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Gali ar negali?
Popiežius, ginklai ir melas.
Ne malda, bet jėga.
Patarimai apie krislus.
Kam kas svarbu?

Rašo A. BIMBA

Vienas didelis klerikalinis 
galvočius pasidaro dar dides
niu “autoritetu“ ir griežtai 
tvirtina, kad Sovietu “techni
ka ypt dar taip toli atsilikusi 
nuo amerikiečių, kad dar il
gus metus negalės pagaminti 
atominės bombos.“

Wg.WWW>f

loris 19 11 motais. Juk ar 
nesakė kitas panašus galvo
čius iš Chicagos, kad Hitlerio 
armija pereis per Rusiją, kaip 
peilis per sviestą?

Visa karu istorija mus mo
ko, kad agresoriai taip ir nu
sisuka sau sprandus, didžiuo
damiesi savo ginklais.

Iki šiol Amerikos spauda 
prisimygusi tvirtino, kad tik 
mes vieni turime lėktuvus, ku
rie gali pralenkti garso grei
tumą. Bet aną dieną tos pa
čios spaudos korespondentai 
rašė iš Maskvos, kad jie ten 
matė lėktuvus dar greites- i 
nius.’

Vieną gražią dieną panašiai 
gali atsitikti ir su mūsų per 

, dideliu pasididžiavimu su ato
mine bomba.

Spellman giria 
XII, kad jis la-

Kardinolas 
popiežių Pijų 
bai ryžtai kovoja komunizmą. 
Kas svarbiausia/ girdi, kad 
“popiežius, ' kariaudamas at
eistinį komunizmą, neturi gin
kluotų armijų, nes tai yra 
dvasinė kova. Jo ginklai—tai 
išmintis, teisingumas ir tiesa. 
Jo armijos, tai Dievą mylin
tieji pasaulio žmonės.“

LA1SVĖ-UBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn s G, N. V.

Telephone: Stajfg 2-8878

Atlanto Kraštų Paktas Yra Pavojingas 
Žingsnis link Karo, Sako Vienuolikos 
Neangliškų Laikraščių Redaktoriai

Amerikos Darbo Partijos ^raštine (570 7th Ave., New 
York City) išleido pareiškimą, padarytą vienuolikos 
neangliškų laikraščių redaktorių, išeidinėjančių New 
Yorke.

Tame pareiškime tarp kitko sakoma:
“Šiaurės Atlanto Paktas yra pavojingas žingsnis 

link karo, ir jis laužo Jungtinių -Tautų principus. Ši 
mūsų vyriausybės politika labai paliečia visus ameri
kiečius. Amerikiečius sudaro ateiviai visų tautų iš vi
so pasaulio. Kaip tauta, susidariusi, iš daugybės tautų, 
mes, amerikiečiai, privalome traktuoti tokius tarptau
tinius pasižadėjimus ne tik kaip pavojų teisingiems 
Amerikos žmonių troškimams taikai palaikyti, bet 
taipgi kaip gresiantį pasaulio sunaikinimą atominėmis 
bombomis, — pavojų tiek mūsų kraštui, Jungtinėms 
Valstijoms,, tiek ir kraštams, iš kurių mes esame kilę, 
— kraštams, kurių žmonės taip pat labai trokšta tai
kos.” ;
Po pareiškimu pasirašo ukrainiečių, ispanų, vengrų, 

rusų, kinų, vokiečių, graikų, italų, lietuvių (Laisvės) 
ir kitų tautinių grupių laikraščių redaktoriai.
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Jungtinių Tautų Komitetas Užgiria Anglijos 
Pasiūlymą dėl Libijos “Globojimo”

Lake Success, N. Y. — 
Politinis Jungtiniu Tautų 
asamblėjos (seimo) komite
tas 34 balsais prieš 16 pri
ėmė anglų pasiūlymą, pa
gal kuri Anglija valdytų

Melas kaip kumelys. O kasi lytine Libijos dalį Cyrenai-
t valdo Ispaniją, jeigu ne Po

piežiaus agentas gen. Franco? 
. Kas valdo Italiją, jeigu ne jo 

agentas de Gasperi ? Kas val
do pietų Amerikos 
jeigu ne klerikalai ? 
tas žmogus visam 
neturi savo įtakoje
kluotų jėgų, kįek turi popie
žius.

k raštus, 
Joks ki- 

pasaulyje 
tiek gin-

Tą puikiai žino kardinolas 
Spellman. . Ne išmintis ir tei
singumas, ne malda ir pote
riai, bet brutališka jėga vi
suomet buvo ir pasilieka po
piežiaus autoriteto ramsčiu.

< Kai anais metais Vokietijos ir 
Italijos kunigai laimino fašis
tinius ginklus ir savo viernuo- 
sius kryžiais lydėjo į agreso
rių sukurtą gaisrą, jie vykdė 
popiežiaus “išminti ir teisin
gumą.’“

Kai dabar tas pats Spell
man sušilęs darbuojasi už 
naują atominį karą, tai jis 
kalba vardu to paties popie-

ką iki 1959 metų, Francija 
“globotų” Fezzaną, o Itali
jai būtų pavesta vakarinė 
Libijos dalis — Tripolitani- 
ja.

(Sovietų vyriausybė sa
kė, kad anglai-amerikonai 
naudoja Cyrenaiką, kaip 
lėktuvų ir laivynų stovyklą, 
planuojamam karui prieš 
Sovietų Sąjungą, Iki antro
jo pasaulinio karo Italija 
valdė visas minimas vietas

šiaurinėje Afrikoje.)
Prieš Tą anglu - ameriko

nų planą balsavo 1 atstovai 
Sovietų Sąjungos, Ukrai
nos, Lenkijos, Čechoslova- 
kijos, Jugoslavijos ir k t.

Nuo balsavimo susilaikė 
delegatai Kinijos.
Siamo - Thailando 
rių kitų šalių.

(Tripolitanijos
Tripolyje žmonės audringai 
demonstravo prieš tokį Li
bijos pertvarkymą; nuplė
šė amerikines vėliavas; rei
kalavo Sovietu Sąjungai žo
džio tam kraštui tvarkyti 
ir šaukė tautinės nepri
klausomybės Libiįai.)

Izraelio, 
ir ketu-

mieste

Tai ne bedarbiu-benamiu “soup-line,” New Yorke sa
vininkai namu susieiliavo gauti aplikacijas rendoms 
kelti. Desetkai tūkstančiu firmų ir atskiru savininku I — w 4. 4

jau pasiėmė aplikacijas ir tūkstančiai jau sugrąžino 
jas rendu kontrolės Įstaigoms su prašymu 

kelti rendas.

VISIEMS com 
VALSTIJOS 1.1 ’ ft------ —y 

Visi Connecticut valstijoj 
lietuviai prašomi įsitčmyti,į 
kad trečiadienį, gegužes 18 
dieną, 8 v. v., New Havenej: 
Conn., įvyks didžiulis ma-į 
sinis mitingas, kuriame 
kalbės Henry A. Wallace. 1 

Drauge su Wallace’u kal
bės kiti žymūs kalbėtojai: 
francūzas Pierre, Cot, ita
las prof. Michele Gina, taip-

1
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gi anglas parlamento na- 1 
rys, darbietis H. Lester 
Hutchinson.

Masinio mitingo vieta: 
New Haven Arena.

Įžanga 35 centai; rezer
vuotos vietos’— po $1.20.

Prašome visus, kurie tik 
galite, dalyvauti!

C. S.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Šanghajaus Kinai 
Laukia Komunistų 
Nekenčia Tautininkų
Liaudies Armija Užėmė Hankovą

Kinija. — Šio 
gyventojai la- 

tautininkų ka- 
negu artėjan-

Šanghai, 
didmiesčio 
biau bijo 
riuomenės, 
čios komunistų - liaudinin
kų arjnijoš. Tautininkų ka
riai šaudo žmones gatvėse 
dėl “smagumo”, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas, atvykęs iš Šan- 
ghajaus į anglų koloniją 
Hong Kongą.

Tautininkų kariuomenė 
plėšia iš žmonių^ ką tik pa
siekia; sako, tai “rekvizici
ja apsigynimo reikalams.”

Artėjančių liaudininkų- 
komunistų artilerijos trenk
smai drebina jau pačią po-

Lenku Laivo Kapitonas 
Neišduosiąs Eislerio

$

Vienas senas Laisvės skai
tytojas ir geras prietelius ra- 
/šo man:

“Niekad nepraleidžiu ne
perskaitęs Jūsų parašytų 
‘Krislų,’ jie man labai patin
ka. Bet patinka tik tokie 
‘Krislai,’ kuriuos draugas pa
rašai, taip sakant, apie pasau
linę politiką, apie įvykius, ar- 

* * ba ką daro kitų srovių poli
tikieriai — reakcionieriai. Kai 
draugas parašai ‘Krislus’ apie 
LLD, apie LDS ar t.‘p., tuo
met ‘Krislai’ pasidaro mažos 
vertės. Kiti žmonės (nena- 
riai) visai nepaiso, kas darosi 
tose organizacijose, ar kokio
je nors kitoje progresyvių 
grupėje. Apie tokius klausi
mus reikia parašyt atskiri 
straipsneliai, ir kituose pus
lapiuose, bet ne ‘Krisluose,’ 
ne toje svarbiausioje laikraš
čio špaltoje.

. . “Man nepatinka Jūsų ‘Kris- 
' lai’ balandžio 13 d. Laisvėje.

ne ‘Krislai,’ bet korespon- 
d°ncija apie Liaudies Teatro 

(Tąsa 5-tam pusi.)

GEN. CLAY ŽADA MAR- 
SHALLO PLANO PARA
MĄ VAKAR. VOKIETIJAI

Berlin. — Karinis Ame
rikos gubernatorius Vokie
tijai gen. Lucius Clay sakė, 
kad vakarinė Vokietijos 
valstybė bus remiama Mar- 
shallo fondo pinigais.

Kariniai anglų - ameri
konų ir francūzų guberna
toriai užgyrė savo įbruktą 
konstituciją vakarinei Vo- 
kiet. respublikai, atskirai 
nuo Sovietų kontroliuoja
mos rytinės Vokietijos.

Kongresmanai Didina 
Algas Oficieriams

7 Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo komite
tas dėl ginkluotų jėgų už
gyrė pasiūlymą pridėti 360 
.milionų dolerių algos per 
devynis mėnesius genero
lams, admirolam ir kitiems 
oficieriams.

Kareivių alga paliekama 
ta pati.
SINGER DARBININKAI 
TĘSIA STREIKĄ

Elizabeth, N. J. — Jau 12 
dienų kai 7,000 darbininkų 
streikuoja prieš Singer siu
vamųjų mašinų kompaniją. 
Jie yra nariai CIO Elektri- 
ninkų, Radijo Darbininkų 
ir Mašinistų Unijos, 
lauja daugiau algos 
lygų pagerinimo.

S

Reika- 
ir są-

Fašistinė Argentinos 
Valdžia Užsmaugė 
Lietuvių Laikraštį

Iš Buehos Aires (Argen
tinos) pianešama Laisvei 
oro paštu, kad prieš virš 
savaitę laiko Argentinos 
fašistų valdžia pasmaugė 
lietuvių liaudies laikraštį 
“Vienybę”, taipgi uždare jų 
organizaciją “Laisvoji Lie
tuva”.

Podraug peronistai - 
sistai davė smūgį Slavų 
ganizacijai Argentinoje
pažangiai organizacijai, 
kuriai* priklausė visokių 
slaviškų tautų darbininkai.

Smulkesnių tuo klausimu 
žinių rasite antradienio 
Laisvėje.

Švietimo tinklas Švenčionių 
apskrityje

Švenčionys, vas. 5 d.— 
Buržuaziniais laikais aps
krityje buvo daug beraščių 
ir mažaraščių: švietimo 
tinklas buvo menkas.

Padėtis visiškai pasikeitė 
prie tarybų valdžios. Da
bar, be daugelio pradinių 
mokyklų, apskrityje yra 3 
gimnazijos, 1 mokytojų se
minarija, 12 progimnazijų. 
Neužmirštas ir suaugusių 
švietimas — jiems skirtos 
dvi progimnazijos. Dabar 
apskrityje mokosi daugiau 
kaip 12 tūkstančių žmonių.

Kretingos apskrityje pa
darė eksperimentinės medi
cinos ir onkologijos insti
tuto jaunasis bendradarbis 
Biziulevičius: Mosėdyje
“Infekcinės ligos ir kova su 
jomis”. Darbėnų apylinkės 
valstiečiams — “Mičiurmo 
mokslas — aukštesnė pa-' 
kopa materialistinėje bio
logijoje.” •

Draugijos nariai šiemet 
padarė eilę pranešimų. Jur
barko, Kelmės, Vilkaviškio, 
Kaišiadorių ir kitose aps
krityse. Paskaitos vietos 
gyventojų gausiai lanko
mos.

London. — Jan Cviklins- 
ki, Lenkijos laivo “Batory” 
kapitonas, pareiškė, kad jis 
neleis anglam suimti vokie
tį komunistą Gerhartą Eis- 
lerj.

Amerikos valdžia reika
lavo, kad Anglija areštuotų 
Eislerį-sugrąžint į Jungti
nes Valstijas.

Eisleris, kovos vadas 
prieš nacius^ buvo pabėgęs 
nuo Hitlerio kirvio į Jung
tines Valstijas.

Amerikinis teismas nu
teisė Eislerį 1 metus kalėti 
dėl to, kad jis, esą, nefeisin- 
gai atsakęs į vieną klausi
mą aplikacijoj, prašančioje 
leidimo sugrįžt jam Vokie
tijon. Jis buvo laikomas po 
$23,000 parankos iki apelia
cijos teismo.

Sovietai Siųs Vakarų 
Vokietijai Reikmenis 
Pagal Sutartį

fa-
or-

Atlanto Paktas Neteisėtas, 
Sako Buvęs Valdininkas

Washington. — Advoka
tas Clifford J. Durr, buvęs 
valdžios susisiekimų komi
sijos narys, pareiškė Sena
to užsienio reikalų komite
tui, kad karinis Atlanto 
kraštų paktas apeina Jung. 
Tautas, todėl yra neteisė
tas. *

Durr liudijime prieš At
lanto paktą atstovavo Na- 
cionalę. Advokatų Gildiją.

Mokslo ir politinės žinios^- 
liaudžiai

Vilnius, vas. 4 d. — Lie
tuvos TSR politinių ir 
mokslo - žinių skleidimo 
draugijos nariai,' kurių tar
pe yra žinomi respublikos 
mokslininkai, praėjusiais 
metais skaitė 1,586 paskai
tas. Jų klausėsi daugiau 
kaip ketvirtis milijono 
žmonių.

Šiais metais draugijos 
nariai jau perskaitė eilę 
paskaitų Vilniuje ir apsk
rityse. Neseniai profesorius 
P. ^Slavėnas padarė 
Šimą šiauliečiams 
“Visatos santvarka 
liucija”. Lietuvos 
Mokslų Akademijos
sis narys prof. Budrys pa
skaitą — “Kapitalizmo at 
siradimas ir jo neišvengia
mas žlugimas”, skaitė Žiež
mariuose 
apskr.).

prarie- 
tema: 

ir evo-
TSR, 

tikra-

Kaišiadorys, atsistato
Kaišiadorys, vas. 5 d. — 

Į atsistatančių miestų ri
kiuotę stoja vokiškųjų fa
šistų sudeginti Kaišiado
rys. Miestas vėl atgyja. 
Praėjusiais metais Kaišia
doryse atstatyta ir naujai 
pastatyti 34 komunaliniai 
ir individualiniai gyvena
mieji namai. Naujose patal
pose įsikūrė valsčiaus vyk
domojo komiteto įstaiga, 
apskrities žemės ūkio koo
peracijos • draugija. Pasta
tyti sandėliai grūdams, ke
pykla.

Neseniai' elektros srovę 
miestui davė naujoji Kai
šiadorių elektrinė, šiomis 
dienomis pradės darbą nau
ja apskrities veterinarinė 
ligoninė.

Frankfurt, Vokietija. — 
Sovietinė vyriausybė pasi
žadėjo pristatyt talkinin
kams vakarinėje Vokietijo
je anglį, grūdus, medžius ir 
kitus reikmenis pagal Pots
damo sutartį mainais už 
sulygtus karinius • atpildus 
iš vakarinės Vokietijos.

Karinis amerikonų gu
bernatorius gen. Lucius 
Clay vadina šį Sovietų pa
siūlymą geravališku.

Karinė amerikonų valdy
ba dar nedavė žodžio dėl 
karinių atpildų siuntimo 
Sovietams iš vakarų Vokie
tijos. Tie atpildai daugiau
siai turėtir būti fabrikinės 
mašinos.

niškiausią šanghajaus šir
dį. Kurie tautininkų vadai 
dar neišdūmė, tai vieni per 
kitų galvas kuliavarta sten
giasi pabėgti lėktuvais arba 
laivais, nes Liaudies Armi- . 
ja visomis pusėmis, apsupa 
Šanghajų sausumoje.

Amerikiniai korespon
dentai praneša, jog komu
nistai - liaudininkai ima 
Šanghajaus priemiesčius. 
Tautininkų komandieriai 
garsinasi, kad ginsią Šan
ghajų panašiai, kaip rusai 
sutriuškino nacius Stalin
grade. Bet tautininkų ka
reiviai, tuos pagyrus gir
dėdami, tik juokiasi į ran
kovę; laukia Liaudies Ar
mijos atėjimo.

’ Pranešama, kad Liaudies 
Armija užėmė Hankovą, 
pramoningiausią Kinijos 
miestą, apie 600 mylių į va
karus nuo Šanghajaus.

Liaudies Armija paėmė 
pozicijas tik už kelių mylių 
nuo Vusungo, prie Whang- 
Du upės žiočių į jūrą. Kai 
liaudininkai pasieks Vu 
Stingą, jų'] 
tautininkams ištrūkimą ir 
laivais iš Šanghajaus, 6 
milionų žmonių miesto. Tai 
yra amerikinės patrankos, 
kurias Liaudies Armija at
ėmė iš tautininkų.

Tautininkų komandieriai 
sprogdina ir degina kaimus, 
ir miestelius už 9 iki 20 
mylių nuo Šanghajaus; sa
ko, reikią apvalyt lauką jų 
artilerijos . šūviams prieš 
liaudininkus. Panašiai jie, 
naikino senosios sostines 
Peipingo priemiesčius, iki 
Liaudies Armija juos “ra- 
gan” suvarė ir paėmė Pei- 
pingą.

Liaudininkai pasiekė uo
stamiestį Fučovą, apie 200 . 
mylių į pietus nuo Šangha
jaus. S

300 tūkstančių tautinin
kų kariuomenės bandė iš
trūkti iš Hankovo į Čangšą, 
prie geležinkelio į Kantoną, 
naująją tautininkų “sosti
nę”. Bet Liaudies Armija 
artėja prie geležinkelio į 
pietus nuo Čangšos, kad už
kirstų tautininkams pabė
gimo kelią. 

t

CIO Vadai Pasitraukia iš. 
Kovos už Civiles Teises

ai pasieks Vu- 
patrankos užkirs

B. Genzelis
i - -------—------------------- ------------------

London. — Anglijos sei-
(Kaišia d orių ipas 333 balsais prieš 6 už- 

Keletą pranešimų gyrė Atlanto paktą.
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4Washington. — Aukštie
ji CIO viršininkai savo laiš
kuose darbiniams Senato 
ir Kongreso atstovų Rūmo 
komitetams sako:

— Kongresas galėtų dar 
išleisti įstatymų prieš ko
munistus, jeigu to reikia 
šalies saugumui, bet tokie 
įstatymai turėtų būti gami
nami atskirai nuo 'darbinių 
įstatymų.

• Taigi vyriausi CIO vadai 
pasitraukia iš kovos dėl pi
lietinių teisių komunistams 
ir kitoms politinėms mažu
moms. Pirmiau jie gindavo 
tas teises.

Hį J
?!h ■’

konfe- 
klausi- 
atsida-

ą • A

i.ę

Anglai - Amerikonai Užbė
ga už Akių Keturių Didžių
jų Talkininkų Konferencijai 

Paryžius. — Amerikos, 
Anglijos ir Francijos už
sieninių reikalų ministrai 
tarsis pirma, negu Sovietų 
užsieninis ministras atvyks 
į keturių didžiųjų 
renciją Vokietijos 
mais. Konferencija 
rys gegužės 23 d.

i
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Kova Prieš Gengsterizmą
Praėjusį ketvirtądienį New Yorke įvyko didžiulė uni- 

jistų (ILGWU) demonstracija prieš gengsterizmą, siau
tėjantį mūsų mieste.

Tai įvyko ryšium su laidotuvėmis vieno unijos organi
zatoriaus, kurį gengsteriai brutaliai nužudė prieš keletą 
dienų. Brutaliai buvo nužudytas William Lurye,'kuriam 
buvo pavesta organizuoti ne unijinių dirbtuvių darbinin
kai. ’

Unijos viršininkai spėja, kad Lurye nužudė samdytojų 
papirkti gengsteriai - mušeikos.

Kiekvienam suprantama, jog neunijinių dirbtuvių ir 
fabrikų savininkai, nenorėdami, kad jų darbininkai pri
klausytų unijoms, samdo žmogžudžius, gengsteriių, ku
rie puola, muša ir net žudo kiekvieną, drįstantį organi
zuoti neorganizuotus darbininkus.

Aiškus daiktas, unijos privalo’gengsterizmą pasmerkti 
ir su juo rimtai kovoti.

Deja, daugelyj unijų, vadovaujamų dešiniųjų elemen
tų, taipgi siautėja gengsterizmas, — gengsterizmas, nu
kreiptas prieš pačius unijos narius, prieš progresyvius, 
pažangius narius ir darbuotojus. Muša juos tik dėl to, 
kad jie turi pažangesnes pažiūras, kad jie pakritikuoja 
tą ar kitą nelemtą savo unijos viršininkų veiksmą.

Prieš pusantrų metų, pavyzdžiui, plieno darbininkų 
unijos (CIO) suvažiavime Bostone buvo žiauriai sumuš
tas vienas delegatas; jis buvo sumuštas pačiam Murray 
mušeikas akstinant.

Arba, va, laikraščiuose tilpo nuotrauka Mine, Mill and 
Smelter Workers unijos organizatoriaus, Maurice E. 
Travis’o. Jo veidas sužalotas, jis baisiai sumuštas. Kas 
tai atliko? Tai atliko plieno darbininkų unijos gengste
riai, kurie pasiryžo virš paminėtąją uniją 
prievarta ją įtraukiant į plienminkų uniją.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
SU DŽIAUGSMU 
PASITIKO

Jau net ir kunigų Drau
go korespondentas Vyt. 
Arūnas iš Paryžiaus rašo:

“Reikia pripažinti, kad 
pasaulis su dideliu džiaugs
mu sutiko žinią apie ^ketu
rių’ susitarimą. Nors tai 
gal bus ir laikinas dalykas, 
tačiau žmones galės kurį 
laiką laisvai atsikvėpti. Tie
sa, atsirado jau daug opti
mistų, kurie galvoja, kad 
nežiūrint koks yra didelis 
skirtumas tarpe Sovietų 
Rusijos ir vakarų demokra
tijų, bus galima atrasti 
bendrą kalbą ir bendradar
biauti, išvengiant didelių' 
katastrofų” (D., geg. 10

Tai troškimas ne tik 
F r a n c ū z i j o s, ne tik 
visos Europos, bet taip pat 
Amerikos ir viso pasaulio 
žmonių. Tas, matyt, . labai 
nepatinka mūsų • klerika
lams. Jie norėtų, naujų ka
tastrofų. Jie sušilę darbuo
jasi, kad nebūtų surasta 
bendra kalba tarpe Tarybų 
Sąjungos ir kapitalistinių 
valstybių. Jie nori, kad A- 
merika ir kitos šalys tuo
jau paskelbtų karą socialis
tiniam kraštui.

GAL SUSILAUKSIME, 
PONU SU VLIKu

Tūlas V. Kimontas rašo 
Keleivyje iš Vokietijos, kad 
jie ten rimtai galvoja fa
šistinį VLIKą (Vyriausi 

sunaikinti, j Lietu vos Išlaisvinimo Ko- 
__ c-----------  £ xv v t j mitetą) atgabenti į Jungti-
Kovojant prieš gengsterizmą, reikia kovoti prieš viso- j nes Valstijas ir užkarti ant 

kį gengsterizmą.
Darbo unijų viršininkai turi žinoti, kad gengsteriz

mas gimdo gengsterizmą.

Laiškas, Kurį “Times” Nuslėpė
Per tūlą laiką Istanbulyj, Turkijoje, New York 

“Times” palaikė savo korespondentu tūlą turkų kilmės 
žurnalistą Aslan K. Humbaraci.

Mr. Humbaraci ten ištikimai darbavosi, rašydamas ši
tam didžiausiam dienraščiui korespondencijas iš to kraš
to?

Bet, štai Humbaraci pasitraukia iš Turkijos, nuvyksta 
į Londoną, ir iš ten rąšo jis atvirą laišką New York 
“Timesui”, pranešdamas, kad jis pasitraukia iš jo kores
pondento pareigų.

Kodėl jis pasitraukia? *
Todėl, kad New York “Times” cenzūruodavo jo kores

pondencijas. Ką tik Humbaraci parašydavo teisingesnio 
apie padėtį Turkijoje, tą “Timeso” redakcija išbraukda
vo, nedėdavo laikraštin.

Daugiau: Amerika, einant Trumano doktrina, siųsda
vo Turkijai lėktuvų, kurie pasirodė,*ten pasiųsti, buvo 
defektingi, neveikė. Korespondentas aprašė ir tai, bet 
jo laikraštis atsisakė korespondencijas spausdinti. Na, 
o vienas Amerikos generolas, veikiąs Turkijoje, kartą 
norėjo korespondentą net sumušti, kam jis drįstąs tokius I 
dalykus rašyti, kelti viešumon.

Dėl to Humbaraci pasitraukė iš korespondento vietos. 
Bet New York “Times” atsisakė jo laišką išspausdinti.

Gerai kad korespondentas to laiško kopijų padarė 
daug ir pasiuntinėjo jas kitiems laikraščiams, o taipgi 
Kongreso nariams. Tuo būdu šis laiškas visvien pamatė 
šviesą — jį išspausdino Daily Worker (š. m. gegužės 12 
d.).

Už tai, “Times” ir kiti “laisvės žodžio šalininkai” da
ba/, matyt, apskelbs laiško rašytoją “komunistu” arba 
“Sovietų agentu”!

šios šalies lietuvių. Su V.LI- 
I Ku pribus daug ponų, ku
riuos čionai reikės ameri
kiečiams užlaikyti. Todėl, 
girdi, daug kas šneka, kad 
amerikiečiai "nemylės tą 

prisi-

galuti-
ar va-

naują fašistinę bėdą 
imti. Girdi:

Bet kuomet tenka 
nai spręsti klausimą,
dovaują musų orgąnai turi 
keltis Į J. A. V., ten patys 
patikrindami sau ir pragyve
nimo sąlygas, kai kam kyla 
abejojimų, čia tremtyje kar
tais reiškiama vėjo atpūsta 
mintis, kad VLIK-as butų A- 
merikos lietuviui ‘sutiktas, 
kaipo uošvė. Uošvė'šeimoje 
dažniausiai yra nepageidau
jamas padaras. Uošvė su pa
linkimu laikyti savo rankose 
šeimininio židinio žarstei} ir 
kurstyti žmoną prieš 
yra .jau baubas. 7Butui 
suprantama, jei musų- 
liai amerikiečiai butų 
tokį VLIK-ą įtariamai 
teikę.

Ta nuomonė, aišku,
giau negu teisinga. Ameri
kos lietuviai yra demokra
tiniai nusiteikę ir su fašis
tais jiems nepakeliui, ne
paisant, kokiu vardu jie be- 
sidangstytų.

Kimontas išgelia ir kitą j liance for war 
įdomybę. Jis sako, kad VLI- aimed against one of our 
Ko ponams bus nelengva great allies 
suprasti amerikiečių demo
kratiškas užsilaikymas. Jie, 
matyt, yra prisigėrę nacič- 
ko raugo ir tokiais norėtų 
pasilikti. Jis rašo:

Nesenai viename vokiečių 
laikraštyje pasiskaičiau vo
kiečio žurnalisto įspūdžius iš 
Frankfurte veikiančios al’ian- 

' tų centrinės įstaigos, kuri 
dabar valdo musų vakarinę 
Vokietiją ir kurioje viešpa-

vyrą, 
visai 
bro- 

prieš 
nusi-

dau-

20-t resiniame Distrikte Rinkimai 
Antradienį

Antradienį, gegužės 17 dieną, 20-tame Kongresiniame 
distrikte New Yorke įvyks specialūs rinkimai kongres- 
mano. Bus renkamas kongresmanas vieton Sol Bloom’o, 
mirusio prieš keletą savaičių.

Šiuo metu kalbamajame distrikte vyksta įkarštinga 
kampanija. Kandidatų šalininkai skleidžia rinkiminę li
teratūrą, lankosi.pas žmones į namus ir visokiais kito
kiais būdais agituoja piliečius, kad jie savo balsą paduo
tų už jų kandidatus.

Neminėsime mes čia visų kandidatų, ieškančių ten an
tradienį išrinkimo į Kongresą. Užtenka pažymėti, kad 
Amerikos^Darbo Partija stato savo kandidatą ir juo yra 
daktarė Anette T. Rubinstein.

ŠUdarbiečių kandidatė atstovauja visa tai, kas yra 
pažangu: ji prieš Atlanto Paktą’, ji už taiką; ji prieš 
Tafto-Hartley aktą, ji už Wagnerio akto grąžinimą, ir

* Dėl to visiems darbo žmonėms,, kurie stoja už taiką 
prieš Wall stryto karinę politiką, kurie stoja prieš re

MŪSŲ DARBO UNIJOS
“Galime,” girdi, “vienas su 
kitu kalbėtis atsegtais mar
škinių kaklais,. susikišę 
rankas į kelnių kišenes, ži
nodami kas ką gali ir kas 
ką privalo.” Bet toliau: 
“Galima bendradarbį parū-

tauja amerikonų dvasia. Re
porteris pabrėžia du savo 
Įspūdžių momentus. Iš vie
nos pusės gerai paviršutinį 
vokietį stebėtoją sukrečia 
santykių įstaigoj,e “palaidu
mas.” įstaigos pareigūnai 
vaikščioja po visus kamba
rius, kaip neraliuoti. Dirb
dami ruko cigaretes, šneka
si ir — kas svarbiausia — 
nerodo matomos pagarbos 
savo šefams. Spaudos kon
ferencijoj su zonos vadovau
jančiais generolais, sakysime 
anglų ir ypač amerikiečių 
žurnalistai sėdi įdribę kėdė
je prieš stovinčias ekscelen- 
cijas, smilkina 
pučia j ii durną į šviesiausių
jų veidą. Rangams pagar
boje išauklėtam vokiečiui, 
dažnai ir lietuviui, darosi 
beveik baisu. - *
Kimontas mano, kad gal .........  —

kitos išeities nebus, kaip jos liniją” peržengsite,'jeigu 
tik ponams ar viešpačiams bandysite jiems pasakyti, 
iš VLIKo reikės išmokti kaip jie turi užsilaikyti, ką' 
“demokratiškai”

kyti cigaretės dūmu,- bet; 1J10S sporto 
negalima jam užminti ko
jos, — tai jau reikštų kom
petencijų demarkacijos li
nijos peržengimą” (K., geg.

Kitais žodžiais, jus galė
site VLIKo ponus šerti, už- 
laikyti, dar c i ga

ire t ė s dūmais parū-
cigaretes ir j Lyti, bet žinokite, kad jūs

neturėsite teisės juos kriti-7 
kuoti, juos mokyti, juos 
kontroliuoti. Jūsų kompe
tencijoje bus juos ponišku 
pragyvenimu aprūpinti, bet 
“kompetencijų demarkaci-

jie turi veikti.

PAŽANGIEJI LIETUVIAI PRIEŠ 
ŠIAURĖS ATLANTO PAKTĄ

Gegužės 6 d. Lietuvių Literatūros Draugijos Centra- 
linis Komitetas pasiuntė telegramą Senato Užsienio Rei
kalų Komisijai, Idul ji leistų mūsų Draugijos atstovui 
pribūti ir liudyti prieš šiaurės Atlanto Paktą. Tuojau 
gavo iš komisijos telegrama pranešimą, kad ta proga 
Draugijai bus suteikta ir kad jos atstovas pribūtų Wa- 
shingtonan gegužės 11 d.

Komitetas pasiuntė Draugiją atstovauti ir jos pozici
ją tuo reikalu išreikšti čia gimusią ir augusią veiklią lie
tuvaitę Oną Stelmokaitę (po vyru Ann Stellman Eicke) 
iš Newark, N. J. Ji buvo Senato Komisijos iššaukta 3 
vai. po pietų ir perskaitė sekamą pareiškimą;

Unija kovos prieš rasinį 
šovinizmo sporte

CIO United Steel Wor
kers unijos organas “Steel 
Labor” šaukia Amerikos 
žmones kovoti prieš palai
kymą diskriminacijos siste- 

i organizacijoje 
American Bowling Con
gress. Pasirodo, kad neg
rams ir kitų nebaltųjų ra
sių žmonėms griežtai už
drausta šios sporto organi
zacijos surengtose lenkty
nėse dalyvauti. Unijos or
ganas praneša, kad United 
Steel workers unija pradė
jo kovą už pašalinimą šios 
rasinės diskriminacijos. 
CIO prezidentas Philip Mu
rray viešai pasmerkė rasi
nę diskriminaciją bowling’ 
sporte.

Kovai prieš diskriminaci
ją bowling sporte yra su
organizuotas komitetas. To 
komiteto pirmininku Min
nesota senatorius Hubert 
H. Humphrey. Komitetan į- 
eina ir CIO prezidentas 
Philip Murray.

Murray pareiškė: “Mes 
griežčiausiai pasmerkiame 
reakcinį, trumparegišką A- 
merican Bowling Congreso 
atsinešimą, atsisakant pa
keisti savo konstituciją pa
gal žmonių 
Mes teigiame,

fereneijos tikslas: sumobili
zuoti visus dešiniuosius u- 
nijos elementus nuvertimui 
nacionalinės unijos vadovy
bės, kurią sudaro unijos 
prezidentas Fitzgerald, se
kretorius Emspak ir orga
nizacinis direktorius James 
Matles. Ši konferencija bu
vo dešiniųjų kokusas. 
Smarkiai prie jos buvo 
ruoštasi. Bet, visi daviniai 
rodo, ji nedavė pageidąuja- 
mų rezultatų. Tai parodo 
du dalykai. Vienas, kad 
konferencijoje viso labo 
^alyvavo tik apie 150 žmo
nių, daugiausia vietinių iš 
Daytono; antra, James Ca
rey nebepalaikė kandidatū
ros į unijos prezidentus. Jis 
sušaukė konferenciją vy
riausiai tam, kad jis būtų 
dešiniųjų nominuotas į pre
zidentus, bet kai pamatė, 
kad rinkimuose negalės lai
mėti, kandidatūros nepa
laikė, o pastatė kitą žmo
gų, kuris mažai težinomas 
unijoje, bet iš to paties uni
jos lokalo (iš Lynn, Mass.), 
kuriam priklauso ir dabar
tinis unijos prezidentas 
Fitzgerald.

Pasirodo, kad nėra dide
lio susitarimo ir dešiniajam 
unijos sparne. Pavyzdį da
vė didžiulis Schenectady
Lokalas 301. Nors jis ran- 

. v. . kitoks , dasi dešiniųjų vadovybėje,
atsmesimas yra priešingas atsisake į Carey koku-

vadovybėje,
amerikonizmui.”

the

the 
one

I am appearing in behaįf 
of “American Lithuanian 
Workers Literary Associa
tion”, an organization of 
7,000 Lithuanian - Ameri
cans interested in cultural 
and educational activities.

I am here to urge the Se
nate Foreign Relations Co
mmittee to disapprove the 
North Atlantic Pact on 
grounds that: —

1. It would weaken 
United Nations -r- the
hope for peace. The Pact 
is contrary .to the .letter 
and spirit of the United 
Nations Charter. It super
sedes1 the United Nations. 
It has nothing to do with 
the regional pacts, agreem
ents or agencies provided 
in Articles 52 and 53 of the 
Charter. No stretch of ima
gination could call a,regio
nal agreement a pact which 
takes in the United States, 
Great Britain and its colo
nies, France and its colo
nies, 
gium, 
mark, 
gal.

2. It would split and di-, 
1 vide the world into two 
į armed camps. It is an al

and it is

Norway, Italy, Bel-
Netherlands, Den- 

Iceland and Portu-

in the great 
war against fascism. We 
agree with Henry Wallace 
when he says: “Stripped of 
legal verbiage, the North 
Atlantic Military Pact 
gives the United States ar
my bases up- to the very 
borders of the Soviet 
Union. If we apply Chris
tian principles and try for 
a moment to put ourselves 
in ?their position, the true

akcinius Kongreso darbus, tenka/smarkiai pasidarbuoti 
už šią pažangią ADP kandidatę, o gegužės 17 dieną rei
kia kiekvienam už ją balsuoti!/

Beje, gegužės 16 dieną didžiuliame Madison Sq. Gar- 
dene įvyks masinis mitingas dėl taikos palaikymo. Jame 
kalbės Henry A. Wallace, svečiai kalbėtojai iš Europoš; 
jame kalbės ir ši darbiečių kandidatė, Dr. Annette T. Ru
binstein. ;

• Ten bus oficialiai baigta josios rinkiminė kampanija.

Reakcijonieriai 
pakliuvo bėdon

New York. — Amerikos 
Darbo Federacijos Malio- 
riu Distrikte 9-tam smar
kiai įsigalėjo reakcinių va
du klika. Vienas didžiausiu 
tos grupės redbeiterių yra 
Samuel Lemkin. Dabar šitą 
elementą apkaltino New 
Yorko miesto valdžia už 
suktybes. Jis yra partneriu 
J. & B. Contracting Co., 
kuri turi padarius kontrak
tą su miestu. Valdžios pro
kuroras Hogan sako, kad 
šita kompanija yra nusu
kus miestą ant $91,000. Pa
sirodo, kad J. & B. 
tracting kompanija 
apsiėmus numaliavoti
eilę ligoninių. Pagal kon
traktą, kompanija turi duo
ti pirmos rūšies darbą, nau
doti geros rūšies maliavą ir 
maliavoti dviem “kautais”. 
Bet ji davė prasčiausios rū
šies maliavą ir maliavoj o 
tiktai, vieną kartą. Už ko
kių metų laiko toji maliava 
“nuplinka” ir vėl reikia sie
nas maliavoti. Šitaip, kalti
nimas parodo, kompanija 
susidėjo į kišenę tūkstan
čius doleriu.

Manoma, kad Lemkino tį- 
kliuvimas į skandalą pa
kenks visai reakcinių gru
pei, kuri valdo maliorių li
niją.

so konferenciją siųsti dele
gatus. Lokalo biznio agen
tas Leo Jandreau pasiuntė 

! konferencijai t e 1 egramą, 
griežtai pareikšdamas, kad 
tie, kurie iš lokalo dalyvau
ja konferencijoje, neturi 
teisės lokalo atstovauti, nes 
niekas jų, neišrinko. Taip 
pat ir visa eilė kitų dešinių
jų lokalų neturėjo pasiuntę 
delegatų.

Con- 
buvo 
visą

re- 
of 

ar- 
are

more

meaning of the Atlantic 
Pact will be clear to us. 
Supposing the Soviets had 
military bases on the Me
xican border? The Canad
ian border? On. Cuba? 
Could the treaty which 
puts guns in our faces be 
called a Pact of Peace?”

We fully agree with the 
Federal Council of Chur
ches of Christ when iti 
says: “No defensive al
liance should be entered in
to which might validly ap
pear as aggressive to Rus
sia, as a Russian alliance 
with Latin America would 
undoubtedly appear to us”.

3. The Pact would 
quire additional billions 
dollars from us for the 
mament of Europe. We 
already spending
than half of our budget on 
arms and cold war. The go
vernment has a request for 
an appropriation of about 
$1,300,000,000 for one im
plementation of the North 
Atlantic Pact. But this is 
only the beginning. It is es- 

j timated that, the western
European Nations would 
derhand from us to equip 
and maintain any where up 
to 701 divisions. This would 
add up to tens of billious of 
dollars. At the same * time 
we claim that we have no 
money for building houses, 
schools and hospitals; for 
clearing slums and for im
proving the health of the 
nations. ',

4. The Pact would bring 
us into an entangling Euro
pean alliance against which 
George Washington warn
ed us. We do not need it. 
No one threatens to attack 
us.
without the right of de
ciding for ourselves, to an
other war. > It negates our 
Constitution which states 
that only Congress has the 

' power to declare war. The 
Pact sets up an Atlantic 
Council and a Military 
Staff Committee in Europe

Unija laukė šešis metus
Chicago, Ill. — Pagaliau 

National Labor Relations 
Board išleido įsakymą Su
perior Engraving kompani
jai derėtis su Amerikos 
Darbo Federacijos Photo 
Engravers Union No. 5. Bet 
praėjo lygiai šeši metai, kol 
Boardas priėjo prie šio 
nuosprendžio. Samdytojai 
buvo suorganizavę “nepri
klausomą uniją”, kuri pil
dė jų reikalavimus. Dabar 
toji bosų suorganizuota u- 
nija turės eiti laukan.

Hollywood.— Paramount 
judamųjų paveikslų kompa
nija per 3 mėnesius * gavo 
$5,675,000 gryno pelno.

Dešinieji mobilizuojasi 
nuvertimui kairiosios r <
vadovybės

Dayton, Ohio. — Šiomis 
dienomis čionai įvyko na
cionalinė konferencija, su
šaukta CIO sekretoriaus- 
iždininko James Carėy ir 
jo pasekėjų United Electri
cal Workers unijoje. Kon-

with more puwer than the 
United Nation’s Security 
Council.

Therefore, we urge the 
Senate not to ratify the 
North Atlantic Pact or at 
least suspend it while the 
“Big Four” confer and cre
ate for the meeting as 
peaceful and friendly ah 
atmosphere as possible.

Ann Stellman Eicke

Šiaudinis vendu kontrolės įsta
tymas, kurį išleido Trurtiano 
demokratu k o n t r oliuojamas 
kongresas, paliko viską fede- 
raliam namų kontroliui (hous
ing expediter’iui) Tighe E. 
Woods. O tas nieko nelaukęs 

paskelbė rendų pakėlimus.

2 pusi.—Laisvėj Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Geg. 16, 1949
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1^’KODĖL NUTUKIMAS TRUMPINA AMŽIŲ IR SKATINA LIGAS?X

Dr. Miriam Zeller Gross 
aiškina Hygejoj, Amerikos 
Gydytojų Susivienijimo žur
nale, kodėl riebūs žmonės 
trumpiau gyvena.

D r. Gross rašo:
— Vienas Park Avenue 

■—gydytojas man sakė: Jeigu 
žmonės tinkamai mistų ir 
nepersivalgytų, tai mano 
pajamos dviem trečdaliais 

i sumažėtų. (Park Avenue 
yra poniškiausia New Yor 
ko gatvė.) Tiktai pažiūrėki
te, koki žmonės mano rasti- 

^nėje sėdi, laukdami dakta
riškų patarnavimų.

Aš norėjau patikrinti to 
gydytojo tvirtinimą ir nuė
jau pas kelis gyvybės ap- 
draudos kompanijos virši
ninkus pasiteirauti. Toj 
kompanijoj yra apsidraudę 
keli šimįai tūkstančių žmo
nių. Ir jos pareigūnai skai
tmenimis parodė, kiek nu- 
tukėlių kas metai daugiau 
miršta, negu to paties am
žiaus vidutinių ir liesų žmo
nių.

Gydytojus lanko daugiau 
šia riebūs žmonės virš 40 
metų iki 60 metų amžiaus 
ir senesni.

Žymėtina, jog nutukę vy
rai ir moterys dažniau už
simuša ir nelaiminguose 
atsitikimuose, negu viduti
niai sveriantieji ir liesi. 
Nutukėlių taip pat daugiau 
nusižudo.

Inkstų Sugedimas
Žmogus, sergąs Bright’s 

liga, turėtų dvigubai dides
nę progą gyventi, jeigu jis 
būtų liesas.

(Bright’s liga yra inkstų 
uždegimas • bei sugedimas 
[išsigimimas], kur inkstai 

* nepajėgia tinkamai paša
lint urine [šlapimo] rūkštį 
iš kūno.)

Dveja tiek daugiau ši pa
vojinga liga numarina nu
tukėlių, negu to paties, am
žiaus vidutiniai sveriančių 
žmonių.

Bereikalingi taukai su- 
. daro daugiau atmatinių me

džiagų kraujyje ir pilve ir 
apsunkina inkstams darbą. 
O inkstai ir taip visuomet 

► sunkiai dirba, šalindami iš 
kraujo atmatas. Kuomet nu
tukimas uždeda jiems dar 
didesnę naštą, nedyvai, kad 
inkstai greičiau pavargsta, 
prisimeta jiems uždegimas, 
ir jie visai pakrinka.

širdies Liga
Štai priimajame gydyto

jo kambaryje sėdi nutukęs 
ir susirūpinęs žmogus su 
širdies liga.

Jeigu jis 'būtų per kele
rius pastaruosius metus 
protingiau mitęs ir nepersi- 
valgęs, tai jo ateitis būtų 
kur kas laimingesnė. Dabar 

‘ gi jo širdies raumenys ap
augę lajum. Kaip ilgai galės 
jo širdies raumenys atlikti 
savo darbą, kuomet jie taip 
lajaus apgulti ir spaudžia
mi?

Nėra ko stebėtis, kad an- 
gina pektoris daug daugiau 
numarina nutukėlių, negu 
vidutinių žmonių.

(Angina pektoris yra 
smarkių skaudėjimų prie
puoliai širdies ir krūtinkau
lio srityje.)

Per Didelis Kraujo 
Spaudimas

Ta moteris su per aukštu 
* kraujo spaudimu turi sulie

sėti, jeigu dar ne per vėlu. 
Pasiliuosavimas nuo tam ti
kro skaičiaus svarų taukų 
dažnai numuša pavojingą 
kraujo spaudimą iki viduti
nio, sveiko laipsnio.

Ši moteris kas vakarą, be 
kitko, suvalgo dar puskvor- 
tę “aiskrimo.” Jeigu ji tik
tai nuo aiskrimo atsisaky
tų, galėtų tikėtis 10 metų 
ilgiau gyventi. Tuomet jai 
mažiau gręstų ir kraujo 
pratrukimas į smegenis.

Cukraligė
Antai daktaro raštinėje 

sėdi cukraligės (diabetes)

Pienas —
Jungtinėse Valstijose y- 

ra 11 milionų senų ir apy
senių žmonių. Juos iš lėto, 
nejučiomis marina kūno 
organų gedimai, kitaip va
dinami išsigimimo ligomis.

Jeigu mitybos reikalai 
būtų geriau ištirti, tatai 
padėtų sulaikyti sendinan
čius kūno gedimus, sakė dr. 
Clive M. McCay, Cornell 
Universiteto mitybos pro
fesorius, kalbėdamas Ame
rikos Chemikalų Draugijos 
susirinkime New Yorke.

Kad žmogus ar gyvulys 
galėtų sveikas išsilaikyti, 
jo maiste turi būti apie 50 
cheminių elementų arba jų 
junginių. Kiek žmogaus mi-

ANGLU KAPITONAS SAKO, SOVIETINIAI .GINKLAI PUIKŪS 
i •

Plačiai žinomas karinis 
Anglijos rašytojas, kapito
nas B. H. Lįddell Hart pa
taria anglam - amerikonam 
neapsigauti kai dėl Sovietų 
ginklų gerumo. Rašydamas 
techniniame a m u n i c ijos 
žurnale “Ordnance,” jisai 
sako:

— Raudonosios Armijos 
ginklai dažnai atrodo nenu
dailinti ir rupūs, bet nie
kuomet nemanykite, kad jie 
prasti. Tokią klaidą vokie
čiai padarė, ir gavo skaud
žią pamoką.

Kapitonas Hart tęsia:
— Kuomet naciai už-

POSMEGENINES LIAUKOS SYVAS STABDĄS VĖŽIO LIGĄ
Vienas syvas, einąs iš po- 

smegeninės - pituitarinės 
liaukos į kraują, stabdo vė
žio augimą, kaip patyrė 
newyorkinio Fordham Uni
versiteto profesorius Henry 
K. Wachtel, darydamas 
bandymus gyvuliams.

Pituitarinė liauka yra 
apačioje smegenų, todėl ją 
vadiname posmegenine. Ji 
tiktai tokio dydžio, kaip 
piršto galas, bet tai tokia 
svarbi liauka, kad ji vadi
nama “viešpataujančia” 
liauka.

Leisdama savo syvus į 
kraują, posmegenine liau
ka daro įtakos visoms ki
toms liaukoms, kurios savo 
ruožtu, taipgi siunčia įvai
rius hormonus - syvus į 
kraują.

Jau gana seniai žinoma, 
kad tam tikras posmegeni- 
nės liaukos syvas kontro
liuoja kūno augimą. Jeigu 
liauka leidžia . per daug to 
šyvo, tai užauga milžiniški 
žmogynai, rodomi cirkuose. 
O jei posmegenine liauka 
per mažai duoda kraujui

ligonė. Ji sveria 180 svarų, 
o pagal savo ūgį turėtų 
sverti tiktai 135 svarus. Ji
nai 25 nuošimčiais per rie
bi. Su tiek taukų ji negalės 
ilgai gyventi, nors sergan
čios cukralige nutukusios 
moterys bendrai ilgiau gy
vena, negu nutukę vyrai.

Kas liečia vyrus, tai aš
tuonis kartus daugiau mir
šta nutukusių cukraligės li
gonių, negu vidutiniai sve
riančių.

Keliais svarais mažiau, 
kaip vidutiniai, sveri ąs cu
kraligės ligonis turi 13 kar-' 
tų daugiau progos gyventi,

Nutukę žmonės sunkiau 
bandymus pelėm, ir atrado, atsigauna po operacijų.

Svarbusis Sensiantiem Žmonėm Maistas
tyboje reikia vieno bei kito 
elemento ar junginio, kad 
stabdytų senimą, tai dar 
neištirta.

Profesorius McCay darė 
plačius Mitybos bandymus 
baltosioms žiurkėms. Pri- \ 
taikydamas joms maistą, 
jis ilgiau sulaikė žiurkes 
nuo senatvinių kūno gedi
mų ir pailgino tų žiurkių 
amžių.

Tie bandymai, be kitko, 
parodė, jog seniems vyrams 
ir moterims pienas gali bū
ti taip svarbus mitybos da
lykas, kaip ir vaikams, ar
ba net dar svarbesnis.

Prof. McCay atmeta pa

puolė Rusiją 1941 m., jie 
greitai patyrė, kad sovieti
nių kareivių šautuvai ir 
kulkosvaidžiai tobulesni ir 
greičiau šaudo, negu vokie
čių.

— Rusu minosvaidžiai 
(mortiros), — sako kapit. 
Hart, — buvo taip papras
tai pagaminti ir nenudailin
ti, jog atrodė, kad tai kai
miško kalvio darbas, tačiau 
tie rusiški minosvaidžiai 
puikiausiai veikė. Kur kas 
svarbiau buvę rusams grei 
tai minosvaidžius daryti, 
negu juos dailinti.

Kapit. Hart rašo:

ugdančiojo šyvo, taj išeina 
neūžaugos, nykštukai (kau
liukai).

Mokslininkai nužiūrėjo, 
kad tas posmegeninės liau
kos syvas gal paskatina au
gti ir vėžio ląsteles (celes)

Sidabras Daro
Veido Odą Pilką

Kai kurie žmoųės per 
daugelį mėnesių ar metų 
leidžia sau į nosį lašus, pa
gamintus su sidabro skie
diniu, purkščia į gerklę 
vaistus su sidabro elemen
tu apsaugai nuo bakterijų 
arba ryja viduriam taisyti, 
miltelius su sidabro dalelė
mis.

Nuo ilgo tokių vaistų 
naudojimo pasidaro pilka 
bei itiėlsvai pilka veido oda, 
o tai tragedija moterims ir 
merginoms. To pilkumo be
veik negalima nugydyti ki
taip, kaip tik nulupant nuo 
veido odą ir prigydant nau
ją odos gabalą, paimtą nuo 
kitos kūno dalies.

negu nutukę!is.
G. F. Bakeno Klinika'

Bostone turi rekordus 1,900 
cukraligės ligonių, kurie šia 
liga pradėjo sirgti po 35 
metų amžiaus. Ir daugiau 
kaip 80 nuošimčių tų žmo
nių buvo nutukę pirma, ne
gu susirgo cukralige.

Bendrai imant, žmonės 
po 25 metų amžiaus ilgiau 
gyvena, jeigu jie yra viduti
niai arba liesi, negu per rie
būs.

Metropolitan Gyvybės Ap
draudos kompanijos statis
tikas (apskaičiuotojas), 
daktaras Louis I. Dublin 

plitusį tvirtinimą, kad pie
nas, būdamas turtingas 
kalciu (calcium), “kietina” 
arterines kraujagysles.

McCay paėmė tik ką at
pratintus nuo žindymo 
žiurkučius ir per visą jų 
amžių iki mirties maitino 
juos vien pienu, pridedant 
tiktai kai kurių mineralų. 
Taip žiurkučiai buvo svei
kai užauginti ir gyveno 
tiek, kaip ir žiurkės, kurios 
nuo kūdikystės buvo šeria
mos įvairiais tinkamiausiais 
maisto dalykais. *

Pačiame piene yra daug \ 
elementų ir jų junginių. ! Be tų, taukai sueikvoja

Iš to profesorius McCay daugiau kalcio, negu svies-

— Didžioji Raudonosios 
Armijos viršenybė prieš vo
kiečius buvo sovietiniuose 
tankuose, kada rusai dau
giau pasigamino naujesnių 
tankų. Karo pradžioje jie 
per mažai tokių tankų turė
jo; tai todėl vokiečiams iš 
karto ir sekėsi.

Toliau, kada rusai pasi 
statė didesnį skaičių naujų
jų tankų, tai ir ėmė viršų 
prieš vokiečius iki pat karo 
pabaigos.

Naujesnieji rusų tankai 
žemesni, taigi priešui buvo 
sunkiau į juos pataikyti. 
Jie turėjo plačius vikšrus 

iš praradusių tvarką sveikų 
kūno ląstelių, tapusių “lau
kinėmis.”

Bet tik dar neseniai at
rasta, jog posmegenine liau
ka duoda kūnui ir skirtingą 
šyvą, kuris' stabdo augimą. 
Kilo klausimas: Gal šis 
stabdąs augimą syvas su
laikytų ir vėžio ląstelių vei
simas!?

Šį klausimą per kelerius 
metus nagrinėjo profėso- 

irius Wachtel.
Iš galvijų posmegeninių 

liaukų jis ištraukė savotiš
ką riebalinį šyvą (moksli
niai vadinamą lipidą) : ap
valė šį šyvą ir tėmijo, kaip 
tas syvas veiks gyvulių vėžį.

Gyvuliams padaryti ban
dymai parodė, jog riebalinis 
posmegeninės liaukos syvas, 
kuomet gryniausiai apvaly
tas, sustabdo vėžio skaudu
lių augimą. Tūluose atsiti
kimuose, jis sumažino vėžio 
skaudulius, o kai kuriuose 
kituose atvejuose visiškai 
panaikino; gyvulių vėžio 
skaudulius.

mas yra taip
tvirtina, jog tikras nutuki- 

pavojingas, 
kaip ir tūlos mirtingosios 
ligos.

Vėžys ir Nutukimas
Vėžio liga greičiau prisi

meta nutukusiems, negu vi
dutiniams. Daugiau riebių 
žmonių ir miršta nuo vėžio. 
Tatai parodo skaitmenys še
šių gyvybės apdraudos kom
panijų.

Dr. Albertas Tannen
baum, vėžio ligos tyrinėjimų 
viršininkas Michael Reese 
Ligoninėje, Chkagoje, darė 

padarė išvadą, jog pienas, 
pridėjus tik truputėlį gele
žies, vario ir mangano mi
neralų, patenkina visus mi
tybos reikalus per ištisą 
amžių.

Dar naujesni McCay’o 
padaryti bandymai įtikino 
jį, jog ypač paskytiniame 
amžiaus trečdalyje reikia 
apsčiai pieno, kad kaulai 
gautų gana kalcio, bet turi 
būti apribotas riebalų var
tojimas.

Jeigu mažai kalcio, ‘ o 
daug riebalų, tai riebalai tą 
patį kalcį niekais paverčia.

! Be tę,

(didžiulius sąnarinius plie
no diržus, kuriais tanko 
ratai eina); todėl geriau 
galėjo manevruoti ant min
kštos, ištižusios bei. smėli
nės žemės, ypač pavasarį, 
kuomet sunkieji vokiečių 
tankai “Tigrai^ klimpo.

Kaip ir dauguma rusiškų 
ginklų, jų tankai atrodė ru
pūs, nenudailinti. Dažnai 
jie buvo net nenudažyti. Sė
dėti tokiame tanke buvo 
ankšta, nepatogu. Sovieti
niame tanke būtų labai pa
vargę bet kurios kitos ša
lies kareiviai, ne tokie kie
ti, ne tokie tvirti,'kaip rau-

Tas stabdąs augimą sy
vas yra toks naujas atradi
mas, kad dar nepaspčta iš
tirt cheminę jo sudėtį.

'Prof. «Wachtel, , rašyda-

Vištą Liaukos Mažina 
Gaidžių Vyriškumą

Ohio Valstijos Universi
tetas išbandė vištų lytinių 
liaukų - estrogenų davimą 
gaidžiams su lesalu; ir štai 
kas pasirodė:

Nuo tų moteriškų liaukų 
gaidžiai greičiau tunka, 
bet nustoja giedot ir pra
randa kitus vyriškumo žen
klus. Jie pradeda elgtis pa
našiai kaip vištos. Užuot 
giedojus, taip sumoteriškė- 
ję gaidžiai karkina arba 
kudakuoja, kaip višta, dė
dama kiaušinį; sumažėja ir 
jų palinkimas peštis su ki
tais gaidžiais. '

To universiteto moksli
ninkai truputį 'prisibijo, 
kad nesumoteriškėtų vyrai,' 
valgydami taip nupenėtą 
gaidieną.

kad jeigu pelės vidutiniai 
maitinamos, ne peršeria- 
mos, tai jos dažniau išven
gia vėžio. ,

Be kitko, jis išbandė ir 
tokias peles, kurių moti
nos sirgo vėžių. Tų pelių 
“vaikai” taip pat linkę į vė
žį. Pasirodė, kad nutukę to
kių motinų peliukai - pelės 
greičiau suserga vėžiu, ne
gu liesieji. Ilgainiui ir lie
sieji suserga šia liga, bet 
žymiai vėliau.

Operacijos ir Gimdymai

tas ar augalinis (pavyz
džiui, “kornų”) aliejus.

Prof. McCay ragina ne 
tik chemikus, bet gydytojus, 
bakteriologus ir kitus mok
slininkus sutartinai tyrinė
ti, kaip įvairūs maisto da
lykai atsiliepia gyvuliams 
nuo “užsimezgimo iki mir
ties,” kad galima būtų pa
tirti, kokia mityba sulaiko 
senėjimą ir ilgina amžių. 
Suprantama, tai būtų gy
vuliai, kurie vartoja panašų 
maistą, kaip ir žmogus.

Prof. McCay primena, 
jog senėjimas prasideda 
nuo pat užsirąezgimo.

N. M.

donąrmiečiai. Rusų tankuo
se nebuvo daugelio radijo ir 
žiūroniškų prietaisų, ku
riuos vakariniai komandie- 
riai (anglai - amerikonai) 
laikė būtiniausiais reika
lais.

Bet rusų tankai turėjo 
geras patrankas; jais gali
ma buvo pasitikėti, kad ne
sustos ėję; ir tokius tankus 
buvo galima sparčiai statyti 
sovietiniams fabrikams, 
per daug užverstiems dar
bais. O kas visų svarbiau
sia, 'tie tankai buvo gabūs 
mūšiams, — baigia kapito
nas Liddell Hart.

mas moksliniame anglų žur
nale “Nature,” teigia, kad 
minimas syvas nieko neken
kia, nors jo ir daug duotum 
gyvuliui. Be kitko, šis sy
vas atliuosuoja per didelį 
kraujo spaudimą.

Wachtel, tačiau. įspėja, 
jo dar negalima būtų tvir
tinti, kad riebalinis posme 
geninės liaukos syvas pasto
viai sulaiko bei išgydo vė
žį. Reikės dar daug bandy
čių gyvuliams padaryti ir 
plačiai patikrinti pirma, ne 
gu jis bus naudojamas žmo
nėms, kaip vaistas prieš vė
žį-

tfam syvui grynai apva
lyti'reikia ilgo laiko ir tin
kamų mokslinių i rengimų.- 
Taigi jo dar tik truputis pa. 
gaminta.

Toliau tikimasi chemi 
niais būdais daugiau šio 
šyvo pagaminti laboratori
jose, ne vien tik iš galvijų 
posmegeninių liaukų j j 
traukti, kaip iki šiol.

N. M.
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Daugiau nutukusių moterų - 
miršta gimdydamos.

Riebieji dažniau serga • 
tulžiapūslės akmenėliais, ne
gu vidutiniai ar liesieji.

Ar jūs, iš tikrųjų esate 
nutukę? Tatai galite bent 
šitaip patirti. Išpūskite 
krūtinę, įtraukdami kaip 
galint daugiau oro. Tada 
pamieruokite krūtinės ir 
pilvo storį. Jeigu pilvas bus 
dviem coliais storesnis, ne
gu krūtinė, tai jūs pavojin
gai riebus.

Kurių pilvas tiek stores
nis už krūtinę, tų 50 nuo
šimčių daugiau miršta.

Viena Išimtis
Džiova yra vie«nintėlė iš

imtis nutukusių naudai. 
Mažiau nutukėlių miršta 
nuo džiovos, negu liesųjų.

Plaučių uždegimas (pneu
monia) lygiai griebia per 
liesus ir per riebius.

Visose kitose svarbiose li
gose didesni pavojai gręsia 
nutukusiems.

Kiek Turėtumėte Sverti?
Stambių kaulų žmonės 

paprastai daugiau sveria, 
negu to paties ūgio ir am
žiaus smulkiakauliai. Ap
draudos kompanijos skelbia 
lenteles, rodančias, kiek vie
nos ar kitos rūšies žmonės 
turėtų normaliai sverti tam 
tikrame amžiuje, kad ilgiau 
gyventų.

Toms kompanijoms pri
klauso tuzinai milionų žmo- 
.ni^.t Pats apdraudos biznis 
reikalauja, kad jų kostu- 
meriai ilgiau gyventų; tuo
met kompanijoms daugiau 
pelno. Todėl bendraj galima 
pasitikėti tinkamo svorio 

' nurodymais tose kompanijų 
j lentelėse.

1 (Kitą kartą šiame pusla
pyje išspausdinsime tokias 
lenteles.)

Apdraudos kompanijų 
daktarai ir kiti specialistai 
siūlo vieną bendrą taisyklę:

Kiek svorio turėjo vyras 
ar moteris nuo 25 metų iki 
30 mėty, amžiaus, tai būtų 
sveikiausia, kad jis ar ji ' 
daugiau nesvertą, per visą 
savo amžių.

Ši taisyklė sumuša papli
tusį tvirtinimą, būk nor
malus dalykas esąs žmogui 
einant senyn diktėti.

Žmonės paprastai nutun
ka dėl to, kod daugiau val
go, negu reikalauja jų dar- • 
bas ir sveikata..

Ar tai reiškia, kad žmo
gus tuojau privalo imti pus- 
alkiai gyventi, norėdamas .• 
suliesėti iki 25 ar 30 metų 
svorio? Ne! Badavimas, 
urminis mėginimas suliesė
ti gali pakenkti sveikatai.

Todėl niekuomet neban
dykite be gydytojo patarimo 
“sukūdėti.” Geras gydyto
jas nurodys, ko ir kiek val
gyti, kad sveiki būtumėte 
ir palaipsniui bereikalingus 
taukus naikintumėte.

(Kitoje Įvairumų laidoje 
bus išspausdintas pavyzdi
nis valgių sąrašas norin
tiems suliesėti. Bet joks 
bendrinis sąrašas negali tik
rai nusakyti kiekvieno as
mens mitybos reikalą. Tatai 
gali tiksliai nustatyti tiktai 
pažangus ir sąžiningas gy
dytojas.)

N. M.
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JONAS KAŠKAITIS

MENO KŪRINIŲ PARODA
(Tąsa)

Aukštėliau ir į kairę — visa galerija 
J. W. Thomson’o aliejinių tapinių — 
bent astuoni. Ir yra ko pasižiūrėti. Kaip 
ir jo gabiosios žmonos, Tamsono tapiniai 
detališkai, smulkmeniškai pagaminti. 
Du nedideli atvaizdai: šuva ir kitas šu
va. Regis, kad gyvi. Paimtum ir paglos- 

"tytum jiems gražiais galvas, dideles au
sis, gauruotą kaklą.

Didesnis, labai gyvenimiškai pavaiz
duotas tapinys: Vienumoj. Sėdi mergy
tė, šoneliu nusigrįžus, eldijoj, prie žalio, 
aukšta žole apaugusio kranto. Svajingai 
atrodo ir vanduo, ir dangus, ir plokščia 
eldija, ir ta vieniša joje merginutė.

Tokio pat dydžio aliejinis tapinys: 
Parko vaizdas. Gražus gamtos kampelis. 
Vingiuojąs! upeliūkštis tarp žalių kran
tų, medžiai, medeliai, krūmai, krūmokš
niai, gėlės.

Kitas panašus tapinys: Tiltas. Gražus 
senoviškis tiltas, mūrytas, apaugęs ap
linkui vešlia želmenija. Greta kabo kitas 
gamtovaizdis ir jame stūkso pilis, ar 
šiaip senybinis mūrinis pastatas. Čia pat 
vėl vaizdelis: Namelis prie vandens, vi
sas apaugęs skarotais beržais, krūme
liais. Nuo jo dvelkia kuo tai pažįstamu, 
artimu.

Dar vienas Jono Tamsono tapinys: 
Vandeninis malūnas. Nemažas ratas, 
ant jo ir po jo vanduo srovele eina, me
džiai, gėlės, vijoklės.

Po Tamsono tapiniais — stalelis, pa
puoštas bent dviem gražučiais rankdar
biais. Mitriai išnarstyta ir išsiuvinėta 
nemaža lėlė, — tai rankdarbis Konstan
cijos Atkočaitytės. Gražus darbas! Lė
lė sau sėdi atsilošus, sėdi ant labai gra
sios staltiesės. Kas tą gražiąją staltiesę 
nufnezgė? Nagi ana miklioji artistė, 
binghamtonietė Adelytė Tvarijonienė. 
Tai miklutė ant pirštelių ir ant daug ko! 
Kitoj vietoj, ant ilgųjų stalų, mačiau 
paskiau visą eilę tos gabiosios Tvari Jo
nienės rankdarbių.

Na, o gi čia? Didžiulis tapinys, sudė
tingai sukurtas. Tai jaunuolio Arturo 
Skučo, niūvarkiečio, stambus, reikšmin
gas kūrinys: “Artist at work” — Artis
tas dirba. Tapinys ne aliejais, bet “tem
pera” nutapytas. Tai savo rūšies vande
niniai dažai, gilesni ir tirštesni už akva
relę, — turi ir baltos spalvos dažų.

Piešinys didžiulis, sudėtingas, dina
miškas, tikrovės ir aktualumo vaizdais į 
tave byloja. Čia meniškai apipavidalinti 
visokie dabartinio artisto.kūrybiniai dar
bai. Pačiam tapinio vidury: balta gipsi
nė nuogos moters statula, klasiško sti
liaus skaptyba. Skulptorius vis dar bai
gia dailinti tą statulingą, grakščią baltą 
moterį. Ir tuoj šalimais — artistas jau 
darbuojasi su teptukais ir dažais, ant 
drobės paišo, išvadžioja irgi moterį. Tai 
būtų lyg ir sienovaizdis, muralas. Kiek 
atokiau — vėl kitas artisto darbas: čia 
jis piešia gamtovaizdį. Kitame tapinio 
kampe — artistas saviškai padailina au
tomobilį: gal daro monogramą ant jo du
rų ar ką tokio, — reikia juk duonelę už
sidirbti, reikia praktikuot ir komercinį 
meną. Panašiai — dar viename bendro
jo tapinio skyriuj — artistas duoda ana
tomijos pamokas, rodo kaukuoles, kaulus, 
daro ant lentos braižinius. Taip ir pasi
daro sudėtingas, mišrus artisto kūrybi-

• nis darbas.
Visas jaunuolio Arturo Skučo tapinys 

sustabdo kiekvieno žiūrovo dėmesį, lie
pia jam apsimąstyti ir galvon įsidėti šį 
tą iš artisto gyvenimo.

Dviejose vietose švytėja, tam tyčia 
lempučių peršviečiami, fotografinio dai
lininko Jurgio Klimo spalvoti paveikslė
liai, nuotraukos. -Galima pažinti mūsiš
kio brukliniškio Aido choro grupės, Liau
dies teatro veiksmai iš “Kuproto oželio,” 
dainininkų ir aktorių nuotraukos, vaiz
dai iš Bruklino botaniško muziejaus. Na 
ir pats kinofotografas Klimas pavaizduo
tas su savo aparatais ir pabūklais. Įdo
mu ir gražu pasižiūrėt to kruopštaus,

■ sukaupto fotografinio darbo.
Žymią užpakalinės kambario sienos 

dalį užima įžymaus mūsų menininko 
piešėjo, grafiko ir artistiško dabintojo ' 
Roberto Feiferio kūriniai:*aliejiniai ta
piniai ir grafikos piešiniai. Ir visas ši
tas meno parodos salionas rūpestingai 
išdekoruotas Feiferio grafika, plakatais, 
ūbaisiais, paaiškinimais. Jų matysi ir bet

kur, paliai visą šitą kultūrinį pastatą.
Štai jums Lietuvos kaimo vaizdas: 

skaroti medžiai su malonia paunksme, 
kauburėliai, žolelė — vešli, švari, lietu- ‘ 
viškų pievokšnių žolelė su laukinėmis gė
lėmis, tipiškos kaimo grytelės, labai iš
kalbus dangus su gyvais debesiukais: vi
sas koloritas dvelkia artima, pažįstama 
.tėviškės kampelio atmosfera.

Puikus, didingas aliejinis vienaspal
vis piešinys: jauna motina žindo savo 
puikiomis pilnomis krūtimis kūdikį. Mo
tinos rimta veido išraiška, akys, visa jos 
gyvai pagauta pastovą, jos “buinas” pe
niukšlis, iš gatavo šaltinio sau ramiai ir 
užtikrintai traukiąs gyvybingąjį peną,
— visas drąsių, gražių bruožų tapinys 
verčia tave ilgiau pasistebėti ir paskui
— vėl ir vėl grįžtelti ir žvilktelti sujau
dinta akjmi. Tai tokia tikrojo meno jė
ga.

Vėl įdomus tapinys, spalvotas,, alieji
nis: Gyvenimo kontrastas. Seniukas pa
vargėlis, nuskuręs,, susikūprinęs, plika
galvis, praeidamas, stabteli ir žiūri liūd
nom akim pro gražiai išrangytus vartus, 
žiūri į turtingą sodybą, dvarą, kur visa 
ko pilna. Vargšelis nuvargęs, net kepu
rę nusiėmęs, stebi ir galvoja, kodėl taip 
yra. Pilnąs realumo ir karčios “teisybės” 
vaizdas.

Didžiulis spalvotas aliejinis tapinys: 
Partizanai. Prietemoj du partizanai, pro 
krūmus stebi savo rūstaus darbo grės
mingą vaizdą: pleška, burba žemyn nuo 
išsprogdinto tilto rudųjų barbarų trau
kinys, liepsningos skeveldros, tikras, pra
garas ... Patys partizanai pilnoj apran
goj, matyt, vos tik spėję atbėgt saugion 
vieton. Tai tik maža dalelė tų rūsčių, 
baisių karo epizodų, ir tai ji tave šiur
piai nuteikia . ..

Mažesnis — irgi spalvotas, aliejinis 
tapinys: Už tėvynę. Žiema, pamiškė, eg
lelės, sniegas, pakrypęs pilkas kryžius. 
Pabalnotas arklys, nuleidęs galvą,, žiūri 
į savo negyvą raitininką, kurį nudėjo pa- 
salingojo priešo kulipka.

Dar vienas gyvai įdėmus Feiferio ta
pinys, juodai ant balto nutapytas: Ap
leista. Patetiška senutės figūra. Tiek 
skausmo, kančių, beviltiškos vienumos 
bruožų matai tame veide, kad jis giliai 
tau įsminga sąmonėm

Kita grupė Jurgio Klimo pagamintų 
spalvotų fotografinių nuotraukų, per
šviečiamai elektra paryškintų. Jų tarpe 
malonu matyti mūsų visų mėgiamas ar
tistiškas dvinukes: Anelytę Ventienę ir 
Elenutę Feiferienę.

Gerą užpakalinės sienos dalį puošia 
mūsų savingai ir stipriai pasireiškusios 
menininkės Ilse Merkson Bimbienės kū
riniai. Iš pirmesnės parodos mes tą me
nininkę pažinojome daugiausia, kaipo 
dailiškų grafiškų braižinių rūbams at
mušti piešėją. Du tokie labai jau įmant
riai ir fantastiškai lengvai pagaminti 
tempera, spalvoti braižiniai iškabinti 
ant sienos. O kitoj vietoj, ant stalo teko 
paskui stebėti visą storą kataloginę kny
gą, pilną visokiausių rūbams dabinti gra
fikų. Pora skystučių sakinių jų aprašyt 
negalima: juos reikia matyti ir gerai 
įsižiūrėti, kokie tai fantazijos ir artis
tiškų pirštelių, nuostabūs kūriniai.

Visų žiūrovų dėmesį gyvai ir yaldin- 
gai sulaiko Bimbienės aliejinis tapinys
— Sugrįžimas. Pilkos, rudos gūdžios 
spalvos dominuoja šiurpų karinio nioko
jimo ir griuvėsių vaizdą. Sugrįžę į savo 
sunaikintą miestą, vaikinas su mergai
te, nustebę veizi į tą niūrų griuvėsių 
siaubą. Rodos, jau nieko čia nejfcdiko, 
kaip tik keli bestūksą kaminai. Bet ne. 
Jauni keleiviai ten kur atokiau užmatė 
naujo gyvenimo blankią viltį. Gamta jau 
spėjo prasimušti pro tų visų svilų, gargž
do ir skeveldrų krūvas, ir va ten aiškiai 
matyti jaunutis žalias medelis, 'gyvasties 
atgimimo simbolis. Liaunutis, lieknas ža
lio medelio vaizdas yra griežtas prieš
statas (kontrastas) tam skaudžiam, re
gis, visai jau beviltiškam, sugruzdėju
siam nuolaužų ir trupinių vaizdui.

Beje, paskeliau apie tą žalią simbo
lišką medelį teko išgirsti skirtingų nuo
monių. Vieni manė, kad jis ne vietoj, be 
perspektyvos, tik tapinį gadina. O kiti 
samprotavo, kad medelis visai vietoj ir 
gražiai, simboliškai visą vaizdą dapildo 
ir pagyvina. ’ .

, (Daugiau bus)
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Šis namukas buvęs numaliavotas trumpiausiu žinomu laiku, per dvi ir pusę minučių, 
darbą atliko susimobilizave 96 nariai Malioriu Brolijos Lokalo 834-to, New Bruns
wick, N. J. Tą namuką paliegusiam veteranui Robert W. Hoelzle su nuotaka pasta

tė savanoriai statybos darbininkai, savo Šerą pridėjo ir malioriai.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Skaitytojų Konferencija

PLUNGĖ, sausio 29 d. -— 
čia įvyko “Tiesos” ir apskri
ties laikraščio “Socialistiniu 
keliu” skaitytojų ir kores
pondentų ko n f e re n c i j a.

Pranešimą apie spaudos už
davinius ir apie apskrities 
laikraščio darbą padarė “So
cialistinio kelio” redaktorius 
A. Budbergis.

Gyvose diskusijose konferen
cijos dalyviai pastebėjo, kad 
tiek centrinėje spaudoje, tiek 
apskrities laikraštyje per 
maža rašoma apie kaimą, 
apie darbo valstiečiams rūpi
mus klausimus. Dažnai ne
tiksliai arba neišsamiai infor
muojama apie įvairius įvy
kius. Apskrities laikraštis iki 
šiol neorganizavo prie redak
cijos pradedančiųjų literatų 
sekcijos, per maža rašo lite
ratūros kliausimais. iki šiol re
dakcija nesurengė sienlaikraš- 

I čių darbuotojams nei vieno 
Į seminaro, nesurengė pasitari

mo valsčiuose su skaitytojais, 
nepamokė kaip 'rašyti. Re
dakcija per maža spausdino 
medžiagos, kuri padėtų nau
jiems darbuotojams, juos pa
mokytų. Skaitytojai nurodė, 
kad apskrities inteligentija, 
ypač kaimo mokytojai, buvo 
per mažai pritraukiami ben
dradarbiauti spaudoje. A. 
Budbergis baigiamajame žo-

kolektyvinis ūkis organizavosi 
apie praėjusių metų vidurį, 
ji spėjo atidirbti 231 darba
dienį.

“Pergalės” kolektyvinio ūkio 
kiaulių šėrėją M. šiušnienė 
atidirbo 379 darbadienius. 
Galima drąsiai sakyti, kad 
artimiausiu laiku kiaulių ūkis 
taps' vienas pelningiausių 
“Pergalės” kolektyvinio ūkio 
šaltinių.

P. Pečkaitis.

ežero neįpras-
Arklių augin-

žirgus į

.Tradicinės Arklių Lenktynės

ZARASAI, sausio 29. - 
Ant Didžiojo 
tas judėjimas,
tojai, įsikinkę savo 
rogutes, ruošiasi artėjančioms 
varžyboms, treniruojasi: sau
sio 30-tą dieną čia įvyks ap
skrities varžybos, o dar po 
trijų dienų, vasario 2-ją — 
tarpapskrjtinės lenktynės Du- 
setuose. ' Jose dalyvaus šim
tai varžovų iš daugelio apskri
čių.

Keturių apskričių — Rokiš
kio, Kupiškio, Biržų ir Zara
sų — žirgų augintojai daly
vavo lenktynėse, kurios įvyko 
Obeliuose. Geriausiai pasiro
dė Ro'kiškio tarybinio ūkio

IuHmHKhSBumHh

sius liaudies vaikus, paruošti 
juos kultūringais tarybiniais 
darbuotojais — yra didelis ir 
garbingas uždavinys. Aš jį 
vykdysiu, kiek tik mano jau
nos jėgos leis, ir tarybinės val
džios pasitikėjimą manimi pil-

nai pateisinsiu,” — pareiškė 
jis draugams.

Jaunasis kaimo mokytojas 
su mokiniais apie didįjį vaikų 
globėją ir mokytoją, didįjį 
vadą draugą Staliną, apie jo 
tarybinei liaudžiai teikiamą 
visokeriopą pagalbą. Moky
tojas Matuzas prieinamai su
gebėjo vaikams nušviesti reli
ginių prietarų žalą.

Per pirmąją valsčiaus mo
kytojų konferenciją Matuzas 
buvo išrinktas mokytojų poli
tinio lavinimosi būrelio vado
vu. Šią naują garbingą par
eigą jaunasis mokytojas taip 
pat pradėjo uoliu, atsidavusiu 
darbu. Padedant valsčiaus 
bei apskrities partiniams dar
buotojams, mokytojas Matu
zas nustatė visų metų darbo 
planą ir pradėjo rūpintis, kad 
politinio lavinimosi ratelis 
veiktų reguliariai ir kad kiek
vienas mokytojas turėtų visas 
galimybes politiškai šviestis.

Matuzo dėka Šimonių vals
čiaus mokytojai sistematingai 
studijuoja V KP (b) istorijos 
trumpąjį' kursą, nagrinėja 
įvairius svarbius klausimus.

Mokytojas Matuzas tampa 
pavyzdžiu ir kitiems kaimo 
mokytojams. B. Lakmenis.

v

v

ja dės visas pastangas 
dy tiems tr ū k u mams 
sustiprins spaudos 
skaitytojais.

Pranešimą apie 
laikraščius ir jų 
padarė laikraščio 
niu keliu 
donas.

Konferencijoje buvo sureng
ta sieninių laikraščių paroda.

R. Jaunius.

lių ro-

ištaisyti ir
ryšį su

sieninius 
uždavinius 
“Socialisti- 

bendradarbis Bag-

Kolektyvinių Ūkių Moterys
RASEINIAI, sausio 29 d.— ’ 

Jaunuosiuose Tarybų Lietuvos 
kolektyviniuose ūkiuose vis. 
labiau iškyla moterys, kurios’ 
pasižymi visuose kolektyvi
nių ūkių darbuose.

“Naujojo gyvenimo” ko
lektyvinio ūkio valstietė O. 
Menkeliūnienė yra viena ge
riausiųjų darbininkų. Ji—Res
publikinio kolektyvinių 
valstiečiu s u v a ž i a v i m o 
Vė.

“Gegužės Pirmosios” 
tyviniame ūkyje turi 
autoritetą komjaunuolė kiau
lių šėrėją Grigelytė, Pavyz
dinga darbe, ji aktyviai daly
vauja visuomeniniame gyveni
me.

Kolektyvinio ūkio valstietė 
Raudienė pirmoji kolektyvinio 
ūkio gyvenvietėje pasistatė 
gyvenamąjį namą, o už rūpes
tingą darbą ji pristatyta ap
dovanojimui. Raudienė—“Ge
gužės Pirmosios” kolektyvinio 
ūkio valdybos, narys, sieninio 
laikraščio “Kolektyvo narys” 
redaktorius.

Sąžiningu darbu pasižymi 
(Salomėjos Nėries vardo.kolek
tyvinio ūkio valstietė A. Pę- 
traitienč. Nepaisant to, kad

ti k ių 
daly-

J. Tallat-Kelpšos Kūriniai 
Plačiajai Auditorijai

VILNIUS, sausio 24) d. — 
Didelę klausytojų auditoriją 
įgijo Stalinines premijos lau
reatas prof. J. Tallat-Kelpša. 
Jo kūriniai plačiai žinomi už 
mūsų respublikos ribų.

Neseniai Maskvoje buvo, pir
ma karta atlikta rusų kalba 
1-jo laipsnio Stalinine premi
ja apdovanoto.ji “Kantata apie 
Staliną.” TSRS Valstybi
niam simfoniniam orkestrui, 
atlikusiam šį kūrinį, dirigavo 
autorius. ■ Koncertas buvo 
transliuojamas per Maskvos 
radiją.

Kiek anksčiau Maskvoje i 
magnetofono juosteles buvo 
įrašyta keletas J. Tallat- 
Kelpšos dainų bei jo uvertiū
ra lietuviškomis temomis. Kū
rinius atliko Visasąjunginio 
radijo komiteto simfoninis or
kestras, kuriam dirigavo Lie
tuvos TSR nusipelnęs 
veikėjas A. Klenickis. 
juos savo programose
stambesniųjų šalies miestų 
dijo komitetų muzikinės 
d akcijos.

Muzikinės literatūros
dykla Maskvoje rengia spau
dai “Kantatos apie Staliną” 
gaidas.

meno 
Dabar 

turi 
ra- 
re-

Įei

Pavyzdingas Kaimo 
Mokytojas

ŠIMONYS, vas. 1 d.—Į Ši
monių valsčiaus pradinės mo
kyklos mokytojo postą nese
niai buvo paskirtas jaunas, 
bet energingas mokytojas 
Vytautas Matuzas. “Vado
vauti kaimo mokyklai, gerai 
kruopščiai sutvarkė savo dar
bo planą ir nuosekliai pradė
jo jį vykdyti. Jis pradėjo 
sistematingųs pasikalbėjimus 
ir planingai mokyti mažuo

Dėl Tiesos apie Sovietų Sąjungą 
SKAITYKITEUSSR INFORMATION BULLETIN

(Pusmčncsinį žurnalą) (

Naujosiose Jo Laidose Rašo:
SERGIUS I. VAVILOV,

Sovietų Sąjungos Mokslų Akademijos pirmininkus
GEORGI KARPOV,

Rusų Pravoslavų Bažnyčios Reikalų pirmininkas
V. SVETLOV,

Sovietų Sąjungos Aukštesniojo Mokslo vice-ministras 
VASILIUS V. KUZNETSOV,

Visasąjunginės Centralinės Darbo Unijų Tarybos pirm. 
DMITRIUS ŠOSTAKOVICIUS, SERGIUS PROKOFIEFF, 

ARAM KHACHATURIAN, Sovietiniai kompozitoriai.
EUGENIUS TARLE,

Istorikas
BORIS IZAKOV,

Žinių komentatorius
ZINAIDA TROITSKAJA, I

Maskvos Požeminio Geležinkelio direktorė 
KUNIGAS KAZIMIERAS KULARAS, .

Romos Katalikų Trakų Diebežijos dekanas,
v Tarybų Lietuvoj.

Paveiksluoti Straipsniai apie Sovietinį Gyvenimą: 
Pramonė, žemdirbystė, Apšvieta, Teatras, Pragyveni
mo Būklė, Sovietinės Valstybės Santvarka.

Svarbių Prakalbų Tekstai, Politiniai Dokumentai 
apie Tarptautinius ir Naminius Įvykius, Valstybiniai 
Ūkiniai Raportai. 

f

Leidžia Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos 
Ambasada, Washingtone, D. C.

Prenumeratos Kainos: $2.40 metam; $2.00 už 10 menesių.
Speciales kainos prenumeruojančiom grupėm: 10 ar daugiau 
egzempliorių tuo pačiu adresu: $1 metinei prenumeratai. 
.Pavyzdinis egzempliorius dovanai.
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KINIJA
Tuojau Įsigykite Brošiūrą

“KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ”
Dienraštis Laisve išleido naują brošiūrą apie Kiniją. 

Ten nurodoma apie Kinijos pramones, gamtinius turtus, 
jos žmonių ilgų metų kovas už laisvę. Knygute užvardy- 
ta KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ, parašė D. M. šolomskas, 4 
puslapių 32, kaina 20c. $

Kurie reikalausite prisiųsti per paštą po vieną kopiją, 
malonėkite prisiųsti U. S. pašto stampomis 25c vertės, 
kainuoja persiuntimas. Prašome siųsti 10c ar 5c vertės 
stampomis, nes aukštesnės vertės mums yra sunkiau su
naudojamos.

Platintojams gera nuolaida. Kurie ims šios brošiūros 
po 10 kopijų ar po daugiau, kaina Į5c už kopiją.

Organizacijų ir individualų literatūros platintojų pra
šome tuojau užsisakyti šios brošiūroj ir platinti ją. Vi
suomenė susidomėjusi didžiosiomis kovomis Kinijoje, 
nori plačiau žinoti apie pačią šalį, apie jos žmonių kultū
rinį ir ekonominį gyvenimą, ši brošiūra duoda gerų in
formacijų apie tuos dalykus.

Su užsakymais prašome kreiptis: >
LAISVĖ

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y. *
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4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lilh. Daily)— Pirm., Geg. 16, 1949



CHICAGOS ŽINIOS
“VILNIES” SUVAŽIAVIMAS 
BUVO ATSTOVINGAS IR 
GAUSUS PARAMA

Nuoširdžiai Diskusuota 
“Vilnies” Reikalai;
Sveikinimais Suplaukė 
Virs $2,600

Lietuviu Spaudos Bendrovės 
suvažiavimas buvo atstovin- 
gas ir jo dalyviai išklausė 
Direkcijos, Administracijos ir 
Redakcijos . raportus, plačiai ir 
konkrečiai diskusavo dienraš
čio “Vilnies” opiuosius reika
lus.

Administratorius M. Pauliu
kas patiekė išsamų ir platų 
raportą apie dienraščio abel- 
ną padėtį, finansinį stovį, pra
ėjusį vajų ir pasiūlė kelias 
konkrečias rekomendacijas 
sudrūtinimui “Vilnies” ir. ge
resniam paskleidimui tarpe 
lietuviškų masių, kurios jo 
dar neskaito. Jis nurodė, 
kad pereitais metais įstaiga 
neteko jauno redaktoriaus 
Juozo Sakalo ir šiemet direk
toriaus ir uolaus vilniečio Jo-Į 
no Juodaičio.

Administratorius nurodė,1 
kaip popiera pabrangusi iri 
dar brangsta. Jis palygino su j 
kainomis, kokios buvo “Vii-! 
niai” tapus dienraščiu ir ko-j 
kios yra dabar. Tuomet, sa-1 
kė jis. laikraštinės popierosĮ 
tonas kainavo $36, kuomet 
dabar reikia mokėti $107 to
nas; reiškia, popiera pabran
go trigubai. Gi prenumera
ta Chicagoje metam tuomet 
buvo- $7.00 ir už jos ribų— 
$5.00. Dabai1 prenumerata 
tik dviem doleriais brangesnė, 
kuomet popiera ir kiti daly
kai, surišti su spausdinimu 

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

I

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

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

telefonuokite:
SHoreioad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GĘAB0R1U&
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774 
t

Naujai išdekoruota 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.

dienraščio, pabrango trigubai.
Pauliukas nuVodė, kad lie

tuviški pro-fašistiniai elemen
tai skundžia dienraštį “Vilnį” 
firmoms ir krautuvėms, kad 
ištrauktų ir neduotų skelbimų. 
Bet nežiūrint tų lietuvių, ku
rie užsiima donosais ir skun
dais, dienraštis au’ga. Jis sa
kė, kad paskutinis vajus da- 
dėjo kelis šimtus naujų skai
tytojų, kurie dienraščio iki 
šiol nebuvo skaitę.

Jis taipgi pažymėjo skaitli- 
nėtnis, kaip kitiems kalbiniams 
laikraščiams reikia kelis syk 
daugiau aukų ir finansinės 
paramos, kaip dienraščiui 
“Vilniai.” Pabaigoje raporto 
rekomendavo, kad šiemet 
dienraščio v^jus būtų mėne
siu anksčiau pradėtas ir kolo
nijos, ypač didesnės, prie pik
nikų dadėtų po žieminį paren
gimą dienraščio naudai.

Po paklausimų ir paaiškini
mų ir trumpų diskusijų ad
ministracijos raportas priim
tas vienbalsiai.

Nuo direkcijos raportą patie
kė Jonas Jokubka. Jis nuro
dė, kad direkcijoje buvo pa
sikeitimų. Draugo Andrėj ai- 
čio vieton buvo pakviesta al
ternate Zinauskienė ir miru
sio J. Juodaičio — A. Yuris.

Jokubka nurodė, kad di
rekcijos nariai su nuoširdžia 
skaitytojų kooperacija sėk
mingai pravedė visus progra- 
me pasibrėžtus darbus. Su
rengė du koncertus, du pikni
kus, bazarą ir bankietą su la
bai geromis pasekmėmis.

Tiesa, Jonas Jokubka sakė, 
mūsų priešai norėjo “Vilnies” 
pernai rudeniniam piknikui 
pakenkti Chicagoj, tai apie

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Detroito spaudos pikniką pa
leido šlykščią gąsdinimo pro
vokaciją, kad “valdžios agen
tai puolė pikniką ir pikniko 
rengėjai slapstėsi.” “Naujie
nos” provokaciją paleidę pa
čios tą dieną rengė pikniką, 
kad “Vilniai” pakenkus. “Bet 
Chicagos lietuviai tiems do- 
nosčikams parodė, kad jie to
kiem juodiem darbam nepri
taria,” sakė Jokubka. Pik
nikas “Vilnies” buvo didžiau
sias ir skundikai neatsiekė sa
vo tikslo.

• Direkcijos raportas priim
tas gausiais aplodismentais.

Priešpietinėje sesijoje trum
pus raportus dar išdavė an
gliško skyriaus redaktorė Ol
ga Martin. Ji pažymėjo, jog 
užėmė vietą uolaus veikėjo ir 
kovotojo už darbo žmonių 
reikalus Juozo Sakalo, kuris 
pernai mirė gegužės 27 d.

Ji nurodė, kad angliškame 
skyriuje'kolumnos duoda dau
giau bendradarbių ir jaunuo
liai ne tik jas skaito, seka, 
bet ir rašo.

Feliksas Stasiukėlis patiekė, 
raportą nuo Namo Bendro
vės, pasirodo, kad Namo Ben
drovės ižde yra apie pora 
tūkstančių dolerių ir apie tiek 
skolos artimiems draugams.

Redakcijos platų ir turinin
gą raportą' patiekė Vincas 
Andrulis.

Andrulis nurodė, kad šis 
“Vilnies” dalininkų suvažiavi
mas vyksta labai svarbiu mo
mentu. Jis sakė: Niekados 
pasaulyje nebuvo tiek šalių, 
kur rastųsi liaudies valdžios: 
arti biliono žmonių greitai 
gyvens liaudies santvarkoje. 
Jis nurodė, kad dabar Sovie
tų tvarkomose ros publikose 
yra gyventojų virš 210 mili- 
onų; Lytinėse Europos demo
kratinėse šalyse virš 100 mi- 
lionų ii- Kinijos liaudis arti 
500 milionų baigia nusikraty
ti savo išnaudotojus.

Andrulis platokai aiškino 
apie šios šalies padėtį ir dar
bo žmonių būklę. Kaip jau 
keturi metai po karo, pabran- 
ga tebesitęsia ir plečiasi 'be
darbė; kaip visur darbinin
kus pakeičia patobulintos ma
šinos, ir kadangi susidaro to
kia situacija, kur maža gru
pė pelnosi baisiai, jų pelnai 
be saiko didėja, o abelnai 
plačios masės biednėją, tai 
nesveikas ir ligotas apsireiš
kimas draugijoje, kas neturė
tų būti.

Jis taipgi nurodė, kas re
dakcijoje dirba ir ko neteko
me, tai Juozo Sakalo, dviejų 
karų — Ispanijos ir Antrojo 
Pasaulinio Karo—veterano, ir 
Jono Juodaičio, “Vilnies” uo
laus rėmėjo^ darbuotojo ir 
nario direkcijos. Jis paprašė 
mirusius draugus pagerbti at
sistojimu.

Po redakcijos raporto buvo 
konkrečios ir geros diskusijos.

Po diskusijų sekė rinkimas 
direktorių. Nauji direktoriai 
yra šie: A. Maziliauskas, Jo
nas Jokubka, M. Klebonas, A. 
Grigas, Povilas Baltutis, P. 
Blaškienė, J. Jurienė ir Ruth 
Juodaitis; alternatai: J. Ka
tilius, J. P. Petronis, V. Pleč
kaitis, J. Dementis ir A. Yu
ris. 1 ' ■

Aukų su sveikinimais suva
žiavimui iš kitur prisiųsta ir 
ant vietos sudėta dienraščio 
“Vilnies” sustiprinimui virš 
$2,600.

Vakare buvo šaunus ban- 
kietas su geru muzikaliu pro
gramų, kalbomis ir vėliaus 
pasikalbėjimais iki vėlybaus 
vakaro.

Suvažiavimui pirmininkavo 
brooklynietč Ieva Mizarienė.

Reporteris.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 6-ta apskritis rengia pik
niką geg. 22 d. Labai patogi vieta 
piknikui—Crescėnt Picnic Grounds, 
56 Cornell Ave., Gloucestei’ Heights, 
N. J. Parkas atdaras 11 vai. ryto.
Piknikas prasidės 2 vai. dieną, 
įžanga 50c. (su taksais). Kelrodi 
tėmykite iŠ- apgarsinimo, kuris tel
pa Laisvėje. Rengėjai kviečią visus 
dalyvauti, linksmai praleisti laiką 
tyrame ore. — P. Puodis. (113-114)

Šiame pluladelphiečiu susirinkime bendrai dalyvavo ir 
susitarė bendrai veikti AFL Cigar Makers Interna
tional Unijos nariai ir CIO Food, Tobacco, Agricultur
al & Allied Workers. Tikslas—gauti kontraktą ir ge
resnes sąlygas visiems cigarų industrijos darbininkams. 
Menama, jog šis pirmas. toks nuotikis, kur vienoje in
dustrijoje viena prieš kitą lenktyniuojančios unijos 
susitarė bendrai veikti. Visgi broliškos meilės idėja 

ta obalsi iškėlusiame mieste tebegalioja.

Springfield, 111.
Gegužės S d. ir mes turėjo

me progą pamatyti veikalą 
“Laimė,” kurį sulošė chica- 
giečių Liaudies Teatro akto
riai. Tai 2-jų aktų drama.

Chicagos lietuviai turi gabių 
lošėjų, kurie mus ir palinks
mino, gražiai suvaidindami 
veikalą. Taipgi linksmino gra
žiomis dainomis drg. K. Abe- 
kienė ir kitos drauges. Mo
terys dainavo astuonias dai
nas, o publika vis daugiau 
reikalavo'. Vyrai gražiai pa
dainavo 1 dainas.

Po dainų vienas iš chica- 
giečių pasakė prakalbėlę 
svarbiais klausimais. Jis pa
minėjo' pereitus prezidenti
nius rinkimus, kada ponas 
Trumanas daug žmonėms ža
dėjo pagerinimų, o dabar jis 
i)1 kiti valdininkai visus paža
dus jau “pamiršo.” Viską ką 
jie' daro, tai tik turtuolių nau
dai, o liaudis jiems neapima. 
Naujus įstatymus ruošia, ku
riu tik turtingųjų reikalus gi
na. Kalbėtojas kvietė, kad 
skaitytų teisingą, darbininkiš
ką spaudą, kaip lietuvių dien
raščiai Vilnis ir Laisvė. Jis 
faktais, nurodė, kad komerci
nė. spauda netarnauja liaudies 
ir demokratijos reikalams. 
Komercinė spauda ir ją seka 
tūla lietuvių, kaip klerikalų, 
tautininkų, socialistų'iškraipy
dama faktus ir teikia savo 
skaitytojams melus.

Darbiniu kiška spauda, prie
šingai, rašo teisybę, nes darbo 
žmonių yra pasaulyje milži
niška didžiuma ir šiai spaudai 
nėra reikalo liaudį apgavinė- 
ti. Ji teikia teisingų žinių ir 
iš darbo žmonių jau valdomų 
šalių, kur nuo gamybos pel
nas eina liaudies gyvenimo 
gerinimui, o ne į atskirų' ka
pitalistų’ kišenes, kur darbo 
žmonės kuria naują gadynę, 
kur galės gyventi be ponų ir 
kapitalistų,.

Mažos trys mergaitės paro
dė didelį savo išsilavinimą. 
Šios sesutės skambino pianą 
ir dainavo. Garbė motinai, 
kad mergaites taip Javina. 
Ateityje iš jų gali būti labai 
gabios dainininkės.

Parengimą paruošė LDS 29 
kuopa. Publikos buvo pusėti
nai. Patys rengėjai sakė, kad 
daugiau susirinko, kaip tikė
josi.’ Tikicto kaina buvo 75 
centai, o vien į šokius tik 25c.

★
Gegužės 5 d. mirė J u oz ti

pas Bakutis, 69 metų. Paliko 
žmoną, sūnų ir dukrą., Buvo 
angįiakasis. Miręs ilsėkis am
žinai ! A. Čekanauskas.

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

i Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

suvaidintą veikalą ‘Gieda 
Gaideliai’...”

★ ★ ★
Labai dėkui už patarimus. 

Bet negaliu sutikti, kad mūsų 
organizacijų ir veiklos reika
lai yra nesvarbūs arba mažai 
kam terūpi. Apie juos reikia 
kalbėti daug ir dažnai visuo
se laikraščio skyriuose. Gal 
mes apie juos per mažai te
rašome. Gal todėl daugelyje 
vietų mūsų organizacijos su
šlubuoja.

Mūsų skaitytojai milžiniško
je daugumoje yra mūsų or
ganizacijų nariai. Organiza
cijomis remiasi visa pažangio
ji veikla. Organizacijų pa
stangomis pasilaiko mūsų pa
žangioji spauda.

Į ★ ★ ★
Todėl, man atrodo, nebūtų 

I sveika! krislus paaukoti vien 
Lik taip vadinamosios aukšto
sios politikos reikalams. Ta
da jie j pavestų editorialais.

Mes, krislų rašytojai, esame 
tos nuomones, kad krisluose 
reikia ir galima trumpai 1ir 
drūtai apie viską pasikalbėti 
—dideliais ir mažais daly
kais. svarbiais ir jau netaip 
baisiai Svarbiais reikalais ir 
reikalėliais..

Gal mes klystame, bet 
mums : taip atrodo. Įdomu 
laikas nuo laiko išgirsti mūsų 
skaitytojų nuomonę ne tik 
krislu, bet viso laikraščio tu- 
rimu.Ji . ,

London. — Mirė enciklo
pedinis anglų rašytojas 
John Al. Hammerton, 78 m. 
amžiaus.
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Egzaminuojant Akis, 
: Rašome Receptus 
! Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger,
Optometrists r 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 
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MATTHEW A: 
BUYDS 

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Iš lietuvių Laisvo Kapinyno 
Susirinkimo

Gegužės 8 d. įvyko Lietuvių 
Laisvo Kapinyno atstovų ir lo
tų savininkų bendras susirin
kimas ant kapinių. žmonių 
buvo daug, kadangi, oras pa
sitaikė labai grąžus, žmonių 
buvo iš tolimesnių miestų — 
Hartfordo, Bridgeport©, New 
Britaino.

Nutarta aptverti daugiau 
tvoros iš fronto ir daugiau pa
daryti pagerinimų. Tam iš
rinkta komisija, kurios užduo
tis bus tą viską atlikti.

Pikniko komisija pranešė, 
kad piknikas dėl kapinyno 
naudos įvyks 29 d. gegužės, 
Lietuvių parke, Waterburyj. 
Waterburio ir iš kitų miestų 
lietuviai esate prašomi įsitė-1 
myti tą dieną ir pribūti į pik-' 
niką. Visi likusieji pinigai 
bus sunaudoti ant pagražini
mo kapinių. Taigi jūsų atsi
lankymas bus prisidėjimas 
prie pagerinimo lietuvių ka
pinių. Ar jūs man tikėsite 
ar ne, bet Connecticut valsti
joj nėra daugiau lietuvių ka
pinių, nors kožname mieste 
yra lietuviška parapija, bet 
savo kapinių neturi. Laidoja- 
si pas airius, nes vyskupas 
neleidžia turėti savų kapinių. 
Aš manau, kad aišku, kodėl 
vyskupas ne vėlina. 1

Į mūsų kapines nėra prii
mami kitos tautybės, kaip tik
tai lietuviai.

Pas mus mažai laidojasi, 
parduodami pigia kaina lotai. 
Patarnavimą stengiamės at- 

’litki. Taigi mums yra reika
linga turėti nors kartą į me
tus kokį parengimą ir kad 
parengimas būtų sėkmingas. 
Taigi mes prašome lietuvius 
be skirtumo pažiūrų ir am
žiaus, senus ir jaunus iš vi
sos Connecticut valstijos daly
vauti 29 d. gegužės, Lietuvių 
Parke, Lietuvių Laisvo Kapi
nyno piknike, pasimatysite su 
draugais, pažįstamais ir kar
tu praleisite laiką tyrame ore.

J. STRIžAUSKAS, 
kapinyno pirmininkas.

I

DRUGS, Inc.
405 SO. 4th ST.,

Cor. Hewes St. Ž

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

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-6288

Si

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

5

BES. TEL.

HY. 7-8831

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsam uoto jas)
* Liūdesio valandoje kreipki tčs pas mus

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lilh. Daily)—Pirm., Geg. 16, 1949
51

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MES ESAME SPECIALISTAI 
Aprūpinimui Darbais 

Dabar Atvykusioms j Šią šalt. 
Puikūs Darbai Atviri 

VYRAMS IR MOTERIMS 
DOMESTIC AGENCY 

1507 Newkirk Ave., Brooklyn.
(116)-

I

Norwood, Mass
Norwoodo progresyviai lie

tuviai labai gražiai parėmė 
Civilių Teisių Kongresą gyni
me 12-kos teisiamųjų Ameri
kos darbininkų vadų*. Ba
landžio susirinkime LLD 9 kp. 
atsilankė* Alina Burlak, kurį 
trumpai, bet jausmingai pa
teikė pranešimą iš dabartinio 
veikiino reakcijos, prieš pro-, 
greso ir žmonių laisvę.

Susirinkime buvę aiškiai 
suprato reikalą ir gausiai au- 
kavo. Po $10: Mary Grigū- 
nienė, P. E. Kurulis ir J. Gry
bas. Po $5: A. Zarubai, J. 
Galgauskai, Julia Družienė, J. 
Krasauskas. L B. $3 L. Tra
kimavičius; po $2: Aleksan
dra Vaitkevičius, M. 
nis ir M. Kroli. Po 
Vaitkevičienė ir M. 
nienė. M. Uždavinis 
skirų blankų surinko $29. 
Taigi norwoodieciai gynimui 
civilių teisių sudėjo $95. Gar
bė aukavusiems!

Laisvės Rep.

^į- 1

I

Uždavi- 
$1: M. 
Dovido- 
ant at-

v

i

Montello, Mass.
J

jau pavojus per- 
geryn. Serga sa-

Bet dar ims ke
iki susveiks.

Buvo sunkiai susirgęs Geo 
Shimaitis. Gręsė sveikatai pa 
voj us.

Bet dabar 
ėjo ir -eina 
v o namuose, 
lias savaites

Linkiu jam greitai pasveikti.
John Grigas.

Nuo Redakcijos. Linkime 
•Jurgiui Shimačiui greitai pa
sveikti ir vėl energingai dar
buotis demokratinėse liaudies 
organizacijose ir spaudos pla
tinime. Galintieji aplankyki- 
•te. Jis gyvena 162 Melrose 
St., Montello.

F. W. Shalins !
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. ■-

Suteikiam garbingas laidotuves ,

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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Jei Gyvenate New Yorko 
20-me Kongresiniame 
Distrikte

Išgirskite Wallace, Marcantonio 
Ir Svečių iš' Europos Prakalbas 
Už Taiką ir Gerovę Žmonėms!

Annette 
švietėją, il-

negyvenate 
iš tenai gy

Jums yra proga pasisakyti 
už taiką ir gerovę balsavimu 
už Amerikos Darbo Partijos 
kandidatę daktarę 
Rubinstein, žymią 
gametę kovotoją 
liaudies reikalus.

Jeigu net ten 
bet jeigu ką nors
Venančių pažįstate, gal su kuo 
nors iš jų tenai dirbate, jūs 
galite prisidėti taikos išsaugo
jimui, patardami savo pažįsta
miems būtinai eiti balsuoti šį 
antradienį, gegužės 17-tą. Ir 
balsuoti ne už kurį kitą iš ke
turių kandidatų į kongresą, 
bet už—

Annette

Party eilėje.
be-

an- 
iki

Rubinstein. Jos 
vardą rasite American Labor

Darbo partijos 
žymė yra ratas ir jame
sisveikinančios rankos.

Balsavimo valandom šį 
tradienį bus nuo 6 ryto 
7 vakaro.

20-tas kongresinis distrik- 
tas rubežiuojasi Hudson Ri
ver iš vieno šono, 8th Avė. ii’ 
vietomis Columbus Ave. iš kito 
šono, o iš galų 26th St. ir 
116th St.

Specialiais rinkimais renka
mas kongresmanas vieton ve
lionius kongresmano Bloomo, 
kuris mirė kovo 7-tą.

Komercinė spauda vengia ir 
kalbėti apie daktarę Rubin
stein, ta^-si kad jos nebūtų, 
nes pasakyti prieš ją nieko ne
turi. Jeigu pasakytų jos pro
gramą — taikos ir gerovės 
programą — tokia jos progra
ma žmonėms patiktų, ją iš
rinktų. Tad Tammančs su 
rėpublikoaų kandidatai vie
nas kitą mandagiai pak^čioja, 
i bieji prisimena jaunąjį Roo- 

, seveltą. kuris ljrgiai su jais 
yra tęsimo “šaltojo karo” ir 
’’lupk kol lupasi” iš žmonių 
taktikos šalininkas.

Annette Rubinstein yra ša
lininkė Wallace programos. Ji 
kritikuoja Atlanto Paktą ir 
Trumano užrubežinę politiką. 
Ji kritikuoja eikvojimą bilio- 
nų dolerių “šaltajam karui” 
ir ginklavimą tais pinigais fa
šistinių ir pusiau fašistinių 
šalių karui, o skūpavimą cen
tu savo šalies žmonių reika
lams. T—a.
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Bailių Fabriko Statyba
MAŽEIKIAI, vas. 4 d. — 

Buvusiame koklių ir molinių 
indų fabrike įrengta baldų 
dirbtuvė. šiuo metu, vado
vaujant inžinieriams, pradėti 
dirbtuvės rekonstrukcijos dar
bai. Dirbtuvė bus išplėsta į 
baldų fabriką, kuris turės res
publikinę reikšmę.

Važiuokit i Keiktą Avantiūrą . . . 
wu 3 amagiaia įlė^peratais 
ir jų “Blonde Bobcat !*’

‘Streets of Laredo’
žvaiirždžiuoja

MONA FREEMAN
WILLIAM HOLDEN

MACDONALD CAREY 
WILLIAM HEN DI X 

Technicolor Spalvomis 
Scenoje AxmeniAkai!

PETER . IXIRKK. dar ir 
PIED PIPERS ir VICTOR LOMBARDO 

,u jo orkentru.
PARAMOUNT — Times Square

ir*

BRILLIANT -
MAGimoi-

Henry A. Wallace

Kongresmanas .
Vito Marcantonio

pir-Gegužes 1 6-tos vakarą, 
m a d i e n į, 7:3 0, M a d ison 
Gardene, New Yorko darbi- 

i ninkai ir bendrai taiką mylin
čioji visuomenė susirinks rei
kalauti .

1 Sustabdyti 
vedamą prieš 
nes;

Sustabdyti 
vedamą prieš

Apie tai, kokias pinkles 
prieš Amerikos žmones pina 
81-sis kongresas, kalbės kon
gresmanas Vito Marcantonio,

Amerikos žmo-

taiką.

ALDLD 2 Apskrities Piknikas
22 Dieną Gegužės

Aną dieną gavome praneši
mą nuo Sietyno Choro sekre
toriaus P. Kasperoi jog Sie
tyno Choras, iš Newarko, ap
siėmė išpildyti dainų progra
mą Literatūros Draugijos 2- 
ros Apskrities piknike* kuris 
įvyksta šį sekmadienį, gegu
žės (May) 22 d\ Lithuanian! 
Liberty Parke, 340 
Ave., Linden, N. J.

Tai linksma žinia, 
tu siety n iečiai yra
iki aukščiausio laipsnio, 
jie tik dabar atlaikė jubilieji
nes sukaktuves, kur šauniai

•"-hell

šiuo me- 
išsi lavinę

Mat,

Baisi Nelaime Holland 
Tunelyje, Sužeidė 70

Eksplodavus tunelyje sie
ros dujas vežusiam sunkve
žimiui praėjusio penktadienio 
rytą, gegužės 13-tą, eksplozi
joje sužeisti apie 70 žmonių, 
taipgi tapo sužaloti 23 kelei
viniai auto ir sunkvežimiai. 
Tunelyje pasipylė baisus karš
tis, nuo kurio svilo no tik 
viskas, kas ten buvo įvažiuota 
ir įvažiavę, bet ir tunelio tin
kas pradėjo byrėti 
timo ir karščio.

Daugelis tuneliu 
siu žmonių svaigo 
čio, kiti nuo dujų, 
žmonių, tarpe tų 
gaisragesi.i ir policistų, gelbė
tojų būrio narių pasiliko ligo- 

nuo sukrė-

važiavu-
nuo karš-

Apie 70
daugelis

/M Sci&icef .
r

ARTKINO presents

DOVZHENKO’S -

(The Story of IVAN MICHURIN) 
Muile by 

SHOSTAKOVICH <'

2ND BIG WEEK!

išrinktas kongresai! Amerikos 
Darbo Partijos tikietu, viena
tinis darbininkų atstovas kon
grese.

Apie mūsų šalies valdininkų 
“šaltąjį karą” prieš taiką 
kalbės Henry A. Wallace, ko
votojas už išsaugojimą taikos 
per susitarimą su Tarybų Są
junga; su naujosiomis 
kratijomis ir su visais 
norinčiais žmonėmis.

Taipgi kalbės Italijos 
mento narys Michele Gina ir 
Anglijos atstovų buto narys 
H. Lester Hutchinson.

Gardenas r^hdasi prie 50th 
St. ii’ 8th Avė.

demo
taikos

parla-

Tuo pačiu laiku,pasirodė.
iie rengiasi lėkti į Montrealą 
aplankyti ir sužavėti montrea- 
liečins savo maloniomis daino
mis - dainelėmis. Todėl ga
limo tikėtis iš Sietyno Choro 
interesingo dainavimo. Nei 
vienas neturėtų praleisti šios 
progos' išgirsti Sietyno Chorą 
dainuojant šiame piknike.

Užtikrinu : būsite patenkin
ti visi, todėl jau rengkitės ii 
atvykite į šį pikniką ateinantį 
nedūl dieni.

A. G1LMANAS, 
.ALDLD 2 Apskr. pirm.

ninėse.
visi išliko 
nėti iš ve;

Kažkaip netikėtinai 
gyvi, spėjo iššok i- 
imų ir išbėgti.

Eksplozija

Pirmoji 
8:48 ryto, 
ištiko kitos kelios eksplozijos,, 
kilusios iš stumiamo tuneliu 
vežimo 'su trimis kubilais tar- 
putinos. Pasklidusios, išsi
draikiusios po tunelį dujos pa
kartotinai eksplodavo keliais 
atvejais. Tačiau šios paskiau
sios eksplozijos žalos mažiau 
bepridarė, nes gelbėtojai bu
vo ant vietos, tik. žymiai su
trukdė išvalymo ir atsteigimo 
darbą.

I

Tunelį, kaip paskelbta po 
išvalymo ir patikrinimo,) žadė
jo atidaryti trafikui gegužės 
14-tos popietį, žala tuneliui, 
sako ekspertai, esanti tik pa- 
viršutinė, saugumui nesą pa
vojaus. Tačiau turtui nuosto
lio esą padaryta nuo pusės iki 
miliono dolerių sumai.

eksplozija ištiko
Prievakarį, 6 :20,

TONY’S A,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Zlnloi
Tūkstančiai Darbininkų 
Suėjo Protestuoti 
Nužudymą Unijisto

Laidotuvės unijos organiza
toriaus William Lurye praėju
sį ketvirtadienį, gegužės 12- 
tą, buvo (iki šiol žinoma) 
didžiausia moteriškų drabužių 
siuvimo industrijos darbinin
kų demonstracija.

Apie 65 tūkstančiai suknia- 
siuvių sustabdė darbą ant pa
šaukimo savo unijos viršinin
kų ir gyva žmonių banga per
pildė ir apsupo Manhattan 
Center, kur įvyko nužudytojo 
unijisto išlydėjimo apeigos. 
Tūkstančiai kitų industrijų 
darbininkų suėjo iš apylinkės 
šapų ir bendrai iš miesto. 
Perviršiui susibūrusių ant 
35th St. darbininkų apeigų ei
ga buvo perduodama iš sa
lės garsiakalbiais.

Laidotuvių procesija išsiri
kiavo ant 7th Avė., kur dar 
daugiau tūkstančių žmonių 
matė išlydint unijistą, kurį 
kerštinčiai n u ž u d ė , kaip 
1LGWU nariai yra įsitikinę, 
už bandymą suorganizuoti ne
organizuotus darbininkus.

Lurye, preseris Max Weisen 
šapoje, buvęs laikinai apsiė
męs eiti unijai organizatoriaus 
pareigas. Jis tapo mirtinai 
perdurtas peiliu gegužės 9- 
tos popietį, kuomet jis buvo 
įėjęs telefonų būdelėn vieša
me namo koridoriuje, 224 W. 
35th St., New Yorke.

Pagerbdami unijistą, virši
ninkai savo kalbose taipgi 
smerkė prokuroro raštinę, kad 
ji tokia bejėgė, kuomet einasi 
unijistų gyvybės sargybos ir 
unijisto žudytojų suradimo 
klausimas, žmogžudžiai dar 
vis tebebuvo nesurasti.

Prakalba Pavirto j 
Gyvybės Gelbėtoją

New Yorko Miesto kaunsil- 
manui Eugene P. Connolly sa
kant prakalbas prie kalmpo 
75th St. ir Broadway, pasi
girdo ties netolimu namu są
jūdis. Ant 5 aukštų namo 
stogo krašto stovėjo moteriškė 
Florence Madauf, ruošdamosi 
šokti nuo stogo. Kaunsilma
nas pertraukė politinę kalbą, 
o per garsiakalbį pradėjo kal
bėti į besiruošiančiąją žudytis. 
Tuomi užvilkino jos planą iki 
policija spėjo užbėgti ant sto
go ir ją suimti.

Ją pirmiausia pastebėję prie 
mitingo buvę, policistai, kuo
met ant jų radijo auto stoge
lio pradėjo byrėti gabaliukai 
cemento.

Connolly ten kalbėjo už iš
rinkimą kongresai! .daktarės 
Annette Rubinstein.

Reikia Siekti į Darbo 
Žmogaus Kišenių

Didžiojo New Yorko Fdn- 
das jau sukalęs virš pustrečio 
miliono dolerių iš turimų su
kelti 8 milionų. . Gavimas to
kios sumos bėgiu poros savai
čių skaitomas gera pradžia. 
Tačiau kampanijos vedėjas 
Rockefelleris 3-sis sako, kad 
reikia siekti toliau į darbinin
kus, jeigu norima išpildyti 
kvotą.

Fondas pinigus paskirsto 
įvairiems labdarybės įstai
goms, kurių daugelis yra už
viešpatautos dvasiški jos. 
--- , ■,.   ——— ——-     
» BROOKLYN « į

!“LABOR LYCEUM!
DARBININKŲ ĮSTAIGA į\

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-į 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.5

Puikus steičius su naujausiais j
Įtaisymais. 1

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS J 
i| Kainos Prieinamos. 4 i
.J 949-959 Willoughby Ave. 4 
Ž Tel. STagg 2-3842 1 4

Newyorkieciai Maršuos 
Į Washington^ Birželio 
8-tą, Ginti Namus

Apie 5,000 rendauninkų at
stovų iš Didžiojo New Yorko- 
Brooklvno maršuos į Wash- 
ingtoną birželio 8-tą ginti sa
vo butą. Jie reikalaus, kad 
valdinis leidimas kelti remias 
būtų atšauktas ir kad kongre
sas įvestų naujus, griežtus 
rendų kontrolės įstatymus.

Mobilizaciją vykimui į Wa
sh ingtomi paskelbė Amerikos 
Darbo Partijos Kings Apskri
ties (Brooklyno) Komitetas.

Tą klausimą svarstys ir Lie
tuvių K. Klubas savo nepa
prastame susirinkime gegužės 
17-tos vakarą.

Ryšulyje Rado 
Gniūžtę Pinigų

Važiuodami Merrick Bou- ■ 
levardu policistai Gilbert Orr Į 
ir Thomas Underwood sustojo I 
nušjuostyti aplytą auto priešėj 
akį. Išsėdės iš auto, poli- į 
cistas pamatęs netoliese sku-d 
durą ir siekęs jį panaudoti 
auto langų nuvalymui. Sku
duras pasirodė esąs ryšulyje, 
kurį atrišus pasimatė doleri
nės, dešimkės, šimtinės.

Policistai turtą atvežė savo 
stotim Kol kas niekas nebuvo 
kreipęsis policijon su prane
šimu, kad pamesta. Jeigu pa
metėjus neatsišauks, turtas, 
viso $12,208, eis policijos pen
sijų fondan. Jeigu radėjai 
būtų civiliniai, rastas turtas, 
kurio pametėjus neatsišaukia 
bėgiu 6 mėnesių, eitų jiems. 
Kad policija perdaug nesido
mėtų ieškojimu pamesto turto, 
yra nustatyta, kad jie asme
niškai iš to nesinaudotų. Jie 
iš radybų turi na'udos tik tiek, 
kiek ii’ bile kuris kitas poli- 
cistas, kuomet sulaukia pen
sijos.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Valandos:

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN^ N. Y.
.7 . , (1—2 dienomValandos: j6_8vakarais

Ir, Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

■ Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar-

• žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

i \

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 "

Lydia Arlova, pirminė šokėja San Carlo Opera Co. 
balete, dabar Center Teatre, New Yorke.

i Pigesnis Alkoholis?
I

šiomis dienomis apeliacinis 
teismas atmetė dvi sekcijas 
valstijinio įstatymo, nustatan
čio alkoholiniams gėrimanąs 
kainas. Panaikinus tas sekci
jas, būtų leista numažinti kai
nas. Bet alkoholio perkup- 
čiai grasina po bonką ir stik
liukais pardavinėtojus prisi
laikyti perkupčių jiems Įsaky
tu kainu.

Nesakoma, kokiu būdu jie 
suvaldys neklausančius tų 
įsakymų.

Skelbia Bubnoriy ir 
Švilpikų Kontestą

Queens Parkų Departmen- 
tas skelbia kontestą jaunuo-

I . . " v

liams, groiantiems švilpynė
mis ir bubnais. Kontestas 
įvyks birželio 25-tą, Jacob 
Riis Parke. Duos požymius. 
Blankos jau gaunamos De
partment of Parks, Park Lane 
ir Union Turnpike, Kew Gar
dens 15, -N. Y.

Jaunuoliais skaito visus iki 
21 metų. Gąli įeiti ir suau
gusieji, bet tik .ne .daugiau 10 
nuošimčių viso skaičiaus daly
vių.

L K. Klubo Nariams
Specialis labai svarbus su

sirinkimas įvyks gegužės 17- 
tos vakarą, paprastoje vietoje. 
Visi nariai dalyvaukite.

Valdyba.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas jvyks 
geg.17 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St. Nariai daly
vaukite šidme susirinkime, turime 
daug svarbių dalykų aptarti ir ku
rie dar neužsimokėję už 1949 metus, 
ateikite ir užsimokėkite. — P. Ba- 
barskąs, sekr. (112-114)

----- C . A T

TOO5Q D 4 D 411 GRAND STREET Z U I L n dAK • BROOKLYN, N. Y.
t

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER- & ALES

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherii^eptugustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKšTIENOŠ PIETŪS SEKMADIENIAIS 
t

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Geg. 16, 1949




