pusėn;į 
ties manim, skraidydami tarp lapų, ku
rie jiems atrodo lyg didžiulės salos, dūz
gia ir zvimbia ore uodai: vienas, du, trys, 
keturi, šimtas, tūkstantis, milijonas uo
dų, ir visi jie ką nors ir dėl ko nors' 
zvimbia aplink mane, ir kiekvienas jų 
toks pat skirtingas iš visų Dmitrijus 
Oleninas, kaip ir aš pats.” Jis aiškiai

(Bus daugiau)

persisun- 
gyvenimo 

džiaugsmo, . pasakojo apie 
savo pasiektus laimėjimus 
pradėjus ūkininkauti kolek
tyviai.

— Ką gero mes, darbo 
valstiečiai, matėme anks
čiau? — kalbėjo Kauno ap
skrities Stalino vardo ko-

džius, kiti' vargo. ir skurdo 
savo mažyčiuose žemės skly
peliuose. Daugeliui mūsų 
iki pavasario ' neužtekdavo 
duonos. O dabar! Dabar, 
įstoję į kolektyvinius ūkius, 
gyvename sočiai ir pasitu
rinčiai. Mūsų kolektyvinio 
ūkio laukuose išaugo gau
sus derlius — vien tik ru
gių prikalėme po 21 cent
nerį iš hektaro. Už darba-i 
dienį mes gauname po 9 ki
logramus grūdų ir 5-8 rub
lius pinigais.

— Visų pirma aš noriu 
padėkoti Tarybų valdžiai ir 
partijai už laimę, kurią 
mums davė kolektyvinių 
ūkių santvarka, — pareiš
kė Šiaulių apskrities kolek
tyvinio ūkio “Pjrmyn” bri
gadininkas Pikelis. — Dau
giau kaip 16 metų dirbau 
aš dvarininkų žemėje. Da
bar aš dirbu sau. Mano šei
ma užsidirbo per vasarą to
kį grūdų kiekį, kurio ne tik 
visiškai užteks sau, bet dar 
liks ir pardavimui.

Apie pasiturintį gyveni
mą, kurį kolektyvinių ūkių„y c v c, 4/ |

valstiečiams atskleidė ko
lektyvinių ūkių santvarka, 
papasakojo Kėdainių, Jo
niškio, Šiaulių ir kitų Lie
tuvos apskričių kolektyvi
nių ūkių valstiečiai — dele
gatai.

Pėrspektyvos naujiems 
laimėjimams

Kolektyvinių ūkių san
tvarka sudarė dideles gali
mybes vystytis gyvulinin
kystei, 
krities 
kiuose arklių skaičius'padi
dėjo 34 proc., stambiųjų 
raguočių — 99 proc., kiau
lių — 52 proc., avių — 56 
proc. Lietuvos kolektyviniai 
ūkiai > turi suorganizavę 
daugiau kaip 400 stambių
jų raguočių fermų. Klaipė
dos apskrities kolektyvinia
me ūkyje “Gegužės Pirmo
ji” suorganizuota stambi 
paukštininkystės f e i: m a. 
Kolektyvinis ūkis gavo in
kubatorių, per sezoną bus 
išperėta daugiau, kaip 50 
tūkstančių viščiukų.

Naujos progos kultūriniai 
kilti

Kolektyvinių . ūkių san
tvarka kelia ne tik valstie- 
čių^materialinę gerovę, bet 
ir prisideda prie kultūros 
augimo. Klaipėdos apskri
ties Stalino vardo kolektyvi
niame ūkyje elektrifikuoti 
ir radijofikuoti visi valstie
čių namai, kaip ir daugely 
kituose kolektyviniuose ū- 
kiuose. Elektros energija, 
vis plačiau ‘ taikoma gamy
biniame darbe. Savo elek
trinę pasistatė Kėdainių 
apskrities Marytės Melni- 
kaitės v^rdo kolęktyvinis 
ūkis. Sužibo elektros lem
putės Marijampolės apskri
ties “Naujojo gyvenimo” 
kolektyvinio ūkio- valstiečių 
namuose ir gyvulininkystes 
fermose. Pastatytos elektri
nės trijuose Šaftių apskri-

ties kolektyviniuose ūkiuo-|kius žemes ūkio mašinomis 
se ir kt. Beveik kiekvienas ir trąšomis. '
respublikos kolektyvinis ,ū- 
kis turi savo biblioteką, 
•klubą, skaityklą.

Kelias į mokslą
Marijampolės apskrities 

“Naujojo gyvenimo” kolek
tyvinio ūkio delegatas, Jo
nas Miliauskas papasakojo 
suvažiavime, koks platus 
kelias į mokslą atsivėrė ko
lektyvinių ūkių valstiečių 
vaikams.

— Aš turiu galvoj ne tik 
pradinį mokslą, — pasakė 
jis, — bet vidurinį ir auk
štąjį. Mūsų kolektyvinio ū- 
kio valstiečio Prano Skrob- 

, ilo sūnus mokosi gimnazijo-
nistrų Tarybos Pirmininkas Kunickas. — Vieni ištisas je, Antano Čiuplio dvi duk- 
M. Gedvilas paskelbė šuva- dienas dirbdavo pas dvari- terys — gimnazijoje, Jono 
žiavimą atidarytu. Į šuva- ninkus ir stambius žemval- Mažinsko sūnus — gimna- 
žiavimą iš visų Lietuvos 
kampų atvyko per tūkstąn-l 
tį kolektyvinių ūkių valstie
čių delegatų. Atvyko sve
čiai iš broliškųjų respubli
kų — Latvijos, Estijos, iš 
Maskvos bei Kirovo sričių 
kolektyvinių ūkių. Suvažia
vimas truko tris dienas.
Pranešimas apie kolektyvi

nių ūkių pirmybę
Posėdžiai vyko Filharmo

nijos salėje, toje pačioje sa
lėje, kur prieš 30 metų bu
vo paskelbta Lietuvoje Ta
rybų valdžia. Pranešimą 
apie Tarybų Lietuvos ko
lektyvinių ūkių statybos už
davinius padarė Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto 'sekretorius ... A, 
Sniečkus. Jis minėjo įtiki
nančius faktus, liudijančius 
apie didžius pasikeitimus, 
įgyvendintus Lietuvos kai
me prie tarybų valdžios. 
Tarp tų pasikeitimų — ta
rybinė žemės reforma, lik
vidavusi dvarininkų žemės 
nuosavybę, sulaužiusi buo
žių jėgą, žymiai sumažinusi 
vargingųjų valstiečių ir pa
didinusi vidutiniųjų vals
tiečių skaičių.

Lietuvos darbo, valstie
čiai'— toliau pasakė A, 
Sniečkus — vis labiau įsi
tikina, kad individualiai 
ūkiai negali jiems užtikrin
ti tų laimėjimų, kuriuos už
tikrina- stambus socialisti
nis žemės ūkis. Respubliko
je sparčiai didėja kolektyvi
nių ūkių valstiečių skaičius. 
Jeigu 1948 metų pradžioje- 
buvo 20 kolektyvinių ūkių, 
tai šiuo metu jų jau yra — 
524 ir 240 iniciatyvinių 
grupių.

Ruoša naujų veikėjų
Kolektyvinių ūkių staty

bos uždaviniai iškelia klau
simą dėl kadrų paruošimo 
kolektyviniams ūkiams. 
Respublikoje įsteigtos mo
kyklos kolektyvinių ūkių 
kadrams paruošti. Vilniuje 
ir Kaune suorganizuoti ko
lektyvinių ūkių sąskaitinin
kų kursai. Šią žiemą 12 ap
skričių kursai ruošia ko
lektyvinių ūkių pirminin
kus ir brigadininkus. Že
mės Ūkio Ministerijos tech
nikumuose mokosi 1,296 
žmonės, 8-se dvimetėse že
mės ūkio' mokyklose — 900 
žmonių, 4-se žemės ūkio 
mechanizavimo . mokyklose
— 500 žmonių.

Šis suvažiavimas—baig
damas pasakė A. Sniečkus,
— yra puikus komunistų 
partijos politikos teisingu
mo įrodymas, įrodymas to

' milžiniško rūpinimosi dar- 
; bo žmonėmis, kurį nuolat 
reiškia komunistų partija.
Valstiečiai patys apie savo 

gyvenimą
V Po to į tribūną kilo de
šimtys kolektyvinių ūkių 
valstiečių. Jie stovėjo greta 
.•vyriausybės narių — Palec
kio, , Gedvilo, Sniečkaus,

Pirmasis Tarybų Lietuvos 
Kolektyvinių Ūkių Vals

tiečių Suvažiavimas
« Rašo Algirdas Draugelis

VILNIUS. — Labai di- i stietiška kalba, 
delis pakilimas buvo jaučia-'kuSia naujojo 
mas Lietuvos kaime 1948 
metų' gruodžio' mėnesį., Val
stiečiai kolektyvininkaį, su
sirinkimuose rinko savo de
legatas į pirmąjį respubli
kos kolektyvinių ūkių vals
tiečių suvažiavimą.

Ir štai gruodžio 21 dieną,
Vilniuje, Lietuvos TSR Mi-į lekty vinio ūkio pirmininkas ___ - « • T T* < • 1 T T • • • V i •

Suvažiavime buvo priim
tas kreipimasis į visus Lie
tuvos TSR kolektyvinių ū- 
kiiį valstiečius, mašinų- 
traktorių stočių darbuoto
jus ir žemės ūkio specialis
tus. '

Miami, Florida

zijoje, o duktė — zootechni- 
kume. Juozo Miliausko dvi 
dukterys — viena mokosi 
gimnazijoje, kita — Kauno | vį 
Valstybiniame Universitete

Vasario 6 dieną LLD 75-ta 
kuopa atlaikė savo susirinki
mą. Apart narių, dalyvavo 
daug svečių. Užsimokėjo duo
kles į kuopą. Įsirašė trys nau
ji nariai. Kuopa nutarė pa
siųst dovanų Laisvės rengia
mam bazarui. Apart to, nu
tarta pąrsitraukt 20 egzem
pliorių Vilnies Kalendoriaus.

Vasario (Feb.) 20, sekma
dienį, LLD kuopa rengia šau
nų pikniką Frank Mockaus 
vienkiemyj. Bus visokių val
gių ir gėrimų, gros muzika. 
Vieta iš gamtiško atžvilgio la
bai graži — gėlynai su Augan
čiais orančių medžiais. Visi 
vietos ir apylinkės lietuviai ir 
svečiai kviečiami atvažiuot, o 
niekas nesigailėsite.

Kelrodis: - Auto mašinomis 
iš miesto važiuojasi Le Jeune 
Rd. linkui pietų; pervažiavus 
mažą tiltelį, nuo Circle pasu
kite į Ingraham Highway, pa
važiavę pusę mylios pamaty- t 
site mažą iškabą Road Davis, 
sukite į dešinę — ir Mockaus 
pikniko vieta.

V. J. Stankus.

Kauno Žemės Ūkio Aka
demijos rektorius, profeso
rius M. Mickis papasakojo 
suvažiavime apie žemės ū- 
kio kadrų paruošimą. Jis 
pareiškė, kad vien Lietuvos 
žemės Ūkio Akademijos 
agrotechnikos fakultete mo
kosi 600 studentų, tai yra 
dvigubai daugiau, negu 
buržuaziniais laikais mokė
si visoje Akademijoje.

Diskusijose suvažiavime 
dalyvavo 41 žmogus.

Suvažiavimas gavo eilę 
sveikinimų iš įvairių respu
blikos miestų gamyklų ir 
fabrikų darbininkų. Darbi
ninkai įsipareigojo dar ge
riau aprūpinti jaunus res
publikos kolektyvinius ū-

1948 m. buvo 25 nuošim
čiais daugiau užauginta sė
menų Jungtinėse . Valstijo
se, negu 1947 * m. Sėmenų 
aliejus šioje šalyje vartoja
mas geroms. maliavoms.

Dienraščio Laisves
I

HAZARAS
RengiaJJienraščio Laisvės Bendrovė

Antai, Šakių aps- 
kolektyviniuose ū-, Vasario-February

25, 26 ir 27
LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Iš visos Amerikos laukiame bazarui dovanų. Visų 
dienraščio patriotų prašomą darbuotis rinkimu do
vanų pinigais ir daiktais savo dienraščio bazarui.

Kas vakarą bus 
dainų programa. 

Kas vakarą geriausi 
valgiai ir gėrimai*

Kas vakarą šokiai. 
Geo. Kazakevičiaus 

Orkestrą gros įvairius 
kavalkus.

Penktadienį
Feb. 25th
Įžanga 30c

šeštadienį
Feb. 26th
Įžanga 40c

Sekmadienį
Feb. 27th
Įžanga 40c

Penktadienį Pradžia 7 P. M.
MUZIKA NUO 8 P. M.

Įžanga 35c. Taksai įskaityti.

šeštadienį Pradžia 3 P. M
MUZIKA NUO 7:30 P. M.

Įžanga 40c. Taksai įskaityti.

Sekmadienį Pradžia 1 P. M 
MUZIKA NUO 6:30 P. M. 

Įžanga 40č. Taksai įskaityti.

Preikšo, ar ramiai, savo vai- 4 pusi.-—Laisvė ( Liberty,'Lith. Daily)— Pirm., Vasario 14,1949



Vinco Andrulio Prakalbų Maršrutas
ALDLD 7-tos Apskrities Ribose

Dig. V. Andrulis maršru
tuos su prakalbomis mūsų ap
skrityje sekančiose vietose ii 
sekamomis dienomis:

Kovo 20 d. South Boston, 
Mass., po pietų.

Kovo 20 d. Worcester?
Mass., vakare.

’ Kovo 21 d., Worcester,
M ass., pas: k a 1 b e j i m as.

Kovo 22 d. Hudson, Mass., 
prakalbos.

Kovo 23 d. South Boston. [ 
Mass., pasikalbėjimas.

Kovo 21 ir 25 d d., Nor
wood, Al ass.

Kovo 26 d. Montello, pasi
kalbėjimas.

Kovo 27 d. Montello, po 
pietų, prakalbos.

Kovo 27 d. Stoughton, 
Mass., prakalbos vakare.

Kovo 28 d., Stoughton, 
Mass., pasikalbėjimas.

! Mass., prakalbos.
Kovo 30 d. Bridjge water, 

Mass., pasikalbėj imas.
Kovo 31 d. Lynn, Mass., 

prakalbos.
Balandžio L d., Cambridge,

Mass., prakalbos. '
Balandžio 2 d. Lawrence, 

Mass., pasikalbėjimas.
Balandžio 3 d. Lawrence, 

Mass., prakalbos po pietų.
Balandžio 3 d. Lowell,

Mass., prakalbos vakare.
Balandžio 4 d. Lowell,

M ass., pasikalbėjimas.
Balandžio 5 d., Nashua, N.

H., prakalbos.
Balandžio 6 d., Nashua, N.

H., pasikalbėjimas.
Balandžio 7 d. Haverhill,

Mass., prakalbos.
Balandžio 10 d. Lewiston, 

i Ale., prakalbos po pietų.
Balandžio 10 d., Rumford,

Balandžio 13 .d, Gardner, 
Mass., prakalbos.

Drg. V. Andrulis yra vienas 
iš geriausių lietuvių rašytojų 
ir kalbėtojų. Gerai garsinkite 
jo prakalbas ir; jeigu galima, 
turėkite programas, o pasek
mes bus geros. , ,

Vajus Naujų Narių Gavime
ALDLD Centras vajų pa

skelbė . įrašymui -naujų narių 
su pirma diena' vasario ir 
baigsis su pirma diena gegu
žės. Kuopom bei pavieniam, 
kurie įrašys daugiausiai naujų 
narių, Centras skiria dovanas. 
O 7-tos Apskrities komitetas 
savo, posėdyje nutarė skirti 
$20 ir' padalino i tris dalis. 
Kuopos ar pavieniai, įrašę 
daugiau narių, dovanas gaus 
sekančiai: pirmas prizas $10, 
ir du po $5.

Todėl, 7-tos Apskrities dar
buotojai, ALDLD 7-tos Ap
skrities komitetas prašo jūsų 
visų : laimėkit ir pasiimkit šias 
mūsų skirtas dovanas, pasi
darbuodami įrašyme naujų

Atsilikęs restoranto savininkas, Alameda County (Cal.) 
Restaurant Owners Association prezidentas H. P. Jan-

Philadelphia, Pa.
Liepos 4 d. automobilio ne

laimėj tapau sužeista ir prisė
jo gana ilgai ‘ligoninėj pagu
lėti ir namuose ilgoką laiką 
negalėjau darbo dirbti, ypač 
prie biznio, tas labai mane rū
pino ir apsunkino mano šei
myną darbu.

Dabar, pasveikus, noriu per 
spaudą padėkoti visiems drau
gams ir draugėms, kurie su
teikė širdingą užuojautą ir su
raminimą man ir mano^ šei
mynai.

Tai .ir noriu tarti širdingą 
ačiū draugams Paliepiams už 
lankymą, dovaną ir pranešimą 
per spaudą apie mano nelai
mę ir visiems kitiems už do
vanas ir lankymą.

Jūs, gerieji draugai ir drau
gės, mane nelaimėje lankėt, 
siuntėt atvirutes, gėles ir sura
min ot nelaimėj! Priimkit nuo
širdų ačiū nuo manęs!

Paulina Baranauskienė.

rj

Kovo 29 d. Bridgewater. I Me., prakalbos vakare. narių. Apskrities komitetas 
nutarė kuopoms kvotų neskir
ti, paliko laisvai kuopom kon
kuruoti šiame vajuje. Drau
ges ir draugai yra prašomi pa
sidarbuoti.

Apskrities Sekretorė,'
D. Lukienė.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telefon nokite: 
SI loretoad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, h*., 351 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Sausio 30 d. mirė Matthew 
■ Utinsky — Jutinskas, 81 me

tu* amžiaus. Paliko liūdėti 
moterį Oną, tris sūnus—Juo- 

i zapą, Joną ir Antaną, dvi se- 
I seris, du brolius, 10 anūkų ir’ 

6 paanūkius.
Velionis buvo angliakasis. 

i Priklausė prie P M W unijos
1 1 lokalo. Jau ilgus metus 

Į nedirbo, gyveno gaudamas 
pensijos. Tą kasyklą, kur ve
lionis dirbo, uždarė po anglies 
išėmimo. Ten daug žmonių 

, neteko darbo, kaip ir Jutins
kas. Jauni anglies kasėjai 
gauna darbo kitose kasyklose, 
bet sepų niekur neima. Gi 
unija negali kitas kompanijas 
priversti duoti seniems darbo. 
Lai būna Mateušui lengva A- 
merikos žemelė, o šeimai ir 
giminėms reiškiu užuojautą.

★ ★ ★
Pastaruoju, laiku teko ‘pa

tirti, kad iš Lietuvos laiškų 
daugiau gauna katalikiško 
nusistatymo žmonės, o mažiau 
progresyviai. Atrodo, kad ko
kia nors cenzūra stengiasi ne
praleisti laisviems žmonėms Į 
laiškų, gal įmato juose propa
gandą, nors tie laiškai i)' visai 
būtų nekalti.

Kaip atrodo, tai Lietuvos 
vyriausybė praleidžia laiškus, 
nors kai Tkurie yra prieš tą 
valstybės fiormą, bet kur nors 
kitur jau kas uždeda ranką 

' ant pažangesnių žmonių laiš- 
k ų.

Su pabėgėliais, esančiais 
. Lenkijoj, Anglijoj ar kitur, 
susirašinėjimas nevaržomas, 
tik, kaip matome, tai susira
šinėjimas Lietuvos žmonių su 
jų giminėmis Amerikoj yra 
tru k d omas.
Po karo aš pasiunčiau pinigų 

į Lietuvą, pinigai buvo gauti 
gerai, bet atsakymą laišku ga
vau tik po dviejų metų. Per
eitais metais, liepos mėnesi, 
vėl nuėjau į banką ir paklau
siau, ar siunčia pinigus į Lie
tuvą. Atsakė, kad taip. Pa
siunčiau kelis dolerius. Po še
šių mėnesių nuėjau į banką ir 
paklausiau, ar tie pinigai gau
ti Lietuvoj. Parodė pasira
šytą kvitą tų, kam pinigai bu
vo siunčiami, bet laiško iš Lie
tuvos negaunu. Aišku, kad 
giminės atsakymą rašė, bet 
kam nors nepageidaujamas % 
susirašinėjimas Amerikos lie
tuvių su Lietuvoj giminėmis, 
tai ir negauname.

A. Čekanauskas.

Naminiai paukščiai žie
mos laiku dažnai serga slo
gomis.

Radijo bangomis iš lėk
tuvų nufotografuojami dai
ktai už 85 mylių.

sen pikietuoja vieną iš 500 nepriklausomų restorantų 
savininkų, pasirašiusių sutarti su> Hojtel & Restaurant 

Employes International Alliance, AFL.

Žinios iš Lietuvos
' »

LIETUVOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS, SUVAŽIAVIMAS

VILNIUS. — 1949 metų va
sario mėn. 15-tą dieną Vilniu
je bus atidarytas VI-sis Lietu
vos komunistų partijos suva
žiavimas. Tarp respublikos 
įmonių darbininkų ir tarnau
tojų VI-jo suvažiavimo garbei 
išsiplėtė socialistinis lenkty
niavimas. Darbo žmonės ruo
šia suvažiavimui gamybines 
dovanas.

Vilniaus trikotažo fabrike 
“Sparta” '16 jaunuolių briga
dų stojo į stachanovįnę sargy
bą. Jie pagamino viršum
no 8,400 trikotažo dirbinių.

O d os - a v a 1 y n ė s kombinato 
“Tigras” darbininkų kolekty
vas įsipareigojo išleisti per 
pirmuosius 1949 metų 1 pG 
mėnesio tiek odinės avalynės, 
kiek buvo pagaminta per 
pirmąjį praėjusių metų " ket
virtį.

Mašinų gamyklos ‘‘Žalgiris” 
darbininkai įsipareigojo baigti 
1949 metų pirmojo ketvirčio 
planą 10 dienų prieš nustaty
tą laiką ir įdiegti gamyboje 
ne mažiau kaip 10 racionali- 
z a t o r i n i ų p a s i ū 1 y m ų.

žemės ūkio mašinų gamy
klos “žagrė” darbininkai, in
žinieriai ir technikai suvažia
vimo atidarymui nusprendė 
Įsisavinti naujos rūšies plūgo 
ir patobulintos kuliamosios 
mašinos gamybą.

★ ★ ★ 
Realizuota Knygų už 
20 Milijonu Rublių

VILNIUS. — ^Farp respubli
kos gyventojų padidėjo lite
ratūros pareikalavimas. xPer 
pastaruosius metus pardtiota

Aukštos kvalifikacijos ka
drai parengiami respublikos 
žemės ūkio ii’ veterinarijos 
akademijos.

★ ★ ★
264 Nauji Klubai-Skaityklos

Kultūrinių įstaigų skaičius 
Tarybų Lietuvoj kasmet di
dėja. Per 1948 metus respu
blikoje buvo įkurta 264 nauji 
klubai-skaityklos, 58 kultūros 
namai 33 bibliotekos ir 15 
kultūros ir poilsio parkų, šiuo 
metu respublikoje veikia 2,- 
615 klubai-skaityklos, 85 kul-
tūros namai, 54 miestų ir ap-

pla-1 skričių ir 293 
bibliotekos.

valsčių ir kaimų

Vartotojų Kooperacijos 
Prekybos Tinklo Augimas

VILNIUS. — Didėja Lietu
vos vartotojų kooperacijos 
prekybos tinklas. Respublikos 
kaimo vietovėse šiuo metu vei
kia 1,300 parduotuvių. Per
eitais 'metais kolektyvininkai 
ir individualiniai valstiečiai 
nusipirko ' kooperacijos par
duotuvėse siuvinių ir trikotažo 
dirbinių, avalynės, medvilnių 
bei vilnonių audinių ir kitų 
prekių už 700 milijonų rublių.

šiais metais bus atidaryta 
300 naujų parduotuvių, tame 
skaičiuje 11 universalinių, 16 
galanterijos-parfiumerijos. A- 
tidaromos 36 parduotuvės, 
kuriose bus parduodama sta
tybinė medžiaga kolektyvinių 
ūkių gyvenviečių poreikiams. 
Pirmosios tokios rūšies par
duotuvės jau veikia Alytuje ir 
Marijampolėje.

Prekybos tinklui praplėsti 
numatyta išleisti 4 milijonus 
rublių. '

Champaign, III.•

900 Darbininkų be Darbo
Nuo pirmadienio 900 AFL 

Hod Carriers and Laborers 
Union narių likosi be darbo 
trijose apskrityse: Champaign, 
Piatt ir Moultrie. Priežastis, 
kontraktoriai atsisakė panau
jinti sutartis, kurios pasibai
gė su sausio 31 d.

Frank Goers, unijos atsto
vas, sakė, kad darbininkai 
reikalavo 15 cėntų pakėlimo 
algos valandai ir kontrakto
riai jų reikalavimą , atmetė. 
Kontraktoriams atmetus šį 
reikalavimą unijos pakėlė sa
vo reikalavimą iki 25 c. va
landai. V.

Pleasant Restoranto savinin
kui darant jiems sandvičius, 
kostumeriai spėję pagrobti iš 
kasos $249. Nuostolį pastebė
jęs tiktai jiems išėjus.

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmeninis galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš .spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbi) rašykite:

S
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LAISVE
« . L .

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

MATTHEW A.
BUTUS'

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5)72

Fotografas
; Traukiu paveikslus famjlijų, ves
tuvių, grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
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., B’way Line 

Tel. GLcnmore 5-6191

kitokių pavienių, 
padarau; 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

įvairių knygų už 20 milijonų 
rublių. Jų puse realizuota 
kaime.

Knygų prekybą respubliko
je šiais metais žymiai praple
čiama. Vien tik kaimo vieto
vėse bus atidarytos apie 50 
naujų knygų parduotuvių ir 
kioskų.

★ ★ ★ 
Žemės Ūkio Kadrų 
Parengimas

VILNIUS. — Lietuvoj kas
met auga žemės ūkio specia
listų kadrai. Respublikos že
mės Ūkio Ministerijos techni- 
kumuiose mokosi l,2$fe žmo
nės. 1949 metais bus'išleis
ta 320 jaunesniųjų agronomų 
—laukininkų; sodininkų -dar
žininkų, zootechnikų.

Astuoniose dvejų metų že-_ 
mes ūkio mokyklose mokosi 
apie 900 žmonių. 1949 me
tais baigs mokyklas 400 žmo
nių. Jų tarpe kolektyviniams 
ūkiams agrotechnikų, lauki
ninkų, gyvulininkystės specia
listų, jaunesniųjų veterinari
jos felčerių.

Keturiose mecha'nizavimo 
mokyklose mokosi apie 500 
žmonių. Tai busimieji trak
torininkai, traktorimų brigadų 
brigadininkai, mechanikai.

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Moterų Dienos Paminėjimas. Be n-“ 
drai rengia 'Moterų Pažangus Klu
bas ir Choras. Įvyks 6 d. kovo, 6 
vai. vak. Buvusioj Liet. Salėje, 
25-ta ir Vernor Highway. Programa 
bus turtinga — dainų ir šokių. Da
lyvaus ir Detroito Aido Choras, du
etas — A. Dočkienė ir K. Stanevi
čienė, čikagietės; Detroito Merginų 
Sekstetas; Rusų Šokikai ir Pažan
gus Moterų Choras. Rengėjos kvie
čia visus dalyvauti. — Marytė.

(37-38)
\ *

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

♦ i z
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GERI PIETŪS!
* Kada norite gerų piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas ;
417 Lorimer Street

Laisvės Name
| Brooklyn, N. Y.
J Kvepiančiai keptos ir virtos;
I mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 
y žovių tr pieninių valgių 
| gražute pasirinkimas.

HM—i.M-M — !tl—r m —M n-M—rffl—. Md — B —

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N.

; ' 9 Tel. ST. 2-8342

l^^e^^nH-H-************** 

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
1 * (

Visokiausi vaistai^/kosmetikai kO-' 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 
■ nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

—jA____ t, ' •---

F. W. Slialins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
I I *

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

; WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

. $150
;; Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
;; Tel. Virginia 7-4499

5 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)-. Pirm., Vasario 14,1949,
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NewYorko £ ff/)idin^l\ nios Nuteistas už 14 Metu 
Senumo Prasikaltima

Staiga Mirė Miliukas Padaugino
Šventadienius

Kas Naujo
Pas Kriaučius

ir gil

kriau- 
skymą 
kriau-

Kriaučiai, tai vis kriaučiai, 
išmislina visokių šposų 
drybių.

Ridgewoodo sekcijos 
Čiai sugalvojo naują 
prieš Williamsburgo
čius. Sako, jeigu- Williams
burgo dzūkai kriaučiai 'turi 
savo “karalių,” tai kodėl mes, 
Ridgewoodo kalakutai, nega
lime turėti savo “karalių”? 
Jie sako, kad reikia sueiti į 
vieną vietą visiems dzūkams 
ir kalakutams ir patikrinti, 
katrų yra daugiau. Katrų bus 
daugiau, tiems priklausys ir 
karūna.

Kovo 26 d., šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames Street, 
Brooklyne-Ridgewoode, įvyks 
visų sueiga, vakarienė, 7:30 
vakaro. įėjimo tikietas $3. 
Rengiama Juozui Kairiui. 
Mat, tas vyras seniausias 
Ridgewoodo kalakutų Rriau- ; 
čių linijos veikėjas. Tai sti- : 
prus veikėjas. Kaip didžiu- ' 
ma kriaučių galvoja, jis bu- i 
vęs vienu iš tų, kurių veikla ■ 
pakirto ir Buivydą ant šono 
politikoje. Tai Ridgewoodo 
kriaučiai tikisi,” kad jie su tuo 
vyru priešakyje Williamsbur
go dzūkelius kriaučius suvo
lios, kaip šiaudus.

Aš,, kaipo dzūkelis, šaukiu • 
visus ir visas dzūkiškos kalbos 
žmones dalyvauti toje vaka
rienėje. Kurių bus didžiuma, 
tiems pateks karūna.

Tikietus vakarienei galite 
gauti pas Ridgewoodo kriau
čius J. Jasaitį ir J. Bernotą, 
o pas Williamsburgo kriaučius 
pas J. Steponaitį ir J. Stakvi
levičių. Taigi, gerbiamieji, 
nesivėluokite su įsigijimu ti- 
kietų, nes jų gali pritrūkti, 
netektų matyti ir valgyti ge
ros vakarienės. Taipgi bus 
geri muzikantai, gros dzūkiš
kus ir kalakutiškus šokius.

Šermukšnis.

Embassy Newsreel teatruo
se, kurių 
rodomos 
mose, su 
padažu.

New Yorke yra keli, 
žinių ištraukos fil- 

geroku propagandos

viršinin-
išmosti

New Yorko Universiteto 
studentai savo leidinyje kri
tikuoja universiteto 
kus už pasimojimą
Washington Square gyvento

jus iš namų tikslu mokyklą 
plėsti, kuomet kitoje vietoje 
to pat universiteto statyba sH- 
vi nebaigta

NORS MAŽAS, BET GRAŽIA1S DARBAIS I Hudson Tubes
Streikas TebesitęsiaPAVYZDINGAS SUSIRINKIMAS

da r- 
vie-

Ketvirtadienio vakare Lais
vės salėje įvyko Lietuvių Li
teratūros Draugijos Pirmosios 
kudfjoš susirinkimas. Bėda 
buvo su oru : oras buvo pras
tas, gal todėl susirinkimas ne
buvo labai skaitlingas, 
čiau savo nutarimais ir 
bais šis susirinkimas buvo 
nas iš pavyzdingiausių.

Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas, kaip mes galėtu
mėme mūsų kuopoje pakelti 
nariuose draugiškumą, arti
mumą. Viena mintis buvo, 
kad reikėtų įvesti kuopoje su
sirgusių narių lankymo siste
mą. Taip yra daroma pašal- 
pinėse organizacijose. Kodėl 
Literatūros Draugijoje tas ne
galėtų būti praktikuojama?

Taip pat buvo vieno kito 
draugo išsireikšta, kad būtų 
labai gražu, jeigu draugui bei 
draugei mirus, kuopos vardu 
būtų nupirktas gyvų gėlių bu
kietas ir padėtas prie miru
siojo karsto. Visos šiojs min
tys geros ir sveikos. Bet apie 
jas plačiau bus pasikalbėta 
kitam kuopos susirinkimo.
Praneškite, Kai Sergate

šiame susirinkime storai pa
brėžta ta mintis, jog reikėtų 
ar pačiam susirgusiam drau
gui, ar jo giminėms bei pa
žįstamiems apie tai pranešti 
mūsų 1 kuopos komitetui, taip 
pat vietinėse žiniose Laisvė
je. Būtinai reikia, pranešant 
laikraštyje apie ligonį, atžy
mėti, jog jis yra LLD kuopos 
narys. Tada, žinodami, kiti 
kuopos'nariai, sveikieji, ligonį 
greičiau aplankys.
Laisvės 30 Metų Jubiliejus
Ir LLD 1 Kuopa

Kuopos susirinkime buvo 
pranešta, kad Brooklyno orga
nizuojasi komitetas atžymėji- 
mui dienraščio Laisvės 30 me
tų sukakties. Prašoma nuo 
visi) organizacijų išrinkti ko
mitetai! po atstovą. • Mūsų , 
kuopa šį sumanymą pilnai, 
remia ir savo atstovu į komi-1

tetą išrinko Vincą Čepulį, 
Brooklyno lietuviams gerai ži
nomą visų progresyviškų orga
nizacijų narį ir nenuilstantį 
veikėją.

Šio laikino jubiliejinio ko
miteto susirinkimas') įvyks 
Kultūriniam Centre vasario * 
23 dieną. Ten bus plačiai 
kalbama, kas ir kaip bus 
Brooklyno įveikiama dėl tos 
istorinės sukakties ątžymėji- 
mo.
Sveturgimių Gynimas

Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas apie mūsų santy
kius su Nacionaliu Sveturgi- 
mių Gynimo Komitetu. Mūsų 
kuopa visuomet tam komite
tui karštai pritarė ir jį rėmė. 
Taip ir šiame susirinkime nu- 
'tarta prie komiteto prisidėti 
su penkiais doleriais.

Kongreso Atsišaukimas
Nepraeita pro šalį dabar ei

namo New Yorke politinio 
teismo. Toji dvylikos komu
nistų vadų byla paliečia vi
sus amerikiečius. Kaip žino
ma, juos, teisme gina Civili
nių Teisių, Kongresas. Tas 
pats Kongresas taip pat gina 
visus kitus žmones, kurie yra 
persekiojami už jų politinius 
įsitikinimus.

Susirinkime buvo gerai apie 
tai pasikalbėta. Iš iždo nu
tarta paaukoti Civilinių Teisių 
Kongresui $15. Būtų buvę pa
aukota daugiau, jeigu kuopos 
iždas 
Vėliau 
giau.

Ant
tuviška aukų rinkimui blanka, 
kurią išleido neseniai Brookly- 
ne susidaręs Civilinių Teisių 
Kongreso lietuvių komitetas. 
Nutarta smarkiai ant" blankos 
paniukti Kongresui aukų.

Tikimasi, kad Brooklyno lie
tuviai nuoširdžiai ir duosniai 
parems Civilinių Teisių Kon
greso Lietuvių Komiteto gra
žias pastangas. ,Rep.

būtų buvęs didesnis, 
gal kuopa ištesės dau-

vietos buvo paimta He-

FILMOS - TEATRAI

Avenue ir 42nd St., 
rodyti

“Secret Agent”—
Stanley Teatre ,

Vasario 9-tą Stanley Tea
tre, 7th
New Yorke, 'pradėjo 
filmą “Secret Agent.’
Gaminta Tarybų Baltarusijos 

filmų studijoje Kijeve, filmą 
vaizduoja tarybinių slaptųjų

Iva Withers, žvaigžde komiškame-muzikališkame Tea
tro Gildijos 
dintame 
žusiame 

. ter, 131

veikale “Carousel,” per kelis metus vai- 
Broadway, dabar kelioms savaitėms sugrj- 
Broadway. Vaidina miestavame City Cen- 
55th St., New Yorke. Šios yra paskutinės 

dvi savaitės. ,

ant 
ant 
W.

... , _• ... w s

streikas tebesitęsia, 
firmos pastangų j j

operuoja po ž e m i n i ų 
linijas (Hudson 

tarp Manhattan ir

ei el i very

Hudson & Manhattan fir
mos požeminių gelžkelių dar,- 
binink ų 
nežiūrint 
sulaužyti.

Firma 
traukinių 
Tubes)
New Jersey miestų Hudson 
upės pakraščiuose.

Firma praėjusį penktadieni 
išsiuntinėjo special
laiškais grasinimus darbinin
kams grįžti į darbą arba pra
rasti darbą (įdomu, ką darys 
paštas .— juk paštą vartoti 
grąsinimams neįstatymiška —

Pasilikusiu’s užstreikuotų li
nijų darbuose garbina: Aną 
dieną įdėjo paveikslą tūlos 
moterėlės, kuri, girdi, labai 
pavyzdingai dirbusi net du 
šiitus, kuomet atėjus pamai
nos laikui streikuojantysis pa
vaduotojas * nestojo darban. 
Sekamos dienos propagandai 
jau rado kur nors jaunesnę, 
gražesnę kasininkę.

Darbininkai streikuoja prieš 
atstatymą iš darbo 49 darbi
ninkų. O jie atstatomi dėl 
to, kad jie atsisakė vykdyti- 
darbe tūlą sistemą, kuri, sako 
jie, yra pavojinga. R.

Liberale Parrino, 48 metų, 
tapo federalės dziūrės pripa
žintas kaltu pagrobime fran- 
cūzo marininko prieš apie 15 
metų. Parrino, dabar jau ne
blogai įsikūręs, groserninkas, 
gyvenąs 113 Dean St., tuomet 
kaip nors išsisuko. Keturi ki
ti buvo nuteisti.

Marininką jie buvę pagrobę 
tikėdamiesi, kad jis nuslepiąs 
iš užjūrio jiems siunčiamus 
narkotikus.

William Dean, 8 metų ber
niukas, buvo įlūžęs su ledu į 
prūdą Central Parke. Jo 
šauksmą išgirdęs policistas 
Intermont vaiką išgelbėjo. A- 
bu turėjo išbūti po trejetą 
dienų ligoninėje gydytis nuo 
nusišaldymo. Vaikas 
įlūžęs už 100 pėdų nuo 
to.

buvo 
bran

Now Yorko Park Avenės 
geležiniai lempoms stulpai pa
keičiami aluminiais. Kol tuos 
naujoviškus sudės, ponai pa
bus be pašto dėžučių, kurios 
/buvo prisegtos prie senųjų 
stulpų, taipgi be gatvės ro
dyklių.

LEGAL NOTICE

Vasario 11-tos vakarą stai
ga. krito ir mirė Vincas Miliu
kas, jau pagyvenęs žmogus, 
ilgametis kriaučius. Dirbo 
Zorlando šapoje, kur 
Rein hard t’as yra 
mininku .

Miliukas buvo atėjęs į Lie
tuviu Amerikos Piliečių Kliu- 
bą, kurio patalpose tą vaka
rą įvyko Lietuvių Kriaučių 
Neprigulmingo Kliubo susirin
kimas. Sakoma, buvęs atvy
kęs dalyvauti tame susirinki
me. Tad ten pat kliubo pa
talpose jisai krito. Miręs ne
spėjus pribūti nei su pirmąja 
pagalba.

Apie velionį daugiau para
šyti žadėjo Jonas Stakvilevi
čius, kuris telefonu Laisvei 
pranešė šią žinią .

Vincent Miliukas buvo 70 
metų amžiaus. Gyveno 107- 
12—115th St., Richmond Hill, 
N. Y. Bus pašarvotas namuo
se, po viršminėtu adresu. Lai
dotuvės įvyks vasario 15 d., 
Šv. Jono . kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną Evą, 
dvi dukteris Ann ir Mary ir

FRANK VVILKAS 
PAVELDfcTOJAMS

Žejniau pasirašiusysis, sulyg įsa
kymo Orphan's Court of Allegheny i 
County, Pennsylvania, Pittsbur^h’c 
yra įgaliotas — Master suradimui 
paveldėtojų bei artimų giminių, 
Prano Wilko — Frank Wilkas, ku
ris yra gimęs Taurakieme, Lietuvoje 
(Russia), rugpjūčio 24, 1892 m., į 
Jungt. Valst. atvyko birželio-June

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks į 20, 1910 ir mirė liepos 2, 1947, gy- 
vasafio 15 d., 8 v. v. šapolo-Vaigi- ------ ------ r'--------------- 1---- T-
nio salėje, 147 Thames St., Brook- 
lyne. Visi nariai dalyvaukite šiame 
susirinkime, turime . daugelį svarbių 
reikalų aptarti. P. Babarskas, 
sekr. (37-38)

veno Wilmerding, Pennsylvania. In
formacijas apie jo šeimą ar pavel
dėtojus siųskite Lester K. Wolf, 
Attorney, 730 Oliver Building, Pitts
burgh, Pennsylvania.

Prisiminkite Laisvės bazarą šiame 
susirinkime ir pasirūpinkite dova
nomis.

xxxxxxxxxx>p<xxxxxxxxxx><xxxSTANLEY ZUBAVICIUS 
Akountentas

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 4-3049

švaros departmentas dadė- 
jo savo darbininkams dar 

Frank tris metines šventes, kuriomis 
šapos pir-jjie galės nedirbti. Viso jie 

I turės 5 nedirbamus šventa
dienius. Iki šių metų galėda
vo šv-ęsti tiktai Kalėdas, šią 
žiemą pridėjo Naujų Metų 
dieną, o dabar—gegužės 30- 
tą, liepos 4-tą ir Darbo Dieną.

Dominick De Martino, 38 
metų, turįs kriminalinį rekor
dą, tapo apšaudytas Brook ly
ne praėjusį antradienį. Me
nama, kad jį apšaudė to pa
ties požeminio pasaulio tūzai 
gal už teritorijas ar kuo kerš
taudami.

New Yorko Society of Mo
del Engineers išstatė parodai 
modelius 500 traukinių. Ro- 

i domi Lackawanna stotyje*, 
llobokene.

du žentus.
LaicTotuvių apeigomis rūpi

nasi J. Garšvos įstaiga.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

--
| BROOKLYN \

gLABOR LYCEUM
g DARBININKŲ ĮSTAIGA
W Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. » _ ...... --------------
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Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

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

m
I

TONY’S
/ UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

i agentų- veiklą išgauti karinius 
! sekretus Vokietijoje. Tuose 
j veiksmuose yra daug sąju- 
I džio, įsitempimo, dramos iki 
: paslas laimingai sugrįžta pas 
' saviškius, ’ negalėjęs išvežti 
i dokumentų, bet vežinas gene
rolu Kuhn, kad tarybiniai ka
riniai pareigūnai galėtų asme
niniai iš jo iškvosti karo vady
bai reikalingas žinias.

Filmą, gaminta remiantis 
panašiais tikrais įvykiais ka
ro laiku, iiopratusiems šnipa- 
vimo filmų \ žiūrėti . sunkiai 
duodasi suprasti. .Girdisi skir
tingų aiškinimų. Taipgi ieš- į 
kančiam Hid žios dailiškos gro- | 
žės ar romanso gal bus nega- • | 
na įdomi—to visko šioje fil- 
moje nedaug. Tačiau kaipo 
slaptojo tyrinėjimo priešo ga
lios ir pozicijų filmą ji pripa
žinta gera ne tik draugų, bet 
ir bendrai kritikų.

Boris Barnet, direktoriiis, se- 
. niau matytas filmoje “Dark 
' Is the Night,” • taipgi vaidina 

ir generolo Kuhn rolėje.
Kiti vyriausiose rolėse ame

rikiečiams gerai pažįstami yra 
Ambrosi Buchma, Liaudies 
Artistas, vaidinęs žymiose ro
lėse filmų “Ivan The Terrible” 
ir “The Taraą Family,” ir Ser
gei Martinson, vaidinęs vėp- 
liuką vokietį leitenantą filmo
je “Lt. Hop,” ir meilužį fil
moje “Marriage.

Taipgi geri, 
vietose vaidina 
dochnikov, V. 
D. Miliutenko.

tinkami savo 
Pavel Ka- 

Dobrovolsky, 
... _________ f M. Romanov,
P. Arjanov, Elena Izmailova, 
Vera Ulesova.

Bijou Teatre tebjjrodo sek'- 
minga “The Red Sjioes.”

.iti. inXim ti,ifM.itAiwnnitfiiiiiilitwiVu

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai.

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

VIDD’C D ID 411 GRAND STREET lAJI r o ISA n Brooklyn, n. y.
Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

XXXXXXX^OOOOOOOOOOO^^

Peter Kapiskas

Peter ' 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

• >

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Naiiiovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

difficult, resis-

• M—nu — nu—im •— an—fW ■

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
n

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

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

wavę hair .. ?
AND OF COURSE 
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai 
kai pasitarti
jūsų plaukų 
symą.

Fashion
Center

asmeniš- 
apie 

sutai-

UP

Swirl Cut

pamatysite, kad jūsų plaukų pro-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizgant} 

sukelia komplimentus

Jūs
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu. 

... šaltu garbanevimu.
Ne tik, kad tai 

švelnią, natural? 
malonumą, kuris
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

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

For Appointment Call EVergreen 4-2525 
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Frl. 10-9; Sat. 9-6 P. M.
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