
Šių laiku gėda ir tragedija.
Bet žmonės nenurims.
Kova už teisę gyventi. '
Viso blogo šaltinis.
Praeis, kaip tamsioji naktis.

Rašo A. BIMBA

šiuos krislus rašau penkta
dienio ryte. Radijo komenta
torius šį rytą beveik visas pen
kiolika minučių pašventė Kul
tūriniam Kongresui dėl Tai
kos. Plūdo jis ir niekino tą 
sąskridį, kaip tik išmanė. 
Sakė, kad bus baisi demons
tracija prieš Kongresą. Poli
cija leisianti Kongresą pikie- 
tuoti neribotai. įsteigta pir
mosios pagalbos stotis prie 
Waldorf viešbučio. Stačiai 
kurstoma prie kruvino susi
kirtimo. ’

tai gadyne, tai 
Nebevalia kal- 
Kalbėsi už tai-

Tai laikai, 
padūkimas! 
bėti už taiką, 
ką, už gelbėjimą pasaulio nuo
naujos katastrofos, būsi ap
šauktas raudonuoju arba jų 
sankeleiviu. Ir niekins tave 
jie, ir kolios, ir uis. Tavo 
pilietinės ir žmogiškosios tei
sės nieko nebereikš, pasiliks 
bejėgės ir bevertės!

Už naują karą gali kalbė
ti ir agituoti. Gali sušilęs ant 
kampo arba salėję šaukti, ar
ba laikraščio bei žurnalo špal- 
tose agituoti, kad reikia lėkti 
ir atominėmis bombomis pa
versti į pelenus Maskvą, Le
ningradą, Kauną, Rygą, Var- 
šavą, Budapeštą. Už tai bū
si pagerbtas ir aukštai pakel
tas. Būsi paskaitytas Ame
rikos ir žmonijos mylėtoju, 
geros širdies, kilnių jausmų 
žmogumi. Girs tave komer
cinė spauda, pasitikės tavimi 
vyriausybė, laimins tave kar
dinolas Spellman, poterius už 
tave kalbės kunigas Balkūnas.

Tik kalbėk už karą. Tik 
agituok už nušlavimą nuo že
mės paviršio jau nebe vieną 
kraštą su dviem šimtais mili
jonų gyventojų, bet pusę tu
zino kraštų, pradedant Lietu
va ir baigiant beveik visa di
džiąja Kinija.

Bailiai pabunga ir nutilsta. 
Bailiai lenda po puodu. Jie 
sako: Prieš tokį baisų vėją 
pūsti nebegalima ir nebeap
simoka! Tegul bus, kaip bus! 
Kam man savo kailį statyti 
pavojun! Geriau šoksiu pagal 
muziką !

Bet juk pasaulis nesusideda 
vien iš niekšų ir bailių. To
li gražu. Milijonai ir šimtai 
milijonų žmonių neapkenčia 
ir nenori naujo karo, juo la
biau karo, kuris nebepaliks 
plytos ant plytos, akmens ant 
akmens. Jie nori gyventi. 
Jie trokšta gyventi.

To troškimo niekas neuž- 
To siekimo niekas ne- 

Nepaisant triukš- 
siautčjimo ir siuti- 
taikos ir ramybės 
judėjimas* už tai-

gesins, 
stitriukins. 
mo, alaso, 
mo prieš 
šalininkus,
ką ir ramybę pasaulyje geros 
valios žmonėms eis, vystysis ir 
augs bef sustojimo.

Kova prieš naują, nepatei
sinamą karą, kova' prieš ka
ro kurstytojus, kova už pa
stovią pasaulinę taiką,
ko’va už teisę gyventi, už tei
sę pasilikti žmogumi su pro
tu ir jausmais.

yra

Iš kur'kyla tas alasas prieš 
taikos šalininkus? Kas gim
do karo isteriją?

Viso to blogo šaltinis yra 
kapitalizmas. Jis paseno. Jis 
jau davė dvi skerdynes. Jis 
pasidarė pažangos ir žmoniš
kumo stabdžiu. Istoriniai kal
bant, jis gyvena paskutines 
dienas. Tik prieš trejetą de- 
sėtkų metų su viršum jis'vieš
patavo visam pasaulyje.

. Bet kaip 
šiandien 
ka.

jo
Nebeturi

(Tąsa 5-me pust)
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Sovietai Neatsrginkluoja 
Karui, Pareiškė Fadejevas;
Smerkė Karo Kurstytojus

Iš Komunistų Teismo

Negras Mokslininkas, Vakarų Afrikos Delegatas, Skundėsi, 
Kad Amerikos Valdininkai Kvotė llj “kaip Kriminalistą” .

New York. — Sovietų 
Sąjungos ir kitų kraštų de
legatai Kultūrinei - Moks
linei Konferencijai dėl tai
kos kalbėjosi su spaudos at
stovais praeitą penktadienį 
Waldorf Astoria viešbuty
je.

Rašytojas Aleksandras 
Fadejevas, vienas septynių 
sovietinių delegatų, atsaky
damas į reporterių klausi
mus, pareiškė:

— Rusija neatsiginkluo
ja karui. Jūs patys gerai 
žinote, jog Rusija paleido 
daug vyrų iš kariuomenės, 
ir jos armija yra taikos sto
vio būklėje.

Fadejevas, vardų nemi
nėdamas, smerkė karinę 
Atlanto santarvę ir grasi
nimus atominėmis bombo
mis. Jisai sakė:

— Atrodo, jog nepaisant 
baisiųjų pastarojo karo pa
mokų, didieji moksliniai ir 
techniniai atradimai yra 
taikomi ne žmonijos nau
dai, bet tolesniam civiliza
cijos vaisių naikinimui ir 
žudymui milionų vaikų, mo
terų ir sefielių.
' Taip, keliose šalyse yra 
žmonių, kurie reikalauja 
ginklų jėga išspręsti tarp
tautinius klausimus ir skel
bia savo tautinę viršenybę 
prieš kitas tautas. Armijos 
ir ginklavimasis, matomai, 
ne mažėja, bet diena dienon 
didėja.

Organizuojama kariniai 
blokai, kurie gręsia baisiais 
pavojais tautų sugyvenimui 
pasaulyje: ir vienur bei. ki
tur pakyla naujos karo, liep
snos.

Su laikraščių atstovais 
taipgi kalbėjosi Lenkijos, 
Jugoslavijos ir kitų kraštų 
delegatai.

Profesorius Shapley pas
tebėjo, kad dauguma dele
gatų iš Sovietų Sąjungos ir 
kitų rytinės Europos šalių.

— Dėl to kaltas tik Ame
rikos valstybės departmen- 
tas, — sakė Shapley. — 
Mūsų, valstybės departmen- 
tas atsisakė įsileisti keturis 
anglų delegatus ir visus 
delegatus iš Franci jos, Ita
lijos, Venezuelos, Brazilijos 
ir tūlų kitų kraštų.’
Vakarų Afrikos Delegatas 

Nerado Laisvės
Negras mokslininkas Ra

phael E. G. Armattoe, dele
gatas iš “francūziškos” Va
karu Afrikos, skundėsi:v 7

— Kuomet aš atvykau 
šion šalin, tai ateivybės 
valdininkai . kvotė mane, 
kaip kokį kriminalinį nusi
kaltėlį. Pirm atvykimo aš 
klaidingai manįau, kad de
mokratija ir žodžio laisvė 
yra' įgimta Amerikos žmo
nių teisė .. .

Prof. Armattoe yra di
rektorius Lomeshire Moks
linių Tyrinėjimų Centro 
Šiaurinėj Airijoj.

New York. — Policinis 
šnipas Louis Budenz teisme 
prieš vienuolika komunistų 
vadų “sviečijo,” būk pagal 
Komunistų Internacionalo 
įsakymą 1945 metais buvo 
Politinė Komunistų Sąjun
ga perorganizuota atgal j 
Amerikos Komunistų Par
tiją. Tas “svietkas” nesi
skaitė su faktu, kad Komu
nistų Internaciorvalas pasi
naikino- 1943 metais. 1 '

Budenz tęsė savo, -išgal
votą pasaką, būk Komunis
tų Internacionalas atsiun
tęs Gerhardtą Eislerį kaip 
“bosą” amerikiniams ko- 
komunigtams perorganizuo
ti. Budenz taip pat nuo au-

sies, be jokių faktinių pa
rodymų, sapaliojo, būk pa
gal Eislerio įsakymą Wm. 
Z. Fosteris, dabartinis Ko
munistų Partijos pirminin
kas, pakeitė, savo poziciją 
ir vadovavo Komunistų 
Partijos atkūrimui.

Eisleris, prieš - naciškas 
kovotojas, pabėgęs nuo Hit
lerio kirvio, ’yra laikomas 
deportavimui į Vokietiją, 
bet jo nedeportuoja, o laiko 
teismams, esą, už “Kongre
so paniėkinimą” ir už ne
tikrus atsakymus į klausi
mus aplikacijoj dėl paspor- 
to.

Eisleris kartotinai prašė 
leist jam Vokietijon sugrį
žti.

Valdžios Komisija Užtikrina 
Darbą Streiklaužiams

Washington. — Valdinė 
Darbo Santykių Komisija 
nusprendė, kad unijos na
riai negali atsisakyti dirb
ti sykiu su streiklaužiais- 
neunijistais tokiuose atsiti
kimuose, kur streikas veda
mas, girdi, kaip “boikotas 
prieš kitą kompaniją.”

Valdinė komisija padarė 
tą sprendimą prieš Darbo 
Federacijos unijistus, Mont
gomery Fair kompanijos

darbininkus Alabamoje.
Kompanija priėmė darbų 

užsakymus iš Bear Bro
thers, streiklaužiškų staty
bos kontraktorių. Federaci
niai unijistai nenorėjo at
likti streiklaužiam darbų. 
Tuomet Montgomery kom
panija ėmė samdyti skebus. 
Todėl federaciniai darbinin
kai ir paskelbė t streiką 
prieš juos, kaipo nepriklau
sančius unijai.

Cleveland, Ohio
Mirė K. Romandienė

Penktadienio rytą, kovo 
25 d., mirė Konstancija Ro
mandienė, apie 60 metų am
žiaus, žmona Viktoro Ro- 
manclo. Pašarvota pas lai
dotuvių direktorių Vilkelį, 
6202-4 Superior Ave. Lai
dos antradienį, kovo ^9-tą.

Pirm mirties Konstanci
ja Romandienė prašė drau
gų ir giminių nepirkti jai 
gėlių. Pakartotinai prašė tą 
sumą geriau paaukoti dar
bininkiškam judėjimui, nes 
ji giliai atjautė sunkius 
darbininkų judėjimo užda
vinius.

Šią žinią Laisvei telefonu 
pranešė pats Viktoras Ko
mandas.

Draugė'Romandienė visą 
savo gyvenimą, iki sunki, 
ilga liga prislėgė,' buvo vei
kli, sėkminga iš eilinių ki
lusi vadovaujanti darbuoto
ja savo kolonijoje. Jos ank
stoka mirtis yra didis nuo
stolis.

Reiškiame užuojautą drąu- 
guij Romandui, dukrai 
Stripeikienei su šeima ir 
kitiems velionės artimie
siems.

Jankiai Nuskandinę 
Kiny Šarvuotlaivi

Ki-

uoste,

Nanking, Kinija. — 
nu komunistai tvirtina, jog 
amerikonų submarinai nu
skandino šarvuotlaivį “Čun- 
gking,” Hulutao 
Mandžūrijoj.

Tai buvo Anglijos duotas 
šarvuotlaivis Kinijos tauti
ninkams. Pastaruoju laiku 
sukilo šarvuotlaivio jūrei
viai ir perplukdė jį komu
nistų - liaudininkų užimtan 
Hulutao uostam

Čiang Užgrobė $100,000, 
000 Valdžios Pinigą

Nanking, Kinija. — Ame
rikiniai korespondentai pra
neša, jog buvęs Kinijos pre
zidentas - diktatorius Čiang 
Kai-šekas, “pasitraukda
mas iš valdžios,” pasigrobė 
ir išsivežė 100 milionų 
amerikinių dolerių. Bet 
Čiango pavaduotojas tauti
ninkų valdžioje Li Tsung- 
jenas bijo teisman traukti 
ar, kitaip kliudyti Čiangą, 
su kuriuo eina daugelis ar
mijos vadų..

šiandien?, 
pamatai

jis ne
braš- 

tik
New Delhi. — Indijos 

valdžia ketina pašalint vi- 
1 sus komunistus valdininkus.

London, — Anglija žada 
dar labiau suvaržyti maši
nų pardavinėjimą Sovie
tam.

Rankin Siūlo Pensijas 
Tik I-jo Pasaulinio 
Karo Veteranams

Trukšmadariy Pikietai 
Prieš Intelektualų 
Taikos Konferenciją

Prof. H. Shapley Smerkia 
Šmeižikus Mokslininkų 
Konferencijos dėl Taikos

’Washington. — Pietinis 
demokratas kongresmanas 
Johnas R. Rankinas įnešė 
naują sumanymą dėl.senat
vės pensijų karo vetera
nams. Dabar jis reikalauja 
tiktai $72 per mėnesį Pir
mojo pasaulinio karo vete
ranams, sulaukiantiems 65 
metų amžiaus.

Kongresmanai pirm kele
to dienų atmetė pradinį 
Rankino pasiūlymą, kur jis. 
reikalavo po $90 pensijų 
per mėnesį visiems abiejų 
pasaulinių karų
nams, baigusiems 65 rpetų 
amžiaus.

Rankinas įsitikinęs, jog 
Kongresas užgirs naująjį 
jo Sumanymą.

Washington. — Danijos 
valdžia, pagal savo seimo 
nutarimą, įstojo į kdrinę 
šiaurės Atlanto santarvę, 
nukreiptą prieš Sovietų Są
jungą.

vetera-

New York. — Klerikalų 
ir kitų karo kurstytojų pi- 
kietininkai vaikščiojo ap
link Waldorf Astoria vieš
butį, nešdami savotiškas iš
kabas ir trukšmaudami 
prieš Kultūrinę - Mokslinę 
Konferenciją Taikai Palai
kyti. Jie. rėkavo, kad. tai 
esanti “komunistų” sueiga.

Pikietininkai apstumdė ir 
Queens, didžiojo New Yor- 
ko dalies, prezidentą James 
A. Burke, beinant jam į tą 
viešbutį, apšaukdami jį 
“komunistu.” Jie kliudė ir 
kitus pašalinius* žmones^ 
grūmodami sumušt kaip 
nužiūrimus “raudonuo
sius.”

Kada tru^šmadariams 
nusibosdavo vaikščioti, tai 
jie, davatkėlėms vadovau
jant, ' klaupė . ir poterius 
kalbėjo. '■ ''

Sukilimas Kinijos 
Tautininkų Armijoj

Šostakovičius Kalbės 
Philadelphijoje

Nanking, Kinija. -— Du 
Kinijos tautinirikų armijos 
pulkai sukilo prieš savo ko
mandą Kiangninge, 6 my
lios į pietus nuo sostinės 
Nankingo.

Pranešama, jog liaudi
ninkui - komunistai atėmė 
iš tautininkų Anking mie-

Yangtze 
150 mylių 
nuo Nar

stą, šiaurinėje 
upės pakrantėje, 
į pietų 
kingo.

vakarus

♦
Philadelphia. — Miesto 

valdyba davė leidimą masi
niam susirinkimui,, kuria
me balandžio 4 d. kalbės 
Dmitrius Šostakovičius, pa
sauliniai garsus sovietinis 
muzikos kompozitorius, Su
sirinkimas įvyks buvusiame 
Metropolitan Opera House. 
Jį rengia, Philadelphijos 
Dailininkų, Mokslininkų 
Profesionalų Taryba.

Pirmiau buvo atšaukta 
Šostakovičiui Town Hali sa
lė ir . vieno viešbučio salė.

i

Šostakovičius Linki .Amerikiečių Draugiškumo; Anglas 
Stebisi, Kodėl Amerika Neįleido Keturių Jo Draugų

nuo valstybės sekretoriaus , 
padėjėjo Geo. V. Alleno su 
paraginimu “smarkiai kal
bėti už demokratiją ir prieš 
totalitarizmą” (diktatūrą).

Todėl Cousins ir nukalbė
jo, būk ši tarptautinė Kul- * 
tūriniai-Mokslinę Konfe
rencija dėl Taikos esanti- 
amerikinių komunistų su- - 
galvota. Jis užgyrė klerika
lų ir kitų politinių atžaga
reivių “demonstracijas” 
prieš konferenciją. Bet Tai, 
girdi, “demonstracijos ne 
prieš taiką,” o prieš mažą 
politinę (komunistų) gru
pę, kuri esanti “ištikima 
ne Amerikai, bet svetimai 
valdžiai.”

Anglas Stebisi Karo 
Kurstymais Amerikoje

• Anglų delegatas, prof. 
Stapledon apgailestavo, kad 
Amerika neįsileido keturių 
kitų Anglijos mokslininkų 
ir menininkų. — Taigi tik 
aš vienas atstovauju šioj 
konferencijoj anglus ir vi
sus kitus vakarų europie
čius, — pareiškė Stapledo- 
nas. — Nesuprantau, dėl 
kokios klejonės buvo sulai
kyti anie keturi mano tau
tiečiai, tarp kurių nėra nė 
vieno komunisto.

Stapledonas stebėjosi, 
kaip sukurstytas karinis 
ūpas Amerikoje ir pasklei
sta nuomonė, kad trečias 
pasaulinisxkaras esąs neiš
vengiamas. , — Bet Angli
joj niekas netiki, būk tas 
karas neišvengiamas, — sa
kė Stapledonas, pridurda
mas: — Jeigu ir kiltų .nau
jas pasaulinis karas, tai 
anglai nekovotų taip visa 
širdžia prieš Rusiją, kaip 
jie kovojo prieš Vokietiją.

Kubos Delegatės Kalba
a Kubos delegatė, poete 

Myrta A ugi r re apgailesta
vo, kad Jungtinės Valstijos- 
įleido tik du Lotyniškos 
Amerikos delegatus — ją 
pačią ir Porto Riko atstovą, 
profesorių F. ‘Manrique 
Cabrerą. Myrta pareiškė:

— Tačiau aš drįstu svei
kinti jus visus ne tiktai Kū- ' - 
bos delegato vardu* bet ir 
vardu visų Lotyniškos Ame
rikos delegatų, kurie sulai
kyti nuo dalyvavimo šioje 
konferencijoje ,.. Laikyki- , 
mės geros valios link vieni ’ 
kitų. Tarnaukime taikai ir 
visai žmonijai.

Jugoslavijos. delegatas 
Jovanas Popovičius, poetas- t 
rašytojas, smerkė naujo ka
ro kurstytojus, vadindamas 
juos kultūros priešais.

New York. — Penktadie
nį vakare įvyko masinis 
bankietas Waldorf Astoria 
viešbutyje, pagerbti Kultū- 
rinei-Mokslinei Konferenci
jai dėl Taikos Palaikymo 
Pasaulyje. Kai profesorius 
Harlow Shapley perstatė 
septynis sovietinius, delega
tus, du tūkstančiai bankie- 
to dalyvių atsistojo ir ilgai, 
entuziastiškai sveikino plo
jimais ir šūkiais Sovietų 
mokslininkus, menininkus 
ir rašytojus.

Prof. Shapley, žymusis 
Harvardo Universiteto as
tronomas, pirmininkavo 
bankietui didžiojoj Waldorf 
Astoria viešbučio salėj, 
kaip tostmasteris. Shapley 
yra pirmininkas amerikie
čių Menininkų, Mokslinin
kų ir Profesionalų Tarybos, 
kuri sušaukė šią tarptauti
nę Kultūrinę-Mokslinę Kon
ferenciją Pasaulio Taikai' 
Palaikyti.

Kalbėjo Sovietų rašyto
jas - poetas Aleksandras A. 
Fadejevas, ir išgarsėjęs so
vietinis muzikos kompozito
rius Dmitrius Šostakovi
čius; vienintelis anglų dele
gatas prof. William Olaf 
Stapledon, amerikonas žur
nalistas Norman Cousins, 
Jugoslavijos, Lenkijos ir 
kelių kitų kraštų delegatai.

Shapiey’o Pareiškimas
Pirm perstatant kalbėto

jus, prof. Shapley pareiš
kė:

Tūli asmenys tyčia šmei
žia šią konferenciją, vadin 
darni ją pro-komunistine, 
sužiniai meluodami. Iš tik
rųjų gi ši konferencija ne
priklauso nuo jokios politi
nės grupės. Šion konferen- 
cijon yra “įsiterpę” ir de
mokratų, ir republikonų, ir 
progresyvių, ir komunistų.

šostakovičiaus Kalba
Šostakovičius, kalbėda

mas Sovietų delegacijos 
vardu, sveikino pažangiuo
sius amerikinės kultūros 
atstovus ir sakė:

— Mes einame išvien su 
jais kilniojoj taikos gyni
mo pareigoj. Džiugu mums 
sutikti geriausius Amerikos 
intelektualus. Aš esu tik
ras, jog ši sueiga patarnaus 
bendrajam mūsų tikslui. 
Geistina būtų sūmegsti sti
prius ryšius tarp šių dviejų 
tautų žmonių kultūros at
stovų. Tas draugiškumas 
prisidėtų prie taikos įkūri
mo pasaulyje. Turėtume pa
laikyti tamprius ir draugiš
kus ryšius, paremtus pasi
tikėjimu ir abipusiška pa
garba. Roma. — Italų Korhunis- 

tų Partijos vadas Palmiro 
Valdžios Užsakyta, Ameri- Toglįatti griežtai užginčijo

. kono Kalba prieš (
Konferenciją

Amerikonas Norman Cou
sins, Saturday, Review of 
Literature laikraščio redak
torius, pranešė gavęs laišką

klerikalų valdžios pasakos, 
būk ta partija sumažėjus* 
“700,000 narių”. Togliatti į 
parodo, jog Komunistų Par
tija tebeturi 2,200,000 na- v 
rių, kaip ir pernak
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. Svarbūs Uždaviniai Stovi prieš Angliakasius
Po dviejų savaičių pasitraukimo iš kasyklų, virš 400,- 

000 Amerikos angliakasių, atrodo,’kovo 28 d. grįš dar
ban.

Šios dvi savaitės nedarbo, atsiminkime, buvo neoficia
lus jų streikas, — streikas prieš sunkias, pavojingas ka
syklose darbo sąlygas, streikas prieš valdžios paskyrimą 
angliakasykhi inspekcijos direktorium angliakasiams ne
patikimo asmens, Dr. James Boyd.

Tiesa, Jungtinių Valstijų Senatas Boyd’ą tai vietai 
užgyrė, Boyd’as jau tapo prisaikdintas naujoms parei
goms, tačiau angliakasiai, pareiškę savo protestą, grįš 
darban. Jie gavo iš angliakasių unijos vadovybės įsaky
mą, tiesa, ne per entuziastišką įsakymą, grįžti darban.

Šis.dviejų savaičių neoficialus angliakasių streikas 
gražiai nuteikia kiekvieną darbininką tuo, kad jis buvo 
labai sąlydus. Visų angliakasyklų darbininkai, kurias iš
šaukimas palietė, vieningai laikėsi! Tai yra dar vienas 
įrodymas to gražaus solidarumo, kuris reiškiasi anglia
kasių unijoje!

Ragindama mainierius grįžti pirmadienį darban, uni
jos vadovybė jiems, vienok ta pačia proga pastebi: šios 
dvi savaitės buvo tik lengvas prasimankštymas, tik pasi
ruošimas svarbesniems žygiams, stovintiems prieš mai- 
nierių akis.

Kas tie svarbesnieji žygiai?
Š. m. birželio 30 dieną baigsis dabartinė tarp anglia

kasių ir samdytojų sutartis. Ji reikės atnaujinti. O ją 
atnaujinant, samdytojai ryšis sudaryti tokią sutartį, 
kuri būtų blėdinga angliakasiams ir geresnė jiems, kad

KAS KĄ RAŠO IR SAKO PARSIDAVĖLIO vokiečiams balsas
 z

NEPAVYKUSI MINIJA
Klerikalų Amerika jau 

skundžiasi, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba nedraugiš
kai elgiasi su “svečiais” iš 
Vokietijos. Ji turi mintyje 
kun. Krupavičių ir smeto- 
nininką Sidzikauską. Tary
ba visiškai nesutvarkiusi jų 

| maršruto ir todėl, matyt, iš 
j jų misijos niekas neišeina. 
Kaip atrodo, tai jie nesu
renka nė tiek aukų, kiek jie 
praleidžia. '

Amerika rašo:
Jau beveik du menesiai, kai 

mūsų tarpe yra Lietuvos lais
ves kovų vadai. Daug koloni
jų jie jau aplankė. Bet daug 
dar ir neaplankytų liko. Iki 
šiol mes nepajutome aiškaus, 
konkretaus plano, kurį ALT 
sekretorijatas privalėjo jau 
seniai išdirbti ir paskelbti, 
pągal kurį mūsų svečiai turė
ję būtų lankyti kolonijas.. Iš 
viso, maršruto planąs tik da
bar dar atsiųstas laikraščiams 
paskelbti. Ir tame, kad ir tik 
dabar atsiųstame plane, skam
ba nesuprantama gaida, kur 
sakoma: “Ši prakalbų tvarka 
yra pasiūlyta paminėtoms ko
lonijoms. Tikimasi, kad ji be 
didesnių pakeitimų ir bus 
įvykdyta.” Išeitų, kad sekre
torijatas nėra sutaręs su kolo
nijomis, o tik joms pasiūlęs. 
Ir tai, pasiūlęs po dvieju mė
nesių svečiams atvykus, o ne 
prieš du mėnesiu pirm jų at
vykimo. Visuomene statinėja- 
si sau dėl to daug klaustukų.

Kad visuomenė statinėja- 
si daug klaustukų, tai tiesą, 
bet ne dėlto/ kad nesusilau
kia “svečių.” Visuomenė tų 
svečių nenori ir tik stato 
klausimą,’ kada jie išsineš
dins ten, iš kur atvyko?

demokratų akcijai,. kuriai 
kiną vietos klebonas, pel
nyčius sakyklą viešai varyda
mas akciją ir prieš Kąnados 
Lietuvių Centro Tarybą ir 
prieš “Nepriklausomą Lie
tuvą.”

Ši akcija sudomino jau ne 
vienus^ kanadiečius.. Ją stebi 
visi lietuviai visame pasauly- 

’ je. Ir 'laukia, kuo gi ji pasi
baigs?

Vienas tos akcijos šulas yra 
pareiškęs: jeigu ne mes vado
vausime, tai mes griausime 
visomis priemonėmis. Taip jie 
ir daro.

Klebonas iš bažnyčios saky
klos jau kelis kartus puolė 
Tarybą, ir liepė parapijonams 
varyti lauk vienintelio lietu
viškojo laikraščio prenumera
tos rinkėjus. (N., kovo 23 d.).

Tai tikras karas. Klerika
lai nenurims, kol paims vir
šų. Pirmąjį mūšį jie, ma
tyt, skaudžiai prakišo. Kar- 
deliniai geriau susiorgani
zavo ir pasigrobė “Nepri
klausomą Lietuvą.” Kuni
gas ir jo pasekėjai apsižiū
rėjo per vėlai. Bet labai ga
limas daiktas, kad jie 
atsigriebs. .

tai 
baž

dar

ATEINA BĖDA, BET 
KAS KALTAS?

Jau ir Keleivis pripažįs
ta, kad “nedarbas didėja.’’ 
Girdi:

Angliakasyklų baronai sieksis ne- tik angliakasiams 
' darbo sąlygas pabloginti, bet ir pensijų sistemą, pagal 

kurią angliakasiai yra aprūpinami senatvės pensijomis, 
suparalyžiuoti, palaužti.

Tai angliakasyklų baronai darys, naudodamiesi kylan
čiu šalyje nedarbu, krize.

Jie norės, kaip sako .mainierių unijos vadovybės pa
reiškimas, išmušti angliakasiams ekonominius dantis! KANADOS KARDELI- 

Vadinasi, angliakasių unijos vadovybė teisingai numa-’NIAI MENŠEVIKAI IR 
to ateitį ir gerai daro ruošdamasi prie visokių “netikė-j KLERIKALAI 
tumų.

Pareiškime, beje, minimas ir Tafto-Hartley įstatymas, klerikalų ir 
kurį angliakasių vadai teisingai vadina “vergišku įstaty
mu.” Lewisas prieš tą įstatymą kovojo ir tebekovoja; jis 
ištraukė mainierių uniją iš ADF tik dėl to, kad Federa
cijos vadai prieš tą vergišką įstatymą vergiškai nusilen
kė!

Aptilo
Tuomet, kai iš Maskvos buvo pranešta, jog Andriejus 

Višinskis buvo pastatytas vieton. Molotovo, komercinė 
Amerikos spauda, manėme,pliš iš “susijaudinimo.” Kaip 
tai galėjo Molotovą, Stalino asmeninį draugą, Politinio 
Biuro narį, paleisti iš užsienio reikalų ministro vietos! 
Ten kas jau nors negerai, — ura!

Po to vyko daugiau atmainų svarbiuose Tarybų Są
jungos vyriausybės postuose (vietose). Pakeistas Miko- 
janas, pakeista visa eilė kitų žymių pareigūnų.

Vėliausias pakeitimas: maršalas Aleksandras M. Va
silevskis paskirtas Tarybų Sąjungos ginkluotųjų pajėgų 
ministru, kuriuo ligi šiol buvo' maršalas Nikolai A. Bul- 

• ganinas, politinių biuro narys.
Tačiau dėl šių pakaitų, pasirodo, komercinė spauda jau 

nešūkaloja ir nespekuliuoja. Aptilo ji, “surimtėjo.”
Argi dėl tų atmainų T. Sąjungos aukštų pareigūnų 

tarpe Amerikoje reikėjo triukšmauti?
Žinoma, ne.
Juk panašūs pareigūnuose pakeitimai vyksta 

T. Sąjungoje, jie vyksta ir kituose kraštuose.

Vaidai tarpe Kanados 
menševikų ne

pasibaigia. Pešasi už vietas 
ir vadovybę. Principe tarpe 
jų jokių skirtumų nesiran
da.

Tūlas Kardelio pasekėjas 
P. Lukošiūnas, 'atbėgėlis, 

suū- 
Jis

Ame- 
pradėti 
lietuvių 
susior- 
vis aiš-

ne tik

' Įrašo apie klerikalų 
kiuosius 'nusidėjimus, 
sako:

Diena po dienos, kai 
rikos spaudoje * buvo 
ginčai apie Kanados 
tvirtesnį ir pastovesnį 
ganizavimą, jau darosi
kiau ir aiškiau, kas vienybes 
nori ir kas visomis priemonė
mis ją stengiasi sugriauti, jei
gu tik ne jie, neduok Dieve, 
tai vienybei diktuotų.

Paskutinėmis dienomis tas 
klausimas paaiškėjo jau ir iš 
oficialiosios pusės. /‘Drauge” 
neseniai pasisakė d r. A. Šapo
ka, o “Nepriklausomoje Lie
tuvoje” Pr., Rudinskas. Abu 
jie krikščionių demokratų ly
deriai Kanadoje. Jie abu čia 
vadovauja visai krikščionių

Iš visų Amerikos miestų 
ateina žinių apie didėjantį ne
darbą. Bedarbių ypač daug 
lengvosios pramonės srityse. 
Massachusetts valstijoj bedar
bių skaičius pasiekė' virš 136 
tūkstančiu- Tokie miestai, 

i

kaip Lawrence, Haverhill ir 
kiti, kur dirba daug lietuvių, 
dabar turi daug nedirbančių 
žmonių.

Valdžios ekspertai nemano, 
kad jau prasidėjo pirmoji po
karinė depresija.

“Sunkesni laikai” palies ne 
tiktai atskirus žmones, bet pa
lies ir mūsų organizacijas, 
mūsų vajus, spaudą ir ypač 
pasunkina įsikurti naujai at
vykstantiems lietuviams. (K., 
kovo 23 d).
Tikrą tiesa, Bet kas • už 

tai kaltas? Kur iš to išeitis? 
Keleivis nepasako.'

Nesistebėsime, jeigu su 
laiku Keleivis paskelbs, kad 
už šį nedarbą, kaip ir už vi
sas kitas Amerikos kapita
lizmo nelaimes, kalti yra 
komunistai. Jau labai, labai 
daug motų, kaip Keleivis 
kitų kaltininkų ne tik Ame
rikoje, bet visam pasaulyje 
nebesuranda.,

PALECKIO BUVO PASA
KYTA TIESA

Koks ten J. M. Rainis, 
“socialdemokratas,” rašo 
Keleivyje apie Justą Palec
kį, Tarybų Lietuvos prezi
dentą. Nereikia nė aiškinti, 
jog Rainis Paleckį sumaišo 
su žeme. Bet vienoje vieto-

Churchillo Pietūs pas Prezidentą
Vos spėjęs koją įžengti Amerikon, Winston Churchill 

buvo Jungtinių Valstijų prezidento pakviestas pietų.
Churchillą. iškilmingai pasitiko komercinė spauda, ra- 

. dijas ir valdžios pareigūnai.
Bet tuo pačiu kartu, kai, į Ameriką įžengė Churchil- 

las, Čio atvyko eilė žymių pasaulio mokslo ir meno atsto
vų. _ ,

Nieks, aišku, negali pasakyti mūsų prezidentui, ką jis 
turi kviestis pietų, bet, argi būtų buvęs nusidėjimas, jei 
jis vieną ar kelis mokslo ir meno atstovus, atvykusius į 
Ameriką, būtų pasikvietęs bent trumpam vizitui?!

Jei, Rooseveltas būtų prezidento vietoje, jis taip, ’be 
jokio abejo j info, būtų padaręs. >

Kodėl gi mūsų vyriausybė ir stambioji spauda vienaip 
traktuoja Churchillą, o kitaip meno ir mokslo atstovus?

Atsakyti labai lengva: dėl to; kad Churchillas atsto
vauja vif<a tai, kas yra sena, atgyventa; jis atstovauja 
tuos, kurie trokšta naujo pasaulinio karo; jis atstovauja 
tuos, kurie pasiryžę naikinti socialistinį, naują pasaulį.

Na, o mokslo ir meno atstovai, suvykę Amerikon, yra 
už taiką stojančios visuomenės atstovai; tūli jų pritaria

f

naujam pasauliui, naujai, socialistinei visuomeninei sis
temai. ■ , i

Dėl to mūsų valstybės departmental daugelio tokių 
mokslininkų ir menininkų — iš Italijos, Prancūzijos, 
Anglijos, Vengrijos, .Lotyrių Amerikos — visiškai neįsi
leido mūsų kraštam O tuos, kuriuos įsileido, mūsų vy
riausybės pareigūnai bando visaip teršti, žeminti, niekin
ti ! ,' , . ; '

Imdama pavyzdį iš valstybės departmento, komerci
nė spauda mėto į svečius ir konferenciją, kurioje jiė da
lyvaus, purvo gniūžtes. ■ . ■

Išstojo prieš svečius ir konferenciją taikai palaikyti 
net ir valstybės gubernatorius, net ir New Ybrko mies
to policija.

Reakcija organizavo “pikietininkus” konferencijai pul
ti, provokacijoms daryti, žodžiu, buvo sudarytas “bend
ras frontas” visų, nuo trockistų iki Hearsto. Visi uniso
nu šmeižia, rėkia, šūkaloja prieš tą, palyginti, nedidelį 
taiką mylinčių žmonių pasimojimą, —'prieš jų bend
rą pasitarimą, prieš konferenciją! *

Istorikai, kada nors rašydami apie šį dalyką, iš tik
rųjų labai stebėsis visu tuo, ką nūnai atlieka pasaulinės 
taikos priešai! s >

j e" jis papasakoja įdomių 
dalykų apie Smetonos įstei
gtą stovyklą politiniams ka
liniams kankintj. Apie tai 
jis rašo:

1939 m. viduryje mane ap- 
Į lankė “laimė.” Turėjau susi

pažinti su Dimitravo darbo 
stovyklos akmenų skaldymo 
technika. Tai tos darbo stovy
klos, kurią pulk. Skučas ati
darydamas pareiškė: kas į 
šią stovyklą paklius, tenepa- 
miršta su savimi pasiimti ir 
maišą, kad išeidamas turėtą 
į ką savo kaulus susisemti. 
Iki Dimitravą pasiekiau, pra
ėjo apie porą savaičių laiko, 
nes etapu varąnt dar buvau 
įkišamas ir į kiekvieną, pake
lėje pasitaikiusį, kalėjimą.

‘ Dimitrave jau radau apie 
300 kalinių, “atiduotaisiais” 
vadinamų. Apie 100 buvo 
triukšmadarių ir peštukų, po 
keletą socialdemokratų ir liau
dininkų, o. kiti — bolševikai...

Dimitrave turėjau progos 
susipažinti ir su tais bolševi
kais, kurie per pirmąjį bolše
vikmetį Lietuvoje gerokai pa
garsėjo — V. Niunka, M. šu- 
mausku, B. Abdulskaitė, Fili- 
pausku, vokiečių okupacijos 
metu viešai Kaune pakartai
siais Vilimu su Baronu ir 
daugeliu kitų.

Po poros savaičių sunkaus 
darbo, stovyklą pasiekė žinia, 
kad nubaustas ir. jau į stovyk
lą atvaromas Justas Paleckis. 
Visi liaudininkai labai nudžiu
go, nes Paleckį laikė dar savo 
žmogum .■. . Bet labai apsiriko. 
Paleckį’ į stovyklą atvarė tuo 
metu, kai joje buvo liuoslai- 
kis. Bolševikai p?o spygliuotų 
vielų užtvarą pamatę, kad .Pa
leckis jau raštinės kieme, su
sirinko prie vartų jo sutikti. 
Atėjome ir mes — socialde
mokratai su, liaudininkais, nes 
tikėjomės išgirsti ką nors nau
jesnio. Ypatingai mus domino 
neseniai prasidėjęs tarp lenkų 
ir vokiečių karas. ' z*

Bet kaip visi nustebome, kai 
Paleckis įleistas į mūsų rajo
ną į muš nei nekryptelėjęs 
priėjo prie bolševikų, su visais 
pasisveikino, o su kitais net 
pasibučiavo ir iš visų pusių jų 
apsuptas nuėjo į patalpas.

Stovykloje Paleckiui buvo 
taikomas lengvesnis rėžimas. 
Prie akmenų skaldymo jo ne
varė, bet leido dirbti kieme 
prie įvairių lengvesnių darbų. 
Daugiausiai jis su V. Niunka, 
— dabartiniu švietimo “minis- 
teriu” gamino virtuvei malkas. 
O neilgai trukus, Paleckis bu
vo paskirtas dirbti net į sto
vyklos raštinę, kur vedė kali
nių maisto atskaitomybės kny
gą. Bet ir raštinėje jam ne
teko ilgai dirbti, nes pakeitus 
bausmę ištrėmimu, iš stovyk
los buvo išleistas visai.

Išėjimo proga, susirinku
siems jį išleisti bolševikams, 
Paleckis pasakė: Brangūs 
draugai! Neliūdėkit, kad dar 
čia paliekate. Aš jau išeinu, 
bet, jaučiu, kad ir jums kan
čių galas artėja. Juk rudens 
metu kiekviena musė skau- 

.džiau kanda, o jeigu lietuviš
ka buržuazija šiandien kan
džioja iš visų jėgų, tai reiškia, 
kad jos gyvenimui artėja ga
las. (K., kovo 23 d.).

Tai didžiausia garbė ir 
kreditas Justui Paleckiui. 
Tas tik parodo, kad jis pui
kiai suprato, kuo baigsis 
kruvinasis Smetonos reži
mas ir ragino draugus ne
nusiminti, nepulti neviltėn. 
Jis suprato, kad Lietuvos 
liaudis pasiliuosuos iš fašis
tinės diktatūros. Ir jis bu
vo vienas iš tų, kurie tam 
pasiliuosavimo darbui uo
liai padėjo. Jis atsistojo 
liaudies priešąkyn ir pasi
liko ištikimu jos sūnum.

Puikįai atsimename karo 
laikus. Puikiai* atsimename 
tuos laikus, kai Lietuvon 
įsiveržė vokiškosios gaujos 
ir naikino mūsų senąją tė
vynę. '

Tuo laiku pačioje Lietu
voje pakėlė galvas silpnava
liai, niekšai, išgamos ir lie
tuvių tautos sąmoningieji 
priešai. Jie visi savais ke
liais skubinosi vokiškiems 
plėšikams talkon. Kiekvie
nas stengėsi vokiečiam įtik
ti, gauti pas juos šiltą prie
glaudą, jiems ištikimai, 
parsidavusiai tarnauti.

Atsimename, kaip skau
du buvo išgirsti, kad atsira
do vienas kitas silpnava
lis ir .parsidavėlis Liaudies 
Seimo, išrinkto laisvu ir 
demokratiniu balsavimu, 
narių tarpe. Kaip tik tuo 
laiku, kai lietuvių tauta 
kentėjo baisiausias vokiško
sios okupacijos kančias, kai 
didvyriškieji lietuvių tautos 
sūnūs susibūrė į partizanų 
grupes ir stojo kovon su įsi
veržėliais, keletas seimo na
rių išleido provokiškus 
prieštarybiškus pareiški
mus. Jie skundėsi, kad jie 
buvo priversti seime balsuo
ti už Lietuvos pasukimą so
cialistiniu Heliu, kad jie 
gailisi ir- prašo susimylėji- 
mo ir atleidimo. Šitie jų 
bjaurūs, niekšiški pareiški
mai buvo vokiečių plačiai 
panaudoti nuodijimui Lie
tuvos žmonių proto ir sie
los, kurstymui jų prieš tal
kininkus abelnai ir prieš 
Tarybų Sąjungą ypatingai. 
Tai buvo lietuviškų naciams 
parsidavėlių atviri, begė
diška talka mirtiniesiems 
lietuvių tautos ir visos žmo
nijos priešams.

Tarpe padariusių prohit- 
leriskus pareiškimus skam
bėjo pavardės rašytojų Liū
do Dovydėno ir Krėvės- 
Mickevičiaus. Abudu šie ra
šytojai dabar randasi šioje 
pusėje vandenyno, Ameriko
je.

“Viešpats” Liudas Dovy
dėnas turėjo pasikalbėjimą 
su Naujienų korespondentu. 
Korespondentas jam primi
nęs tuos baisiuosius laikus 
Lietuvoje. Priminęs ir tuos 
Liaudies Seimo narių pa
reiškimus prieš Tarybų Są
jungą.

Gal Dovydėnas gailisi 
tarnavęs vokiečiams karo 
metu? Gal susiprato ir pa
matė klaidą? O gal, kaip 
buvo tuo laiku tūlų many
ta, jis buvo vokiečių pri
verstas tą pareiškimą pasi
rašyti ir už tai reikia jam 
atleisti?

Nieko panašaus. Dovydė
nas pasirodo pilnai įsitiki
nusiu lietuvių tautos išdavi
ku. Jam užduoti lietuvių 
tautai smūgį kritiškiausio
je jos gyvenimo valandoje 
nereikėjo jokios prievartos. 
Jis tiesiog ir pasako: “Vo
kiečiai jokio paskatinimo 
nedarė...” Laisvai ir sava
noriškai Dovydėnas pasirin
ko pardaviko kelią. Jis net 
su pasididžiavimu pareiš
kia: “Šia proga tebus pasa
kyta, kad buvusizį liaudies 
Seimo narių pareiškimai 
buvo mano sumanymas, ku
riam pritarė kai kurie re
zistencijos vadai...” (N., 
kovo 21 d.).'

Rašytojas Liudas Dovy
dėnas, vadinasi, buvo par
sidavimo vadu.

Salietis.

Į
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Tel Aviv. — Izraelis i/r Le- 
banas pasirašė paliaubas.

Ką Rado ir Pasakoja 
Grįžusieji Klaipėdiečiai?

Džiaugiuosi, kad 
esu tėvynėje

Esu 'klaipėdietis, Čia už
augau, čia ir nuolat gyve
nau, kol mane vokiečiai iš
varė. Ir tik nesentai, po ket- 
verių metų, sugrįžau atgal 
į savo miestą.

Darbo gavau greitai. Sto
jau dirbti į miesto pieninę. 
Labai apsidžiaugiau, kad 
pavyko vėl susirasti darbo 
pagal specialybę. Įmonės 
direktorius Svetikas ir pro
fesinės sąjungos vietinio 
komiteto pirmininkas Neve- 
rauskas apklausinėjo mane 
apie ankstyvesnį darbą, o 
sužinoję, kad ir prieš karą 
dirbau pieninėje, pradėjo 
teirautis, kokio darbo pagei
daučiau.

Direktorius ir vietinio 
komiteto pirmininkas pasiū
lė man kartu su jais pasi
žiūrėti, kaip vyksta darbas. 
Užsukome į statindarių sky
rių. Čia gaminamos specia
lios : statinaitės . lydytam 
sviestui pilstyti, Susidomė
jau statinių gamyba, nes 
jaunystėje mėgdavau - sta
liaus darbą. Tačiau stalius
— tai nę statindarisr Na, 
bet aš nepabūgau. Ryžausi 
ir pradėjau daryti statines,

- Pirmą laiką buvau moki
niu, bet po trijų 
jau dirbau
Dabar kas mėnesį gaunu 
vidutiniškai po 800 rublių^ 
Pieninės administracijai pa
dėjo man įsikurti. GavUu 
nedidelį, bet jaukų butuką. 
Gavau 'malkų, kurių tikrai 
pakaks visąi žiemai.

1 Vakare, kai grįžtu po

darbo į namus ir perskai
tau laikraštyje apie sunkų 
gyvenimą Vakarų Vokieti
joje, džiaugiuosi, kad esu 
Tėvynėje —. savo mieste ir 
neturiu pakelti visų tų sun
kumų, kurie slėgė mane 
ketverius metus.

M. Želvys, 
Klaipėdos pieninės 
darbininkas.

• t

Gromyko Atvyksta į 
Jungi Tautų Seimą

savaičių ♦» 
savarankiškai.

Maskva. •— Andrius Gro
myko, pirmasis užsieninio 
Sovietų ministro pavaduo
tojas, « išvyko į Ameriką 
kaipo sovietinių atstovų va
das Jungtinių Tautų seime 
Lake Success, N. Y. Tai 
bus antroji seimo dalis, ku
ri atsidarys balandžio 5 d.

Sovietų atstovybėje šiame 
seime taip pat veiks Jako
vas Malikas, užsieninio mi
nistro pavaduotojas; G. N. 
Zarubinas, sovietinis am
basadorius Anglijai; Alek
sandras S. Paniuškinas, 
Sovietų ambasadorius Jun
gtinėms Valstijoms, ir S. 
K. Carapkinas, sovietinio 
atstovo pavaduotojas Jung
tinių Tautų Saugumo Ta
ryboje.

20,000 BEDARBIŲ 
TOLEDO MIESTE

TOLEDO, Ohio. — Čia 
yra jau virš 20,000 bedar
bių. O dirbantiems kapoja
mos algos ir didinama pa
skuba.

............   ................................... . ........—... .................. ............... ........... .......................................I*   III'
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AR ESTROGENIŠKI - LYTINIAI TEPALAI PAJAUNINA MOTERIS?s Ii 'i'

— Pernai mes išleidome 
daugiau kaip 700 milionų 
dolerių visokiems veido gra- 
žylams, — rašo Maxine 
Block Amerikiečių Gydyto
jų Susivienijimo žurnale 
Hygeia. — Toje milžiniško
je phigų sumoje dingo ir 
mano sunkiai uždirbti 6 
doleriai, kuriuos užmokėjau 

< už veido tepalą su estroge-\
> niškais hormonais “trisde-i 

šimčiai dienų.”
Hormonais yra vadinami 

įvairių vidujinių kūno liau
kų - glandsų syvai, kurie 
tiesiog į kraują plaukia. O 
estrogeniški hormonai — 
tai lytiniai syvai, ištraukti 
iš gyvulių pataičių lytinių 
liaukų arba ir dirbtiniai pa
gaminami cheminiais bū
dais.

Pats žodis “hormonas” 
yra skolintas iš graikų kal
bos ir reiškia “akstintoją” 

'bei “skatintoją.”
Estrogeniškų hormonų te-

♦ palų biznieriai piešia, būk 
šiais tepalais moteris gali 
taip išlyginti raukšles ir pa
jauninti sau veidą, kad at
rodytų kaip šešiolikinė mer
gaitė — “pavasario vištu
kė.”

Šimtai tūkstančių ir mili
jonai moterų tiki tokiomis 

. pasakomis ir išeikvoja mi
lijonus dolerių estrogeniš- 
kiems tepalams. Jos džiugi
na save tuštybės viltim, kad

• ir 70 iki 90 metu amžiaus 
sulaukus, būsiančios tokios 
patrauklios ir gražios, kad 
net “armijos kariautų už 
jas arba vyrai žudytųsi dėl 
jų.”

Gydytojai yra atradę, jdg 
kai kuriuose retuose atsiti
kimuose estrogeniški hor
monai gali būti reikalingi 
kaip vaistas. O gražylų fab
rikantai puolėsi šį atradi
mą naudoti bizniui, skelb
dami savo gaminamus tepa
lus estrogeniškais “atjau- 

t nintojais,” nors tikrenybėje 
yra parodymų, jog toki te
palai gręsia tam tikrais pa
vojais ir nesuteikia žadamo

• gražumo.
Atsirado ir daug žulikų, 

kurie į savo gaminamus te
palus veidams dėjo jau se
niai žinomus kenksmingus 
chemikalus vieton estroge
niškų - lytinių hormonų, 
tačiaus vadino savo tepalus 
“estrogeniškais.”

Kadangi valdžia pradėjo 
persekioti tokius klastuoto- 
jus, tai dauguma veidinių 
tepalų fabrikantų jau deda 
estrogeniškų - lytinių hor
monų.

Gydytojai toliau atrado, 
kad jeigu jaunų mergaičių

* lyties organai per silpnai
‘ vystosi, tai estrogeniški hor

monai gali paskatinti jų iš
sivystymą. Be to, atrasta, 
jo šie hormonai kartais pa
deda moterims lengviau 
pereiti “gyvenimo atmai
ną.” /

Gražylų biznieriai visu 
godumu pašoko išnaudoti ir 
šiuos mokslinius atradimus. 
Jie tuojau sukruto gaminti 
ir iki padangių garsinti sa
vo estrogeniškus tepalus 
“krūtims didesnėms išau
ginti.” Jie ypač pasipelnė iš

> Hollywoodo judamųjų pa
veikslų tokių aktorkų, kurių

’ krūtinės “kaip lentos,” be

(Minint 100 metų sukaktį 
nuo jo gimimo)

Admirolas Stepanas Osi- 
povičius Makarovas, įžy
mus rusų laivyno vadas ir 
mokslininkas, gyveno -ir 
veikė tuo laiku, kai baigėsi 
burinio (žėglinio) laivyno 
gadynė, o prasidėjo gari
nio laivyno laikotarpis.

Makarovas buvo kilęs iš 
liaudies. Tik nepaprastas jo' 
talentas, verdanti energija 
ir atkaklumas iškėlė jį į di
džiųjų laivyno vadų tarpą.

Laike Rusijos karo su 
Turkija; 1877-1878 metais, 
Makarovas parodė puikius 
kovingo karininko savu
mus.

Tam karui pasibaigus, 
M'akarovas buvo paskirtas 
Konstantinopolyj stovėju
sio “Tamanės” laivo vadu. 
Čia jis nusipelnė ' garbę, 
kaip žymus hidrologas - 
vandenų, tyrinėtoias. Jis iš- 
nagrinėio ir išaiškino klau
simą apie skirtingo tirštu- 
mo vandens tekėjimą są
siauryje tarp Juodosios ir 
Viduržemio Jūrų.

Anglų hidrografas Sprat 
pirmiau buvo parašęs kny
gą, mėgindamas išaiškinti 
tą klausimą, bet Sprato iš
vados nepatenkino Makaro- 
vo. Todėl Makarovas ėmėsi 
savarankiškai spręsti šį už
davinį. Jam teko ne tik 
nauia mokslui sritį tirti, 
bet ir patobulinti anuomet 
buvusius prietaisus. Ir tą 
klausimą jis išsprendė di
deliu paprastumu ir sava
rankišku dalyko supratimu. 
Čia pasireiškė kūrybinis 
Makarovo talentas.

Paprasta kelionė aplink 
pasaulį nedideliu laivu “Vi- 
tiaziu,” kuriam vadovavo 
Makarovas, pavirto moksli
niu žygiu, kuris davė ver
tingesnius žinojimo vaisius, 
negu specialiai surengtos 
t y r i n ėjimų ekspedicijos. 
Makarovo parašytas veika
las- “Vitiazis ir Ramusis 
Vandenynas” (Pacifikas) 
buvo išleistas rusų ir fran- 
ęūzų kalbomis ir plačiai pa
plito tiek Rusijoje, tiek už
sienyje.

Būdamas jūrų artilerijos 
vyriausiu inspektoriumi, 
Makarovas ir šioje vietoje 
parodė verdančią energiją. 
Jis atidengė anų laikų arti
lerijos trūkumus ir pasiūlė 
būdus tiems trūkumams 
pašalinti. Jis pritaikė tam 
tyčia dangtelius, padidinu
sius mušamąją patrankų 
šovinių galią.

1890-jų metų ‘ pabaigoje 
Makarovas pasiūlė būdus 
šiauriniam poliui (žemės 
ašigaliui) surasti. Pagal 
Makarovo planą ir jam as
meniškai prižiūrint, buvo 
statomas ledlaužis “Jerma- 
kas.” Tuo pat laiku Maka
rovas pasiūlė su ledlaužių 
pagalba plukdyti laivus 
žiemą per Suomių įlanką 
iki Peterburgo, išnaudoti

moteriškumo ženklų. Tos 
panelės metėsi į dailinimo 
įstaigas (beauty shops), 
kad joms krūtines teptų ir 
masažuotų lytinėmis - es- 
trogeniškomis “mostimis.” 
Jos tikėjosi ir dar bergž
džiai tikisi, kad šie tepalai 
užauginsią jdms dailias, ap

valias krūtis.
Daktarai jau kartotinai 

įspėjo, kad tokie tepalai ne 
tik žadėtų stebuklų neda
ro, bet gali ir sveikatai pa
kenkti.

Žymus odos ligų specia
listas dr. Joshua J. Eller, 
po plačių tyrinėjimų, pa

Rusų Admirolas S tepamas Osipovičius Makarovas
ledlaužius prekybinei laivy
bai palengvinti. *

Makarovas buvo įsitiki
nęs, kad galima pastatyti 
tokio dydžio ir pajėgumo

MAISTAS IR AMŽIAUS PAILGINIMAS
— Geriausias receptas 

amžiui pailginti yra tinka
mas maistas, — sako dr. K. 
Stiebling, valdinio Mitybos 
Biuro' galva.

Darant bandymus žiur
kėms, jos 10 nuošimčių il- 
•giau pasilaikė jaunos ir 
veiklios ir žymiai ilgiau gy
veno, kuomet joms buvo su 
maistu duodama du bei ke
turis sykius daugiau kalcio 
ir vitaminų A ir B, negu 
kitos žiurkės, kurios gavo

PAVOJINGA GYDUOLE NUO KOSULIO
Vienas Jungt. Valstijų 

Maisto ir Vaistų valdybos 
pareigūnas, neseniai užėjęs 
vaistinėn skustuvėlių husi- 
pirkti, pamatė ant lentynos 
sirupą su urethane chemi
kalu, pardavinėjamą kaip 
vaistą nuo kosulio.

Pareigūnas prisiminė, jog 
urethane, yra* naudojamas 
kaip vaistas baltakraujys
tės - leukemijos ligoniams, 
bet kenksmingas kituose 
atsitikimuose. .Todėl valdi
niai sveikatos mokslininkai 
Washingtone ir liepė savo 
atstovams ištisoje šalyje už
grobti visas zirethane “gy
duoles” nuo kosulio.

Urethane yra labai se
nas vaistas. Jis jau pirm 
100 metų buvo naudojamas 
nervams raminti arba leng-

kiekį, šie kraujakuniai rei
kalingi kovai prieš įvairių

AR FWORAS SAUGO DANTIS NUO GEDIMO?
Vaistinėse yra pardavi

nėjamos fluoro (fluoride) 
tabletėlės, peršamos kaip 
vaistas dantims nuo gedimo 
apsaugoti. Bet patartina 
tiktai šu daktaro - dentisto 
nurodymu tokias tabletėles 
naudoti. Savarankiškai jas 
vartojant, žmogus gali ap
sigauti ir pagadinti dantis 
sau ar savo vaikams.

Šį patarimą davė dr. F. 
J. McClure, Jungtinių Val
stijų Viešosios Sveikatos 
Įstaigos pareigūnas Dantų 
Tyrinėjimo Institute.

Jis ir bendradarbiai iš
tyrė, kad dantų saugojimui 
nuo gedimo sveikiausia ger
ti vandenį, 'kuriame yra tik 
viena fluoro dalis milionui 
vandens dalių. O jeigu fluo
ro daugiau, tai jau ir gali 
gadinti dantis. - •'

Dr. McClure perspėja 
neduoti vaikams jokių fluo
ro tabletėlių, jeigu geriama
jame vandenyje yra viena 
dalis arba pusė dalies fluo
ro kiekvienam milionui da
lių vandens. Kai kur sa
vaime tiek fluoro yra ge
riamajame vandenyje.

reiškė:
— Estrogeniški - lytiniai 

hormonai yra galingas vais
tas, ir net maži jo kiekiai 
gali būti pavojingi.

Jeigu moteriai reikia ly
tinių hormonų, tai ji priva
lo kreiptis į gydytoją,' kad 
tų hormonų jai į kraują 

ledlaužį, kuris įveiktų bile 
kokius ledus šaltojoje šiau
rės poliaus srityje. Jis sun
kumus tematė tik tame, 
kąip nugalėti didelius ledy- 

tik “užtektinai” kalcio ir 
vitaminu. c

Mokslininkai šiandien ži
no, jog žmogaus maiste tu
ri būti apie 40 įvairių che
minių medžiagų ,kad kūnas 
galėtų tinkamai veikti. Tar
pe tų medžiagų yra 8' iki 10 
amino rūkščiu ir 12 ar dau
giau vitaminų, .taip pat ei
lė įvairių mineralų druskų.

Amino rūkštys yra gau
namos ypač iš tokių balty- 

viau užmigti. Vėliau buvo 
atrasta geresni tam vaistai.

Pastaraisiais laikais ure
thane yra vartojams leuke
mijos ligoniams pagelbėti. 
Leukemija yra panaši į vė
žį kraujo liga, kuri privei
sia labai per daug baltųjų 
kraujo gabalėlių (leukoci
tų).

Urethane mažina baltųjų 
kraujo kūnelių skaičių ir 
suteikia šiek tiek palengvi
nimo sergantiems chroniš
ka leukemija. Bet urethane 
negydo pačios leukemijos, 
kaipo ligos.

Žmogui, nesergančiam 
leukemija, turinčiam vidu
tinį baltųjų kraujakūnių

Grand Rapids,! Mich.; 
miestai tyčia deda fluoro į 
geriamąjį vandenį. Bet dar 
neįrodyta, kad tatai patar
nautų dantims, sako dr. 
McClure,1 raportuodamas 
Amerikiečių Gydytojų Susi
vienijimo žurnale.

Bostonietis advokatas Michael J. Galvin (dešinėje) 
prisiekdinamas darbo sekretoriaus padėjėju. Iš kairės: 
AFL prezidentas William Green, teisėjas Matthew Mc

Guire, darbo sekretorius Maurice J. Tobin ir 
Mrs. Galvin.

įleistų, pagal tikrąjį reika
lą.

North Carolines Univer
siteto medicinos profesorius 
dr. Edwardas C. Pliske da
rė gilius ir plačius tyrinė
jimus su moteriškų lytinių 
hormonų tepalais, vartoda
mas bandymams gyvuliukų 

nūs, jr jo mintis stengėsi 
išspręsti šį uždavinį. Rei
kalingų žinių apie ledo pa
sipriešinimą nebuvo tų lai
kų raštuose, ir Makarovui 

minių (proteinų) valgių, 
kaip pienas, mėsa, kiauši
niai, žuvis. Geriausias kal
cio šaltinis yra pienas.

Tačiau dar nėra tikrai iš
tirta, po kiek tos bei kitos 
maistinės medžiagos žmo
gui reikia, kad galėtų pa
laikyti pilniausią sveikatos 
būklę.

Deja, žiurkių mitybos 
reikalai geriau patikrinti, 
negu žmogaus.

N. M.

ligų perus. Kosulį turin
čiam žmogui reikia baltųjų 
kraujakūnių, kad jie nai
kintų bakterijas, kurios 
gręsia apkrėsti jį plaučių 
uždegimu (pneumonia) bei 
kitomis ligomis.

Yra nužiūrima, jog ne 
vienas žmogus, vartodamas 
urethane nuo slogos ar ko
sulio, taip nusilpnino bal
tuosius savo • kraujakūnius, 
kad atidarė duris plaučių 
uždegimui.

Jei kurie dar turi ure
thane vaistų nuo kosulio, 
todėl, patartina juos tuojau 
laukan išmesti.

O leukemijos ligoniai tik
tai su gydytojo nurodymu 
privalo naudoti jo skiriamą 
urethane gyduolės kiekį, bet 
ne daugiau. TV. M.

'M,

Arbatos lapuose ir kai 
kuriuose maisto produktuo
se iš jūros yra gana daug 
fluoro, bet stinga įrodymų, 
kad tas “gamtinis”' fluoras 
saugotų dantis nuo gedimo 
ar kenktu jiems.

N. Af.

pataites; ir štai ką jis at
rado:

Kai. kurioms žiurkėms 
šie tepalai nuvarė plaukus; 
kitų žiurkių oda pasidarė 
storesnė ir šiurkštesnė; tū
lų žiurkių plaukai sustorėjo 
ir tapo panašūs į šerius. 
Daugumai žiurkių sumen

teko iš dalies užkišti tą 
spragą savo paties daro
mais bandymais.

L e d 1 a užis “Jermakas” 
buvo pastatytas ir parodė 
galįs padaryti tai, ko Ma
karovas tikėjosi. Tačiaus 
Makarovui neteko atlikti 
kelionę į šiaurės polių — 
carinės valdžios nerangu
mas pasirodė labiau neįvei
kiamas, negu šiaurės ledai.

M'akaręvo darbas jūrų 
tyrinėjime ir ledlaužių sta
tyboje buvo tiktai dalis jo 
veiklos. Svarbiausias jo 
darbų tikslas buvo kariniai 
jūrų klausimai.

Iš pat pirmųjų savo tar
nybos dienų jaunas mičma- 
nas (pradinio laipsnio ofi- 
cierius) Makarovas paste
bėjo silpnąją tuomet grei
tųjų šarvuotlaivių pusę — 

Į tai, kad jie lengvai skendo.
Per 30 metų Makarovas 

užsiėmė klausimais, kaip 
išvystyti atsparius, ilgai 
neskęstančius karinius lai
vus. Jis ir sukūrė tą moks
lą, kuris aukščiausio* išvys
tymo pasiekė, kaip žinoma, 
Tarybų Sąjungoje.

Makarovas paliko visą 
eilę puikių veikalų iš tos 
srities. Tarp tų veikajų yra 
“Samprotavimai Jūrų Tak
tikos Klausimais.” Šiame 
veikale Makarovas pirmą 
kartą iškėlė eilę svarbių 
klausimų, kaip panaudoti 
laivus ir jų ginklus jūrų 
kautynėse. Makarovas, gre
ta laivo kovinių ypatybių, 
jo ginklų nagrinėjimo, ski
ria žymią savo veikalo dalį 
ir kariniam jūreivių auklė
jimui ir jų paruošimui.

Makarovas karštai mylė
jo laivyną, tobulai pažino 
visas karinės jūrų tarny
bos puses. Jis auklėjo mei
lę jūrai ir laivui. — Jūroje, 
reiškia namie, sakydavo 
jis.

Vadovaudamas Rusijos 
laivynui Tolimuosiuose Ry
tuose, Makarovas ryškiai 
parodė laivyno vado meis
triškumą. Jis sutvarkė ka
rinių laivų būrį Port Artū
re, pakėlė jūrininkų ir ka
rininkų tikėjimą savo gink
lo jėga. Trečią dieną po sa
vo atvykimo į Port Artūrą 
Makarovas asmeniškai iš- 

. plaukė į jūrą gelbėti mini
ninko (nedidelio karinio 
laivo), kurs" kovęs su daug 
didesnėmis japonų jėgomis.

Makarovas didvyriškai 
žuvo laivyno vado pareigo
se, eidamas 56 metus am
žiaus. Ankstyva mirtis su
kliudė jam pilnutinai išvys
tyti savo talentus.

Geriausias paminklas S.
O. Makarovui yra jo moks
liniai darbai ir veikalai, ku
rie rodo to puikaus žmo
gaus darbingumą ir tikslo 
siekimą.

Vice-ądmirolas
P. Abankinas.
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kėjo lytiniai organai.
Dr. Pliske sako:
— Jeigu lytiniai hormo

nai vartojami, kaip reika
lingi vaistai tam tikrose li
gose, tai kiek jie sveikata 
taiso, tiek gali ir veidą 
padailinti. Bet estrogeniš
ki tepalai niekuomet nesu-
teiks pusamžei moteriai to
kios odos, kaip penkioliki- 
nės ar šešiolikinės mergai
tės.

Antra vertus, estrogeniš
ki hormonai, jei per daug 
jų naudojama, gali suga
dinti visą moteries veislės 
sistema.v

Daktarai E. G. Thomssen 
ir Wm. A. Poucher, chemi
niai gražylų žinovai, sako:

— Moterys niekad netu
rėtų savarankiškai vartoti 
tokius tepalus, kuriuose yra 
lytinių liaukų medžiagos.

Pirma negu gydytojas 
parašo lytinių hormonų re
ceptą, jis ištiria, ar mote
ris neturi palinkimo į vėžio 
Hgą.

Gyvuliukams padaryti 
bandymai . laboratorijose 
davė nurodymų, kad tie 
hormonai juo greičiau stu
mia gyvuliukų pataites lin
kui vėžio, jeigu jos ir šiaip 
turi palinkimą prie šios li
gos, ypač krūtyse.

O lytiniai tepalų hormo
nai tikrai persigeria per 
odą ir eina kūnan.

Amerikiečių Gydytojų 
Susivienijimas yra kiečiau
siai nusiteikęs prieš estro
geniškų hormonų tepalus; 
sako:

— Šių hormonų duodant 
gyvulių pataitėms, mato
mai, jie iššaukė vėžį tokio
se pataitėse, kurios iš pri
gimties buvo linkusios į tą 
ligą: tačiaus reikia tolesnių 
tėmijimų, kad galima būtų 

ipatikririti višus ' reiškinius, 
i kurie išsivysto paš* moterį 
nuo ilgo lytinių hormonų 

i vartojimo.
Gydytojų Susivienijimas 

vėliausiame savo raporte 
tvirtina:

— Lytinių hormonų te
palų naudojimas gali pa- 
žeist mėnesinių (antdrapa- 
niųT reguliarumą ir iššauk t 
atmainas lyties organuose.

. O kas liečia veido padai
linimą, tai šie tepalai nega
li žymiai dalyko pakeisti, 
jeigu odą sužalojo toki da
lykai, kaip palaidas gyveni
mas, girtavimas, senatvė, 
ilgi buvimai aršiame ore, li
ga, prasta mityba ir sveika
tos reikalų apleidimas.

Mokslininkų įspėjimai, 
tačiaus, dar anaiptol neat
grasino pelnagrobius nuo 
tų naujų jiems “aukso ka
syklų” — nuo estrogeniškų 
hormonų gražylų išnaudoji
mo milionams dolerių liežti 
iš moterėlių, geidaujančių 
grįžti į jaunų peteliškių 
grožį. O dauguma moterė
lių vis dar greičiau tiki vi
li ūgingo biznio blofąis ir 
masinančiai papuoštomis 
lytinių tepalų dėžutėmis, 
negu blaiviais mokslininkų 
atradimais ir įspėjimais.

Protingesnės moterys, ta
čiau, pasinaudos tais įspėji
mais saugoti sveikatai ir 
kišenei nuo estrogeniškų 
savanaudžių. 2V. M,

/
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AUKŠTI TARYBINĖS EKONOMIKOS 
AUGIMO TEMPAI
Rašo EKONOMISTAS

(Tąsa)
— Tai geležinis žmogus! — tarė ste

bėdamasis brigados generolas.
’ — Plieninis! — atsakė Paspartutas, 

pradėjęs tuo metu taisyti pusrytį.
Vidudienį vadovas davė ženklą, ir vi

si susėdo keliauti toliau. Apylinkės tuo
jau atsimainė. Iš pradžios traukėsi di
delės girios, paskui pradėjo eiti menku
čiai tamarinų ir mažučių palmių miškai, 
galop plačios nevaisingos lygumos, ap
augusios krūmais ir apsėtos dideliais si- 
nito (sinitas — akmuo, panašus į grani
tą. — Vert.) gabalais. Visą aukštojo 
Buhdelkundo dalį labai retai lanko ke
leiviai. Ten gyvena indų fanatiška gimi
nė, tebeatlikinėjanti baisiausias savo ti
kybos apeigas. Anglai vis dar negali įsi
galėti radžų valdomose ir sunkiai priei
namose vietose.

Keleiviai kelis kartus buvo patikę bū
rius laukinių indų, ir tie, jiems grūmoda
mi, lydėjo akimis greitai bėgantį ketur
kojį. Parsis jų bijojo ir vedė tais keliais, 
kuriais jie nevaikščiojo. >Tą dieną maža 
buvo regėti gyvulių. Teteko pamatyti vos 
kelias beždžiones, kurios, bėgdamos nuo 
keleivių, taip raitėsi ir kraipėsi, jog Pas
partutas ko netrūko juokais.

Tačiau berniokas nebuvo visai ramus: 
jam parūpo, kur Fogas dės dramblį, kai 
atvyks į Alabadą. Juk negalės vežtis su 
savim! Tokia tolybė! Prie dramblio kai
nos pridėk vežimo išlaidas, tai susidarys 
tokia suma, kuri bus daug didesnė už vi
są Fogo turtą! Gal parduos, gal paleis? 
Dramblys — gyvulys išmintingas, todėl 
reiktų pasirūpinti jo likimu. O kad taip 
Fogas padovanotų dramblį jam, Pas- 
partutui? Paspąrtutas nežinotų, ką da
ryti.

Vakaro aštuntą valandą keleiviai per
lipo per kalnus į šiaurės pusę ir sustojo 
vienoj apgriuvusioj trobelėj.

Tą dieną jie nukeliavo dvidešimt pen
kias mylias, ir lygiai tiek pat kelio beliko 
lig Alabado.

Naktis buvo šalta. Vidury trobelės va
dovas sukūrė ugnelę, visi apstų jo ir šil
dėsi. Vakarienė buvo ne puikiausia: ke
leiviai turėjo pasitenkinti tais valgymais, 
kurių buvo prisipirkę Kolbio kaime. Pa
vakarieniavę, jie buvo pradėję šnekėtis, 
bet greitai visi nutilo ir ėmė šnarpšti. 
Vienas vadovas turėjo budėti ir saugoti 
Kijunį, bet ir tas, prisišliejęs prie kaž
kokio drūto medžio kamieno, užmigo.

Naktis praėjo laimingai. 'Tik kelis 
kartus tamsioj tylumoj buvo girdėti leo
pardo, panteros ir beždžionių balsai. Bet 
tie žvėrys buvo toli nuo trobelės ir iš- 
vargusiems keleiviams ilsėtis netrukdė. 
Frensis Kromartis miegojo kaip negy
vas. Paspartutas miegodamas sapnavo, 
kad jis tebesėdįs ant dramblio nugaros 
ir keliaująs Indijos miškais. O Fogas, ro
dos, taip pat puikiai ilsėjosi, kaip ir savo 
patogiame kambary SeviTo gatvėje.

Ryto šeštą valandą vėl pradėjo keliau
ti. Vadovas tikėjosi pasiekti Alabadą tos 
pačios dienos vakare. Tokiu būdu, Fogas 
būtų tik truputį sugaišinęs iš tų keturių 
dešimčių aštuonių valandų, jo laimėtų 
nuo kelionės pradžios.

Išlipus iš kalnų, Kijuni vėl ėmė .risčia 
bėgti. Vadovas vis taikė traukti negyve
namomis vietomis. Lig Alabado beliko 
koks dvylika mylių. Keleiviai sustojo pa
silsėti po banano šakomis. Bananų vai
siai maistingi kaip duona ir sultingi kaip 
grietinė. Keleiviai jų prisiskynė ir gar- 
džuodamiesi ^algė.

Pasiganę vėl ėmė keliauti.
Apie antrą valandą keleiviai įjojo į 

tankią girią, ta traukėsi kelias mylias. 
Ligšiol kelianti vyko, nebuvo atsitikę jo
kių fielaimių. Jau rodėsi, kad kelionė ir 
pasibaigs taip laimingai. Tuo tarpu 
dramblys, lyg ko nusigandęs, sustojo.

BuvO tada lygiai ketvirta valanda.
— Kas atsitiko? — paklausė Frensis 

Kromartis pakėlęs galvą iš lopšelio.
— Nežinau, — atsakė vadovas klausy

damas kažką ūžiant toli girioje.
Po valandėlės tas ūžimas pasidarė aiš

kesnis. Tarytum, girdėti buvo žmonių 
balsai, sumišę su kažkokios muzikos gar
sais.,

Paspartutas ištempė akis ir .pastatė 
ausis. Fogas kantriai laukė nieko nesa
kydamas.

Vadovas pasiklausęs nušoko ant že
mės, pririšo dramblį prie medžio ir nu
lindo į tankynę. Po kelių minučių sugrį
žo ir tarė:

— Ateina bramanų procesija. Reikia 
pasitraukti, kad nepastebėtų.

. Atrišo jis tada dramblį ir įvedė į la
bai didelę tankynę. Keleiviams liepė že
mėn nelipti, kad kartais, jei tektų bėgti, 
nereiktų gaišti. Bet jis netikėjo, kad tik
ratikiai per didelius ir tankius lapus 
juos pamatytų.

Giesmes ir muzikos balsai be sutari
mo artinosi. Giedojo visi vienu balsu. 
Giedotojams tarė būgnai ir cimbolai. Ne
trukus pasirodė pati procesija, einanti 
per penkias dešimtis žingsnių nuo tos 
vietos, kur buvo pasislėpęs Fogas su sa
vo draugais. Pro lapus jie gerai matė, 
kas ėjo toj keistoj tikybinėj procesijoj.

Pirmoj eilėj ėjo, užsidėję mitras, su 
ilgais drabužiais kunigai. Toliau ėjo vy
rai, moterys ir vaikai giedodami kažko- 
kiuos laidotuvių psalmus, pakeičiamus 
tam tikrais tarpais būgnų ir cimbolų 
'balsais. Iš paskos vežė dideliuose plačiuo
se ratuose biaurią statulą, ją traukė dvi 
poros zebų (Indijos jaučiai. — Vert.). 
Ta statula turėjo keturias rankas; ji vi
sa buvo nutepta tamsiai raudonais da
žais; jos akys buvo baisios, plaukai su
velti, liežuvis iškištas, lūpos nudažytos. 
Ant kaklo buvo užkabinti karoliai iš nu
mirėlių galvų, liemuo apjuostas diržu iš 
nuplautų rankų. Ji stovėjo pastatyta ant 
pargriauto milžino be galvos.

Frensis Kromartis pažino tą statulą.
— Tai deivė Kali, — tarė jis pašnibž

domis; — meilės ir mirties deivė.
— Kad mirties, aš sutinku,—tarė Pas

partutas, — bet meilės — niekados! To
kia baidyklė!

Parsis davė jam ženklą tylėti.
Aplink statulą, visaip kraipydamiesi, 

šokinėjo seni fakirai, išsitepę okra ir 
nusipiaustę kryželiais; iš įpjautų vietų 
varvėjo lašeliais kraujas. Per tikybines 
indų šventes tie fakirai kartais užsidega 1 
tokiuo dideliu karščiu, jog patys lenda 
po ratais.

Paskui juos ėjo keli išsipuošę puikiau
siais rytų drabužiais bramanai ir vedė
si vos galėjusią paeiti moteriškę.

Ta moteriškė buvo jauna ir balta kaip 
europietė. Jos galva, jos kaklas, pečiai, 
ausys, rankos, jos kojos buvo apkabinė
tos visokiais papuošalais, karoliais, apy
rankėmis, ausikarais, žiedais. Per auksu 
austą tuniką, apvilktą retu muslinu, ma
tyti buvo jos gražus liemuo.

Paskui tą moteriškę ginkluota sargy
ba, su nuogais kalavijais, ir ilgais pista- 
lietais, nešė užsidėję ant neštuvų lavoną.

Tai buvo seno žmogaus kūnas, apvilk
tas brangiais radžos drabužiais; ant gal
vos jis turėjo uždėtą perlais išsiuvinėtą 
kepurę, rankose’ puikius indų kunigaikš
čio šarvus.

, Užpakaly sekė muzikantai ir fanatikų 
būrys; tie savo nežmoniškais balsais taip 
rėkė, jog kartais beveik negirdėti buvo 
muzikos.

Frensis Kromartis, liūdnai žiūrėda
mas į tą iškilmingą procesiją, tarė vado
vui:

’— Suti!
Parsis linktelėjo galvą ir pakėlė pirš

tą duodamas ženklą, kad tylėtų. Didelė 
procesija iš •lengvo praėjo ir greitai iš
nyko miško tankumoje.

Po truputį nutilo giesmės ir muzikos 
balsai. Dar kelis kartus pasigirdo tolimi 
šauksmai, ir vėl pasidarė tokia tyla, kaip 
buvo pirma.

Filijas Fogas girdėjo Frensj Kromartį 
tariant nepaprastą žodį ir, nuėjus pro
cesijai, jis tuojau jo paklausė:

— Kas tai yra “suti”?
— Suti, — atsakė brigados generolas,

— yra žmogaus aukojimasis dievams sa
vo noru. Ta jauna moteriškė, kurią tams- 
.ta tik matei, bus rytoj auštant sudegin
ta.

— Kad juos perkūnas! — sušuko pasi
piktinęs Paspartutas. .

— O kieno tas lavonas? — klausė Fo
gas.

— Tas lavonas kunigaikščio, jos vyro,
— atsakė vadovas, — Bundelkundo ne
priklausomojo radžos. •

— Argi dar tebebūtų Indijoje tokie 
(Daugiau bus)

Ekonominiam Tarybų Są
jungos išsivystymui pokari
niu laikotarpiu yra būdin
gas nenukrypstamas gamy
bos didėjimas, aukšti visų 
liaudies ūkio šakų augimo 
tempai. 1948 metai —• tre
tieji pokarinio penkmečio 
metai — yra rekordiniai 
pagal produkcijos prieaug
lio mastus. Tarybinės eko-

Laimėjimai nuniokotuose 
kraštuose

Ypatingai aukštais tem
pais 1948 metais vystėsi 
pramoninė gamyba respu
blikose, buvusiose okupaci
joje. Ukrainos TSR, pavyz
džiui, pramonės produkcija 
padidėjo 43, o Baltarusijo
je — 44 prpcentais.

Sėkmingai buvo vykdo-
nomikos augimo jtempai 
1948 metais pralenkė tiek 
praėjusių pokarinių, tiek ir 
ikikarinių metų tempus.
Gamyba pakilo 27 procent.

Tarybinėj spaudoj pa
skelbtas Centrinės Statisti
kos Valdybos pranešimas 
apie valstybinio plano liau
dies ūkiui atkurti bei iš
vystyti įvykdymo rezultatus 
1948 metais. Kaip matyti iš 
šio pranešimo, bendra pra
monės produkcija 1948 me
tais padidėjo, palyginti su 
pereitais metais, 27 procen
tais. Tuo pačiu laiku 1947 
metais ji, atitinkamai išau
go 22 procentais, o 1946 
metais — 20 procentų.

Prisiminkime taip pat, 
jog pramonės bendros pro
dukcijos vidutiniškas meti
nis prieauglis per 1928 —- 
1940 metus sudarė 17 pro
centų. Čia reikia turėti 
galvoje, jog didėjant TSR 
Sąjungoje bendrai pramo
ninės gamybos apimčiai 
kasmet didėja ir prieauglio 
kiekvieno procento absoliu
tinė apimtis. Antai, kasme
tinis produkcijos absoliuti
nis prieauglis pokariniame 
penkm ety j e palyginarnom is 
kainomis yra trigubai di
desnis negu kasmetinis ga
mybos prieauglis pirmame 
penkmetyje ir pusantro kar
to didesnis negu antrame 
penkmetyje. P r a m o ninės 
produkcijos prieauglis 1948 
metais beveik dvigubai di
desnis negu ikikariniais — 
1938 - 1940 metais.

žemės ūkio pasiekimai
Nepaisant nepalankių kli

matinių sąlygų kai kuriuo
se šalies rajonuose, žemės 
ūkyje taip pat pasiekti žy
mūs laimėjimai. Užtenka 
pasakyti, jog visoje TSR 
Sąjungoje bendras grūdinių 
kultūrų derlius 1948 me
tais prašoko 7 milijardus 
pūdų ir bemaž pasiekė iki- 
karinį lygį.

Geležinkelių k r o v i nių 
apyvarta 1948 metais padi
dėjo, palyginti su 1947 me
tais, 27 procentais, o vidu
tiniškas paros pakrovimas 
— 19,3 procento, tuo metu, 
kai 1947 metais vidutiniš
kas paros pakrovimas, 
lyginti su 1946 metais, 
didėjo 10 procentų.

Namų statyboje
Vis augančiais mastais 

pokariniais metais išsiplė
tojo nauja statyba. Antai, 
kapitalinių darbų apim
tis liaudies ūkyje 1948 me
tais padidėjo 23 procentais 
vietoj Ų) procentų 1947 me
tais ir 17 procentų 1946 
metais. Iš 4.000 valstybinių 
pramonės įmonių, atstatytų 
ir paleistų darban per pra
ėjusius trejus penkmečio 
metus, 1948 metais pradėjo 
veikti apie 2.100.

Svambiausioji 1948 metų 
ypatybė yra visztotinis liau
dies ūkio augimo tempų 
sparte jimo pobūdis. Ir la
biausiai išaugo tarybinė 
pramonė. Nėra nei vienos 
jos šakos, kuri nepasiektų 
žymaus produkcijos išlei
dimo padidėjimo.

pa- 
pa-

Republikonas senato lyderis William F. Knowland 
iš Kalifornijos ir Kenneth S. Wherry ši Nebras- 
kos gavo pilniausi pritarimą ir paramą iš demokratų 
savo pastangose plepėti be pertraukos. Žmonės rei
kalauja civilių teisių apsaugos įstatymų, o ponai jų 
vengia. Lygiai linksmas tuo laimėjimu reakcijai atro
do demokratų lyderis senate Scott Lucas iš Illinois. 
Demokratai nuo republikonu skiriasi tik pirmrinkimi- 
niame plepėjime, o darbuose visi susiburia prieš dar
bininkus. Be kitko, jie įvedę senate naują taisyklę 
—reikia 64 senatorių balsų nutraukimui debatų kokiu 

nors kalbamų klausimu.

mas . pagrindinis pokarinio 
penkmečio uždavinys, — 
visų, pirma atkurti ir išvys
tyti sunkiąją pramonę — 
nepajudinamą visos tarybi
nės ekonomikos fundamen
tą. 1948 metais žymiai iš
augo svarbiausių sunkio
sios pramonės produkcijos 
rūšių gamyba. Palyginti su 
1947 metais, ketaus gamy
ba padidėjo 22 procentais, 
plieno bei valcuoto metalo
— 28, procentais, vario — 
20 procentų, anglies kasi
mas padidėjo 14 procentų, 
elektros energijos išdirbis
— 16 procentų, metalurgi- 
nio 
94

įrengimo išleidimas — 
procentais, sunkvežimių 

— 43, lengvųjų automobi- 
bei traktorių — dvigu- 

Nepaprastai aukštais
lių 
bai' 
tempais auga tarybinė ma
šinų gamyba. Svarbiausių 
mašinų bei mechanizmų 
prieauglis apskaičiuojamas 
dešimtimis procentų. Augi
mo tempais neatsilieka nuo 
sunkiosios pramonės maisto 
ir lengvosios pramonės au
gimas.
Prieškarinio gamybos lygio 

pralenkimas
Aukšti viso liaudies ūkio 

augimo. tempai jau įgalino 
sėkmingai išspręsti vieną 
pagrindinių TSRS pokari
nio penkmečio uždavinių — 
ne tik atkurtų bet ir žy
miai viršyti ikikarinį ga
mybos lygį. Antai, 1948 
metais, bendroji pramonės 
produkcija viršijo ikikari
nių 1940 metų gamybos ly
gį 18 procentų. Prąmoninės 
gamybos atkūrimas vyko 
dvigubai greičiau, negu po 
pirmojo pasaulinio karo. 
Vidutiniškas grūdinių kul
tūrų derlingumas iš vieno 
hektaro taip pat viršijo iki
karinį lygį.

Aukšti gamybos augimo 
bei darbo našumo pakėlimo 
tempai sudarė sąlygas stam-' 
bioms viršumplaninėms san
kaupoms susikaupti pramo
nėje. Bendra viršumplaninė 
ekonomija dėl pramoninės 
produkcijos savikainos su
mažinimo 1948 metais su
darė per 6 milijardus rub
lių.

Tarybiniai ekonominio iš
sivystymo tempai pokariniu 
laikotarpiu' — tempai, ne-, 
prieinami nei vienai kapita
listinei šaliai — įgalino 
1947 metų gruodžio mėnesį 
įvykdyti tokias labai svar
bias priemones, kaip pinigi
nė reforma ir kortelių pa- 
haikinimas. O tai, savo 
ruožtu sudarė palankias są
lygas dar spartesniam liau
dies ūkio pakilimui ir dar 
didesniam liaudies materia
linės gerovės ‘augimui.

Tokiu" būdu, nepaisant 
milžiniškos žalos/ karo pa
darytos tarybiniam ūkiui, 
TSRS pokariniu laikotar
piu ne tik išlaikė aukštus 
ekonominio vystymosi tem
pus,. bet ir žymiai juos pa
spartino. Dar daugiau, po
karinio, penkmečio plano 
realizavimo eigoje sudaro
mos prielaidos ekonominio 
vystymosi tempams toliau 
kilti.‘Tos prielaidos yra —-

tarybinės pramonės struk-| Socialistinis ūkis yra la- 
tūros pakitėjimas ryšium 
su išplėtimu šakų, gaminan
čiu labiausiai modernias 
gamybos priemones, o taip 
pat labiau tobulo darbo or
ganizavimo p r i taikymas. 
Didelius rezervus atsklei
džia ir liaudies iniciatyva 
galingo socialistinio lenkty
niavimo eigoje.

Aukščiau pakilta negu 
pasibrėžta

Ekonominio išsivystymo 
tempų paspartinimo išda
voje jau 1948 metų pabai
goje kai kurios pramonės 
šakos ir atskiros gamybos 
rūšys pasiekė penkmečio 
plane numatyto lygio 1950 
metams, 
penkmečio įvykdymo tem
pai čia paspartinti dvejais 
metais. 1948 metais pasiek
ti lemiami laimėjimai reali
zuojant pokarinio penkme
čio planą ir sudarytos visos 
sąlygos jam įvykdyti prieš 
laiką. • ‘ '

Aukšti ekonominio išsi
vystymo tempai TSR Są
jungoje — neperžengiamas 
socialistinio ūkio išsivysty
mo įstatymas. Jie vėl ir vėl 
demonstruoja visam pasau
liui tarybinės planinės so
cialistinės ūkio sistemos 
pranašumą prieš kapitalis
tinę sistemą.

tariant,

blausiai koncentruotas, su
vienytas ir laisvas nuo sa
vanaudiškų* bei antivisuo
meninių kapitalistinių mo
nopolijų interesų. Tarybinė 
pramonė ir. tarybinis žemės 
ūkis yra stambiausieji pa-/ 
šaulyje. Jie remiasi šiuolai
kine pačia priešakine tech
nika. Tatai, šalia visų tary
binių žmonių suinteresuotu
mo, užtikrina neregėtą dar- 

jbo našumą ir sukaupymo 
tempus.

Socializmas — tai labiau
siai pažangi visuomeninė 
santvarka. Socialistinėje vi
suomenėje gamybiniai san
tykiai visiškai derinasi su 
gamybinių jėgų pobūdžiu ir 
todėl suteikia joms neribotą 
erdvę vystytis.

Gerkite Arbatą 
Su Medum

Laisvės įstaigoje galite gau
ti bitininko Končiaus medaus. 
Šalčiuose yra gerai gerti, daug 
arbatos su medum. Ypač ge
rai yra daug arbatos sU me
dum ir prieš gult einant.

Medaus Kaina
KVORTA $1.25

PUSĖ GALIONE $2.25.
Tuojau kreipkitės į Laisvės 

įstaigą ir įsigykite medaus. Į 
kitus miestus nesiunčiame.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdckoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo' mylimiesiems 

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šeripenų ir tt., 
telefonuokite:

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

• šermenims, Vestuvėm^ ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
________ ■ , ____________ ........................... ............— ................................... .....................

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Kovo 28, 1949



Cleveland, Ohio
MOŠŲ MIESTO NUOTIKIAf 

Ieškos Dangaus

Amerikos Lenkų Kongreso 
Ohio Apskritis savo posėdyje 
nutarė kreiptis į valdžią, kad 
būtų Įleista 50,000 buvusios 
Lenkijos karių, kurie randa
si Vakarinėj Europoj ir bijo
si grįžti j Lenkiją, nes ten 
“komunistai valdo.”

Gal jų karo nuopelnai kry
po su Lenkijos priešais, todėl 
ir nenori grįžti. Kas žino, 
gal Dėdė Samas ir atidarys 
duris “pilsudskiniams.” Daug 
ir smetemuotų atvyksta.

★
Fa wick Airflex Co. nutrau

kė derybas su UEW-CIO lo
kalu 735, išrasdama visokių 
priežasčių, kad atsiskirti nuo 
minėto lokalo už tai, kad ne
pasirašė prieškomunistinį afi- 
davitą pagal Taft-Hartley 
aktą. Marie Reed, biznio 
agentas, pareiškė, kad kom
panija ieško visokių sumeti
mų, kad nukirsti algas dar
bininkams ir kitus apsunkini
mus įvesti.

Darbininkai pirmiau buvo 
nubalsavę 99 prieš 16 pa
skelbti streiką, jeigu kompa
nija nesutiks duoti 30 centų 
į valandą algos pakėlimą, 
nes produkcija pagreitinta.

UEW lok al as prarado at
stovybės teises darbininkam 
Harris Seibold Co., kur kom
panijai pasitarnavo tūla gru
pė išdavikų su Taft - 1 lartley 
akto pagalba. Tas pats at
sitiko ir su Elwell Parker 
Electric Co.

Kiek man teko girdėti, tai 
beveik visur prasideda dides
nis darbininkų išnaudojimas 
mažinant algas arba pake
liant produkciją su paaiški
nimu, kad kompanija pelno 
nepadaro.

★
Lankykime Unijų Mitingus
Šiais laikais kompanijų šni- i 

pai atkakliai saugoja mūsų 
susirinkimus. Aišku, kompa
nija įvertina tą faktą, kad 
jeigu unijos nariai lanko mi
tingus skaitlingai, tai ir skai
tosi su ja ,o jeigu ne, tai tuoj 
pradeda įvairią kampaniją, 
kad d ar labiau uniją nuslo-1. 
pinti, suskaldyti ir darbinin
kus vėl paversti vergais. To
dėl sakau jums, kad visi nu
vykime į sekamą unijos mi
tingą ir parodykime savo iš
tikimybę, nes unija gali būti 
stipri tik tol, kol visi jos na
riai interesuosis jos gerove ir 
sveikata.

White Motor Co. Atleidinėja 
Darbininkus

Mūsų UAW-CI0 lokalas 32 
mažyn ir mažyn eina. Per 
pastaruosius devynis mėne
sius atleidinėja darbininkus, 
kerta valandas ir tt. Dabar 
operuoja tik tris dienas. Bet 
produkcija tai daug nenuken
tėjo. Pernai kompanijos pel
nas buvo du kart didesnis ne
gu metai pirmiau.

★ 
LDS Kliubas

Naujas LDS Kliubas, 9305 
I St. Clair, jau atdaras nuo 
i pradžios kovo mėnesio. KHu- 
i bo manadžerium yra Chas 
' Andrews, vietinis jaunulis.

Kliubo pirmininkas dabar- 
. tiniu laiku yra George Mar- 
• tin, kuris buvo išrinktas Sta
sio Mažansko vieton po Nau
jų Metų, kuomet mūsų LDS 
patriotas Mažanskas apleido 
tą vietą, idant palaikyti ra
mybę organizacijoj ir kliube. 
Aišku, kad Stasys statė LDS 
pirmoj vietoj savo mintyse ir 
darbe.

Mūsų LDS Kliubas tai bus 
Cleveland© liettivių progresy
vių veikimo plėtimo įstaiga. 
Galima bus ne tik pasikalbėti 
ir laiką praleisti savo Įstaigoj, 
bet bus vieta ir veikimo pla
nus pravesti, kartu sustiprin
ti visą mūsų veikimą ir tt. 
Vietos bus ir vaikučių moky
klėlei, kuriai vadovauja J. že- 
brys.

Kairieji Laimi
Dviejų General Motors dirb

tuvių : Fisher Body ir Eu
clid Tractor Plant UAW-C10 

I lokalo 45 pravestuose rinki
muose, kaip atrodo pagal 
skaitlines, nors ir ne pilnas, 
išrinko • pilną sleitą kairiųjų. 
Prezidentu išrinktas Chas 
Beckman, vice - prezidentu 
Chas Kennedy, John DeVito 
išrinktas užrašų sekretorium, 
Bert Foster bus finansų sekre
torius. Manoma, kad viso 
sleito 1 1 vietų bus kairiųjų 
užimtos.

Fisher Body visuomet tu
rėjo tvirta kairiųjų elementą, 
bet visai kitaip yra pas White 
Motor Co., kur dešinieji jau 
keletas metų valdo su geleži
ne ranka. Ten ir rinkimus 
laimi dešinieji.

★
UAW Radijo Stotis

UAW-C10 jau purendavo 
6,000 ketvirtainių pėdų dėl 
F. M. radijo stoties WCU0. 
Ten pat bus ir apskrities raš
tinė. Vieta randasi nume
riu 1025 Chester Ave., ant 3- 
čio aukšto. Kaštuos apie 
$10,000 metam. J. W. P.,

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus :

Darome ir Pritaikome Akinius:

Drs. Stenger & Stenger

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ ✓ 
Laidotuvių Direktorius

• □ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

;; Optometrists ,,
” 394-398 Broadway

Brooklyn, N. *Y. 
Tel. ST. 2-8342 Z

a all a&t aža afa rta jfa »T-»

a •
Valdinės Atominei Energijai Komisijos pirmininkas 
David E. Lillienthal su senatoriumi iš Conncticut 
Brien McMahon išeina iš susirinkimo Washingtone, 

kur jie, be kitko, diskusavo, kur ( sukrauti 
atomines bombas.

Rūpinimasis Darbo Žmonių 
Geroves Pakilimu

Rašo A. IVAŠKEVIČIUS
kai mūsų šalies liaudies gy
venimo lygis vis labiau ky
la, kapitalistinės šalys, 
ypač kurios įeina į “Marša
lo plano” orbita, vis la
biau susipainioja ekonomi
nių komplikacijų tinkle. 
B u r ž u azinės vyriausybės 
Anglijoje, P r a n c ūzijoje, 
Italijoje ir eilėje kitų vals
tybių pokarinius sunkumus 
pilnutinai suvertė darbo 
žmonėms. Sunki darosi ir 
JAV darbininkų klasės bū
klė; JAV mėnesis po mė
nesio auga bedarbių armi
ja. Tik Tarybų šalyje ne
nukrypstamai kyla pramo
nė, žemės ūkis, transpor
tas, prekyba, auga , darbo 
žmonių materialinė gerovė.

Per trejus pokarinio 
penkmečio metus Tarybų 
šalies darbo žmonių materi
alinėje būklėje įvyko di
džiuliai pasikeitimai. 1947 
metų gruodžio mėnesį buvo 
įvykdyta piniginė reforma 
ir panaikintos k o r te 1 ės 
maisto ir pramoninėms 
prekėms. Šita priemonė pa
dėjo greit likviduoti neigia
mus karo padarinius pini
ginėje apyvartoje bei pre
kyboje, paspartino liaudies 
ūkio pakilimą.

Įvykdant piniginę refor
mą buvo pažymėta, jog 
“pinigų apyvartos sutvar
kymas, plačiojo vartojimo 
prekių gamybos bei maž
meninės prekių apyvartos 
augimas įgalins ir ateityje 
mažinti kainas, t. y., pri
ves prie naujo realaus dar
bo užmokesčio ir kolektyvi
nių ūkių valstiečių pajamų 
pakėlimo.”

1948 metų balandžio mė
nesį buvo įvykdytas naujas 
mažmeninių valstybinių ei
lės prekių kainų sumažini
mas nuo 10 ligi 20 procen
tų. Antrame 1948 metų 
pusmetyje vėl buvo suma
žintos kainos kai kurioms 
maisto prekėms.

Pranešime apie Spalio 
revoliucijos 31-ąsias meti
nes V. M. Molotovas pasa
kė:
. “Sunjažinus valstybines 

mažmenines kainas maisto 
ir pramonės prekėms ir ša
lia to tuojau sumažėjus 
kainoms kooperatinėje pre- į 
kyboje bei kolektyvinių 
ūkių rinkoje, rublio perka
moji galia pakilo dvigubai; 
Dėl to, o taip pat ryšium 
su piniginio darbo užmo
kesčio kilimu, darbininkų ir 
tarnautojų realusis darbo 
užmokestis palyginti su 
praėjusiais metais

daugiau kaip dvigubai.”
Piniginė reforma ir valsty

binės priemonės prekybos 
pagerinimo srįtyje daug 
kuo padėjo darbininkų ir 
tarnautojų materialiniam 
gyvenimo lygiui kilti. Apie 
padidėjusią gyventojų per
kamąją galią įtikinamai 
kalba tokie skaitmenys: 
1948 metais mūsų respubli
koje (Lietuvoje), palyginti 
su 1|947 metais, parduota 
gyventojams cukraus—274 
proc., konditerijos gaminių 
245 proc., guminės avaly
nės—145 proc., odinės ava
lynės 136 proc.,' medvil
ninių bei vilnonių audinių 
—127 proc. ir tt. Drauge su 
prekių apyvartos augimu 
didėja ir respublikos pre
kybos tinklas. Jeigu 1944 
metais mūsų respublikoje 
buvo 1,094 valstybinių bei 
kooperatinių mažmeninės 
prekybos įmonių, tai 1948 
metais jų -jau buvo 3,498. 
Prekybos tinklo išplėtimas 
įgalino pagerinti miesto bei 
kaimo vartotojų aptarna
vimą.

Naujasis kainų sumažini
mas maisto bei pramoni
nėms prekėms yra stam
biausias po piniginės refor
mos įvykdymo bei aprūpi
nimo kortelių sistemos pa
naikinimo. Jis liečia beveik 
visas maisto' bei pramoni
nių prekių rūšis. Tai dar 
labiau pakels darbininkų 
bei tarnautojų realų darbo 
užmokestį ir kaimo gyven
tojų pinigines pajamas, dar 
labiau pakels pilnaverčio 
tarybinio rublio vaidmenį, 
gyventojų perkamąją galią.

Kauno miesto priešakinių 
prekybos bei visuomeninio 
maitinimo darbuotojų ko
lektyvų raginimu dabarti
niu metu išsiplėtojo lenkty
niavimas dėl tolesnio pre-1 
kybos pagerinimo,’ dėl dar 
labiau kultūringo pirkėjų 
aptarnavimo.'

Naują kainų sumažinimą 
prekėms Lietuvos darbo 
žmonės sutiko su didžiu 
džiaugsmu. Į šį rūpinimą
si nenukrypstamu darbo 
žmonių gerovės pagerini
mu darbo žmonės atsilieps 
tolesniu išplėtojimu socia
listinio lenktyniavimo dėl 
pokarinio penkmečio įvyk
dymo pirma laiko, dėl toles
nio viso liaudies ūkio 'pa
kilimo. \

WASHINGTON. — Įvai
riuose darbuose pernai bu
vo užmušta 16,500 žmonių
ir sužeista 1,858,000 visoj 

pakilo šalyj.

Grand Rapids, Mich.
Nors ir pavėluotai, bet ma

tau reikalą parašyti apie mir
tį mūsų geros draugės Julia 
Draugelis, kuri sulaukus pus
amžio mirė vasario 27 d. Ne
teko mylimos motinos sūnus 
Stanley, duktė Onutė; broliai 
ir visi giminės liko nuliūdime.

Velionei Julijai buvo pada
ryta operacija ant vidurių, bet 
nieko negelbėjo. Grįžus iš li
goninės į namus duktė Onu
tė labai gerai prižiūrėjo savo 
motinėlę ir gydytojas lankė ją 
namuose. Ligonė jautė, kad 
iš sunkios ligos bus sunku iš
likti ir pagyti, tai Julija sa
kydavo : Aš geriau mirsiu na
mie po gera savo dukrelės ir 
visų savųjų priežiūra,

Kada aš Juliją atlankyda
vau, ji vis rūpindavosi darbi
ninkų reikalais ir organizaci
jomis, kuriose ji priklausė. 
Velionė priklausė prie Lietu
vos Sūnų ir Diiljterų Draugys
tės, Lietuvių Motinų Kliubo, 
prie LLD 66 kuopos ir Politi
nio Kliubo. Visur dalyvavo 
ir veikdavo komitetuose; yra 
daug atlošusi visokių persta
tymų. Ji nesigailėjo aukauti 
darbininkų reikalams pagal 
savo išgalia. Buvo ilgų metų 
Vilnies skaitytoja ir rėmėja.

Kada žmogus susipratęs ir 
priklauso organizacijose, tai 
visi atjaučia ir atiduoda pas
kutinį. patarnavimą. Lietu
vos S ū n ų ir Dukterų 
D r a u gystė mirusiems na
riams perka pagarbos gėles. 
Draugai ir drauges su aukavo 
dėl gėlių ir labai daug gė
lių buvo nuo giminių ii’ drau-

♦ gų.
Kovo 2 d. iš Barto & Son 

koplyčios išlydėjome į Lietu
vių Laisvas Kapines. Važiavo 
apie 40 automobilių. Buvo 
skaitlingos laidotuvės. Palai
dota laisvai. Jos šeima išpil
dė jos reikalavimą. Kazimie
ras Jokems pasakė tinkamą 
kalbą prie jos kapo iš jos 
viso gyvenimo praeities ir už
prašė visus palydovus sustoti 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystės svetainėje.

Lai būna .jai lengvas amži
nas poilsis šios šalies žemelė
je !

★
Serganti Draugai

šiemet buvo daug ledo, tai 
nelaimių įvyko. Mary Poppell 
susilaužė ranką. Jos gyveni
mo vieta 1220 Hamilton. J. 
Gilbert turėjo operaciją. Gy
vena 117 Palmer St., N. W. 
Tarnas Klansevich, 730 Mason 
St., N. W., serga. T. Kamo- 
šauskiene puldama nusilaužė 
ranką.

Visi jie yra nariai Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugystės. 
Malonėkite atlankyti. Jie lau
kia draugų. T. Russ-

v

Viena Ranka “Bankrū- 
te,” Kita Maiše Aukso

Atsimenate, Long Island 
Rail ’ Road firma neseniai 
kreipėsi valdžion leidimo pa
siskelbti s u b a n k r ūtavusia. 
Vargas spaudžia, — skundėsi 
firmos viršininkai, — neišsi- 
verčiame.

Gi šiomis dienomis Penn
sylvania gelžkelių firma, ku
rios dalimi yra ir ta “bankru
tuojanti” Long Island Rail 
Road, paskelbė pakelianti di
videndus iki 75 centų už 'šė-. 
ra vieton lig šiol mokėtų 50 
centų. Reiškia, pelnas padi
dėjo.

w Bankrotas, mat, yra toks 
dalykas, kuris biedną daro 
biednesniu, o turtuolį turtin
gesnių.

WASHINCTON? — Kon- 
gresmanų komitetas užgy
nė valdžios bilių — atšaukti 
Tafto-Hartley’o įstatymą ir 
atgaivinti Wagnerio su val
džios siūlomais darkymais.

............. ..........................................................■'

J. J. Kaškiaučius, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Rusijos, Ukrainos, Baltarusi
jos ir desėtkų kadaise cariz
mo slegiamų kitų tautų, bet 
ir Lietuvos, ir Latvijos, ir Len
kijos, ir Rumunijos, ir Ven
grijos, pagaliau ir didžiosios 
Kinijos!

Pavojus kapitalizmui didelis 
ir baisus. Visi, kurie juo ti
ki, kurie juo naudojasi ir ku
rie jo yra apgauti ir aptam
sinti, -randasi desperacijoje, 
nori jį gelbėti.

štai kur visas tas baisaus 
triukšmo ir veidmainingų aša
rų šaltinis.

★ ★ ★
Tai reikia suprasti. Tai su

prantant, nėra reikalo nusi
minti, nusigąsti, pulti bevil- 
tėn, arba lysti po puodu.

Istorija ir gyvenimas kalba 
už ateitį, už pažangą, už tie
są ir šviesą. Visa ši kapita
lizmo puvimo ir merdėjimo 
gadynė praeis, kaip tamsioji 
naktis.

★ ★ ★ .
šitie mokslininkai ir kul

tūrininkai, kurie šiuos kris
lus rašant renkasi Wal
dorf viešbutin, iš visų kraš
tų ir visų profesijų, kalba už 
pažangą ir ateitį. Jie yra ti
krais, susipratusiais, nuošir
džiais žmonėmis, mylį žmoni
ją ir savo kraštus, o ne tie, 
kurie juos plūsta ir niekina. 
Jie atstovauja viską, kas yra 
gražu ir padoru, aukšta ir 
prakilnu, šviesu ir teisinga.
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
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.

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spauštuvč atlieka visokius spaudos darbus. 

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

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijosįkny- 
gelė, tuojau kreipkitės į Laisves spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

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

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
' 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST,
, Cor. Howes St.
BROOKLYN, N. Y. :

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-' 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik

teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 552 — Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1301 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MANUEL MARTINOEF & 
W4LLIAM MELJCK

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 537 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 101 Cooper Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ANDREWS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 644 has >>een issued to the undersigned 
to sell beer,'swine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^aw at 7121-23 — Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.!

ANNE R. BOYLE 
dba John Boyle's

New Yorkan sūgrįžo pava
saris. Antradienį šilumos tu
rėjome 62 laipsnius, trečiadie
nį 68, ketvirtadienį 59.

PRANEŠIMAS
• PITTSBURGH, PA.
LLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

30 d. kovo, 7:30 v. v., 1320 Medley 
St., N. S. Narius prašome dalyvau
ti, taipgi atsiveskite naujų narių. 
Po susirinkimo turėsime draugišką 
pasikalbėjimą prie užkandžių ir įsi
gėrimų. — Komitetas. (71-72)

•i?
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F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway ' 

WOODHAVEN, N. Y. ' 
Suteikiam garbingas laidotuves

' $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dąjyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

x 5 pusi.—Laisve (Liberty^ Lith. Daily)- Pirm., Kovo 28, 1949



Nikelinio Alaus Žinios

Kazį Viltrakį Laidos 
Pirmadienį, 28-tą

Kazys Viltrakis bus laido
jamas šį pirmadienį, kovo 28, 
2-rą valandą po pietų. Išly
dės iš laidotuvių direktoriaus 
Povilo Gusto šermeninės, 354 
Marcy Ave., Brooklyne, kur 
jisai pašarvotas.

šermeninė randasi ties Hey
ward St. Apie po tiek pat 
eiti nuo bile kurios iš trijų 
stočių — Marcy Ave., 11 ewes 
St., ar Lorimer St. ant BMT 
Jamaica linijos.

Viltrakis buvo nariu Lietu
vių Literatūros Draugijos 1- 
mos kuopos. Kol sveikata 
tarnavo, lankydavo susirinki
mus, paremdavo jos darbuo
tę. Dalyvaudavo bendrai vi
so pažangiojo judėjimo pra
mogose. Buvo ilgametis dien
raščio Laisvės skaitytojas ir 
juomi likosi iki mirties. Fak- 
tinai, ne pasiimtas nuo durų 
dienraštis Laisvė buvo jo kai
mynams vienu iš ženklų, kad 
su d. Viltrakių kas nors ne
gerai, ką ištyrinėjus atrado jį 
mirusiu. Dienraštis Laisvė bu
vo pirmoji įstaiga, kuriai pra
nešta apie jo mirtį. Jo lai
dotuvėse kalbės Rojus Miza- 
ra, dienraščio Laisvės redak
torius.

Velionis Viltrakis paėjo iš 
Suvalkijos, Pilviškio valsčiaus. 
Mirė sulaukęs apie 75 metų.

J šermenis atvyko iš Flo
ridos vienatinė velionies šioje 
šalyje gyvenanti giminaitė 
Margaret Valilionienė.

Iš Kliubieciy Susirinkimo
lietuvių 

Pirm i- 
atidaręs 
maršal-

Kovo 23 d. įvyko 
kriaučių susirinkimas, 
ninkas V. Zaveckas, 
susirinkimą, paskyrė
kas — moteris, S. Petkienę ir 
Kivytienę. Tai įdomus daly
kas — pirmu syk kriaučių is
torijoje maršalkomis paskirta 
moterys.

Laiškas iš Joint Board ma- 
nadžerio Amonio prašė nu
pirkti tikietų, kas ir buvo pa
daryta.

Antras laiškas irgi iš Joint 
Board pranešė, kad dabar yra 
rinkimai visų Joint Board’© 
manadžeriu, reikalavo, kad ir 
mūs lok ai o nariai pasisakytų 
už ar prieš dabartinius uni
jos vadus. Ant vietos buvo 
leista balsuoti. Pasirodė di
džiuma už dabartinius mana- 
džerius.

Ir trečias laiškas buvo iš 
Joint Board’o, raginantis lie
tuvius kriaučius siųsti kon- 
gresmanams ir senatoriams 
laiškus su reikalavimais, kad 
Taft-Hartlęy įstatymas būtų 
numestas į gurbą. Kriaučiai 
paraginimą vienbalsiai priėmė 
sutikdami siųsti laiškus.

Mūsų unijos ilgametis na
rys M. Riskevičius atsiuntė 
lokalui padėkos laišką. Mat, 
Riskevičius, kriaučius, jau 
daug metų serga. O mūsų 
lokalas yra nutaręs kriaučius 
uniįistus ligonius sušelpti. Tai 
ir minėtas draugas aplaikė 
nuo lokalo čekį $25.

Taipgi antrą ilgametį mū-

sų unijos narį Praną Šimaitį 
ištiko didelė nelaimė, ligoni
nėje jam nupjovė koją. Da
bai’ randasi namie. Jis atsi
šaukė j kriaučius pagelbos įsi
gyti medinės kojas. Kriaučiai 
nutarė duoti $400.

Delegato Ku n d rotos rapor-, 
tas iš dirbtuvių 
kad pas lietuvius 
didelis nedarbas, 
kriaučių industrija

stovio rodo, 
kriaučius 

A be Inai 
visame 

New Yorke (su mažomis iš
imtimis) yra suparalyžiuota. 
Kas bus toliau, niekas negali 
pasakyti. Daugiausia kriau
čiai maitinasi iš sociali© sau
gumo gavimo (social secur
ity), į savaitę $26. Tai ma
ža pa’gelba, bet geriau, kaip 
nieko.

Dabartiniais laikais lietu
vių kriaučių lokale . mažai 
kalbama ir diskusuojama po
litiniais klausimais, daugiau
sia yra rūpinamasi unijos rei
kalais ir plintančiu nedarbu. 

J. Stakvilevičius.

Ponai Triumfuoja, 
Vargšai Rauda

New Yorko ponija šumniai 
linksmauja. Jie šiomis die
nomis turi numerio 1-mo sve
čią, aršiausį karo 
poną Church illą. 
tarp New Yorko 
tono, šampanas

Filmos - Opera - Teatrai
World Teatre

Petras Titras 
Vis Dar Ligoninėje

Petrui Tarų i nepavyko pa
gyti taip greit, kaip buvo ti
kėtasi. Pašaukus šeštadienio 
rytą ligoninėn, slaugė atsakė, 
kad jo padėtis yra “fair,”- ta
čiau, sako ji, namo siųsti dar 
neplanuota. ,

Taras buvo tikėjęsis galop 
praėjusios savaitės išeiti iš li
goninės, vienok bandymas at
sistoti ant kojų pradžioje pra
ėjusios savaitės parode, kad 
jis ’dar labai silpnas. Drau
gams reikėtų jį atlankyti.

ap-

at-

Paštas Praneša
nau-Kovo 21 -mą atsidarė 

ja pašto stotis, žinoma kaipo 
Ryder Station, zonos numeris 
34, 21/43 Flatbush Ave.

Suėmė Tris Kaltinamus Rendauninkai Reika- 
Pardavime Narkotikų lauš Rendu Kontrolės

dainavo-Lawrence Winters 
vaidino Amonasro rolėje New 

York City Operos sezono 
atidaryme.

New York City Center
Kovo 24-tos vakarą New 

York City Opera Co. atidarė 
savo pavasarinį sezoną. Pra
dėjo taip jau artistiškai, kaip 
ir paskubusioji Metropolitan, 
tik su tuo skirtumu, kad čia 
publika buvo mažiau deiman- 
tuota.

ši opera yra miestą voj i, 
kiekvieno šio metropolio gy
ventojo savastis. Ir, atitin
kamai, čia gali įeiti vidutinių 
ir net mažųjų ištekliu žmo
gus. Jis gali atsisėsti greta 
turtingiausiojo muzikos - ope
ros mėgėjo, nes čia įžangos 
populiarės — eiliniam žmogui 
prieinamos.

Atidarė su “Aida,” “gražiai 
sudainuota ir suvaidinta. 
Lawrence Winters vaidino A- 
monasro, Camilla Williams— 
vergę mergaitę, Margery 
Mayer — Amneris, Rudolph 
Petrak — Radames, Norman
Scott—karalių, Oscar Natzka Morocco, 
—-Ramfis. Vadovauja Laszlo 
Halasz.

Miestavosios operos pama
tyti atidarymo vakarą dalyva
vo daug Met operos ir mies
to valdžios pareigūnų.

Avė., 
■odyti

Prie E. 49th St. ir 7th
New Yorke, pradėta 
nauja filmą “The Last Stop,” 
apie nacių kriminalybes kon
centracijų kempėse.

Pagaminta remiantis Wan-' 
dos Jakubowskos veikalu. 
Vaizduoja šiurpius nacių per
sekiojamų išvežtųjų pergyve
nimus, filmą savo užbaigoje 
sušunka:

—Lai niekad nebebus tokių 
Auschwitz.”

Greta siaubo, filmą teikia 
pamoką budėti visiems, visa
me pasaulyje, sykiu ir mums, 
po kurių akių jau ruošiamos 
tokios kempės ir karas po 
priedanga teismų ant darbi
ninkų vadų-komunistų.

r

Stanley Teatre
Rodo “The Wench,” pakar

toja t seniau rodytą Giri No. 
217, taipgi rodo dabar atvy
kusį New Yorkan Tarybų Są
jungos muziką. Dmitrį šosta- 
kovičių 
Kalnus.

skambinant “Aukso

Newsreel TeatruoseEmbassy
Italijos komunistų demons

tracija prieš karinę Atlanto 
santarvę (paktą) ir kitos pa
saulio ir 
traukos;
goję.”

naminių žinių iš- 
Night-Life Chica-

New
Rodo
John

Yorko Paramount 
spalvinę “EI Paso,” 
Payne, Gail Russell, 
Harden žvaigždėse.

su
Sterling
Asmeniškai Louis Moran su 
savo grupe. Brooklyn© Para
mount teberodo “Whispering 
Smith.”

Capitol Teatre
Pradėjo rodyti “Outposts in 

su George Raft, 
Akim Tamiroff, Marie Wind
sor.

I SU

Radio City Music Hall 
Teberodo-“Little Women, 
“Curtain Time” scenoje.

Paramount perstato
žvaigždžiuoja — JOHN PAYNE 

GAIL RUSSELL - STERLING HAYDEN 
Cinecolor Spalvomis

/ Asmeniškai: Louis Joran ir Jo tympany five
ir Pat Henning, Peggy Mann, Johnny Barnes

Rodoma ir Vidurnakti — PARAMOUNT .. Times Square

“EL PASO

kurstytoją, 
Jie . zuja 

ir Washing- 
liejasi, kaip

kad lietųsi liaudies kraujas, 
jeigu jiems pavyktų sukursty
ti naują karą.

New Yorko biednuomenėje 
kita gaida. Tik prieš keletą 
savaičių New Yorko Harlemą 
sukrėtė sunkvežimiu užmuši
mas dviejų mokinių neva sau
gioje gatvėje.
sari o 14-tą.

Kovo 24-tą 
dviejų šeimų, 
Rodriguez, su
kais ir sena motina, tapo iš
mesta iš buto gatvėn, šeima 
pakrikdyta.

Tas kriminališkas smūgis 
šeiniai padarytas po priedan
ga aiškinimo, būk buto 
kėsią namų prižiūrėtojui, 
čiau visiems aišku, jog tai 
tiesa — namas nebuvo be 
žiūrėtojo visu tuo laiku,
ta moteriškė su šeima ten gy
veno. šeimą, po vieną, po du, 
priglaudė kaimynai.

■ Paštas sudarė pakaitų siun
tiniams dovanų į užrubežius. 
Pašalpiniuose pundeliuose ne
valia dėti daugiau 3-jų svarų 
mėsos vienan pundeliu. Ir už
drausta siųsti vaistų daugiau 
$5 vertybės imant amerikie
tiškomis kainomis.

Įvyko pakaitų ir pašto kai
nose. Siunčiant Austrijon, 
Francijos zųnon Vokietijoje, 
Graikijon, ir Jungtinių Valsti
jų ir anglų zonosna Trieste 
srityje paštui nebereikės mo
kėti taip .vadinamų terminai 
credits ,o tuo patimi paštas 
nupigina svarinę mokestį siun
tėjui po 4 centus svarui, 
ris iki 22 svarų.

Pavyzdžiui: Austrijon 
masis svaras kainuos 32, 
svarų pundelis viso
Graikijon nuo 6 c. iki $1.50; 
.anglų - Prancūzų - amerikiečių 
zonosna .6 c. iki $1.32.

Sam Atkins’o aludė Now 
York© East Sidėje susilaukė 
daug bėdų dėl numažinimo 
alaus kainos, pardavimo 7 un
cijų stiklo po 5 centus. Ta
čiau jo alude kas dieną daro 
vis didesnį biznį. Baras 
stotas būriais.

Daugelis -jo kostumerių 
vyko iš kitu daliu miesto,
sirado svečių net iš kitų mies-w 
t, , Ir, kaip prisipažino tūli 
iš jų, kelionė jiems apsimokė
jo. Vienok ne visi jie atvy
ko tikslu sutaupyti porą de- 
sėtkų centų ant alaus juos 
praleidžiant kelionės lėšoms. 
Vieni atvyko iš įdomumo, per
sitikrinti, o kiti — užgirdanti 
aludininko pastangas nupigin
ti alų.

Aludininkas dabar reikalin
gas 1ĮC tiktai barįenderių, bet 
net sekretorių — tiek daug 
laiškų ir net telegramų ga
vęs, kad vos spėja perskaity
ti. Telefonas taipgi nuolat 
skamba. Didelė didžiuma už- 
giria. Bet gavęs ir piktų. 
Vienas telefonuojantis net 
pagrąsinęs — jeigu nepaliau
si, tavęs nebebus.

Tačiau jis tebeparduoda ir 
sakosi toliau paVdavinėsiąs 
alų po 5 c. Toms firmoms, 
su kuriomis jis seniau prekia
vo atsisakius jam parduoti 
alų, jis susirado nepriklau
sančią prie bravarninkų Board 
of Trade, kuri iki šiol prista
tinėja jam pakankamai alaus.

New Yorko policija skelbia 
suėmusi tris iš vyriausių nar
kotikų kupčių ir jų butuose 
konfiskavusi kelių milidnų 
vertės narkotikų, tai yra—ke
lių milionų vertės 'tiems, ku
rie būtų juos išpardavę ir tuos 
pinigus surinkę.

Pirmą grobį — vertės $1,- i 
584,000 — jie buvo suėmę 
sekmadienį, 203 W. 85 th St., į 
New Yorke.
159,000 
tradienį, 
Jackson

ketvirtadienio 
30, .kovo 24-tą. 
- reikalauti, kad

re ri
ša u- 
prie 
po* 
Jos 
m a-

Didžiojo New Yorko 
d a u n ink ų o rgan i z ac i j os 
kia masinę demonstraciją 
City Hali 
pietį, 1 
tikslas
joras veiktų už rend u kontro
lės įstatymus.

Kitu svarbiuoju punktu yra 
reikalavimas nedaleisti išmė
tyti gyventojus iš m i estą vų jų 
projektų.

Išmėtymas gręsia šimtams 
šeimų dėl to, kad jų pajamos 
(rokuojant doleriais, ne pa-

O kitą — $3,- 
vertės — suėmė an- 

35-21—87th Street 
Heights, 
areštuodino moteris i brangusio pragyvenimo kaino-Juos _________ __ -

Mlieistė, tris mėnesius.dirbu-! m's> P«ki'o aukščiau nustaty- 
si tarnaite tai grupei jų bu-j 
te, New Yorke, iki surankiojo i 
visus “siūlus.”

Mušeikystė
Baigėsi Kalėjime

James Athansidy, 20 metų, 
tapo nuteistas 7>/j metų kąlė- 
ti už mirtį William Gillard’o. 
Gengsteriukų grupė jį mirti
nai sužeidė - subadė. Kiti da
lyviai, E d w a r d Brosinsky, 
Kenneth Pliffne, ii’ Henry 
Lawrence, 20 ir 19 metų am
žiaus, nuteisti po 6 mėnesius 
kalėti.

Tai Įvyko va-

viena is tų 
Mrs. Domingą 
likusiais 6 vai-

rei-

ne- 
pri- 
kol

Roxy Teatre
Pasilieka toliau “Mother Is 

a Freshman.”

Muzikališkiems Jaunuoliams
Brooklyn© Muziejus dabar 

duoda aplikacijas įstoti į Me
tinį Muzikos Studentų Kon- 
testą. Priima 8 iki 17 metų 
amžiaus smuikininkus, pianis
tus, cellistus. Laimėjusie
siems teiks progą išstoti mu
ziejaus programose ir trans
liuoti.

Aplikacijos ir įstojimui tai
syklės gaunamos asmeniškai 
ar raštu iš Brooklyn Museum, 
Education Division. Telefo
nas: NEvins 8-500. Aplikaci
jas privalo sugrąžinti pirm 
balandžio 15-tos.

Doleris—Ne Viskas
Yra aktorių ir. kitų meni

ninkų, kurių už dolerį nepar
duoti nei pirksi. Paskiausiais 
iš pasipriešinusių parsiduoti 
priešdurbininkiškai propagan
dai yra Claire Trevor ir Glen 
Ford. Juodu atsisakė imti ro
les filmoje “I Married a Com
munist,” kuri leidžiama tikslu 
apjuodinti darbininkų ir ben
drai liaudies vadovybę.

DRABUŽIAI JCSŲ GIMINĖM 
IR DRAUGAM LIETUVOJE 

. Vyfftms Overcontu ir Siūtai 
Moterims* Siūtai ir Clothcoats 

Su Kailiniukais
Originališkos Kainos $35 iki $100.
Dabar Tifttal $5 - $10 r $15.

KASKEL’S, 9 Columbus Av., N. Y. C 
d i 

“New
Arti 60th St.

Block West of Broadway
Yorko Didžioji PawnSape1

Svo-

pir 
o 2$ 

$1.81

Vienas jaunas vyras An
drew J. Costonza iš So. Ozone 
Park, tapo iržmuštas, kiti 9 
sužeisti šermenų limozinui ant 
kelio susidūrus su kita maši
na.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 1948 m. Chevrolet, 4-rių 

durų Sedan. Įvažiuota 6000 mailių. 
Priežastis pardavimo, turiu du au
tomobilius, galiu parduoti bile ka
trą už prieinamą prekę. Adresas— 
216 Ridgewood Ave., Tel. TA. 7-6731 
arba 87-07 94th St., Woodhaven. 
VI. 9-0842. (70-72)

Parsiduoda fotografijos Studija 
sykiu namas, su 5 kambariais 
maudyne ir visais kitais modemi
niais įtaisymais. Priežastis biznio 
pardavimo yra, kad mirė savinin
kas, o jo žmonai vienai sunku ves
ti fotografijos studiją. Studija išlai
kyta Bushwick apylinkėje per 19 
metų. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis pas:

Mrs. Adelle Stokes, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis 
bile laiku. (69-75)

ir 
ir

M BROOKLYN |

§LABOR LYCEUM1 
£ DARBININKŲ ĮSTAIGA | 
gSalės . dėl Balių, Koncertų, Ban-M 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.S g Puikus steičius šu naujausiais *
* įtaisymais. . 3
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS |

Kainos Prieinamos.
* . 949-959 Willoughby Ave. g
g Tel. STagg 2-3842 «

Brooklyne suimta Mrs. Lois 
Magwood. Ją kaltina, kad ji 
norėjusi apiplėšti fabrikanto 
Sam Wagner namus. Esanti 
newarkiete, motina dviejų 
mažų vaikų.

Samuel Backinoff, 65 rrtetų, 
brooklynietis, mirė' nukritęs 
ar nušokęs nuo 6 aukštų 
apartmentinio namo stogo, 
kur jis gyveno.

Į Joseph Garszva
Į Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:' l^sZkare 
( £•—— O v d ik cl lt?

Penktadieniais uždaryta

Peter Kapiskas

Peter i
KAPISKAS j

BAR & GRILL j
1 i

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32TenEyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

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

Valandos:

tos sumos. Tačiau prisidėji
mas mažo skaičiaus mažaver
čių dolerių nepadaro jų tur
tingesniais iki to laipsnio, kad 
jie galėtų gauti butą kitur, 
tad jiems gręsia benamystė.

Demonstracija reikalaus, 
kad ne'būtų evikcijų iki atsi
ras pakankamai namų.

Bond krautuvių firma atida
rė 64-tą savo krautuvę. ši 
paskiausioji randasi Brookly- 
no centre. Vien tik pastatas 
kainavęs milioną dolerių.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank DomŲcaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
IT A I? ITT Ph 895-897 BroadwayITjARUT LAJ. Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH N. ZAYAN, Rep.
Kurie užeis su šiuo skelbimu, gaus nuolaidą kainose.

EVergreen 8-2439-2240

'71 TDD?G DID 411 GRAND STREETZJJrJr o dAK Brooklyn, n. y.
Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas, visokių valgių '

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

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

žžl , . " ......................   -
6 pusi.—Laisve f Liberty, Lith. Daįly)-Pirm., Kovo 28, 1949




