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Nėra dūmų be ugnies.
Kodėl jie prisipažįsta?
Jonas Juodaitis.
Malonus Prisiminimas.
Izraelis.

Rašo A. BIMBA

Komercinė 
kukuoja apie 
Strong. Ji esanti nekalta ir 
nuskriausta.

Pati Strong sakosi sąmonin
gai nešnipinėjusi Amerikai ar 
kuriai kitai valstybei. Ji tik, 
kaipo žurnalistė, žinių ieško
jus ir galimas daiktas, girdi, 
kad tą Sovietai ir paskaitė 
šnipinėjimu.

spauda daug
Anna Louise

Vienas dalykas ąiškus: Jo
kia partija, jokia šalis, jokia 
žmonių grupė savo prietelių 
nebaudžia, nebara, nestumia 
nuo savęs. Argi galimas daik
tas, kad Sovietai be labai rim
to pagrindo imtų ii’ išmestų 
laukan moteriškę, kuri per 
daug metu apie juos gerai, 
prielankiai rašė? Negalimas 
daiktas.

Dabartiniai laibai labai sun
kūs. Sukeltoji 
ša tūlus' žmones

isterija išmu

Prie savo šalies išdavystės 
prisipažino Vengrijos kardi
nolas Mindszenty ir jo kole
gos. Prie išdavystės prisipa
žino penkiolika Bulgarijos 
protestantu kunigų.

Kodėl jie prisipažino? Ar 
jie tikėjosi malonės? Vargiai. 
Tų Šalių teismai pilnai įrodė, 
kad prasikaltėlių jie neglosto, 
nepaisant jų prisipažinimo.

Ar jie prisipažino todėl, kad 
jie buvo kankinami? Bet, 
viena, kurie juos matė teisme, 
liudija, kad jokių kankinimo 
žymių ant jų nesimatė ir jie 
patys sakė, kad niekas jų ne-’ 
kaųkino; antra—o kiek fašis
tai ir reakcijonieriai komunis
tų yra užkankinę iki mirties, 
tačiau jokio prisipažinimo nė
ra išgavę. Atsiminkime Lie
tuvos laikų istoriją.

Taigi -tie, kurie už nuteis
tuosius taip rėkia, pažemina 
juos, sakydami, kad jie pri
sipažino dėl kankinimų. Jie 
juos padaro minkštakošiais, 
žmonėmis be tvirtų įsitikini
mų. Mindszenty ir jo kole
gos prisipažino prie kaltybės 
todėl, kad jų kaltybė buvo 
pilnai įrodyta. Kaip tu pasi
slėpsi nuo nuogų faktų ?

Nebeliko išeities. Kvailiais 
gi pasirodyti aukšti dvasinin
kai nenori. Tai jau būtų per
daug didelis pasižeminimas.

Chi- 
išsi- 

Po

Labai liūdna žinia iš 
cagos. Iš gyvųjų tarpo 
braukė Jonas Juodaitis, 
ketverto savaičių ieškojimo
pagaliau surastas negyvas, 
šiuos žodžius rašant, mirties 

.priežastis dar nenustatyta.
Labai gaila gero, nuošir

daus draugo. Joną Juodaitį 
asmeniškai gerai pažinau. Tai 
buvo malonus, kovingas, gerai 
apsišvietęs draugas. Nuo po
litinio gyvenimo ir kovų jis 
neatsiliko nė tada, kada Mi- 

. chigano valstijoje farmeriavo. 
| Jis skaitė mūsų laikraščius, jis 

priklausė mūsų organizaci
joms. Jis visuomet 
pirmosiose eilėse.

Jo šeimai reiškiu 
užuojautą.

Jono miitis padarė 
na didelę spragą
lietuvių pažangiajame judėji
me..

što vėjo

giliausią

dar vie-
Amerikos

Skaitau pranešimą, kad-pro
fesorius Vladas Lašas, Lietu
vos Mokslu Akademijos na
rys, išrinktas ir didžiosios Ta
rybų Sąjungos Medicinos 
Mokslų Akademijos nariu!

Turėjau garbės su prof. La- 
4 šu susipažinti ir pasikalbėti 

• Kaune. Man išvažiuojant jis 
t įteikė man tik išleistą, i dar, 

(Tąsa 5-me pusi.)
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KOVO 7 D. PASKIRTAS 
TEISMAS AMERIKOS 
KOMUNISTŲ VADAM
Sustabdyti Klausimai dėl Ponišku Džiūrių Parinkimo •

linami darbininkai, žydai, 
nužiūrimi “kairieji”, neg
rai, bedarbiai ir kiti eiliniai 
piliečiai.

Teisėjas Medina pasako
jo, kad “sunku negrus į 
džiūrę įprašyti.”

Jisai patvarkė, jog- ko
munistų advokatams po 
antradienio, bus leista tik-

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Harold 
Medina įsakė pradėti teis
mą prieš 11 komunistų Par
tijos vadų kovo 7 d.

Kartu Medina uždraudė 
komunistų advokatams nuo 
šio' antradienio įrodinėti 
žodžiu, jog federalė grand 
džiurė yra parenkama iš
bankininkų, fabri k a n t ų,! tai raštu įteikti parodymus 
profesionalų. i apie džiūrių parinkimą.

Komunistų advokatai ro-1 Komunistų vadai teisia- 
dė faktus ir dokumentus,1 mi neva už sąmokslą nu- 
jog nuo džiūrės buvo atša--versti Amerikos valdžią.- 
-------- :---------------------------------------j_______________________ ____________ .

Siūloma Sumegst Prekybą 
Su Kinu Komunistais

Numatoma Suomijos 
Valdžios Griuvimas
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Buvęs pakankamai geru kariauti ir mirti už Ameriką, 
Felix Longoria’s kūnas nebuvo pakankamai geru ii- • 
setis jo gyventame Three Rivers miestelyje, Texas vals
tijoje, del to, kad jis buvo meksikiečiu kilmės. Paga
liau jį leido palaidoti nacionalėse Arlington kapinėse, 
Washingtone, kur laidojami karo didvyriai. Iš kairės: 
jo motina, švogerka, 8 metų amžiaus duktė, korpora- 
las Isham Wait, jo našlė, gailiai palydi vėliava pri
dengtą jo kūną. Velionis Longoria buvo užmuštas karo 

veiksmuose Filipinuose.
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FRANCUOS ŽANDARAI
UŽPUOLĖ KOMUNISTŲ
LAIKRAŠČIUS
Suėmė 3 Redaktorius; Grūmoja Naujais Ablavais, Teismais

Paryžiusį 
žandarai užklupo ir iškrėtė 
trijų komunistinių savait
raščių raštines (Regards, 
France d’Abord ir Editions 
Sociales). Suėmė tų laik
raščių redaktorius, nugabe
no juos į kareivinę ir gra
sinančiai juos kvotė..

Kartu valdžia paskleidė 
paskalus, būk pas areštuo
tu^ rasta slapti kariniai do
kumentai.

Karo ministras Paul Ra- 
madier reikalauja traukti

Franci j os teisman francūzų Komuni-

Francija Neišduoda
Kariniu Piktadariu

Nanking, Kinija. — 
pradinių taikos derybų 
kimi komunistais Peipinge, 
sugrįžo neoficialiai Li 
Tsung-jen.o tautininkų val
džios pasiuntiniai. Jie siū
lo sumegsti važiuotės, paš
to ir prekybos ryšius su 
komunistų-liaudininkų val
doma šiaurine Kinija. Sa
ko, jog komunistai su tuom 
sutiktu.

Po 
su

Venezuelos Valdžia 
Uždaro Darbo Unijas

Caracas, Venezue
la.—Karinė šio k r a š- 
t o valdžia uždarė Vene
zuelos Darbo Konfede
raciją (unijų sąjungą) ir 
spaustuvių darbininkų uni
ją; užgynė bet kokius uni
jų sąryšius.

Valdžia “panaikino” 
spaustuvininkų uniją todėl, 
kad jie streikavo, sustab
dydami beveik visus laikra
ščius.

Izraelis Pradeda Taikos 
Derybas su Transjordanu

Tel Aviv, Izraelis. —šeš
tadienį pranešta, jog Izrae
lio valstybė šį pirmadienį 
pradeda derybas dėl paliau
bų su arabišku Transjor
danu.

Manoma, kad Anglija iš 
pasalų ardys paliaubų de
rybas. Trans jordanas yra 
anglų pastumdėlis.

Helsinki, Suomija.— Kai
resnieji Suomijos seimo at
stovai reikalauja sudaryti 
sudėtinę valdžią, kurion į- 
eitu ir komunistai. *

Nužiūrima, jog dabarti
nė premjero Fagerholmo 
socialdemokratu v a 1 džia, 
pataikauja Norvegijai.

■ Norvegų valdžia pasine- 
šus įstoti į karinę Šiaurės 
Atlanto santarvę prieš So
vietų Sąjungą, nors Sovietų 
vyriausybė siūlė Norvegi
jai nepuolimo sutartį.

Associated Press lemia, 
kad Suomijos socialdemok
ratų valdžia galės greitai 
griūti.

Baigiami Planai Karinei 
Atlanto Santarvei

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson paskelbė, kad jau 
baigiami gamint planai dėl 
Šiaurės. Atlanto karinės 
santarvės prieš Sovietus.

Tuose planuose jau įrašy
ta tuo jau tinę karinė Ame
rikos talka kiekvienam san
tarvės nariui, kurį, girdi, 
“užpultų” Sovietai.

Skaičiuojama, Kad pir
mieji santarvės metai lė
nuos Amerikai apie ‘bilioną 
dolerių.

Ton santarvėn stoja An
glija, Francija, Belgija, 
Kanada ir kt. Taipgi keti
na įstoti Norvegija ir Dani
ja. ;

MOKSLININKAI REIKALAUJA PASKELBT, 
KIEK AMERIKA TURI ATOMINIU BOMBŲ

pa- 
val- 
kiek

tas parodo, kaip atominiai 
nuodai pragaištingai1 žalo
ja žmones, gyvulius ir au-

Churchill Atvirai Kursto
Karą prieš Sovietus
•t,; Brussels, Belgija.— Bu
vęs Anglijos premjeras- 
Winston Churchill faktinai 
šaukė karan .prieš Sovietų 
-Sąjungą.

Kalbėdamas neoficialia
me seimelyje neva dėl Eu
ropos vienybės, Churchillas 
deklamavo, jog jam “širdį 
skaudą” dėl to, kad Sovie
tai, girdi, “pavergę”,. BuL 
gari ją, Vengriją, Lenkiją, 
Rumuniją ir čechoslovaki- 
ją.' • .

Churchilas pareiškė, kad 
galutinas šio seimelio tiks
las yra išvaduoti minimus 
kraštus nuo Sovietų. O so-

| vietinę santvarką jis ap
šaukė “aršesne tironija, ne
gu Hitlerio.”

Tame neoficialiame tarp
tautiniame kariniame susi
rinkime dalyvauja Ameri
kos Marshallo plano atsto - 
vas W. Averell Harriman, 
Ispanijos fašistų valdžios- 
delegatas ir atstovai Tur
kijos, Anglijos, Franci jos, 
Belgijos, Austrijos, vakąri- 
nės Vokietijos, Graikijos, 
Italijos, pabėgėliai iš Len
kijos, Jugoslavijos ir kt.

Belgijos komunistai ruo
šia daugmenišką demons
traciją prieš tą karo kurs
tytojų sueigą.

Paryžius. — Franci jos 
valdžia atmetė Sovietų rei
kalavimą išduot tris sovie
tinius piliečius, kaip kari
nius kriminalistus.

Sovietų vyriausybė paro
dė, kad jie karo, metu tar
navo naciams įsiveržėliams 
Ukrainoje, kaipo šnipai ir 
budeliai. Jie išvien su na
ciais išžudė šimtus sovieti
nių žmonių. Paskui pabėgo 
Vokietijon.

Tie kariniai kriminalis
tai dabar Paryžiuje “svie- 
čijo” pabėgėlio Viktoro 
Kravčenko, Sovietų šmeiži
ko, byloje prieš vieną fran- 
cūzų laikraštį.

Kravčenko apskundė tą 
laikraštį dėl to, kad jis ne
va apšmeižęs Kravčenko.

stų Partijos komitetą.
Vis tai dėl to, kad komu

nistu vadas Maurice Tho
rez seime pareiškė, kad jei
gu Sovietų Sąjunga būtų 
užpulta ir jei sovietinė ar
mija, vydamasi užpuolikus, 
ateitų. Francijon,. tai fran- 
cūzai darbo žmonės atsisa
kytų kariauti prieš Sovietų 
armiją. -•

(Roma. — Italijos komu
nistų vadas Palmiro Tog-. 
liatti sakė: Jeigu Sovietų 
armija, vydamasi užpuoli
kus, įmaršuotų Italijon, tai 
italai darbininkai turėtų 
nekovot prieš Sovietų ka
riuomenę.)

Franci jos valdovai svars
to, kaip galėtų patraukti 
teisman Maurice Thorezą. 
Jis yra seimo narys ir to
dėl įstatymais apsaugotas 
nuo arešto. Gal valdininkai 
mėgins paskelbt Thorezą 
“tėvynės išdaviku”, kad 
galėtų jį suimti.

Valdžia taipgi paleido 
gandus, kad komunistai 
planuoją visuotiną streiką 
ginklų pramonėje.

Indija Šaukia Talką 
Prieš Buriuos Liaudį

Amerikos Generolai Žada 
“Apginti Japoniją”

Čiango Pavaduotojas, Sakoma, Darbuojasi 
Dėl Taikos su Kiny Liaudininkais

Nanking, Kinija. — Pra
nešama, jog Li Tsung-jen, 
buvusiojo diktatoriaus Či- 
ang Kai-šeko pavaduotojas, 
perkalbinėja tautininkų ge
nerolus ir kitus vadus, kad 
Laikytųsi su kinų komunis
tais'- liaudininkais.

Taikos sumetimais Li su
šaukė sostinėje Nankinge 
seimo susirinkimą, kuria
me dalyvauja > žymi dąlis 
seimo narįų. Kiti pasiliko 
Kantone, kur pabėgo tau
tininkų premjeras Sun Fo 
ir dauguma ministrų. Ma
noma, Kantone “tupi” ir 
Čiang Kai-šekas. Jis vado
vauja tiems, kurie stoja už 
karp tęsimą prieš komunis

tus.
Taikos šalininkai Nan

kinge pasmerkė premjerą 
Suną už perbėgimą į Kan
toną.
Premjeras Sun Kaltinamas 

Kaip Sukčius
Seimo narys profesorius 

Liu Pu-timgas kaltino 
premjerą Suną už. pinigi
nes suktybes. Sun, be kitko, 
sumokėjo savo draugei La- 
nies 650 tūkstančių ameri
kinių dolerių valdžios pini
gų, kaip atlyginimą už jos 
nuosavybę. Valdžia buvo 
užgrobus tą nuosavybę už 
tai, kad Lanies karo metu 
tarnavo japonams įsiver
žėliams. • ♦

Washington. — Armijos 
generalio štabo viršininkas, 
generolas Lawton Collins 
užreiškė, kad amerikonai 
“gintų Japoniją, jeigu ją 
Sovietai užpultų.”

Jungtinės Valstijos ir to
liau palaikys 170,000 savo 
armijos Japonijoj ir 
mija turinti gana 
“atmušt užpuolimą”, 
sakė gen. Collins.

White Sands, N.
Nauja dvilypė amerikinė 
rakietd Čionaitiniuose ban
dymuose pakilo 250 mylių 
aukštyn. Sakoma, ji lėkė 5,- 
300 pėdų per sekundą.

ta ar- 
ginklų

M

New Delhi, Indija.— In
dijos valdžia šį pirmadienį 
šaukia Anglijos, Pakistano 
ir Australijos atstovų kon
ferenciją. Jie tarsis, kaip 
padėti dešihiajai Burmos 
valdžiai numalšinti liau
dies - partizanų karą,prieš ' 
ją. Sako, sukilimas stabdo 
ryžių gavimą iš Burmos.

London. — Burmos val
džia vėl prašė Anglijos pa
galbos prieš sukilėlius.

Burma, buvusi anglų ko
lonija, pasiskelbė nepri
klausoma valstybę pirm 13 
mėnesių.

Rangoon, Burma. —Par
tizanai atakuoja valdžios 
kariuomenę Yenang-yaun- 
ge, žibalo pramonės cent
re, vidurinėje Burmoje.

Berlin. — Mokyklose va
karinėje Vokietijoj vis dar 
vartojamos garbinanč i o s 
Hitlerį knygos.

INDUOS VALDŽIA MOJASI UŽDRAUSTI 
STREIKUS; AREŠTUOJA KOMUNISTUS

Chicago. — Profesorius 
Harold Urey ir eilė kitų a- 
tominių mokslininkų 
reikalavo, kad šalies 
džia vieša paskelbtų, 
turi atom-bombų.

Reikaja'vimas pasiųstas j 
Washingtona.

Urey ir jo bendrai sykiu 
protestuoja,. kad valdžia 
užgniaužė mokslininkų ko
misijos raportą apie atomi
nių bombų sprogdinimus 
ties Bikini sala.

Kiek žinoma, tas rapor-

.Urey su savo draugais 
atominiais mokslininkais 
kritikuoja valdžią, kad ji
nai slepia atominių nuodų 
pražūtingumą žmonėms. Jie 
sako, valdžia savo praneši
muose nukalba taip, būk 
atominiai nuodai nebaisūs...

Profesorius Urey buvo 
vienas vadovaujančių mok-, 
slininkų, kurie išvystė at
ominę bombą.

Protestantų Kunigai Prisipažįsta Kaip 
Anglų-Amerikonn Šnipai prieš Bulgariją

Sofija, Bulgarija. — Du 
bulgarai protestantų kuni
gai teisme prisipažino, kad 
jiedu per metiueilę šnipinė
jo, Anglijai ir Amerikai 
prieš Bulgarijos liaudies 
valdžią..

Kun. Janko Ivanov kal
bėjo 7 valandas, o kun. 
Nikola Mihailov 3 valan
das, apsakydami, kaip jie 
šnipavo svetimiem imperia
listam ir veikė sąmoksle su 
naminiais reakcinin kais,

New Delhi, Indija.— In
dijos premjero pavaduoto
jas Sardar V. Patel įnešė 
seimui sumanymą, baustinai 
užgint streikus svarbiose 
pramonėse. Teigiama, kad 
seimas užgirs Patelio su
manymą, kuris, ’reikalauja 
streikierius bausti kalėjimu

planuodami nuverst demo
kratinę Bulgarijos valdžią.

, Už tokius nusikaltimus 
teisiama ir 14 kitų protes
tantų kunigų. Visi 16 iš 
ankšto raštiškai prisipažino 
kaltais.

ir piniginiai.
Šįs pasiūlymas pirmiau

siai atkreiptas prieš visuo
tiną geležinkeliečių, teleg
rafistų, laivakrovių ir cuk- 
rininkų streiką, kuris skel
biamas nuo kovo 9 d.

Valdžia kaltina komunis
tus už to streiko ruošimą ir 
areštavo 3,000 vadinamų 
“raudonųjų” unijistų; ap
šaukė juos “neištikimais” 
Indijos valstybei.

Socialistai unijų vadai, 
pataikaudami valdžiai, at
simetė nuo minimo streiko 
rengimo.

N
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Jonas Juodaitis
Praėjusią savaitę Chicagoje iš Chicago upės ištraukė 

kūną Jano Juodaičio, dingusio jau prieš virš porą sa
vaičių.

Išvyko jis vieną rytmetį darban ir negrįžo. Šeimyna 
rūpinosi, galvojo, ieškojo, bet tėvo vis nerado. Pagaliau, 
upėje buvo surastas jo kūnas. ..

Šiuos žodžius rašant, nežinome, kas buvo velionio mir
ties priežastimi: žmogžudystė ar savižudybė? Gal toji 
paslaptis niekad nebus atrasta.

Jonas Juodaitis buvo ilgametis veikėjas darbininkų 
eilėse, lietuvių pažangiajame judėjime. Priklausė jis mū
sų organizacijoms, buvo jis Vilnies bendrovės direktori- 
jato sekretorius; buvo plačiai apsiskaitęs, apsišvietęs ir 
klasiniai sąmoningas žmogus; buvo jis labai veiklus.

Kadaise velionis buvo darbininkas, vėliau farmeriavo 
Michigano valstijoje, o paskui ir vėl, pardavęs farmą, 
grįžo Chicagon ir ten, dirbdamas fabrike, veikė, kiek 
sveikata leido, mūsų visuomeniniame judėjime. Pasta
ruoju laiku jo sveikata, sakoma, buvo gerokai pašlijusi.

Velionis veikė ne tik pats, — jo žmona taipgi uoli mū
sų judėjimo rėmėja; jo’dukrelė Olga Martin šiuo metu 
redaguoja Vilnies anglišką skyrių, o jaunesnė dukrelė 
Rūfa, priklauso Kanklių Chorui, veikia^meno, kultūros 
ir politikos srityje.

Didžiai gaila tragiškai žuvusiojo darbininko veikėjo. 
Jo netikėta mirtis — nuostolis mūsų judėjimui.

Tebūva velioniui amžina atmintis!
O likusiai liūdėsyj jo šeimai, giminėms, draugams ir 

dienraščiui Vilniai reiškiame mūsų nuoširdžią,užuojau
tą!

Tarptautinė Apžvalga

m- 
to- 

net
no-

Rašo D. M. s.

Valstybės Departmentas 
ruošia reikalavimą Kong
resui, kad suteiktų prezi
dentui Trumanui galią w pa- 

| gal jo valią ginkluoti Eu
ropoje valstybes.

Po Jungtines Valstijas 
bastosi du rusai, sako, kad 
jie pabėgo iš Sovietų Są-' 
jungos. Juos siuntinėja 
Valtybės Department© ra
dijo skyrius žinomas kaipo 
“The Voice of America”. 
Jie sako kalbas ir “duoda 
informacijas apie Sovietu 
šalį.”

Atrodo labai žioplas . da
lykas! Viena, labai negra
žu, kada vyriausybė naudo
ja pabėgėlius kurstymui 
prieš kitą šalį taikos laiku; 
o antra, kas gi sveikai pro
taudamas tikės bėglių 
formacijai,” ypatingai 
kių,. kurie giriasi, kad 
kariauti prieš Sovietus
ri. Aišku, ko vertos tokių 
“paukščių informacijos.” 

Taip pat į mūsų šalį at
vyko grupė vokiečių mote
rų “tirti amerikinę demok
ratiją”? Kas jos yra? Žino
ma, kad tai nėra buvę na
cių koncentracijose mote
rys.

Ginkluotų jėgų vadai 
svarsto bilių, pagal kurį bi
le Sovietų arba liaudies de-1 mos “Oliver 
mokratinės valstybės prie
šas bus Amerikon įleistas, 
priimtas ir aprūpintas. Šį 
bilių .viršininkai svarstycla- 

_______ mi prašalino koresponden- 
p- n •!* r* n j 7 ! tus iš House Armed Ser-Ką Prezidentas Jiems Padarys' i vice Komiteto posėdžių ir 

Prezidentas Trumanas viešai apkaltino Kongresą, kad;SĮ?^e’ n_e^ Kongreso na- 
jis atsisako vykdyti gyVeniman tuos pažadus, kuriuos de-|™.m ne^^hės raportuoti to 
mokratų partija žadėjo prezidentinių rinkimų kampani-Į 
jos metu. Prezidentas dėl to kaltina “specialinius intere
sus” — jis kaltina monopolistinį kapitalą.

Prezidentaš sako: jei Kongresas atsisakys vykdyti gy-| 
veniman žadėtus, svarbiais reikalais punktus, tai jis, 
prezidentas, sėsis traukiniu, važiuos į miestus ir mieste
lius ir sakys žmonėms, kas dėl to kaltas. Jis, vadinasi, 
žada pabausti tuos, kurie nevykdo demokratų partijos 
platformos, žmonėms duotų pažadų. 

Bet kas 
prezidento 

Argi ne 
žmonės?

80-tame
konai, kaltė dėl anti-liaudiško veikimo buvo metama prie 
republikonų durų, ir tai buvo teisinga, nors, atsimena
me, dalis demokratų ir tuomet rėmė republikonus.

Rinkiminės kampanijos metu prezidentas Trumanas 
sakė žmonėms: išrinkite mane prezidentu, išrinkite dau
gumą mano partijos žmonių į Kongresą, tuomet mes 
įvykdysime viską, ko jūs norite.

Žmonės paklausė jo balso: išrinko jį šalies prezidentu, 
o į Kongresą ■■— daugumą demokratų.

Bet, štai, atsidarius 81-jo Kongreso sesijai, jau pasi
rodo, kad ir šis Kongresas atsisako prezidento klausyti. 
Jau ir demokratai šiaušiasi prieš pažangesnes reformas. 
Jau ir juos apsėdo “specialių interesų” piktoji dvasia! 

Argi tai nęrodo, kad tarp demokratų ir republikonų 
partijos nebeliko jokio esminio skirtumo? Argi tai nera
do, kad abi partijos —.republikonų ir demokratų — yra 
užkariautos “specialių interesų,” Wall Stryto?!

Argi visa tai nepatvirtina to, ką :sakė Progresyvių 
Partijos žmonės praėjusią vasarą?

biliaus turinio.
Washingtone. sutinka, 

Į kad jau bedarbių mūsų ša
lyje yra apie 3,000,000. Tik
rumoje jų yra daug < 
giau.

Gražus Pavyzdys
Jonas Kaškaitis

gi iš tikrųjų yra vyriausias .kaltininkas dėl 
programos nevykdymo gyveniman?
demokratų partija? Argi ne jo paįies partijos

Kongrese, kuriame daugumą sudarė republi-

Krizė Švedijoje
Iš Stockholm© pranešama, jog Švedijoje jaučiamas 

ekonominės krizės pavojus.
Tasai pavojus reiškiasi tame, kad Švedija jaučia “do

lerio badą” — trūksta jai amerikinių dolerių, guriais 
galėtų pirkti pramonei reikalingos mašinerijos.

Švedija, sako pranešimai, tuojau po karo turėjo ne
mažai susikaupiusi dolerių, bet juos tuojau išeikvojo vi
sokiems liuksuso dalykams: pirko automobilius, pirko 
šaldytuvus, pirko visokių prabangų gaminius, o pačią 
pramonę apleido.’

Kas visa tai pirko? Aišku, ne darbininkai, o buržua
zija. •

Šiandien Švedijos miestų gatvėse ųiatytis daugybė 
naujų amerįkinių automobilių, bet Švedijos pramonė jau
čia tapt .tikros, naujesnės mašinerijos badą!

Visa tai gali privesti Švediją prie nedarbo, prie rim
tos krizės.

Tiesa, Švedija gauna Marshallo plano dolerių, bet, ma
tyt, ir juos buržuazija išeikvoja savo kasdieniškiems Rei
kalams reikalėliams, nekreipdama dėmesio į bendruo-
sius šalies interesus.

Buržuazija visur liekasi buržuazija!

sakydami į 150 klausimų.
Kinijoj reakcininkai or

ganizuoja naujas karines 
jėgas Kantone, Šanghajuje 
ir Kweichowe. Taigi, nors 
jie kalba’apie “taiką”; bet 
tai senas jų skymas, kad 
vedant taikos derybas, pa
ruošti savo karines jėgas,

Graikijoj monarcho - fa
šistų. valdonai nukankino 
komunistų vadą Dimitrios 
Paparigasą, 53 metų am
žiaus. Sako, kad jį rado 
“pasismaugusi”; ne kitaip, 
kaip budeliai. pasmaugė.

Mongolijos Liaudies Res
publikos parlamentas iš
rinko maršalą Choi Balsa- 
ną eiti pareigas karo mi
nistro, ministrų pirmininko 
ir * užsienio ministro. Šis 
maršalas yra paskilbęs 
mongolų veikėjas.

Trizonijoj bus statoma 
galinga radijo stotis Muni- 
che, kurios pastatymas ir į- 
rengimas atsęis ne mažiau j 
$1,000,000. Ją nąudos pro
pagandai prieš Tarybų Są
jungą ir demokratines' liau
dies respublikas.

Berlyne, anglų zonoj, per7 
kelias dienas kraujas liejo
si, kada piliečiai protestavo 
prieš rodymą britų' paga
mintos anti - semitinės fil-

Twist”. Bet
anglai turėjo nusileisti ir

Daužė demonstrantam gal
vas, taip pat, kaip Hitlerio 
laikais.

Taikos Reikalai. Henry 
Wallace Kongreso Užsie
nio Reikalais Komitete kie
tai pasmerkė Marshallo 
planą ir Trumano “mokslo” 
politiką, 
prie karo. 
Jungtinės

dau- j pralaimėjo
kad vra elementų

kaipo vedančią 
Jis sakė, 
Valstijos jau 

karą”, 
kurie

Albanija įstojo į rytinės nori mestis į “karštąjį ka- 
Europos valstybių Ekono-1 ra”, bet ir jo negalėtų’lai
minę Tarybą, kuri rūpinasi mėti.. ' ■
demokratinių liaudies res- Wallace sakė, kad Tru- 
publikų reikalais.

Albanija įteikė

Wallace sakė, kad Tru
manas ir Stalinas turėtų 

skundą sueiti į konferenciją ir tai- 
Jungtinėms Tautoms prieš 
graikų fašistų nuolatinius klausimus, 
įsiveržimus į Albaniją.

Bulgarija paskelbė, kad ka veda prie atsteigimo ka- 
į savo šalį neįleis Vatikano j riniai galingos Vokietijos ir 
popiežiaus jokių , religinių ’ naujo karo.
atstovų, nes jie yra “reak- i Kongresmanai darytja- 
cijos agentai”. Sako, kad1 mi visokių priekaištų Ta- 
popiežiaus įsakymu vysku- rybų Sąjungai, statė jam į- 
pai turi nuolatos jam ,rū- ■ vairius klausimus.
portuoti apie liaudies demo- klausė: Ar tu būtum už ka- 
kratines valstybes, jų kari 
nius, politinius, 
nius ir kitus reikalus,

kos kėlių išrišti ginčijamus 
Jis sakė, kad 

dabartinė Trumano politi-

Vienas

• ra prieš Rusiją, kad išlai- 
ekonomi- kyti laisvą Turkiją ir Dar- 

at-j danelių pertaką?

Wallace atsakė: •' Jeigu 
Rusija paėmimui Dardanel- 
lų pertakos vartotų jėgą, 
tai man būtų keblumo prie
šintis mūsų tokiam karui. 
Bet jis toliau sakė, kad 
vargiai Sovietai ginklo im
sis tuo reikalu.

-Kitas .kongresmanas sa
kė, kad būk Sovietų Sąjun
ga ima kitus kraštus ir ją 
nuo to reikia sulaikyti. 
Wallace pTai atsakė:

“Aš manau, kad žmonės 
rytinėje Europoje tą klau
simą kitaip supranta. Aš 
manau, kad jie mums pa
sakytų, kad ne Sovietai, bet 
Amerika yra įsteigusi or
laivių bazes, iš kurių gali 
gali mesti bombas ant tų 
žmonių. Prie to, mes taipgi 
naudojame ekonomiją savo 
įsigalėjimui. Jeigu Rusija 
darytų karinius manevrus 
Panamos Kanalo srityje, 
arba rengtųsi pasiųsti savo 
armiją į Pietų Ameriką, tai 
kaip tada mes jaustumės?”

Čia Wallace davę palygi
nimą, kad ne Sovietai gin
kluoja Amerikos, kaimynus 
ir prieš mus ruošia karą, 
bet Jungtinės Valstijos sa
vo karo bazes steigė Sovie
tų Sąjungos kaimynuose.

Tarybų Sąjungoj minėta 
31-nų metų Sovietų Armi
jos įsteigimo sukaktis. 
Maršalas N. A. Bulgani
nas, ginkluotų .jėgų minis
tras kaltino Jungtines Val
stijas, kad jos nenori tai
kos, kad “veda užpuolimo 
karo politiką.”
Amerikietė Annabelle Bu

cai*, kuri pirmiau dirbo 
Jungtinių Valstijų atstovy
bėje ir vėliau iš jos pasi
traukė, ' parašė • knygelę, 
kurioje ji teigia, kad ame
rikiniai atstovai dirba karo 
paruošimui. Ji rašo, kad 
Valstybės Department© į- 
takingi žmonės nori Ame
rikos karo prieš Sovietus ir 
tam dirba. ' ’

Jungtinių Tautų Ekono
minėje. Taryboje Lenkijos 
'atstovas Dr. J. Katz-Suchy 
sakė, kad Šiaurinio Atlan
to Sąjunga, tai yra karinė, 
sąjunga) nukreipta prieš 
Tarybų Sąjungą, demokra
tines Liaudies respublikas 
ii* bendrai .darbo žmones.

Jis sakė, kad Trumano 
“pagalba” teikiama jam 
paklusnioms valstybėms ir 
Marshallo planas tarnauja 
taikos griovimui. Jis sakė, 
kad Marshallo planas jau 
aiškiai pasirodė, kaipo 
Wall stryto turčių įrankis 
pavergimui tų kraštų, ku
rie priima iš jo “pagalbą.”

Beveik visi mūsų laikraš
čių bendradarbiai, kores
pondentai, rašytojai bei ve
dėjai yra savamoksliai, pa
tys pramokę lietuviškai ra
šyt. Tai vis “senoji gvardi
ja,” mūsų pažangaus judė
jimo Amerikoje nugarkau
lis. Yra jų tarpe keletas ir 
“klesavotų,” išėjusių gim
nazijos kursą arba panašiai 
iš mažumės anų Zaikų mo
kykloj buvusių. Bet ir šitie 
turėjo iš savęs išmokti lie
tuviškai. Lietuvių kalbos 
pamokų anuomet nebūdavo, 
caro laikais. O naujosios 
kartos lietuviškai išmoks
lintų dąrbuotojų mes Ame
rikoj kaip ir dar neturime.

Privalome tenkintis savo 
liferatįniais 
lietuviškais
Daugelis tokių savamokslių, 
beveik nemačiusių 
mokyklos, vien tik ; 
stangomis, labai 
prasisiekė 
kai. Kiti siekiasi, 
stengiasi, mokosi.

Mokytis ir lavintis, žino
ma, visiems reikia. Tam ir 
yra mūsų laikraščiai, lite
ratūros draugija, žurnalai, 
knygos. Tik reikia atsidėjus 
akylai stebėti, įsitėmyti — 
ir savo klaidas taisyti, kas 
diena, diena dienon.

Šiuo atveju čia noriu pa
duoti gražų, sektiną pavyz-

pajėgumais, 
savamoksliais.

Prieš keliolika dienų ga
vau sekamą laišką:

"Gerbiamas drauge, jo
kiu būdu negaliu iškęsti 
jums nepadėkojęs už jūsų 
tokį rūpestingą perskaity
mą ir pataisymą mano ra
šinio.

Iš tikro, aš net juokiau
si. Kiek buvo tų bereikalin
gai prikabinėtų Visokių 
kablelių, brūkšnių, raidžių 
galūnių, taškelių, kuriuos 
jūs turėjot nukabinėti. Dė
kui labai! Tai man bus pu
sėtinai gera pamoka. •

Visą tą rašinį aš iš nau
jo perrašiau ir pasiunčiau 
mūsų laikraščio redakcijom 
Vis kas išėjo dar geriau. 
0 aną laikysiu ir moky
siuos.

Matote, dalykas yra ta
me, kad man atvykus 1909 
metais Amerikon, progos 
buvo nekokios. Nepažinojau 
nė viefaos mielos rašytos 
raidelės. Vos ant malda
knygės mokėjau mišiaunas

1910 m., 
mano gimi-

paskaityti. . Tik 
man prašant, 
naitis išrašė didžiules rai
des ir pamokė mane čielas 
dvi savaites. Tai ir buvo vi
sa mano mokykla.

Už metų įsigijau knygu
tę, išleistą ir paruoštą ve- 
lionies M. Paltanavičiaus, 
kur jis šaukė: broliai lietu
viai, mokykimės rašyti! Jo 
dėka, iš tos jo knygutės, 
pramokau kiek taisykliš- 
kiau rašyti. Bet, kad tų tai
syklių lietuvių kalbos rašy
boj yra devynios galybės, 
tai, be kito pagalbos, sun
ku užvaldyti.

Draugiškai, —”
Šito draugo rašinys nese

niai tilpo laikrašty, ir jį’vi
si skaitė arba bent galėjo 
perskaityti. Šitas <draugas 
jau nuo daugelio metų stu
miasi pirmyn, mokosi, lavi
nasi, rašinėja žinias ir 
straipsnius, gražiai bendra
darbiauja mūsų spaudai ir

jokios 
savo pa

grasai 
lietuviš- 
lavinasi, 'visaip ją remia.

Visa tai pareina nuo 
žmogaus nusistatymo, nuo 
jo gero noro ir gabumo. O 
gabumų, šiokių ar tokių, 
turi kiekvienas. Tik reikia1 
jų neapleisti; reikia vis ir 
vis lavintis, krapštytis, 
kruopščiai, atsidėjusiai mo
kytis, kad ir taip, kaip šitas 
draugas.

Ir to dar negana. Visi 
mes privalome gauti nąujų 
darbuotojų, naujų skaityto
jų ir rašytojų. Privalome 
turėti lietuvių kalbos- mo
kyklėles, kaip Čikagoj bent 
dvi, kaip Brukline, kaip bu
vo Detroite, kaip turi būti 
daugely lietuviškų naujoky
nų.
* Beveik, kiekvienoj lietu- 

’vių., , kolonijoj galima su
kviesti, suburti krūvon 
bent keletą vaikų, jaunuo
lių ir paauguolių ir pradėt 
lietuvių kalbos pamokas. 
Mokytoju gali būti bet koks 
tos kolonijos sugabesnis lie
tuvis. Nebūtinai, kad jis 
pats jau būtų tobulas, iš
mokslintas mokytojas. To
kių nesuieškosi. Bet prasi
lavinusių, prasisiekusių yra. 
Yra kiekvienoj kolonijoj. 
Tik reikia noro ir nusista
tymo. Reikia iniciatyvos, 
gero įnešimo ir kitų prita
rimo.

Mokykimės patys, moky
kime savo vaikus. Nepasi
duokime stagnacijai, ap
tingimui. Krutėkime.

Cleveland. — CIO Gu
mos darbininkų Unija rei
kalauja pakelt algą 25 cen
tais valandai.

Lietuvos Žinios
Pirmieji Arteles Laimėjimai

MAŽEIKIAI, 19J8 m. gruo. 
11 d. --- Raudonosios Aušros 
kolektyvinio ūkio (Akmenės 
valsčius) valstiečiai bendrai 
dirbo dar tik pirmus metus. 
Tačiau bendro darbo pranašu
mas prieš individualųjį paste
bimas jau dabar. . Tuo tarpu, 
kai aplinkinių
kjiais įdirbtuose 
žiemkenčių derlius iš hektaro 
neprašoko 1'0-12 

ar- 
Zir 

iš 
už

brigada. Per 1948 m. vasarą 
pagrindinai atremontuotos 2 
arklidės, karvidės, 4 daržinės, 
pastatyta nauja klėtis, 
miausiu metu bus įrengta 
b as-s k aity k 1 a. Se k a n č i ų
tų pavasarį planuojama 
dinės mokyklos statyba.

A. Kavoliūnas.

Arti- 
klu- 
me-

valstiečių ar- 
pluotuose

New Yorkp Laikraštininku Gildijos (CIO) prezidentas 
Henry Moscow (kairėj) priima nuo Romos reporteriu 
organizacijos senybinę' plytą, kadaise buvusią Įbilda- 
votą Juliaus Cezario paskilbusiose Termae maudynėse. 
Ją Įteikia Edward Klerr, popiežiaus Universitete moki
nas žurnalizmo. Edna Berger, stebėtoja, atrodo, pa
traukianti daugiau . domesio už tą plytą, ^Įteikiamą 
‘‘simboliu tarptautinio solidarumo žurnalizme,” ku-
riam, reikia pripažinti, tik praktiškos plytos ir betrūko 

— žodžio plytų komerciniam žurnalizmui nestokavo.

centnerių 
mechanizuotu būdu įdirbti 
teles laukai davė po 17 
daugiau centnerių grūdų 
hektaro. Gausus derlius 
tikrino ir aukštą atlyginimą 
artelės nariams, štai, t artelės 
nario K. Švažo šeima, išdir
busi 400 darbadienių, gavo 

tonos grūdų. Panašius 
grūdų kiekius už darbadie
nius gavo Brazdausko ir kitų 
nąrių šeimos.

Kolektyviniame ūkyje spar
čiai darbuojasi statybininkų

264 Nauji Klubai- 
Skaityklos

Kultūrinių įstaigų skaičius 
Tarybų Lietuvoje kasmet didė
ja. Per 1948 metus respubliko
je ,buvo įkurta 264 nauji klu- 
bai-skaityklos, 58 kultūros na
mai, 33 bibliotekos ir 15 kultū
ros it poilsio parkų, šiuo metu 
respublikoje veikia' 2,645 klu
bai- skaityklos, 85 kultūros 'na
mai, 54 miestų ir apskričių ir 
293 valsčių ir kaimų bibliote
kos.

A F L prezidentas William 
Green reikalavo besąlyginiai, ' 
visiškai atšaukti Taft-Hartley 
Įstatymą. Jis senatiniam dar
bo komitetui sakė, kad reikia 
tokio Įstatymo, kuries akstintų 
kolektyviai derėtis, kad. val
džiai .juo .mažiau tereikėtų 
kištis i bosų -su darbininkais 

' santykius.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Vas. 28, 1949
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Ar Galima Būtų Pastatyt 
Nenusileidžiantį Lėktuvą?

Kiek Darbo Širdis Atlieka . Žiurkių Gudrumas ir Dideli
Širdies plakimo tankumas 

šiek tiek skiriasi pagal
Amerikos ginkluotų jėgų 

sekretorius James V. For- 
restal neseniai pripažino, 
kad valdžios mokslininkai 
galvoja apie pastatymą to
kio orlaivio, kuris lėktų 10,- 
000 mylių per valandą ir 

t “niekuomet nenusileistų.” 
f Curtiss - Wright lėktuvų 
' statybos korporacija pirm 

poros savaičių išleido kny
gelę, kurioje tvirtina, kad 
tai esąs galimas dalykas.

Amerikinė žinių agentū
ra Associated Press rašė:

— Kariniai mokslininkai I 
tiki, kad orlaivis, skrisda
mas 10,000 mylių per va
landą, galėtų pasiliuosuoti 
nuo žemės pritraukiančios 
jėgos ir tapti dirbtiniu mė
nuliu, kuris jau amžinai 
lakstytų aplink žemę.
t Tai Stambi Klaida

Bet tie spėjimai ir pra
našavimai •, yra labai klai- 

* dingi.
Fizikos mokslas yra seT 

niai įrodęs, jog daiktas tu
rėtų būti paleistas erdvėn 
bent 7 mylių smarkumu per 
sekundą, tai yra daugiau, 
kaip 25,000 mylių per .va
landą, norint, kad jis nie
kuomet nenukristų, o taptų 
dirbtiniu mėnuliu.

Jeigu orlaivis lėktų viso 
10,000 mylių per valandą, 
tai jis ir nukristų, kai tik 

a jo kuras išsibaigtų. * 
Nenusileidžiančiam ’ Orlai
viui Reikėtų Naujo Kuro'

Greičiausi iki šiol rakie- 
tiniai lėktuvai t vartoja ku
rui alkoholio mišinį su skys
tu deguoniu (oxygen). 
Skrisdamas tokiu greičiu, 
kaip garsas ar kiek smar
kiau, toks lėktuvas sudegi-

Pernai Mažiau Mirę, 
Negu 1947 Metais

* • •
Metropolitan Gyvybės Ap- 

draudos kompanija* prane
ša, kad 1948 metais buvo 
rekordiniai mažas mirimų 
skaičius tarp apsidraudu
sių joje žmonių.

Iš kiekvienų 10,000 per- 
• nai mirė tiktai 65 asmenys, 

o 1947 metais — 66.
Sulfa vaistai ir penicilli- 

nas ypač sumažino mirimus 
nuo sifilio, vidurių uždegi
mo, apendiko sugedimų ir 
gimdymų.

Vėžys pernai daugiau 
žmonių numarino, negu už
pernai. .Iš kiekvieno 100,- 
000 žmoniiį 1948 metais 
nuo vėžio mirė 112.

Padaugėjo mirimai- ir 
> nuo širdies kraujagyslių- 
? arterijų sugedimo.

Bet sumažėjo mirimai 
nuo inkstų uždegimo, krau
joplūdžio smegenyse ir nuo 
chroninių širdies ligų.

Čia kalbama tik apie ap-
sidraudusius šioje komęani- 
joje.

Žymėtina, jog ligos ir 
mirtis labiausiai paliečia 
varguomenę, neturinčią ap- 
draudai lėšų.

Žmogus per 24 valandas 
vidutiniai įkvėpuoja 438 
kubines pėdas oro. Iš žmo
gaus odos per dieną-naktį 
išgaruoja apie pusantros 
puskvortės prakaito.

na visą savo pakeliamą ku
rą per 4 ar 5 minutes.

(Garsas pažemiais skren
da 764 mylias per valan
dą.)

Amerikos karininkai vis 
dar bando pagrobtas1 nuo 
vokiečių lekiančiąsias ra- 
kietas V-2. Tokia rakieta 
lekia 60 iki 114 mylių auk
štyn per pusantros minutės 
ir tuo laiku sueikvoja kelio- 
liką tonų kuro. O vidutinis 
rakietos V-2 greitis būtų 
tiktai apie-3,500 mylių per 
valandą, jeigu ji galėtų 
tiek lėkti.

Bet jokia rakieta negalė
tų panešti tiek skystojo ku
ro 3,500 mylių kelionei per 
valandą, kaip pripažįsta 
lėktuviį inžinieriai.

Norint gi pasiųsti orlai
vį erdvėn taip smarkiai, 
kad jis niekada nenusileistų 
žemyn, tam reikėtų atomi
nės jėgos. Tačiau atominė 
varomoji jėga tokiems žy
giams dar toli gražu neiš
vystyta.

Tam reikėtų išrasti dar 
ir naujas medžiagas, kurios 
daug geriau atlaikytų kar- 
štį.

Juk perkaitusios dujos, 
švirkšdamos'iš vokiškos ra
kietos V-2, per pusantros 
minutės visiškai sutirpdo 
rakietos uodegą, padarytą 
iš atspariausių karščiui me
talų, kokie tik iki šiol žino
mi.

Bet suprantama, jog at
eityje mokslas nugalės šias 
kliūtis; tada žmonės, var
todami atominę .jėgą, . galės 
pasiekti mėnulį, gal ir tūlas 
planetas, kaip teigia astro
nautai (tai yra, mokslinin
kai planuojantieji skraidy
mus per tolimąsias erdves).

Kaip Būtų Dirbtiniame 
Mėnulyje?

Astronautai sako:
Jeigu būtu pagamintas 

orlaivis, kuris skristų šiek 
tiek daugiau kaip 25,000 
mylių per valandą, tai jis 
galėtų pasilaikytų 22,300 
mylių aukštyje nuo žemės, 
kaip dirbtinis mėnulis. •Ji
sai nestovėtų vietoje, bet 
aplėktų aplink žemę po sy
kį kas 24 valandos, be jo
kio kuro. Pusiausvyra (gra
vitacijos jėga) savaime pa
laikytų ten dirbtinį mėnulj- 
crlaivį ir nuolatinį jo lėki
mą' aplink žemės rutulį.

Jei tokiame orlaivyje bū
tų žmonių, tai jie susidurtų 
su keistu gyvenimu. Jokie 
daiktai ten visai nieko ne
svertų. Sunku būtų vaikš
čioti. Reikėtų įsikibti į vir
vę ir gniaužti ją viena ran
ka po kitos, norint paeiti. 
Jei žmogus, laikęs rankoje 
stiklą vandens, atgniaužtų 
ranką, tai stiklas su vande
niu ir pasiliktų ore kaboti. 
Negalima būtų išpilti iš bu
telio vandens ar kito gėri
mo. Sriuba pakiltų oran" su 
puodu arba ir be puodo ir 
laikytųsi ore, kaip nevarvąs 
skystimo kamuolys.

Kaip ten žmogus galėtų 
valgį ar gėrimų nuryti? 
Kas atsitiktų širdžiai, pla
kančiai baisiu smarkumu, 
praradusiai bet kokį svorį? 
Tai klausimai, 'kuriems 
trūksta atsakymo.

J. C.

žmogaus amžių, lytį, svei
katą ir ūpą. Bet, vidutiniai 
imant, sveiko suaugusio 
žmogaus širdis sutvaksi 
apie‘72 kartus per minutę, 
104 tūkstančius sykių per 
dieną-naktį, 38 milionus 
kartų per metus ir 3,000, 
milionų sykių per ištisą 
amžių,' jei žmogus gyvena 
70 metų.

Sujaudinimas gali smar
kiai padauginti širdies 
tvaksėjimą. Taip antai, vie
no vyro širdis tvaksėjo 72 
kartus per minutę. Jis bu
vo nusmerktas sušaudyti 
Utah valstijoj už žmogžu
dystę, ir tik per kelias mi
nutes pirm sušaudant jo 
širdies plakimas patankėjo 
iki 180 sykių per minutę.

Turbūt, daugumai žino-

ma, jog alkoholis ir rūky- atlieka tiek darbo, kiek jė- 
mas žymiai pagreitina šir- gos reikėtų pakelti toną

antra 
negu

širdys

dies tvaksėjimą.
Moteries širdis viduti

niai septyniais šutvaksėji- 
mais per minutę tankiau 
plaka, negu vyro. Naujagi
mio kūdikio širdis 
tiek tankiau tvaksi, 
suaugusio asmens.

Gyvulių pataičių
taip pat tankiau plaka, ne
gu patinų. Buliaus širdis 
vidutiniai sutvaksi 46 sy
kius per minutę, o karvės 
56 sykius.

Paukščių širdies tvaksėji
mas taip tankus, kad be
veik negalima suskaityti.

Žmogaus širdis per mi
nutę perpumpuoja 3 galio
nus kraujo, taigi 4,320 ga
lionų per dieną-naktį.

Širdis per 24 valandas

svorio iki 82 pėdų aukščio.
Širdžiai įpumpuoti į save 

kraują, sugaištama 7 kar
tus tiek laiko, kaip išspaus
ti kraują iš -širdies. Einant 
kraujui į širdį, jos raume
nys atsiliuosuoja, taip sa
kant, pasilsi. Tikruoju šir
dies “pumpos” darbu laiko
mas kraujo išspaudimas iš 
jos. Todėl ir sakoma, jog 
širdis dirba vieną aštunta
dalį laiko, o ilsisi 7 aštun
tadalius.

Pagaliaus, vienas keistas 
dalykas. Širdinės kraujagy- 
slės-arterijos dažniau už
anka — nustoja kraujas jo
mis plaukti, 'kuomet žmo
nės miega arba ilsisi, negu 
judant ir vidutiniai dir
bant. S. D.

Dėl Vario Stokos Pašare Serga Galvijai
Jei galvijai minta paša

ru, kuriam stokuoja vario, 
tai jie serga liga panašia, 
kaip žmogaus sąnarių už
degimas (arthritis). Tatai 
pranešė Floridos Universi
teto profesorius. George K. 
Davis. Jo pranešimas pa
remtas galvijų tyrimais, 
kurie buvo daromi valstiji- 
nėje Floridos žemdirbystės 
stotyje, Gainsville.

Floridos valstijoje yra 
pievų ir ganyklų, kurių žo
lei trūksta vario, ir todėl 
sugenda kaulai galvijų, ku
rie minta tokia žole arba 
jos šienu.

Jeigu vario mažiau, kaip

keturios dalys milione paša
ro dalių, tai veršių ir su
augusių galvijų kaulai tra
pūs, silpni. Dėl vario trū
kumo tie gyvuliai dažnai 
serga ir labai skaudžiu są
narių uždegimu.

Žmonių mitybos moksli
ninkai jau pirmiau yra at
radę, jog sveikatai, tarp 
kitko, reikia sekamų orga
ninių mineralų:

Geležis, kalcis, fosforas, 
iodas, magnis ^'(magnesi
um), cinkas, varis, natras 
(sodium), kobaltas, kalis 
(potassium), . * manganas, 
siera.

Jei gyvulių pašare sto-

klio ja vieno ar kito minera
lo, tai ir jų mėsoje, piene 
bei kiaušiniuose trūks to 
mineralo.

Jeigu dirvoje, daržo ar 
sodo žemėje stokuoja tūlo 
reikalingo mineralo, tai bus 
to mineralo , trūkumas ir 
grūduose, daržovėse bei 
vaisiuose, kuriuos žmogus 
maistui naudoja.

Žymėtina, jog minimus 
mineralus turi augalai pir
ma perdirbti, organiniais 
padaryti; tik tuomet mine
ralai tiks vartojimui kaip 
maisto dalis žmonėms ar 
gyvuliams.

Senovinių ICgiptėnų Medicinos Mokslas

rankraš-

Jau pirm' 3,600 metų bu
vo žinoma Egipto gydyto
jams vidujinė žmogaus kū
no sudėtis ir kraujo apyta
ka. Apie tai liudija senovi
nis egiptėnų chirurgo (ope
racijų darytojo)
tis, kurį gavo Brooklyno 
Muziejus. Tai 
niausiąs visų žinomų moks
linių rankraščių.

Tas raštas parodo, kad 
Egipto mokslininkai jau 
j;ada darydavo lavonų skro
dimus, tyrinėdami žmogaus 
kūno organus ir jų dalis.

busiąs se-

To rašto autorius taip 
pat dėsto, kaip kraujas 
plaukia per širdį į krauja
gysles visose kūno dalyse, 
grįžta atgal širdin ir tęsia 
savo apytaką.

O anglai - amerikonai 
iki šiol skelbė, būk anglas 
William Harvey (gyvenęs 
1578-1650 m.) pirmas at
radęs kraujo apytaką.

• Minimas egiptiškaš ran
kraštis kalba ir ūpie sme
genų sudėtį. Tai • ankstyves
nis smegenų minėjimas, ne
gu bet kuriame kitame se

'iinnmn ■ 
noviniame rašte.

I

Tačiau ne visas tas rank
raštis yra mokslinis, • o tik 
pirmoji jo dalis, kalbanti 
apie mediciną ir chirurgiją. 
Kitos dvi dalys yra burtiš- 
kos.

Antroji dalis pavadinta 
“Užkalbėjimai <(egzortas), 
kuriais išvejama blogas vė
jas maro metais,” o trečio
ji dalis “Užkalbėjimai, ku
riais senis perdirbamas į 20 
metų jąunuolį.”

Daktarai Sako, Moterys — Stipresnė Lytis
Harvardo Umversiteto 

medicinos profesoriai ilgai 
tyrinėjo vyrų ir moterų 
sveikatą Massachusetts Ge
neralise Ligoninėje ir atra
do, jog vyrai yra silpnesnio
ji lytis gyvenimui.

Apie jų patyrimus pra
nešė daktaras Menard M. 
Gerler, kalbėdamas New 
Yorko Medicinos Akademi
joj praeitą savaitę. Jisai sa
kė :

— Mūsų surinkti faktai 
rodo, kad vyras yra silpnes
nė esybė pačiame gyvenime 
visą laiką nuo gimimo iki 
mirties. Moterys gyvena 
keliais metais ilgiau, negu 
vyrai, vidutiniai imant. Kai 
kurios ligos parbloškia dau
giau vyrų, negu moterų.

Panašiai yra ir pas gyvu
lius — pataitės, ilgiau gyve
na už patinus.

, Dr. Gerler ir jo bendrai 
profesoriai P. D. x White ir

H. B. Sprague ypač tyrinę-0* 
jo širdinių kraujagyslių li
gas ir surado, kad daug 
daugiau tomis ligomis ser
ga vyrų, negu to paties 
amžiaus moterų. O tarp šir
dies ligonių ' buvo didelis 
skaičius jaunų, raumenin
gų (muskulingų) vyrų, ku
rie iš pažiūros atrodė labai 
sveiki ir stiprūs. ,

VAISTAS NUO ODOS 
NIEŽĖJIMŲ

Su prakaitu išeina 
undecylenic’inė rūkštis, ku
ri .pasirodo vaistas nuo 
įvairių odos niežėjimų.- Ta 
rūkštis yra ir cheminiai pa
gaminama.

Philadelphietis daktaras 
Henry Harris Perlman ra
šo Amerikos Gydytojų Su
sivienijimo Žurnale, kaip’ 
jis tos rūkšties piliukėmis 
pagydė 50 iki 75 nuošimčių 
odos niežėjimų ligonių.

ir
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Jy Daromi Nuostoliai
rašė 
far-

standžiai

maistą už lente-

naktis 
skylę

jos pra- 
vadinamo

Senas Vincas andai 
apie žiurkių gudrybes 
moję. Pavyzdžiui, užtaisai 
spąstus žiurkei pagauti. Ji
nai ne tik nelenda į spąstus, 
bet ir žemėmis apkapsto jų 
dureles.

A m e r i k iniš žurnalas 
Country Gentleman paduo
da įvairius žiurkių gudru
mo ir gabumo parodymus.

Medinėje klėtkoje su sto
romis sienomis žiurkė buvo 
laikoma laboratorijoje tyri
nėjimams. Per klėtkos sie
ną buvo žemai pravestas 
varinis vamzdelis, per kurį 
leisdavo žiurkei vandenį. 
Vamzdelis buvo >
įdėtas, kad pro jį, neliktų 
jokio plyšio;

Žiurkė kas naktį pagrauž- 
davo medžio sieną aplink 
vamzdelį. Kas rytą, pirm 
ateinant prižiūrėtojui, žiur
kė apkapstydavo klėtkos 
padraikais daromą skylę, 
taip kad paslėpdavo savo 
darbą.

Kaip žiurkė apgavo žmo
gų, prižiūrėtojas sužinojo 
tik po to, kai jinai ištrūko.

Žiurkių dantys labai kie-i 
ti ir aštrūs, kaip parodė 
statybos medžiagų tyrinėji
mai Savannah laboratorijo
je. , ' .

Klėtka dienos laiku bu
vo pertveriama lenta su 
skyle. Žiurkės per tą skylę 
lįsdavo antron klėtkos pu
sėn, kur buvo padėta joms 
maisto.

Nakčiai klėtka buvo ak
linai pusiau pertveriama 
metalo' aliumin'o' lentele ar
ba kitos bandomos medžia- 
go's pertvarų. Ir žiurkės per 
šešias naktis pragrauždavo 
aliumino lentelę pusės co
lio storio;' tuomet jos pa-

siekdavo 
lės.

Per 8 
grauždavo 
“putoto” stiklo (foamglass)
lentoje, turinčioje du coliu 
storio. <

Kad žiurkės pragraužia 
vielų tinklelius, už kurių 
yra maisto, tatai jau seniai 
žinoma.

Žiurkės padaro šimtus 
milionų dolerių nuostolių 
grūdams, miltams ir ki
tiems hiaisto produktams 
per metus Jungtinėse Vals
tijose. ’Ko jo nesuėda, tai 
užteršia. Kartu žiurkės yra 

i pavojingų limpamųjų ligų 
išnešiotojos.

Žiurkės pjauna vištukus 
ir mažus, paršiukus ir va
gia kiaušinius.

Kiek žiurkių kur yra?
Šį klausimą sekamai at

sako lowos Valstijos Žem
dirbystės Kolegija:

Jeigu niekuomet nematai 
žiurkės, bet kartais pastebi 
žiurkių.išmatas ar jų daro
mos žalos ženklus, tai yra 
1 iki 100 žiurkių.

Jeigu retkarčiais matai 
žiurkes naktį, o niekuomet 
dieną, tai ju yra 100 iki 
500.

Jei naktį matai eilę žiur
kių, o dieną kelias, tai jų 
yra 1,000 iki 5,000. Dažnai 
tiek žiurkių būna vidutinėje 
farmoje.

. Labai sunku visai išnai
kinti žiurkes.' Jos baisiai 
sparčiai veisiasi.

Žinovai tvirtina, kad jei
gu liktų tiktai viena sveika 
žiurkių pora, tai gerose jom 
sąlygose galėtų per trejetą 
metų priveikti daug milio
nų žiurkių. Todėl reikia 
nuolat žiurkes naikinti. '

K
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Gyduolė nuo Vėmimo, ‘ 
Plaukiant per Jūrą

Sėlenos Naikinančios 
Galvijų Pražilimą

Baltimorės neseniai 
gera žinia žmonėms, 
vemia, laivu plauk- 
per jūrą, ir kuriem 

važiuojant

atėjo 
kurie 
darni 
koktu darosi, 
gatvekariu.

Johns Hopkins Univer
siteto profesoriai d-rai Les
lie N. 'Gay ir Paul Carli- 
ner ieškojo gyduolės nuo 
šienligės ir kitų alergiškų 
ligų, ir netikėtai surado 
vaistą nuo vėmimo kelionė
je per jūrą ir nuo “širdies 
pykimo” gatvekaryje.

- Savo surastą gyduolę jie 
pavadino dramamine.
Dramamine buvo išbandy- 

amžių, kaip" atrado India-1 ta keliolikai šimtų kareivių, 
beplaukiant jiem laivu iš 
New Yorko į . Vokietiją ir 
buvo patikrinta, kad ši gy
duolė sėkmingai apsaugo 
nuo vėmimo ir greitai išgy
do pradėjusius vemti.
DrJmamine chemikai., pa

našus į benadryl ir pyri- 
benzamine, dar nėra par
davinėjamas vaistinėse, nes 
jo dar per mažai pagamin
ta. • AT.

X-SPINDULIAI TRUMPI
NA AMŽIŲ

X-spinduliai, vartojami 
vėžiui bei kitoms ligoms gy
dyti, trumpina žmogaus

nos Universit. profesęrius 
H. J. Muller, tarptautinės 
Nobelio dovanos ($40,000) 
laimėtojas. Jis pataria kaip 
galint rečiau vartoti X- 
spindulius ligoms tyrinėti 
bei gydyti.

PANEŠAMAS LĖKTUVAS
Išrastas lėktuvėlis heli

kopteris, kurį žmogus len
gvai nešasi, prisirišęs prie 
pečių ir gali, kada nori, pa
kilti • ir lėkti. Lėktuvėlio 
motoras yra ant kupros, o 
sparneliai-propeleriai virš 
galvos sukasi. Motoras tik 
,dviejų cilinderių.

Tą išradimą padarė Ho
race T. • Pentecost, Wash-

ingtono valstijos pilietis, ir 
gavo patentą iš Amerikos 
valdžios.

Nepranešta, kaip greitai 
tas lėktuvėlis skrenda.

Kviečių ir kitų grūdų sė
lenose yra medžiagos, kuri 
pražilusiems galvijams su
grąžina natūralę, jauną 
plaukų spalvą, kaip prane
šė dr. Hilton I. Jones, pir
mininkas Amerikiečių Che
mikų Instituto skyriaus 
Chicagoje.

Pražilę galvijai atgavo 
buvusiąją plaukų spalvą, ■ 
kuomet jie buvo per tam 
tikrą laiką maitinami sėle
nų putra.

Tokia sėlenų buiza varto
jama gražiai gyvulius nu
penėti parodoms.

Dabar lowos Valstijos 
Kolegija daro platesnius 
bandymus; stengiasi iš sė
lenų grynai išskirti medžia
gą, kuri pražilusiam jau
čiui ar karvei grąžina jau
nąją spalvą.

Kolegijos mokslininkąi 
taipgi dūoda'tos medžiagos 
pražilusiems žmonėms, kaip 
pusryčių valgio; tėmija, ar 
žili jų plaukai pasikeis juo
dais, rudais bei geltonais.

Berlin. — Vokiečių laik
raščiai sovietinėje Berlyno 
dalyje rašo, kad ginkluotos 
Sovietų jėgos nuolat auga.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Vas. 28, 1949
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san-

tam

TSR

(trade name—biznio vardas, jei yra)

Antrašas:

sau

daugiau negu

i

V,U

ir 
dėl

License No__________
Vardas taip kaip ant License:

vie- 
kad

Wis-
3-čią

Lietuvių kalbon 
vertė

V. Jocaitis ■

prekių 
dvasi- 

gausump.

pasiekė ir “Vilnį” ir 
vilniečių šeimą. Olga 
susikaupusi likusias 

išvyko su Zaldoku į la- 
A. Jonikienė, pasišau- 

susitarė

buvo 
įrengimų, 

pagerinti produk-

Naujausiąs fotografinis ■ 
aparatas (kamera) , taip 
sparčiai 
traukia”

P. S. Mes atliekame tiktai KINGS COUNTY skelbi
mus, iš kitų Counties nepriimame, nes turi būt paskelbta 
tik toje Countyje kurioje randasi biznis. Kitaip helega- 
liška. ' . . '

4 pusi.—^Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Vas. 28, 1949

atvažiuoja 
brolis ir 
nukreipti 

klausimus,

.V'

Levas Tolstojus KAZOKAI
Kaukazo Apysaka

Stambūs Tarybų Sąjungos 
Ūkiniai Laimėjimai

(Tąsa)
— Vis mat iš senelio išmokai, — at

sakė gindamasi nuo jos Marjanka. — 
Liaukis jau!'

Ir jiedvi abi taip skardžiai nusikvato
jo, kad motina net sudraudė jas.

— Ar pavydu? — tarė pakuždoms 
Ustenka.
s — Ko plepi niekus! Verčiau rhiego- 
kim. Na, ir ko atėjai?,

Bet Ustenka nesiliovė.
— Oo ką aš tau pasakysiu, tai pasa

kysiu !
Marjanka pasikėlė ant alkūnės ir pa

sitaisė nusmukusią skarelę.
— Na, ir ką gi pasakysi?
— Apie tavo įnamį aš ką sužinojau!
— Nėra čio ko žinoti, — atsakė Mar

jana.
— Vai tu gudruole! — tarė Ustenka, 

kumšėdama ją alkūne ir juokdamos. — 
Nieko nepasakoji. Ar ateina pas jus?

— Ateina. Na tai kas! — tarė Mar
jana ir staiga nuraudo.

— O aš tai mergšė paprasta, visiems 
galiu pasakyti. Ko man slėptis, — tra
tėjo Ustenka, ir linksmas skaistus jos 
veidelis susimąstė. — Bene aš kam blo
ga darau? Myliu jį, ir tiek!

— Ar senelį?
— Taigi.
— Juk nuodėmė! —* atkirto Marjana.
— Ak, Mašenka! Kada gi ir padūksi, 

jei ne dabar, mergaudama. Už kazoko 
ištekėsi, gimdyti imsi; vargų patirsi. 
Štai tu ištekėsi už Lukaškos, tai tau ir 
į galvą linksmybės neateis, rasis tik vai
kų ir darbų.

—Tai kas, kitos ir tekėjusios gerai 
gyvena. Vis viena! — ramiai atsakė 
Marjana.

— Bet tu nors kartą papasakok, kas 
tarp judviejų su Lukaška atsitiko? <

— Kas čia atsitiks. Piršosi. Tėtis me
tams atidėjo; o dabar sužadėta, rudenį 
išleis.

— -Bet ką jis tau sakė?
Marjana šyptelėjo.
— Žinia, ką sakys. Sakėsi mylįs. Vis 

prašė, kad su juo į sodus eičiau.
— Matai, smala koks! Juk, aš manau, 

tu nėjai. O dabar jis koks šaunus pasi
darė! pirmas džigitas. Ir šimtinėje vis 

’ dūksta. Andai buvo parjojęs mūsų Kir
ka, pasakojo: kokį žirgą išsimainęs! O 
vis, tur būt, tavęs ilgis. O dar ką sakė? 
— teiravosi Ustenka iš Marjankos.

— Viską tau reikia žinoti, — nusijuo
kė Marjana. — Kartą naktį, girtas prie 
lango atjojo. Įsileisti prašėsi.

— O tu neleidai?
— Leisčiau aš jį! Aš kartą žodį pasa

kiau — ir gana! Mano žodis tvirtas, 
kaip akmuo, -r- rimtai atsakė Marjana. 

. — O šaunus! Jei panorės, jokia merga- 
neatstums. 7

— Tegu eina, jei nori, prie kitų, — 
išdidžiai atsakė Marjana.

— Tau jo negaila?
— Gaila, bet kvailystės nepadarysiu. 

Tai nedora.
Ustenka. staiga sukniubo Marjanai 

ant krūtinės, apkabino ją rankomis ir 
visa spurdėjo, nesitverdama juoku. — 
Kvaila tu neišmanėlė! — pratarė ji už
dusdama: — savo laimės nenori, — ir 
vėl įniko kutenti Marjaną.

— Ak, liaukis! —r šaukė Marjana pro 
juokus. — Lazutką prispaudei.

— Mat, įsidūko raganos, dar nepri- 
sįdovijo, — vėl pasigirdo už arbos mie
gūstas senės balsas.

— Laimės nenori, pakartojo pakuždo
mis Ustenka pasikeldama., — O laiminga 
tu, dievaži! Kaip tave myli! Tu tokia 
sųkempėjusi, o tave myli. Ak, būčiau aš 
tavo vietoje, aš taip apsisukčiau apie 
įnamį! Pažiūrėjau aš į jį tada, kai pas 
•mus buvote, tai rodos ėmęs akimis tave 
suvalgytų. Mano senelis ir tai ko man 
nėra dovanojęs! O jūsiškis, sako, esąs 
pirmas tarp rusų turtuolis. Ir tarnas pa
sakojo, kad jie savo baudžiauninkų turį.

Marjana pakilo ir susimąsčiusi šyp
telėjo.

— Ką jis man vieną kartą pasakė, tas 
mūsų įnamis, — tarė ji, nugnybdama 
smilgą dantimis. — Sako: — aš norė
čiau būti kazoku, Lukaška arba tavo 
broliuku Lazutka. Kodėl jis šitaip pasa
kė? 1 . '

— O taip sau, meluoja, kas į galvą at-
*

čjo, — atsakė Ustenka, — Manasis ko 
neprikalba! Lyg ko užduotas!

Marjana sukniubo į paklotąjį bešme
tą, permetė ranką per Ustenkos petį ir 
užsimerkė.

— Šiandien norėjo ateiti į sodą dirb
ti; jį tėtušis kvietė, — pratarė ji kiek 
patylėjusi ir užmigo.

XXXI
Saulė jau pasislinko pro kriaušę, ku

rios šešėlyje buvo arba, ir savo įstrižais 
spinduliais net pro Ustenkos sukaišiotas 
šakas kepino miegojusių po arba mergi
nų veidus. Marjana nubudo ir ėmė šluos
tytis skarele. Apsidairiusi aplink, ji pa
matė už kriaušės įnamį, kuris su šautu
vu ant peties stovėjo ties kriauše ir kal
bėjosi su jos tėvu. Ji kumštelėjo. Usten- 
ką pašonėn ir šyptelėjusi tylėdama jai 
nurodė į jį.

— Vakar ten buvau, nė vieno nera
dau, — aiškino Oleninas, neramiai dai
rydamasis aplink ir pro šakas nematy
damas Marjanos.

— O jūs ana į tą kraštą stačiai cirke
liu eikit; ten apleistame sode, dykviete 
vadinamame, visuomet kiškių rasite, — 
tarė chorunžas, tuojau pakeisdamas sa
vo kalbą.

— Ar gerai tokiu darbymečiu paskui 
kiškius vaikytis! Eitumėt verčiau mums 
padėti. Su merginomis padirbėtumėt, — 
linksmai tarė senė. — Na, mergos, kel
kitės! — sušuko ji.

t

Marjana ir Ustenka kuždėjosi ir ne
galėjo sulaikyti juoko po arba.

Nuo to sykio, kai visi sužinojo, kad 
Oleninas dovanojo Lukaškai penkiasde
šimt rublių vertą žirgą, jb šeimininkai 
pasidarė meilesni; ypač chorunžui, at
rodė, labai malonu matyti jo suartėjimą 
su dukteria.

— Kad aš dirbti nemoku, — tarė Ole
ninas, stengdamasis nežiūrėti pro žalias 
šakas po arba, kur jis pastebėjo Marja
nos žydrus marškinius ir raudoną ska-

— Eik šen, džiovintų vynuogių duo
siu, — tarė senė.

— Pagal seną kazokų vaišingumą; vis 
tai kvaili senės prasimanymai, — tarė 
chorunžas, aiškindamas ir lyg pataisy
damas senės žodžius. — Aš manau, Ru
sijoj ne tik džiovintų vynuogių, bet ir 
ananasinių uogienių jūs esate prisival
gęs, kiek tik širdis geidžia.

— Tai sakote apleistame sode yra? — 
paklausė Oleninas. — Aš nueisiu, — stai
ga žvilgterėjęs pro žalias šakas jis kils
telėjo papachą ir dingo tarp tiesių žalių 
vynuogienojų eilių.

Jau saulė pasislėpė už sodų tvoros ir 
išdrikusiais spinduliais žibėjo pro per
šviečiamus lapus, kai Oleninas grįžo į 
sodą prie savo šeimininkų.* Vėjas rimo 
ir šviežia vėsuma skleidėsi po vynuogie
nojus. Dar iš tolo kažkokiu instinktu 
Oleninas pažino žydrus. Marjanos marš
kinius pro vynuogienojų eiles ir, skin
damas uogas, priėjo prie jos. Nusilaks
tęs šuo taip pat kartais nučiupdavo savo 
seilėtu snukiu žemai nusvirusią kekę. Iš
raudusi, pasiraičiusi, rankoves ir nu
smaukusi ligi smakro skarelę, Marjana 
vikriai piaustė sunkias vynuogių kekes 
ir krovė jas į pintinėlę. Nepaleisdajna 
šakos, kurią laikė rankose, ji stabtelėjo, 
meiliai šyptelėjo ir vėl ėmėsi darbo. Ole
ninas prisiartino ir-permetė per pečius 
šautuvą, kad būtų laisvos rankos. “O 
kur taviškiai? Dieve padėk! ,Ar tu vie
na?” norėjo jis paklausti, bet nieko ne
pasakė ir tiktai kilstelėjo papachą. Jam 
buvo nejauku vienam su Marjanka, bet 
jis lyg tyčia, save kankindamas, priėjo 
prie jos.

— Tu žiūrėk dar kokją bobą iš šautu
vo nudėsi," — tarė Marjana.

— Ne, aš nešaudau,
Jiedu abu tylėjo.
— Tu štai padėtum.
Jis išsitraukė peiliuką ir ėmėsi tylė

damas piaustyti kekes. Radęs žemai, pg 
lapais, sunkią, gal trijų svarų, perdėm 
apkibusią kekę, kur uogos buvo prisiplo
jusios viena prie kitos, nerasdamos 
vietos, jis parodė ją Marjanai.

— Ar visas piautį? Ta nežalią?
— Duok šen.

(Bus daugiau)

Rašo B. Braginskis
1. Rekordinių pasiekimų 

metai
Praėję 1948 metai buvo 

Tarybų Sąjungos ekonomi
kos išsivystymo tikrai re
kordinių pasiekimų metai. 
Pagal pramones augimo 
tempus šitie metai neturi 
sau lygių. TSRS Centrines 
Statistikos Valdybos prane
šimas rodo, jog TSRS pra
monine produkcija išaugo 
per metus 27 procentais. 
Vidutiniškas tarybines pra
mones augimo tempas perx 
1928 - 1940 metus sudarė 
17 procentų per metus.

1948 metai buvo TSRS 
žemės ūkyje nepaprasti pa
gal kilimo tempus. TSRS 
pasėlių plotas išaugo be
veik 14 milijonų ha — tai 
aukščiausias prieauglis, pa
siektas Rusijos ir TSRS is
torijoj. Bet šalia to, agro
technikos ’ pakėlimo dėka, 
pavyko užkariauti aukštes
nį derlingumą iš‘ hektaro, 
negu- geriausiais ikikari
niais metais.

Praėjusiais metais duo
ninių kultūrų surinkimas 
prašoko 7 milijardus pūdų 
(apie 120 milijonų tonų). 
O 1950 metais turės būti 
surinkta 8 milijardai pū
dų. Pagal maisto kultūrų, 
paskirai kviečių, surinki
mą TSRS užima pirmą vie
tą pasaulyje.

Didžiuliai yra tarybų 
valstybės pasiekimai nau
jųjų įmonių, geležinkelių 
bei butų statybos srityse. 
1948 metais kapitalistinių 
darbų apimtis išaugo, paly
ginti su 1947 metais, 23 

'procentais, kas sudaro re
kordinį prieauglį per visus 
šituos metus. Pastatyta ir 
.paleista į darbą žymiai 
daugiau gamybinių pajėgu
mų, negu 1946 ir 1947 me
tais. TSRS ekonominė galia 
remiasi sparčiu gamybinio 
aparato augimu visose liau
dies ūkio srityse. Per' tre
jus pokarinio penkmečio 
metus paleista į darbą apie 
4,000 įmonių. Tarybų ša
lies resursai sparčiai auga, 
ir statybos frontas vis la
biau išsiplečia.
2. Keliu į Tikrą Gausumą.

Per trejus pokarinius 
metus tarybų šalis nužengė 
į priekį materialinio gyven
tojų gerovės kilimo keliu. 
Tik per 1948 metus realus 
darbininkų v bei tarnautojų 
darbo. užmokestis išaugo 
daugiau negu dvigubai. Žy
miai gefiau ėmė gyventi ir 
kolektyvininkai. Milijonas 
šeimų kaime sutiko naujus 
194i9 metus su tokia pro
duktų gausybe savo sandė
liuose, kurių jie pirma ne
buvo turėję. Maisto pro
duktų ir pramoninių prekių 
kiekįs valstybinėj ir koope- 
ratyvinėj prekyboj, o taip 
pat žemės ūkio produktų 
kiekis rinkose žymiai išau
go įvykdžius piniginę re
formą ir panaikinus korte
lių sistemą. Kainų sumaži
nimo įtakoje valstybinėje 
mažmeninėj prekyboj ir ko
operacijoj, nukrito ir kai
nos valstiečių rinkose dau
giau negu keturgubai per 
paskutinius dvejus metus. 
Daugeliui produktų kainos 
kolektyvinių ūkių rinkose 
jau dabar yra žemesnės ne
gu jos buvo iki karo, tuo 
tarpu darbo užmokestis žy
miai aukštesnis negu prieš
kariniais laikais.

Tarybų šalis užtikrintai 
žengia vartojimo daiktų bei 
pramoninių prekių gausu
mo sudarymo keliu.

Tarybų valstybė 1948 me
tais atkakliai kovojo ne tik 

dėl produktų 
gausumo, bet ir 
nes kultūros 
Skaičius studentų aukštojo 
mokslo įstaigose (įskaitant 
neakivaizdinį apmokymą) 
sudaro 1 milijoną žmonių. 
Per metus moksleivių skai
čius vidurinėse mokyklose 
išaugo daugiau negu 2 mi
lijonais žmonių.

Jau dabar pagal skaičių 
žmonių, turinčių vidurinį 
bei aukštąjį mokslą, paė
mus santykį su visais gy
ventojais, TSRS yra prie
šakinė šalis.

3. Naujoji Technika ir 
Naujieji žmonės

TSR Sąjungoje nėra ir 
negali, būti nedarbo, visi 
darbingi gyventojai aprū
pinti darbu. Darbininkų 
kadrų papildymas vyksta 
planingai, daugiausia besi
mokančio amatų mokyklose 
bei fabrikinio - gamyklinio 
apmokymo mokyklose jau
nimo sąskaita. Per praėju
sius metus skaičius darbi
ninkų ir tarnautojų, dir
bančių liaudies ūkyje padi
dėjo 2 milijonais žmonių, 
prašokęs tokiu būdu prieš
karinį 1940 metų lygį 10 
procentų. Bet svarbiausias 
didžiulio gamybos ir staty
bos augimo veiksnys TSRS 
yra darbo našumo 
kėlimas naujos techni
kos įdiegim’o bazėje. Praė
ję metai labai turtingi 
stambių tarybinės techni
kos pasiekimų. Jai augti 
padeda galinga TSRS maši
nų gamyba, seniai jau pra
šokusi prieškarinį gamybos 
lygį. Nėra tokios sudėtin
gos mašinos, kurios negalė
tų pastatyti tarybinės ma
šinas gaminančios įmonės. 
TSRS gamyklos ir fabrikai 
apščiai turi priešakinių 
technikiniai tobulų įrengi
mų. Atstatytos įmonės 
duoda daugiau produkcijos, 
negu jos davė iki karui.

Bet čia svarbi ne tik 
technika. Puikūs 1948 me
tų rezultatai yra tame, jog 
iškilo tūkstančių tūkstan
čiai naujų žmonių — ga
mybos ir technikos novato
rių (specialistų). Kolekty- 
vininkų, gaunančių viršre- 
kordinius derlius — pavyz
džiui, kukurūzų, derlių 
100 - 200 centnerių iš hek
taro, 40 - 50 centnerių kvie
čių iš hektaro, buvo viene
tai, o dąbar jų yra šimtai ir 
tūkstančiai. Tūksta n č i a i 
darbininkų jau įvykdė savo 
penkmečio užduotis per 
trejus metus. Paskui šituos 
žmones eina* milijonai, jie 
lygiuojasi į gamybos nova
torius.

Praėjusių 1948 metų ūki
niai rezultatai byloja apie 
ryškų tarybų socialistinės 
valstybės ekonominių bei 
kultūrinių jėgų suklestėji
mą.

Nauji Įrengimai Pieno 
ir Sviesto Gamyboj

VILNIUS. — Lietuvos 
pieno ir sviesto gamybos įmo
nėse pastaraisiais metais 
įvesta daug tobulų 
padedančių į 
cijos išleidimą ir kokybę.

Iš broliškųjų tarybinių res
publikų buvcr atvežtį pirmieji 
separatoriai,. ’ pasterizatoriai, 
šaldytuvai, mašinos sviestui ga
minti, įrengimai laboratorijoms 
ir pieno indų. -

1948 metais viso buvo gauta 
įrengimų už 8,28^800 rublių.. 
Tai 2,5 karto
1947 metais.

LIŪDNA PADĖTIS JUO
DAIČIŲ NAMUOS

Pirmadienį, vasario 21 d., 
d-gė U. Juodaitienė įprastu 
laiku parėjo iš darbo ir laukė ( 
susirenkant anūkių iš • mokyk
los, dukrelės Ruth iš darbo, ir 
dukrelės Olgos iš savo parei
gų “Vilnyje.” Jos mintys, kaip 
ir per pastarąsias keturias sa
vaites (ketvirta savaitė suėjo 
kaip tik tą dieną nuo to laiko, 
kada dingo jos gyvenimo drau
gas Jonas), ji laukė žinios. Jos 
mintyse kilo visokie vaizdai; 
gal praneš, kad kur nors su
rastas gyvas, gal bus miręs?

Suskambėjo, telefonas. Juo
daitienė atsiliepė. Vyriškas 

f

balsas klausia kas kalba. Ar 
tai Jono Juodaičio namai?

Juodaitienės širdis nujautė. 
Ji atsakė, kad taip. Vyriškis 
(detektyvas iš lavoninės) ban
dydamas pranešti naujieną 
taip, kad nesukrėtus perdaug 
Juodaičio žmonos, visgi buvo 
priverstas pasakyti, kad Jono 
Juodaičio lavonas guli lavoni
nėj. Jis rastas Chicagos upėj, 
ties Pulasky ir 35th St. Detek
tyvui nupasakojus, kaip nelai
mingasis buvo apsirengęs, kas 
prie lavono rasta ir tt., davė 
suprasti, kad tai tikrai jos my
limas vyras Jonas.

D-gė Juodaitienė; ąebegalė- 
dama daugiau kalbėti, faktinai 
paskutinių žodžių ji visai ne
girdėjo, liepė detektyvui pa
šaukti vyriausiąją dukterį Gi
gą “Vilnyje.”

žinia 
sukrėtė 
Martin, 
spėkas, 
voninę. 
kė d-gę Plečkaitienę, 
ir skubiai taksiu nuvyko į Juo
daičių namus.

Dar duris neatVėrus, girdė
josi dejuojantis verksmas. Iki, 
tol dar Juodaitienė buvo vidha,, 
Tuoj susirinko abi anūkės ir 
jaunesnioji duktė Ruth. Drau
gių viešnių prašoma Juodaitie
nė nurimo ir pradėjo tyliai kal
bėti — statyti klausimus, kodėl 
taip įvyko, kas galėjo atsitikti? 
Dukrelė Ruth ramina motiną 
kiek jos pažeisti nervai (pati 
šiuom tarpu yra .po gydytojo 
priežiūra) leidžia.

Laukiame grįžtant iš lavoni
nės Olgos su Zaldoku. Ar išti- 
kro bus tai jo lavonas? O gal 
kokia klaida?

Grįžta ir jiedu. Algos veido 
mina aiškiai pasako, kad tai 
jis. Motina suspiegsta. Olga 
puola prie jos ir ramina. Abi 
dukrelės heroįškai užsilaiko> 
kad tik motinai būtų lengviau 
pergyventi šis baisus momen
tas.

Plečkaitienė z išverda kavos. 
Susėdam prie stalo užkąsti. Su-
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laukiam daugiau svečių; abu 
Yuriai išgirdę naujieną atva
žiuoja. Vėliaus 
d-gės Juodaitienės 
brolienė. Bandome 
pašnekesį -į kitus
bet lyg neišvengiamai vis grįž
tame prie nelaimės, prie tra
gedijos. Prieš akis stovi laido
tuvės. Dar reikės pergyventi 
koronerio išklausinėjimą, ir 
tik tada nuspręsti laidotuvių 
dieną. Viską suėmus, betgi, 
Olga mano, kad laidotuvės ga
lės įvykti šeštadienį.

Artinasi vidurnaktis. Svečiai 
rengiasi į namus, namiškės dar 
kalbasi, kur ir kam pirmiau
sia pranešti. Jau seserei Vasi-^ 
liauskienei Detroite pranešta, 
Bet yra kitų giminių ir ilgų 
metų draugų Michigan© ūki
ninkų tarpe, kur Juodaičiai iš
gyveno ilgus metus geroj 
taikoj.

Olga laukia savo vyro iš 
consino. Jis grįžta apie
vai. ryto. Viskas keliom valan
dom apsiramjna. Pavargusios 
bent lengvai 'užsnūsta. Ant 
rytojaus k’ita šiurpulinga die
na.

Taigi, dabar, lygiai po ketu
rių savaičių (28 .dienų), žino
ma, kad d-gas. Juodaitis nekla- 
joja, nebegrįš gyvas. Jį palaČ 
dosime šios savaitės pabaigoje.

15,000,000 Paveiksiu 
Per Sekundą

veikia, kad “nu- 
15 ųiilionų pa

veikslėlių per sekundą.
Šis aparatas tokiu greitu 

tankumu gali nufotografuo
ti degtuko. įbrėžimą, kad 
norint parodyti tylius juda- < 
muo^iuss įbrėžimo paveiks
lus, reikėtų sugaišti apie 
11 dienų.

Paveiksliukai tyliesiems 
judžiams yna fotografuoja
mi ir rodomi po 16 per se
kundą. Tokio tankumo ‘pa
veiksliukai, rodant, “susi
lieja” vienas su kjitu, taip 
kad akys mato jau vieną 
nuolatinį judį.

Naująjį, sparčiausią fo
tografavimo aparatą paga
mino Rochesterio Universi-. 
teto profesorius Brian O’
Brien. ' ' *

TOKIO. — Hokkaido salos 
socialistai susitarė su komunis
tais bendrai veikti, nepaisant f 
to, ka’d socialistų vadovybė 
yra priešinga.
' Eiliniai socialistai nori 
ningo veikimo. Visa bėda, 
jų vadai visokiais būdais vieny
bei kenkia.
» . 1 j 11

Liquor License 
Pranešimai 

' ■
, A. B. C. Board jau išduoda naujus License bei leidi
mus pardavinėjimui likerių; Gavus laisnius reikia pa
skelbti 2 kartu dienraštyje ir du kartu savaitraštyje. To 
reikalauja New York valstijos įstatai.

Dienraštis Laisvė pilnai legališkai atlieka laisnių pa
skelbimus du kartu dienraštyje ir du kartu savaitrašty-4 4 
je ir išduoda valdžiai liudijimus (affidavits), jog skel- 4 
bimai būna legališkai atlikti. KAINA TIK $3.00.

Aplaikę laisnius tuojau kreipkitės į Laisvės Adminis
traciją, 427 Lorimer St., Brooklyn, N.- Y. Arba išpildy- 
kite žemiau paduotą formą, iškirpkite ir prisiųskite Lai
svei.



DETROITO DIENYNAS
I

Skandalas su Miesto Pašalpa
Pastoviai Detroite randasi 

apie 10 tūkstančių šeimų, ku> 
rioms miestas duoda gyveni
mui paš.alpą. Šiuo laiku ran
dasi ant tokios pašalpos, va
dinamos “welfare,” apie 14,- 
300 žmonių, arba šeimų. Vai
kai piie tos skaitlinės nepri- 
skaitomi. .

Dabartinis miesto kontrolie
riuj Tobin- iškėlė aikštėn, kad 
jam paėmus tik 500 šeimų, i 
kurias jis panagrinėjo, tai pa- ; 
sirodė, kad iš to skaitliaus 300 | 
šeimų gauna miesto pašalpą, j 
vieni gauna pagalbą, kuriems 
jokios pagalbos nėra reikalo 
duoti, o kitoms duodama du 
syk ar daugiau negu 'ištikro 
reikėtų duoti.
Kada iškilo aikštėn toks pa

dėjimas Detroite, valstijos 
seimelis išrinko komisiją iš 3 
senato narių, kurie irgi yes 
tyrinėjimus Detroite, nes vals
tija išleidžia apie 50 milionų

dolerių į metus tokiems tiks
lams, padalinant po apskri- 
čius ir miestus.

Kontrolierius Tobin pareiš
kė, kad pasiremiant jo suras
tais daviniais gali būt, kad 
milionai dolerių be reikalo iš
mokama tokiomis pašalpomis. 
"Pašalpos viršininkas Ryan ir 

jo pagelbininkas -gana aštriai 
susipešė su senato tyrinėjimo 
komisija.

Dalykas išnaujo atsidūrė 
miesto tarybos narių posėdyj, 
kuriame tarybos narys Miria- 
ni pareikalavo miesto majoro, 
kad savo purvinus skalbinius 
jis išvalytų su savo paskirtais 
padėjėjais, bet nekeltų viešu
mon.

Gal nebūtų reikalo apie to
kius nuotikius užimti mūsų 
spaudos špaltas, bet gyveni
mas yra parodęs, kad atsiti
kimuose pašalpos reikalo 
tiem, kuriem ištikro reikalinga 
duoti pašalpą atsitikus ko-
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RES. TEL.
HY. 7-3631
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS, GRABORIUS 

FUNERAL HOME .
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas) y
l Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

kiam nuotikiui, tos ypatos jos 
negauna, bet visokie padau
žos, kurie prie darbo nėra 
piršto pridėję per kelius, ar
ba keliolika metų, tokią pa
šalpą gauna iš piieslo, nekurie 
net iki dviejų šimtų dolerių į 
mėnesį. * •.

Tokia “welfare” pašalpa di
dumoj duodama dėl tam tikrų 
politinių šmugelių, nuo kurių 
mūsų politikieriai nenori atsi
šalinti.

Automobilių industrija pri
sideda prie tokio padėjimo 
tuomi, kad atleidant savo se
nus darbininkus iš dirbtuvių 
ji pastoviai verbuoja jaunus 
“hill billies” iš pietinių vals
tijų, paskui paleisdama juos 
nuo darbo priverčia atsidurti 
airt pašalpos padėjimo. Tas 
net teisme iškilo, kur miesto 
teisėjas išsireiškė prieš tokį 
elgesį.

Paminėjimas Moterų Dienos

Šį metą, kaip ir praeityj, 
mūsų Moterų Pažangos Klu
bas ir Moterų Choras turės 
paminėjimą Moterų Dienos, 
kovo 6-tą dieną. Jų paren
gimai visados būdavo labai 
skaitlingi. Priežastis to skait
lingo visados publikos sutrau
kimo esti tame, kad jų paren
gime publika gauna pilną' už- 
siganėdinimą su programo tu
riniu, taip lygiai ir su visu pa
tarnavimu.

Jeigu joms lieka kiek pelno, 
tai tik nuo tokių dalykų, už 
kuriuos ‘ėčbelnai kiekvienas 
praleidžia kitose įstaigose, 
kur nieko kultūrinio negauna
ma. ’

Šį metą, tai nedėldienio va
kare, bus gana didelis kultū
rinis parengimas. Be vietinių 
choru, kaip tai Aido Choras, 
Moterų Choras, taip lygiai

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna- 

' vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta . 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Tol. 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 i.šdckoruota šermenų koplyčia^ kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

M. J. ŠVILPOS
Mostys — Nepaprastai 

Svarbios Mostys!
Laikraščių skaitytojams nėra nau

jieną girdėti apie Švilpos -mostis, 
nes yra pastebėję daug sykių gar
sinant. jas. Bet ar visi bandėte joms 
pasinaudoti? Dėlko ne? Dėlto, kad 
nenorite tikėti jų sėkminga pagal
ba. Jei netikite ij nenorite jų pa
bandyti, tai patys sau darote 
skriaudą. Meldžiu atkreipti atydą į 
šį patarimą: Ar jūs ligoti ar sveiki, 
vistiek jums yra naudinga visada 
turėti savo namuose M. J. švilpos 
Miracle Ointments, 5 rūšių, kurios 
prašalina keletą dėsėtkų įvairiai pa
sireiškusių skausmų.

No. 1-M J. SVilpa's 'Mostis nuo 
dantų ir smegenų (gums) nesveiku
mo. Tuoj pagelbsti. Kaina 50c. ir $1.

No. 2-M. J. Svilpa’s ' Salve for-Ex- 
ternal Pains. Ši mostis prašalina 
skausmus nuo kojų,’> rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą. Persišaldymą ir aštrų ko
sulį. Kaina $1.

No. 3-M. J. Svilpa’s Miraclė Salve 
for Skin Irritation. Tai mostis, kuri 
pagelbsti nuo įvairių odos ligų 
kaip tai: Rash, Athlete’s Foot, Sinus, 
sužeidimą. (Tik ne vėžio 'ligas). 
Kiekvienas turėtumėt įsigyti.
Kaina $1.

No. 4-M. J. Svilpa’s New Disco
very Salvo for Itching Skin and 
Poison Ivy. ši mostis greitai pra
šalina įvairius odos niežėjimus. 
Kaina $1.

No. 5-M. J. Svilpa’s New Disco
very Salve for Piles. Ši mostis nau
jai išrasta, kuri greit prašalina Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Pagelbės, jei tik vartosite pagal nu
rodymą ppe mosties dėžutės. Tuoj 
įsigykite. Kaina tik $2.

Sisųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskito ir money orderį ar čekį. Įš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 

130c pašto ženkleliais. Adresuokite:
M. J. ŠVILPA

1>. O. Box 73, Stu. A 
Hartford 6, Conų.

Ilartfordicčiai gulite pirkti pas
E. Beirs (vaistinėj), 158 Park,St., 
arba pas Zembą, 1^8 Sheldon St.

(Adv.)

J. J. Kaškiaučius, M. D.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite: 
Slloreioad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui •.
šermenims, Vestuvėms• ir Bankietams 

-Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. I \ f *

530sSummer Avenue, 
Newark 4, N. J.

' HUmboldt 2-7964 -

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

p kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Doinikaitis

Savininkas
417 Lorimer Strpet 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
: mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

pagarsėjęs Merginų Sekstetas, 
bus dar pirmą sykį Detroite 
lakštutės iš Cicero, III,, C. 
Stanevičienė ir A. Dočkįene 
ir visados visus žavėjanti ru
sų šokikai.

Vieta—buvusi Lietuvių sve
tainė, 25 gatvė ir Vernor.

Laikas—-pradžia 6 vai. va
kare, 6-tą dieną kovo, tai 
sekantį nedėlios vakarą.

Civil Rights Congress

Civil Rights darbas šiame 
momente yra labai svarbus, 
imant į atydą dar ir tą, kad 
su kiekviena diena atsiranda 
daugiau visokių persekiojimų.

Tas teismas, kuris dabarti
niu laiku eina New Yorke, 
dar tikrumoj nėra prasidėjęs, 
nes iki šiol praėjo du mėnesiai 
laiko bandant įvesti į teismo 
rekordus teisių paneigimą per 
teisėją Medina ir tos džiūrės 
parinkimą prisaikintų teisė- 
jų.

Galų-gale džiūrės klerkas 
turėjo prisipažinti teisme, kad 
jis neteisingai liudijo sakyda
mas, kad jokios diskriminaci
jos nebuvo. Prisipažino, kad 
po prisiega melavo.

Tuom pat laiku visa eiga 
teismo neša dideles išlaidas. 
Teko kalbėtis su sugrįžusiu 
mums žinomu M. Sugar, kuris 
nurodė, kad CRC 5 advokatai 
beveik neturi laiko pavalgyt 
būdami užimti da'rbu. Prie 
to, daugelis New York o ad
vokatų, kurie nedalyvauja 
tiesioginiai teisme, bet pašven
čia savo štabus dirbti nakti
mis, kad surasti tam tikrus 
teisminius rezuiltatus po kiek
vienos dienos teismo eigos.

Teisėjas Medina beveik aiš
kiai sako apgynėjams į akis, 
kad jis permato, kad kaltina
mieji yra kaltais ir pagelbsti 
federaliam frpkurorui išsisuk
ti iš keblumų, į kuriuos jis 
įklimpsta.

Reikės daug daugiau finan
sų, negu buvo nj anyta i& pra
džios. Atsiminkime, „ k a d 
Scottsboro teismas, tų astuo
nių negrų, kuriją buvo sufyė- 
muoti, lešavo duju pusę milio
nų dolerių, pąkol jie likosi 
išgelbėti nuo mirties.

Šiandien organizuojasi gru
pės žmonių, kurie turi šiokį 
arba tokį išteklių ir turi dar
bą, kurie nutaria kas mėnesį 
paskirti po $5 vedimui'to teis
mo.

Pas lietuvius dar toks pa
šiau kavimas plačiai nėra iš
siplėtęs ir tuomi,atsikreipiu į 
kiekvieną protaujantį ir turin
tį žmoniškuš jąusmus ir matąn- 
tį) kad reikia padaryti pa
sipriešinimą toms užmeta
moms neteisybėms ir persekio
jimams, kad kiekvienas pada
rytumėt tą žygį ir padidintu- 
met skaitlių tų, kurie paau
kauja kas mėnesis po $5 ar 
daugiau pagal išgalę.

čia buvo Detroite Advoka
tų Gildijos suvažiavimas, taip., 
kad buvo proga, gauti progre
syvi skus iš jų dėlei masinių 
mitingų. Lee Pressman, Scrib
ner, O. John Rogge, buvęs, 
federates valdžios prokuroro 
pagelbininkas, Carol King ir 
kiti dalyvavo tam.. tikruose 
parengimuose, apie kuriuo? 
jau buvo minėta mūsų spau
doje.

Geriausiai pavyko mitinga] 
baptistų bažnyčioj ir lokalo 
155, Shiller Hali. Shiller sve
tainėj buvo tame ir kitas su
sirinkimas 51 lokalo CIO, tai, 
pabaigus su savo susirinkimu 
hažojoj svetainėj visi suėjo į 
tą £>1 lokalo susirinkimą, ku
riame ne tik advokatai kalbė
jo, bet ir Mrs. Mitchell, ;se- 
suo vieno iš tų nuteistų Tren
ton, N. J.

Ji pašventė savaitę laiko po 
Detroitą ir apylinkę iškelda
ma aikštėn policijos ir proku
roro sufrėmavimą ant 6 ne
grų.

Primenu dar, kad visi reng
iu mėtės dalyvauti masiniame 
parengime, kuriame kalbės 
republikonąs sen. Langer ir 
republikppas 'Dr. J. Finley 
Wilson (demokratai'šį syk su 
prez. Trųrųąnu priešakyje lie
kasi tik raganų gaudytojais ir 
naujo karo iškėlimui) angliš

kai pasakius, “Grand Exalted' 
Ruler Improved Benevolent 
and Protective Order of the 
Elks of the World.”

Primenu dabai; apie tą ma
sinį mitingą Music Hall, nes 
sėdynės rezervuotos ir galėsi
te bilietus iš kalno nupirkti 
kuriuos galėsite gauti CRC 
buveinėj, 140 Cadilac Sq., 
arba pas J. Dantą ir kitus.

Nepamirškite, kad tie žmo
nės dalyvaus Music Hall 
penktadienio vakare, 1 dieną 
balandžio, o subatdienį iš ryto 
bus suvažiavimas Civil Rights 
Congresso, Michigan valstijos, 
kuriame delegatai nuo drau
gijų ir kitokių organizacijų ir 
pritarianti Civilių Teisių ap
gynimui galės dalyvauti užsi
registruodami. Suvažiavimas 
atsibus 2-rą dieną balandžio, 
AFL Labor Temple, 84 W. 
Montcalm, netoli Woodward.

Dar primenu visiems no
rintiems įstoti į tą $5 ar dau
giau į mėnesį klubą einant 
tam teismui, duokite žinoti ar
ba kreipkitės pasvJ. Dantą.

Va kokie žmonės rašo į gel
tonosios spaudos didlapius 
laiškus.

Vienas Rozel Wybrant, pa
stoviai pripildydavo Daily 
News kolumnas su savo laiš
kais prieš visokius pažangius 
žygius, rėmė reakcijos žygius 
ir puolė sovietines respubli- 
■kas ir komunistus.

Dabar jis su kūju, net dvie
jų jam reikėjo, užmušė savo 
pačią. Suėmus jį per policiją 
pasirodė, kad ta moteris jį 
“ nuginus,*” kad jis eitų dirbti.

Bet kur tau. Jis per 17 
metų laiko gaudavo pašalpą iš 
“welfare,” pinigus praleisda
vo saliūne ir daugiau nieko 
nedarė, kaip tik purvais 
drabstė ant visko pažangaus.

Dabar neteksime vieno be
pročio, bet gaila, kad jų dar 
daug randasi su savo laiškais 
geltonlapiuose. Politicos.

KRISLAI
/

(Tąsa nuo 1-mo pušį.) 

taip sakant, šiltą jo parašy
tą knygą ‘'Mitybos Mokslas.” 
Toje srityje Lašas specializa
vosi.

Prof. Lašas iš pirmosios die
nos po karę stojo prte darbo 
Lietuvą atstatyti. Savo darbu 
ir atsidavimu naujajai Lietu
vai jis gavo kitų pasitikėjimą. 
Jo talentas ir darbas gražiai 
įvertintas ne tik Tarybų Lie
tuvoje, bet visoje Tarybų Są
jungoje.

Tai dar vienas įrodymas, 
kaip nuoširdus mokslininkas 
gali tarnauti tautai ir žmoni
jai.

★ ★ ★
Per dideles pastangas, per 

kraują ir pasišventimą, žydai 
sukūrė Izraelį. Kaip atrodo, 
arabai turės skaitytis su isto
rine tiesa ir pripažinti naują 
valstybę, žydų tėvynę. Susi
taikymas su Egiptu atidaro 
duris taikai su kitomis ara
biškomis šalimis.

Kiekvienas protingas žmo
gus naujajai ^ydų valstybei 
palinkės tik laimės ir pasise
kimo .

Pašovė Berniuką
Vienas 15-kos metų berniu

kas pašautas ir kartu su ki
tais dviemis areštuotas New 
Yorke. Sakoma, kad juos po
licija pastebėjusi važiuojant 
“skolintu- ’auto. Laike pašo- 
vimo jie bėgo pėfcti.

LICENSES 
Wholesale ąnd Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby piven that Lacenae No. 
L 5^38 has l>een issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4906—Sth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

EPSTEIN’S LIQUOR STORE, Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5166 has been issued to the under
signed to sell wine and liquor at retail 
under Section 107 <<f the Alcoholic Beverage 
Control Law at 83A Livonia Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PHILIP & SAMUEL FADER 
dba Friendly L’quor & Wine

Miami, Fla.
LLD 75-tos Kuopos 
Nariu Žiniai ' i *■Kuopos susirinkimas turėtų 
įvykti kovo (March) 6 d., sek
madienį, kaip reguliariai įvyk
davo po pirmo pirmą sekma
dienį.

Dabar kovo 6 d. neįvyks, 
iš priežasties, kad 6 d. bus 
kuopos parengimas - piknikas 
pas Mockų. Visi nariai įsitė- 
mykit ir praneškit kitiems. 
LLD 75 kp. susirinkimas įvyks 
savaite vėliau, kovo* 13-tą d., 
paprastoje .vietoje, pas dd. 
Paukštaičius. Nariai kviečia
mi skaitlingai susirinkti ir pa- 
simokėti narystės duoklės už 
19 49 metus. Taipgi kviečiami 
visi lietuviai dalyvauti kuopos 
piknike 6 kovo, pas ponus 
Mockus ūkyje. Antanuk.

Lawrence, Mass.
^American Woolen Co. 1948 

metais padarė pelno 1 (> milio
nų dolerių, ant Šero išmokė
jo po $15.88 pelno. Tai kam 
gerai gyventi! O kiek dar
bininkai uždirbo, kiek jie su
taupė ?

Kuomet unija pareikalavo 
pakelti darbininkų algas, tai 
kompanijos viršininkai nesavu 
balsu šaukė, kad jie niekaip 
negali darbininkų algas pa
kelti, taip unijos vadai ir pa
liko tą reikalą ant “Dievo va
lios.” Eiliniai nariai patys tu? 
retų daugiau kreipti atydos į 
savo reikalus.

S. Penkauskas.

LEGAL NOTICE
EBANK WILKAS 
PAVELDĖTOJAMS

Žemiau pasirašiusysis, sulyg įsa
kymo Orphan's - Court of Allegheny 
County, Pennsylvania, Pittsburgh’e 
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. z Valst. atvyko birželio-June 
20, 1910 ir mirė liepos 2, 1947, gy
veno Wilmerding, Pennsylvania. In
formacijas apie jo šeimą ar pavel
dėtojus siųskite Lester K. Wolf, 
Attorney,' 730 Oliver Building, Pitts
burgh, Pennsylvania.

Pasikorusį
Hotel York, New Yorke, 

rast,a ant paklodės savo kam
baryje kabant negyva, nuoga 
moteriškė ,apie 40 metų. Spė
jama, kad ji esanti Evelyn 
Totten iš Hightstown, N. J.

PAJIEŠKOJIMAI
Aleksandra Matulaitienė, brolio 

Antano žmona paieško Petro Matu 
levičiaus, (tėvo vardas Antanas) 
gimęs šidlavoje. Paskutiniais laikais 
gyveno Chicagoje. Prašome jo pa
ties atsišaukti, arba asmenys, ku
rie žinote apie jį, praneškite seka
mu antrašu: Aleksandra Matulaitie
nė, 33 Connaught Ave., Halifax, 
'N. S., Canada. (47-48)

Marytė Urbaitytė, po vyru Rau- 
penienė,’ kilus iš Šūkių apskrities 
Lcmbudžių vienkiemio, paieško Vin
co Yurgelevičiaus, kilęs iš Šakių ap
skrities, Ilgavos parap. Į> Ameriką 
jisai atvyko " apie 1905 m. Yurgele- 
vičienės, sūnaus Vinco ir dukters Flo- 
rantinos prašomi atsišaukti, arba 
žinanti apie juos pranešti sekamu 
adresu: Marytė Urbai tienė-Raupe- 
nienč, Victoria General Hospital, 
Halifax, N. S„ Canada. (47-48)

NOTICE is hereby giver, that License No. 
RL 5705 has been issued to the under
signed to sell beer, wif.e and liquor at 
retail under Section 107 of the Alcoholie 
Beverage Control Lew at 891 Grand St!, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be’ consumed on the premises.

STANLEY ADOMAITIS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3175 has been issued to the un
dersigned to sell beer, wine and liquor 
at retail under Section 107 of the Alcoho
lic Beverage Control I^iw at 434 Hum
boldt St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed op the premises. 
MATTHEW HOCCIO & MJCHAEL BOCCIO 

Casa Bella

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2132 has been issued to the un
dersigned to sell beer at retail under’ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4319-— 18th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed or. the premises.

SAUL SILVERMAN & 
SIDNEY LON DA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6219 has been issued to the un
dersigned to sell beer, wine apd liquor 
at retail under Sectton 107 of the Alco
holic Beverage Control Law at 502 Grand 
St., B/>rough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

STANLEY MISIŪNAS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 635 has been issued to the un
dersigned to sell beer, wine and liquor at 
retail under Sectioi) 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 147 Thames St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be’ consumed on the premises.
JOHN WIGNES & JOSEPH SHAPOUS 

Thames Ind. Rest.

NOTICE is hereby given that License N<5. 
No. RW 313 has been issued to the un
dersigned to sell beer and wine at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control- Law at 270 Smith St., Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SABINO J. CUTRONE 
Harmony Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4827 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at 
retail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 196 Johnson Ave., 
a-k-a 147 Humboldt St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the i>romises.
; ■* VITO L1CAVOLI
. «/< Rex Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1448 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section J07 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1552 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SYDELL LEVY

>)
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LAISVĖS 
SPAUSTUVĖ

GALI ms PATARNAUTI
✓ i

Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas. tik jums yra rpikalinga 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 darbūs draugijų 
parengimams. Hesivelinkite 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 
prieinaipos. v

Reikalu spaudos darbų rašykite:

\

i

£

£
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LAISVE-
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

£
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

4te SO. 4th ST.,
■ Cor. Hewes St. '

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI. >

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

TCęl. EVergreeų 7-6238 p

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. DailyPirm., Vas. 28, 1949

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue :

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. J
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

Visose dėlyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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Valandos:

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Laidotuvių Direktorius

Valandos:šešios

pa
ti Ž-

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

pradžia 
Muzika

va- 
n li
tas 
to-

pačias raštines reikia 
ir norint gauti pensi- 

taipgi

Išduota kontraktas $134,842 
sumai tolimesniam gerinimui 
Meeker Ave. ekspresinio ke
lio.

Šioje vietoje jau 
nėta, kad bedarbių 
daugėja. Tas buvo

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai. 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

Glenwood Houses, 1,188 
šeimų talpinančio projekto, 
statyba kainuosianti $9,428,- 
796. Pirmieji apartmentai bū
sią gatavi ateinančią jžiemą.

i

New York. — Jau 
dienos kai nuolat smunka 
WaH S try to .serai.

laikų.
L. M. Drs. Stengei; & Stenger

Optometrists 
394-398 Broadway
Brooklyn, N, Y.

Tel.'ST. 2-8342

Manager

JOHN A. PAULEY

— pareiškė, 
darbo bus 
taip ilgai, 

su unija ne-

Ill AINSLIE STREET 
( Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 4-3049

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N.. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

savo giminaičius
Varpo Kepyklos

ta pačia proga at-

visiškas 
daik- 

bazare ir pasi-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
r gerai Patyrę barberiai

g

Fotografas 
^Traukiu paveikslus familijų, ves-:: 

tuvių, kitokių grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
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. GLenmore 5-6191

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas 
kovo 1 d., 8v. v. šapolo-Vaiginio
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Nariai ateikite ir užsimokėkite duo
kles. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti į kuopą. —- P. Babars- 
kis. (48-49)

g BROOKLYN |

iLABOR LYCEUM!
§ DARBININKŲ ĮSTAIGA Ž 
V uIfSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-§ 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.S 
■" Puikus steičius su naujausiais g

įtaisymais. S
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS įį 

Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842 į

Lankėsi Malonus 
Svečias Ant. Staniulis

Praėjusį penktadienį Laisvė
je lankėsi malonus svečias, 
farmerys Antanas Staniulis, iš 
Hamden, N. J. Užsimokėjęs 
Laisvės prenumeratą, jis pri
dėjo dienraščiui ir $5 auką. 
Tai 30 metų dienraščio jubi
liejui atžymėti!

Kalbamės su svečiu apie 
orą, apie farmerių reikalus. 
Pagaliau prieiname ir prie 
Laisvės bazaro.
t—Bazare negalėsite būti?

—Vargiai. Per toli nuo jūs 
gjwename.

Sustoja jis, pagalvoja.
—Ką gi- galėtume jūsų ba

zarui paaukoti? — pagaliau 
klausia jis.—Kiaušiniai tiks?

—Kodėl ne? Viskas baza- 
rui tinka, o kiaušiniai—švieži 
kiaušiniai—ypačiai svarbu.

Eina jis savo vežiman, iši
ma keturis tuzinus kiaušinių.

—Tai bus bazarui. Pamir
šau, galėjome ir kokį sūrį su
spausti.

O tie kiaušiniai, jų didu
mas: vienas tuzinas sveria 
daugiau negu pustrečio svaro! 
Tai yra vištos kiaušiniai, 
atrodo^ kaip žąsies!

Pasisiūlėme kada nors 
saros metu pas Staniūlius 
vykti į svečius ir pamatyti 
ypatingas jo vištas, kurios 
kius kiaušinius padeda.

Bedarbių Daug, Bet 
įsakyta Skūpauti 
Jiems Pašalpos

buvo 
skaičius 

patvirtin
ta ir paties miesto labdarybės
departmcnto komisionieriaus 
raportu, kurio ištraukas matė
me Laisvėje. ,

Tačiau dirbantiems pašal
pos davime biednuomenei įsa-1 
kyta skūpauti,/ visomis išgalė
mis bandyti neprileisti naujai 
prašančiųjų prie pašalpos. 
Neseniai pravestuose socia- 
liams darbuotojams (investi- 
gatoriams) keturių dienų 
kursuose darbuotojus specia
liai tam ruošė, žodžiu teik
tose pamokose įsakyta, maž 
daug, taip:

Nuėjus pas didelę šeimą ty
rinėti, radus tris ar daugiau 
vaikus gulint vienoje lovoje, 
neteikti ekstra lovų, jeigu jie 
nepareikalaus, nors pašalpų 
įstatymą yra numatyta duoti. 

Jeigu pašalpgavis gaus dar
bą, kuriame moka mažiau al
gos, negu gavo pašalpos, ne
primokėk trūkstamosios dalies 
pašalpa, jeigu nepareikalaus. 
O jei pareikalaus, neskubėk- 
duoti pašalpos, patark pa
laukti ir bandyti gauti nakti
ni darbą, dasidirbti tą trūkiv- 
mą.

Jeigu pašalpgavis reikalau
ja nuostatais numatytų ir jam 
teisėtai priklausančių gauti 
priedų, pirm davimo pati
krink, ar jis kartais negalėtų 
apsieiti su paskola.

Kitais žodžiais, negalįs gau
ti darbo, nepaeinąs po* socia- 
lės apdraudos įstatu, negau
nąs nedarbo apdraudos as
muo, arba išbaigęs tą apdrau- 
dą, bus verčiamas prašinėti 
pas savo draugus ir pažįsta
mus paskolų, kurias jis nenu
mato galimybės atsiteisti. O 
tai lygu elgetavimui—aršiau 
už elgetavimą.

Ta - politika, pastebi socia- 
Jiai darbuotojai, jau vedama, 
ne nuo šiandien. Ne veltui 
miestavosios “flophouses” 
šiandien talpina kita tiek vai
kų, negu jose buvo pirm ko
misionieriaus Hilliardo

P.

Brooklyniečiai, Eikite 
. Į Bazarą!

Kai šią dienraščio laidą 
brooklyniečiai nusipirkę ant 
standų skaitys, tai Laisvės ba
zaras dar tebesitęs. Nes 
Brooklyne pirmadienio Lais
vės laida būna ant laikraščių 
standų šeštadieniu vakarais.

Brooklyniečiai, skaitydami 
pirmadienio Laisvę, nusipir
kę ant ^tando, dar turės pro
gos du vakaru būti bazare: 
šeštadieni ir sekmadienį—va
sario 26 ir 27-tą.

šeštadienį bazaro pradžia 3 
vai. po pietų. Muzika nuo 6 
vai. vakaro. . •

Bazaras Labai Gražiai 
Atrodo ir Vyksta

Šiuos žodžius rašant, šešta
dienio rytą, vasario 26-tą, pir
masis Laisvės bazaro vakaras 
buvo jau praėjęs, bet malo
nus bazaro vaizdas tebemirgė
jo akyse. Bazaras, kaip ir 
kas metai (dar labiau šiemet) 
turtingas moterų rankų dar
bo gražumynais.

Kaip atsineša į juos publi
ka?

Pirmu vakaru labai daug jų 
išgaudė. Nors, mūsų publika 
rte milionieriai, tačiau grožei 
nesigaili ir sunkiai uždirbtų 
skatikų, nes jais įsigyja k ą 
nors gražų, pagerbia mūsų 
seselių sunkų darbą ir pare
mia dienraštį Laisvę. Vargiai 
būtų kas ir likę iš tų gražme
nų kitai dienai. Tačiau, mo
kėdamos dirbti, moteiys mo
ka ir biznį vesti—kai ką dėžu
tėse nuslėpė kitoms dienoms, 
ir daug ko nauja dar tikėjosi 
gauti likusiomis bazaro dieno
mis (26 ir 27 vasario), kad 
ir paskutinių dienų svečiams 
būtų gražu ir įvairumo pirki
ni u,os e.

šiemet nepaprastai turtingai 
pasirodė jaunosios moterys- 
merginos, LDS Sorority, įsi
rengusios savo “booth” greta 
muzikantų pastolio, pačiame 
gale salės. Už jų dovanų ei
lėje išdėstyti bendrieji bazaro

Budžeto Taryba įsteigė 
Tris Naujas 
Teisėjams Vietas

Miestavoji bu.džeto taryba,, 
neatsižvelgdama, i Piliečių li
nijos protestus, nutarė įsteig
ti tris priekinius Special 
Sessions teismus, kuriems ga
lės miesto valdininkai paskir
ti po du savo parinktinius 
sėju s.

Teisėjais tiems teismams 
prastai skiriami politiniai 
sipelniusieji ar galintieji atei- i 
tyje patarnauti valdininkams I 
asmenys. Numatoma naujiems 
teisėjams mokėti po $15,000 
metams.

Superiai Gavo 
Algų Pakėlimą

Bronx dalyje buvęs paskelb
tas 25 bH dingų superintenden
tų ir valytojų streikas baigėsi 
tą pačią dieną praėjusį ket
virtadienį. Jiems pridėjo po 
$3 daugiau algos visiems ben
drai. Unija iš kaito reikalavo 
pridėti po 20 nuošimčių. Strei
kavusiųjų superių mažiausia 
mokestis buvo po $32.50' per 
savaitę, o didžiausia mėnesio 
alga' $180.

Sekmadienį bazal’o 
1-mą vai. po pietų, 
nuo 6-tos vai. vakaro.

Sekmadienį įvyksta
išpardavimas suaukotų 
tų. Būkite 
naudokite išpardavimo proga.

Puikiausius pietus jūs galite 
I gauti bazare šeštadienį ir sek
madienį per ištisą dieną: viš
tienos, keptos veršienos, jau
tienos, gerų kilbasų, varškė
čių, kugelio, silkių ir daugybę 
kitokių gerų gaspadinių pri
gamintų valgių.

Įžanga bazarui tik 4()c.

daiktai. , Po tų seka Moterų 
Apšvietos Klubo taip pat tur
tingas ir puošnus stalas. Ar
čiau durų eilėje — adminis
tracijos stalas, kur priimamos 
ir užregistruojamos dovanos. 
O pats kampinis stalas ties 
baru apkrautas skanumynais 
‘—kumpiais, lašiniais, grybais, 
saldainėmis ir kitais dovano
tais išleisti • išparduoti val
gomais produktais.

Gimnastų salės antrasis 
kraštas ir visas didelis vidu
rys paliktas liuosas, šokiams. 
O visgi buvo patogiai užsi- 
pildęs linksmais šokėjais, nors 
pirmasis bazaro vakaras buvo 
darbo vakaras ir lietingas. Vi
sais vakarais bazare š'okiams 
groja Jurgio Kazakevičiaus 
orkestras.

Aido Choras, vadovybėje 
savo mokytojo Jurgio Kaza
kevičiaus, pagražino bazarą ir 
palinksmino jo dalyvius vy
kusiai sudainuotomis daino
mis .

į Ties durimis, gale salės, 
i įrengtas baras neleidžia skųs
tis sausumu tam, kas mėgsta 
šaltą atgaivą. O kam reikia 
karšto gėrimo ar valgio, tas 
tik vieneriąis laiptais patrau
kia žemyn į restorantą, kur 
jau pirmą vakarą buvo dešrų, 
kopūstų, hamių, kelių rūšių 
pyragų, pajų; kavos, pieno. 
Dar ne visko turėta, ko ndvė- 
ta. Ir tai ne dėl gaspadiriių 
kaltės — iš krautuvių prista
tė tūli)s užsakymus per vėlai, 
kad -galėtų pagaminti tai die
nai.

Bazaro laikotarpiu Laisvė 
. veda ir visą restoranto biznį.

Iš pirmojo vakaro bazaras 
atrodė šauniai. Rep.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer
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Egzaminuojant Akis,:
Rašome Receptas :

Darome ir Pritaikome Akinius

Social Security Prašo 
Pranešti apie Vedybas

“Taip, mes labai domimės 
vedybomis,” sako Mr. Kopė-- 
man, vedėjas tos įstaigos raš-

258 Broadway, Brook
pat įspėja, jog 
norėtų įsibriau- 
vedybinėn puo-

tinęs, 
lyne. Ir, čia 
ne dėl to, kad 
ti kieno nors 
ton, bet—

Nori žinoti apie pakaitas 
moterų pavardės dėl apsivedi- 
mo ar divorso.

Pranešimas apie pakaitą pa
vardes reikalingas ne vien 
Įstaigai, bet ir pačiai pakei
tusiai pavardę. Kartais pa
keistą pavardę moteris paduo
da tiktai darbe. Gavusi iš 
šapos kortelę su nauįa pavar. 
de socialio saugumo įstaiga 
paskaito seną savo narę nau
ju asmeniu, užveda naujus re
kordus, kuriems senieji darbo 
kreditai nepriskaityti. . Ir tik 
iškilus kokiam nesusiprati
mui tas viskas išsiaiškina. 
Naujų rekordų užvedimo, pa
laikymo ir paskui suvedimo su 
senaisiais į vieną darbas ir lė
šos nueina veltui, susieikvoja.

Įstaigos iždui sveikiau ii 
apdrausta j ai saugiau pavar
dės pakeitimą pranešus įstai
gai tuojau, kuomet ta pakaita 
įvyksta.

Broadway raštinė, netoli 
nuo Havemeyer St., Williams- 
burge, aptarnauja visais rei
kalais visus( tuos, kurių paš
to zonos numeriai yra 6, 11, 
21, 22, 27. Gyvenantieji ki- 
tdse zonose galite rasti savo 
raštinės 
gose.

Į tas 
kreiptis 
ją sulaukus 65' metų, 
dėl ąp d raudų gavimo našlėms 
ir našlaičiams, arba gauti 
vienkartinę sumą tiems, kurie 
rūpinosi apdrausto asmens 
palaidojimu, padengė jo lėšas.

MATTHEW A BUYUS 
(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Praėjusią savaitę lankėsi 
Laisvėje Domininkas ir . Jo
sephine Burbai iš Stamford, 
Conn. Juodu atvežė savo ir 
tūlų kitų stamfordiečių dova
nas dienraščio Laisvės haza
rd i.

Penktadienj lankėsi Juozas 
Grabauskas iš Frackville, Pa. 
Atvykęs atlankyti čionai did
miesčio srityje (ankančią mo
kyklą dukrytę Frances, pabu
vojęs pas 
Balčiūnus, 
savininkus 
lanke ir laisviečius, taipgi 
Laisvės kaimyną Praną Domi- 
kaitį, "Lorimer Restoranto na
vininką.

Abieji svečiai žadėjo daly
vauti dienraščio Laisvės baza
re, vykdomame per tris die
nas (vasario 25, 26 ir 27-tą), 
Liberty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 11 Oth Street/ 
Richmond Hill.

Ekspreso ‘Slowdown” 
Tebesitęsia

Railway Express siuntinių' 
darbininkai tebetęsia savo 
“slowdown,” kuris veik visai 
sustabdė prekių judėjimą New 
Yorke.

Unija—AFL Brotherhood of 
Railway Clerks 
kad sulėtinimas 
praktikuojamas 
kaip ilgai firma 
susitars.

Vyriausiais reikalavimais 
yra: 40 valandų savaitės, 25 
centų priedo mok esti es per 
valandą; pakaitų darbo sąly
gose. Firma derybas vilkina 
jau dešimtis mėnesių, tad dar
bininkai nusprendė, kad firma 
nenori susitarti.

Unija įspėjo firmą, kad jei
gu nositars, sulėtinimas darbo 
plis ir į kitus miestus.

- STANLEY ZUBAVICIUS 
Akountentas

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Elektros Darbininkai Veik 
Vienbalsiai Už Streiką

Consolidated Edison Co. 
darbininkai praėjusį ketvirta
dienį savo masiniame susirin
kime išklausė savo unijos pra
nešimų apie savo pasiruošimą 
streikui, pasekmėje narių vi
suotino bajsavimo streikuoti 
ar nestreikuoti.

Už streiką pasisakė 14,410 
darbininkų, prieš streiką 329.

Minia susirinkusių unijistų 
pripijdė didžiulę. Manhattan 
Center salę ir keleriopai tiek 
netilpusių salėn, stovėjo gat
vėje, klausydamiesi garsiakal
biais perduodamos išlaukini 
mitingo eigos. /
Paskutiniai Balsavusieji 
Taip Pat už Streiką

Praėjusį penktadienį 
buvo skaitliuojami balsai pa
skiausia balsavusių—tų, kurie 
dirba vakarinį šiftą nuo 4 iki 
12 nakties. Dar ne visų 28,-( 
000 darbininkų balsai buvo Į 
baigti surokuoti. Tačiau su- 
rokuotų buvo 20,279 už strei
ką, tik 373 prieš strei'ką.

tcbe-

Pasinaudokite gera proga įsigijimui
tlabai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges

IT AT?ITT PIT 895-897 BroadwayJLTj/TTvJL? JI • Brooklyn 6, N. Y.
JOSEPH N. ZAYAN, Rep.

Kurie užeis su (Uuo skelbimu, gaus nuolaidą kainose.
/ EVergreen 8-2439r2240

ini

JOSEPH BALTAITIS 
BAR & GRILL

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

. • . DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
\ »

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms,

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

SI?

TT TDD’fi D I I? 411 GRAND- STREETLUir. □ 13Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS - ■ '

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

(■

B

H

d

s

i
Peter Kayiskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI \

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE ,

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7.DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE

to- 
vėl 
pa-

Darbininkams parodžius 
kį vieningumą, kompanija 
buvo pašišaukuBi 'uniją ir 
siūliusi panaujinti derybas. x

Unijos — CIO Utility Work
ers Lokalų 1-2 viršininkai 
įgalioti skelbti streiką bile ka
da pradedant ateinančiu tre
čiadieniu, kovo 2-ra, jeigu fir
ma iki to laiko nebus išpil
džiusi darbininkų reikalavi
mų. 
i

Maisto Kainos 
Vėl Keliamos

Daugmeniškai prekiaujanti 
maistui produktais didžioji 
Dun & Bradstreet firma skel
bia savo kainoraštį', kuris ro
do, kad maisto produktų kai
nos paskiausiomis savaitėmis 
vė»l aštriai pasuko aukštyn. 
Buvę švenčių sezonu pasireiš
kimai nuolaidų tūliems pro
duktams sutirpo iš naujo ke
liamose kainose ant kitų pro
duktų.

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith.>Daily)- Pirm., Vas. 28, 1949
■ V
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BROOKLYN, N
Tel. EVergreen 4-9612




