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šių metų birželio 6 dieną 
sukaks lygiai 150 metų nuo 
gimimo didžiojo rusų tautos 
poeto Puškino. Visoje Tarybų 
Sąjungoje toji sukaktis bus 
plačiai atžymėta.

Ar žinote, kad Puškino raš
tai yra išleisti net 76 kalbose? 
Ar žinote, kad per paskuti
nius 30 metų Tarybų Sąjun
goje tapo išleista 
ta Puškino raštų 
nai egzempliorių ?

Dabar skaitau

ir išplatin-
35 milijo-

pranešimą, 
kad proga šios 150 metų

- kakties Puškino raštų dar 
įvairiose kalbose 
egzempliorių !

išleista 
500,000

su- 
bus

broliai Brook lynoMūsų 
kriauciai pakliuvo didžiausion 
“bėdon.” Kaip jie iš jos be- 
išsigelbės, dabar labai sunku 
pasakyti.

Kriaučių nelaimė, matyt, 
prasidėjo nuo to laiko, kai 
jie pernai viena gražią dieną 
paėmė ir išmetė' Joną Buivy
dą laukan iš biznio agento 
vietos. Dabar jis jiems pasta
tė ultimatumą: arba jie že
mai nusilenks ir prašys pas jį 
visų griekų atleidimo, arba 
jis juos varys ožio ragam

Buivydas rašo: “Mano su
pratimu, lokalo pildomoji ta
ryba, su delegatu priešakyje, 
turėtų pasitraukti iš pareigų 
ir užleisti tinkamesniems žmo
nėms lokalą tvarkyti, nes ki
taip lokalo nariai bus privesti 
prie pakrikimo, nes jų reika
lais nėra kam rūpintis” (Kol., 
geg. 18 d.).

O tais 
nėmis,” 
to save 
klikutę.

tinkamesniais žmo- 
be abejo, Jonas skai- 

ir savo nelaimingą

Su Prano Balsio mirčia ne
tekome dar vieno seno, gero, 
malonaus -draugo. Pats būda
mas darbo žmogumi, Pranas 
puikiai suprato darbininkų 
reikalus ir troškimus. Ne tik 
suprato, bet veikliai dalyvavo 
jų kovose. Jis veikė mūsų or
ganizacijose ir rašinėjo mūsų 
spau dai.

Rašau šiuos krislus ir gal
voju • smarkiai retėja mūsų 
kartos eiles, sunkiau darosi 
išlaikyti organizacijas ir spau
dą. Kiekvienas privalome su
sirūpinti.

Mūsų komercinė spauda la
bai džiaugiasi Rytinės Vokie
tijos rinkimų rezultatais. Bet 
tam džiaugsmui pagrindo ne
siranda. Prieš porą metų kai
rysis sąrašas laimėjo tik bis- 
ki daugiau kaip 50 procentų 
balsu, o šiuose rinkimuose už 
ji buvo paduota daugiau kaip 
60 procentų, 
žuazijos ir 
mas?

Tai kur čia bur- 
fašizmo laimėj i-

Atrodo, jog dabar jau bol
ševizmui tikrai bus kaput. Su 
juo žada apsidirbti smetoni- 
ninkas S. Mackevičius, nau- 

, jas Tysliavos bendradarbis.
M Kaip anais labai senais lai

kais Romos senatorius Kato
rgas kiekvienu burnos atida- 

i rymu šaukdavęs “Katargeną 
reikia sunaikinti,” taip dabar, 
girdi, mes kiekvienas turime 
šaukti, "Bolševizmą reikia su
naikinti.”

šitam šūkiui, be abejo, 
karštai pritars ne tik Tyslia- 

, va, Olis, Karpius ir Ginkus, 
‘bet ir Grigaitis, šimutis, Bal
konas, Urbonavičius ir Straz
das. Tai bent choras!

Susiraminimą gal galima 
rasti tik tame, kad nors šis 
choras per visus paskutinius 

0 ' 32 metus bolševizmą naikina, 
stačiau visi mato, kad šiandien 
bolševizmas daug galingesnis,

KOMUNISTAI ATSISAKYS 
REGISTRUOTIS, SAKO 
JŲ PARTIJOS VADAS
Arnoldas Johnsonas Pareiškė Senatorių Komisijai, kad 
Komunistai Neplanuoja Nuversti Jungtinių Valstijų Valdžią

Washington? — Jeigu bū
tų išleistas įstatymas, rei
kalaująs, kad Komunistų 
Partijos nariai užsiregis
truotų valdin. įstaigose, ko
munistai vis tiek nesiregis- 
truotų, bet nueitų į slaptą, 
pogrindinę veiklą, —užreiš- 
kė įstatyminis Komunistų 
Partijos sekretorius Arnol
das Johnsonas, kalbėdamas 
Senato komisijai. — Toks 
įstatymas mindžiotų ameri
kinės Konstitucijos Teisių

Amerika Almėta Sov 
Planą del Graikijos

Washington. — Jungtin. 
Valstijos ir Anglija atmetė 
sovietinį pasiūlymą pilieti
niam karui baigti Graiki
joj. O Sovietų vyriausybė 
štai ka siūlė:

Sustabdyt karo veiksmus 
tarp monarcho - fašistų val
džios ir demokratinių par
tizanų; paskelbt bausmių 
atleidimą politiniams kali
niams; ištraukt anglų- 
amerikonų kariuomenę iš 
Graikijos; sustabdyt kari
nę Amerikos paramą mo- 
narchistams; paskelbt lais
vus seimo rinkimus, ku
riuose lygiomis teisėmis da
lyvautų komunistai ir kitos 
demokratinės partijos.

Jungtinės Tautos pflvalo 
paskirti komisiją rinki
mams tėmyti; ton komisi- 
jon turi įeiti ne tik vakari
nių valstybių atstovai, bet 
ir Sovietų Sąjungos ir kitų 
liaudiškai - demokratinių 
šalių žmonės.

ANGLAI AMERIKONAI 
PULDO BELGIJOS AUDI

MŲ PRAMONĘ
Brussels, Belgija. — Per 

pastaruosius metus pusiau 
nupuolė darbai Belgijos au
dyklose - verpyklose. Viena 
nupuolimo priežastis yra ta, 
kad anglai ir amerikonai į- 
gabena Belgijon daug savo 
audeklų. Amerikonų ir an
glų audeklai taip pat išstū
mė belgų audeklus iš įvai
rių užsienio rinkų.

VAIŠĖS BRAZILIJOS 
PREZIDENTUI

Washington. — Reakci
nis Brazilijos prezidentas 
Dutra čia buvo karališkai* 
vaišinamas. Prez. Truma- 
nas sušaukė net bendrą 
kongresmanų -senatorių se
sija, kad išklausytų Dutros 
kalbos. Dutra sakė ,kad jis 
norįs taikos ir bendradar
biavimo su Jungtim Valsti
jomis. Tikrumoje nieko ne
pasakė.

Chicago. — 250 profeso
rių, religinių vadų ir įvai
rių organizacijų atstovų 
reikalavo atmest karinį At
lanto paktą.

250 profeso-

negu jis buvo 1917 metais. 
Gaila, kad Mackevičius šios 
tiesos dar nežino.

t

Bilių. Tai būtų įstatymas 
persekioti darbo žmonių 
partijai.

Demokratas senatorius 
James O. Eastlandas, už
klausė, ar Amerikos komu
nistai seka Komunistu In
ternacionalo planą, siekian
tį nuverst Jungtinių Valsti
jų valdžią.

— Gerbiamasis senato
rius, nežino, kad Komunis
tų Internacionalas jau se
niai užsidarė,'■— atsakė 
Johnsonas. — Ne, Ameri
kos komunistai neturi jokio 
plano šios šalies valdžiai 
nuversti.

Generalinis prokuroras 
Tomas C. Clark’as (“teisin
gumo” ministras) piršo iš
leisti įstatymą vadinamiems 
“neištikimiems” ateiviams 
areštuoti ir be užstato lai
kyti kalėjime. Clarkas pS 
šakojo senatoriams, kad 
dabar Jungtinėse Valstijo
se esą 3,300 "palaidų” sve- 
turgimių, kuriuos jis vadi
no kriminaliniais nusikaltė
liais.

Kilo klausimas, ar pro- 
porcidnaliai imant daugiau 
yra kriminalistų tarp “tik
rųjų”, čiagimių amerikonų 
ar tarp ateivių.

Clarkas žino, bet drovė
josi šį klausimą atsakyti.

NAUJAS BILIUS PRIEŠ 
ATEIVIUS

Washington. — Demok
ratas kongresmanas Sam 
Hobbs reikalauja laikyt ka
lėjime be užstato areštuo
tus kaip “neištikimus” A- 
rtierikai nepiliečius ateivius. 
Kongresmanų teisių komi
tetas jau svarsto tą suma
nymą.

Įkaitintas Vagis, Kuris 
Pašovė Auto. Unijos Vadą

Pontiac, Mich. — Teismi
nė džiūrė įkaitino buvusįjį 
CIO Auto. Darbininkų Uni
jos viršininkėlį Carlą L. 
Boltoną, kad jis pernai pa
šovė unijos pirmininką 
Walterj Reutherį, bandyda
mas jį nužudyti. Įkaitinti ir 
du Boltono sėbrai.

Įrodyta, jog pernai vasa
rio mėnesį, jie taip pat iš
plėšė $600 iš unijos koope- 
ratyvės krautuvės.

♦---------- —----------------------

MATTHEWS — NAUJAS 
KARINIO LAIVYNO 
. SEKRETORIUS 
Washington. — Senatas 

vienbalsiai užgyrė prezi
dento' Trumano skiriamą 
naują karinio laivyno sek
retorių Francį P. Matthew- 
s’ą, advokatą iš Omahos, 
Nebraskos.

STREIKAS DĖL MARKIŲ
Berlin. — Anglai - ame

rikonai sukurstė geležinke
liečių streiką vakarinėje 
Berlyno dalyje prieš 
mokėjimą rytinėmis, 
tinėmis markėmis.

sovie-

&<:>&

Kinijos reakcininkai, buvusio diktatoriaus Čiang Kai- 
šeko gaujos, pirm pasitraukimo iš miesto skubina iš

žudyti politinius kalinius ir visus progresyvius.

Tautininkų Karininkai Norėtų 
Ištrūkti iš Šanchajaus

Šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudies artilerija užėmė 
bei išdaužė visas Šangha
jaus lėktuvų aikštes. Ame
rikinės liaudininkų patran
kos (atimtos iš tautininkų) 
užkirto tautininku kariuo
menei ištrūkimą Whangpoo 
upe į jūrą.

Liaudininku - komunistų 
artilerija supleškino di
džiulius Amerikinės Stan
dard žibalo kompanijos ba
kus Šanghajuj. Jie šaudė iš 
rytinio Šanghajaus prie
miesčio Putungo.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Racionalizatoriaus 
Laimėjimas

KAUNAS, vas. 4 d. — “Fo
tono” fabriko racionalizato
rius mechanikas Gedvilą dvie
ju procesų kojinių gamybos 
mašiną perdirbo Į vienapro- 
cesinę. Anksčiau kojinę ligi 
pėdos megzdavo viena maši
na, o pėdą primegzdavo kita. 
Dabar abu procesus atlieka 
viena mašina. Fabrike dvi- 
procesinių mašinų dalis šiemet 
numatoma ’ perdirbti į vien- 
procešines. Vienos tokios ma
šinos atliekamas darbas duos 
ekonomijos apie 20 tūkstančių 
rublių per metus.

A. Mulevičius.* 
Valstiečių Mokytojų 
Konferencija

KURŠĖNAI, vas. 3 d.—Įvy- 
I ko Papilės valsčiau mokytojų 
konferenciją Jos dalyviai pla
čiai aptarė parodomąją 
grafijos pamoką, kurią vedė 
mokytoja J. Žukauskaitė.

Išsamų pranešimą “Draus
mė tarybinėje mokykloje” pa
darė mokytojas štuopis. Po 
pranešimo įvyksiose diskusijo
se buvo aptarti auklėjimo me
todai. Paskaitą tema “Moks
linės komunizmo idėjos nenu

New Yorok Times kores
pondentas Walter Sullivan 
šeštadieni rašė, kad, tauti
ninkai planuoja ištraukt 
savo kariuomenę iš Šangha
jaus didmiesčio, bet pripa
žino, kad Liaudies Armijos 
žeriama ugnis “beveik” už
kirto tautininkams ištrūki
mą Whangpoo upe iš mies
to.

Liaudininkai kietai ir 
karštai suveržė tautininkus 
Šanghajuj plieno ir ugnies 
lanku. •

galimos” skaitė mokytoja Žu
kauskaitė;

Po paskaitos konferencijos 
dalyviai aktyviai įsijungė į 
Maksimo Gorkio kūrybos na
grinėjimą. Apie žymiojo ra
šytojo gyvenimą ir kūrybą pa
pasakojo mokytojas Sutkus, 
apžvelgęs taip pat Gorkio vei
kalą “Motina.” V. šilkas.

★ ★ ★
Ilgalaikes Paskolos 
Kolektyviniams Ūkiams

VILNIUS, vas. 3 d.—Dau
giau kaip trys milijonai’ ru
blių ilgalaikių paskolų iš 
valstybinio . biudžeto išskirta 
Tarybų Lietuvos kolektyvi
niams ūkiams 1949 ^metams.

šias lėšas kolektyviniai ūkiai 
panaudos gyvenviečių staty
bai, naujoms žemės ūkio ma
šinoms pirkti.

1 D. FEDERACIJOS VA- 
Idai atmeta johno 
LEWISO SĄLYGAS

Cleveland, Ohio. — Mai- 
nierių Unijos pirmininkas 
John L. Lewis siūlėsi su
grąžint savo uniją į Darbo 
Fedęraciją. Federaciniai 

vadai atmetė jo pasiūlymą

TĘSIAMAS TRUKŠMAS 
PRIEŠ KOMUNISTUS 
ATOMINIUS STUDENTUS
Žymusis Atomistas Oppenheimer Priešinasi Kairiųjų 
Atmetimui; Primena Atominį Francijos Mokslininką

Washington. — Valdžia 
neduos piniginės paramos 
komunistams atominės fi
zikos studentams, — užtik
rino Davidas E. Lilien- 
thal’is, kalbėdamas senati- 
niam lėšų komitetui.

Lilienthal, pirmininkas 
valdinės Atomų Jėgos Ko
misijos, neseniai skirtingai 
kalbėjo. Tada jis priešinosi 
moksliniai gabių studentų 
košimui per “ištikimybės” 
Amerikai koštuvą. Dabar 
Lilienthal’is prisitaikė prie 
raudonbaubių nuomonės.

Prof. Oppenheimer’is, di
džiausias atominis moksli
ninkas Amerikoje, smerkė 
kairiųjų studentų paneigi
mą. Jis priminė, jog Frede- 
rick’as Joliot - Curie yra 
komunistas ir kartu žy
miausias atomu branduoliu 
skaldymo mokslin i n k a s 
Franci joje. Joliot - Curie 
yra vyriausias valdinės 
francūzų- atominės jėgos 
direktorius.

(Lilienthal, gali būti, už
miršo, kaip reakciniai sena
toriai jam priešinosi todėl, 
kad jis yra žydų kilmės ir 
“kairesnis” už juos.)

Daugumą senatorių ir 
kongresmanų kelia skanda
lą dėl to, kad Atomų Jėgos 
Komisija davė $1,600 meti
nės paramos komunistui a- 
tominiam studentui Hansui 
Freistadtui, pabėgusiam iš 
Austrijos kovotojui prieš 
nacius.

Kuomet kongresinė 
misija kvotė Freistadto 
tikimybę” ir užklausė, 
jis gintų Ameriką nuo Ru
sijos, Freistadtas atsakė: ,

— Jeigu rusai ar kas ki
tas užpultų šią šalį, aš iki 
mirties ginčiau Ameriką.

ko- 
“iš- 
ar

J. J. McCloy---Jungi Valst. 
bmisionienus Vokietijai

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė Johną 
J. McCloy aukštuoju Ame
rikos komisionierium Vo
kietijai. McCloy užims vie
tą generolo Luciaus Clay’o, 
buvusio karinio Amerikos 
gubernatoriaus Vokietijai.

McCloy iki šiol buvo Pa
saulinio- Tarptautinio Ban
ko pirmininkas.

KINIJOS TAUTININKAI 
PRAŠO DAUGIAU 
NEGU DOLERIŲ

Kanton, Kinija. — Kinų 
tautininkų valdžia prašo 
daugiau negu piniginės- 
medžiaginės paramos iš A- 
merikos karui prieš kęmu- 
nistus - liaudininkus. Tuo 
tikslu jau lekia specialus 
tautininkų pasiuntinys į 
Washingtona. Suprantama, 
kad jis maldaus karinės 
amerikonų paspirties.

ORAS.—Būsią lietaus.

todėl, kad Lewis atsisakė 
prisiekt prieš komunistus, 
kaip reikalauja Tafto -Har- 
tley’o įstatymas.

Tačiaus, jeigu Amerika už
pultų kitą kraštą, aš tokio 
karo neremčiau. Aš sutin
ku su J. F. Dulleso (repub- 
likonų politikieriaus) pa
reiškimu, kad Sovietų Są
junga niekuomet neužpuls 
Amerikos.

Karo metu Freistadtas 
savanoriai įstojo į Jungti
nių Valstijų armiją, gar
bingai kovojo už šią šalį ir 
tapo jankių armijos sar- 
žentu.

Acheson Išlėkė į 4 
Didžiųjų Konferenciją

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Dea- 
nas Achesonas išlėkė į Pa
ryžių. Ten šį pirmadienį 
prasidės keturių didžiųjų 
talkininkų užsieninių mi
nistrų konferencija— Ame
rikos, Sovietų, Anglijos ir 
Francijos.

Achesonas užtikrino pre
zidentą Trumaną, jog toje 

| konferencijoje, Vokietijos 
klausimais, jis kietai laiky
sis prieš Sovietų pasiūly
mus ir rems vakarinės Vo
kietijos valstybės steigimą, 
atskirai nuo Sovietų kont
roliuojamos rytinės Vokie
tijos.

Sovietų vyriausybė rei
kalauja vykdyt Potsdamo 
sutartį, kur Keturi Didieji 
nutarė įsteigt vieną demo
kratinę valdžią ištisai Vo-

Nėra Tautininkam 
Ištrūkimo iš Šanghajaus

Šanghai, Kinija. — Tau
tininkai užgrobė kinų, ame-• 
rikonų ir anglų automobi-’ 
liūs kariuomenei vežioti 
prieš kinų Liaudies Armi
ją. Didžiavosi, kad jie auto
mobiliais greitai permes sa
vo kariuomenę į bet kurį 
Šanghajaus gynimo frontą; 
sakė, kad liaudininkai, pės
ti eidami, “nepaspėsią”; 
skelbė, kad Šanghajus “tris 
kartus” stipresnis už Sta
lingradą.

Dabar gi tautininkų ar
mijos vadai jau nežino, 
kaip pasprukti.-

Komunistai - liaudininkai 
užėmė bei artilerijos šovi
niais išdaužė visas lėktuvų 
aikštes Šanghajaus pakraš
čiuose. Liaudies patrankų 
ugnis užkirto tautininkams 
ir pabėgimą vandeniu. Sau
sumoje gi liaudininkai viso
mis pusėmis apgulė Šang- 
hajų.

A
L 4

ARGENTINOS VALDŽIA 
GEIDAUJA JAPONŲ

Buenos Aires. — Diktat 
toniškas Argentinos prezi
dentas Peronas sakė, kad 
japonai technikai, ferme
riai ir fabrikantai bus mie
lu noru Argentinon pri
imami.
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Ar Baigsis Civilinis Karas Graikijoje?
Mūsų šalies valdžia nutarė dar išleisti penkiasdešimt 

milijonų dolerių Graikijos ir Turkijos valdžių paramai. 
Per pastaruosius du metu toms šalims mūsų parama pa
siekė šešis šimtus milijonų dolerių. Daugiausia paramos 
atiteko Graikijos fašistinei - monarchistinei vyriausybei 
ir jos vedamam karui prieš Graikijos liaudį.

Prieš kiek laiko Graikijos Laikinoji Demokratinė Vy
riausybė, kuri veda partizaninę kovą prieš monarcho- 
fašistus ir interventus, kreipėsi į Jungtines Tautas. Ji 
prašė Jungtines Tautas tarpininkauti užbaigimui civi
linio karo. Demokratinės vyriausybės pasiūlymas aiškus: 
tegul būna leista Graikijos žmonėms laisvai, demokrati- ' 
niais balsavimais išsirinkti naują visai šaliai vyriausybę.

Demokratinė vyriausybė buvo paskyrus atstovą at
vykti Amerikon ir tą pasiūlymą apginti Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje. Tačiau mūsų valdžia tam atstovui nedavė 
leidimo šion šalin įvažiuoti. Tuo tarpu Asamblėja užbai
gė savo posėdžius ir delegatai išvažinėjo namo.

Pereitą penktadienį atėjo pranešimas iš Maskvos, kad 
Tarybų Sąjunga sutinka tartis su Anglija ir Amerika 
dėl baigimo Graikijoje civilinio karo partizanų pasiūly
mo pamatais. Paaiški, kad New Yorke tuo klausimu įvy
ko neformalūs pasitarimai tarpe Tarybų Sąjungos, Jung
tinių Valstijų ir Anglijos delegatų.

Dabar dar per anksti kas nors konkretaus pasakyti, 
prie ko tie žygiai prives. Bet kad ne tik kalbama, o kas 
nors jau ir daroma baigimui konflikto Graikijoje, tai 

^apsidžiaugs kiekvienas padorus amerikietis. Jeigu Ame
rika, Anglija ir Tarybų Sąjunga susitartų graikams tar
pininkauti dėl karo užbaigimo, tai netenka abejoti, jog 
karas būtu užbaigtas. Juk Graikijos civilinis karas iki 
šiol rėmėsi Amerikos ginklais ir doleriais. Graikijos fa
šistai - monarchistai nebūtų įsigalėję, jeigu iš pradžios 
Anglija, o paskui mūsų šalis nebūtų juos parėmus gink- j 
lais.

Skandalas dėl Vokietijos Trustu , !
Talkininkai buvo susitarę, kad pačiu pirmiausiu eko-į 

nominiu žygiu prieš nacizmą Vokietijoje turi būti pa- j 
naikinimas pramonių trustu. Vidutinis Amerikos pilietis 
tikėjo ir manė, kad mūsų vyriausybė rimtai rūpinasi to 
susitarimo pravedimu. Pramoniniai trustai buvo naciz
mo ramstis ir be jų sunaikinimo negali būti nacizmui pa
kirstos šaknys.

Bet dabar paaiški, kad generolas Clay, kuris buvo mū
sų valdžios atstovu ir mūsų okupacinių jėgų diktatoriu
mi, nė piršto nepajudino prieš trustus. Tai nėra prasi
manymas arba iš piršto išlaužtas apkaltinimas.

Šiomis dienomis mūsų armija pasiuntė specialę komi- i 
siją į Vakarų Vokietiją patirti, kaip einasi su “trustu 
daužymu.” Komisija surado ir paskelbė, kad per visus 
šiuos okupacijos metus gen. Clay ir jo vadovaujamas 
armijos trustu panaikinimo skyrius nesugriovė nė vieno 
t rusto. Dabar pradėtas teroras prieš tuos, kurie drįso 
armijos komisijai liudyti apie Vokietijos trustus. Jau 
atstatytas iš vietos Charles H. Collison ir dabar gąsdina
ma išmetimu iš vietos Alexander Sacks. Kaip jie, girdi, 
išdrįso pasirodyti prieš armijos komisiją ir liudyti prieš 
militarinę okupacine vyriausybę, kurios bosu buvo gen. 
Clay! ■'

Vadinas, iš mūsų valdžios pusės dar nėra nieko pada
ryta, kad pakirsti nacizmui ekonomines šaknis. Tie patys 
industriniai magnatai, kurie pagimdė hįtlerizmą, šian
dien tebevaldo Vokietijos pramonę Amerikos, Anglijos j 
ir Francūzijos okupacijos zonose.

Tėvo Geru Vardų
Demokratų partijos šulus New Yorke nustebino 

Franklin D. Roosevelt, Jr., laimėjimas kongresiniuose 
rinkimuose. Jie atsisakė priimti jo kandidatūrą, nes jis 
jiems atrodė nepakankamai reakcijoniškas. Roosevelt 
kandidatavo liberalu partijos tikietu ir tapo išrinktas.

Jaunasis Rooseveltas laimėjo todėl, kad jis yra sūnus 
velionies Franklin Delano Roosevelto. Dvidešimto, dis- 
trikto piliečiai atsiminė prezidentą Roose veltą ir balsavo 
už jo sūnų. Jie mano, kad tas sūnus eis to tėvo keliais. 
Bet iki šiolei jaunasis Rooseveltas nepasirodė savo tėvo 
politiniu įpėdiniu.

CIO Vadovybė Klaidingu Keliu
CIO vadovybė pasirinko kelią, kuris nežada pasiseki

mo tam unijų judėjimui. Philip Murray ir jo vadovauja
ma CIO Pildomosios Tarybos dauguma reikalauja, kad 
kairiosios unijos arba pilnai ir ištikimai vykdytų tos 
daugumos politinę programą, arba joms prisieis atsi
durti už CIO sienų. Prieš keletą mėnesių unijoms buvo 
grumojama už atsisakymą paremti Trumano kandidatū
rą į prezidentus ir Marshall Planą. Šiandien išlindo kitas 
klausimas, šiandien reikalaujama remti Šiaurės Atlan
to Paktą.

Taryba neturi teisės unijas suspenduoti arba išmesti iš 
CIO. Ta galia priklauso CIO konvencijoms. Bet mažai 
telieka abejonės, kad CIO busimoji konvencija, kuri įvyks

Prezidento Trumano pa
tarėjai labai apsiskaitliavo. 
Pradžioje mętų, kada jie 
pasiūlė išleisti 15 bilionų 
dolerių kariniam pasiruoši
mui, duoti penkis bilionus 
dolerių Marshallo Plano 
vykinimui ir kitiems reika
lams, tai sakė, kad dar keli 
bidonai dolerių liks valsty
bės ižde.

Dabar jau jie surado, kad 
išpildžius pasibrėžtą planą, 
gale metų Jungtinės Vals
tijos turės $3,500,000,000 
nedateklių. Gi tūli eksper
tai mano, kad gal net tris 
kartus tiek. Matote, jie ma
nė, kad ir 1949 metahį pi
liečiai, suvesdami įplaukų 
atskaita su valdžia, dar ke- 
lis bilionus dolerių primo
kės. Gi praktikoje pasiro
dė, kad nedarbas jau skau
džiai palietė darbininkų 
įplaukas ir vietoj to, kad jie 
turėtų dar valdžiai primo
kėti, tai valdžia turi jiems 
dalį taksų atmokėti, kuriuos 
pasiėmė 1948 metų pradžio- 
je.

Į Washingtona grįžo ge
nerolas Lucius D. Clay, bu
vęs Jungtinių Valstijų ko- 
mandierius Vokietijoj ir 
faktiškai vienas iš kaltinin
kų dėl Berlyno blokados. 
Tai jis suardė vakarinių 
valstybių susitarimą su Ta
rybų Sąjunga Berlyno rei
kale. Prezidentas Trumą- 
nas įteikė jam “Ąžuolo La
po” medalį už “gerą pasi
darbavimu. ”

Anglijos laiboristai iš
braukė iš savo partijos par
lamento narius L. J. Solley 
ir Konni Zilliacus, kairiuo
sius žmones, kurie smerkė 
karo provokacijas ir reika 
Javo išlaikyti pasaulyje tai- 
ką.

Londone kasdien pikie- 
tuoja vyriausybę ir reika
lauju paliuosuoti vokietį ko 
munistą G. Eislerį, kuri 
britų policija prievarta pa
čiupo nuo lenkų laivo “Ba- 
tory.”

Anglijos valdonai labai 
susirūpino, kad komunistų 
įtaka smarkiai' auga Cyp
rus saloje; Komunistų vado
vaujamos unijos yra stip
rioj. Keturių didesnių mies
tų ir trijų prieplaukų val
dyboje kairieji ir komunis
tai turi didžiumą. Ne vien 
britai, bet ir Wall Stfyto 
imperialistai labai nuogąs
tauja, kad Cyprus sala ga
li atsimesti nuo Anglijos.

Cyprus sala yra rytinėje 
dalyje Viduržemio Jūros. Ji 
užima 3,572 ketvirtaines 
mylias ir turi apie 500,000 
gyventojų. Gyventojų dide
lę dalį“ sudaro graikai. Sa
vo laikais ta sala buvo ne
priklausoma valstybe, taip
gi Graikijos dalimi. Britai 
ją nuo turkų pasigrobei 
1878 metais, laike Rusijos 
karo prieš Turkiją, kad 
“apsaugojus nuo rusų lai
vyno.” Nuo to laiko ir vieš
patauja. Dabar anglai ir 
Wall Stryto imperialistai 
pristeigė ten karo laivams 
prieplaukų ir kariniams 
lėktuvams bazių.

Austrijos sostinėje apie

50,000 žmonių demonstra
vo, reikšdami protestą prieš 
dabartinę valdžią, kuri pa
taikauja “vakarų demokra
tijai.” Demonstrantai nešė 
plakatus: “Mes jau užtekti
nai vargome, gana to!”... 
“Uždėti taksus ant turčių!”

Bulgarijos liaudies de
mokratinė vyriausybė pasi
rašė su Argentina vienų 
metų prekybos sutartį. Pre
kyba sieks $14,000,000 ver
tės. Iš Argentinos į Bulga
riją bus gabenama vilna, 
aliejus, trąšos ir kitos reik
menys, o iš Bulgarijos į 
Argentiną — anglis, me
džiai, ryžiai, cementas, ma
šinerija, tabakas, mineralai 
ir chemiški išdirbiniai.

, Kaip žinome, reakcinin
kai Jungtinėse Valstijose 
daro visokių kliūčių preky
bai su Bulgarija ir kitomis 
liaudies demokratinėmis ša
limis. Well, tos šalys reik
menų gauna kitur, o mūsų 
šalyje ta politika tik nedar
bą didina.

čechoslovakijos liaudies 
teismas nuteisė kelis šalies 
išdavikus miriop, o genero
lą K. Kultvasterį iki gyvos 
galvos į kalėjimą. Teisme 
jie patys prisipažino, kad 
dirbo, kaipo užsienio impe
rialistų agentai, kad nuver
tus liaudies demokratinę 
vyriausybę. Jie sakė, kad 
gaudavo iš užsienio ne vien 
pinigų, įsakymus, bet taip
gi ginklų ir nuodų, kurie 
turėjo būtj naudojami prieš 
Čechoslovakijos liaudiškus 
veikėjus.

Kinijos Liaudies Išlaisvi
nimo armija laiko apsupus 
Šanghajaus miestą, rašant 
šiuos žodžius, ir jau yra tik 

. 50 mylių nuo prieplaukos 
j Foochow. Reakcininkai, gi
nanti Šanghajaus miestą iš 
vakarų pusės, įrengė viso
kių apsigynimo punktų. Gi 
komunistų armija išlipo iš 
jukos ir iš rytų pusės už
klupo juos, iš kurios reak
cininkai nelaukė puolimo ir 
buvo nepasirengę.

Italijos buvusias koloni
jas Afrikoje “gražiai” pasi
dalino anglai imperialistai 
ir jų šalininkai. Libijoje 
anglai viešpataus Kirinai- 
koj, o savo sėbrams italams 
palieka Tripoli tani ją, frau- 
cūząi pasiima Fezzano sri
tį. Šiaurinę Eritrėjos dalį 
perveda Ethiopijai (Abyssi- 
nijai), o kitą dalį italams. 
Taipgi italų žinioj palikta 
ir Somalilandas. Žinoma, 
savo viešpatavimą priden
gia tuomi, kad “Libija gaus 
nepriklausomybę.”

Tokis jų elgesys iššaukė 
Libijoj ir kitur tūkstanti
nių masių protestą. De
monstrantai nudraskė italų 
ir anglu vėliavas ir sudegi
no. Atrodo, kad ten gali kil
ti žmonių karas prieš užsie
nio. imperialistus.

Tos Italijos kolonijos už
ima 789,000 ketvirtainių 
mylių ir turi apie. 3,000,000 
gyventojų. Didelė dalis jų 
yra 'amžinos dykumos. Gy
ventojai didžiumoje arabiš
kų tautų, tai jie gaus iš ara
bų valstybių pagalbos.

Irane reakciniai valdonai 
sušaudė kelis demokratinius 
žmones ir kelis desėtkus su
kimšo į kalėjimus. Šakas 
(karalius) siekia kurdų ir 
kitu tauta feodalu karines V *, c
grupes padaryti reguliarės 
armijos dalimi. Taipgi jis 
nori ir amerikiečių organi
zuotą žandarmeriją įjungti 
į armiją.

rudenį, užgirs Pildomosios Tarybos daugumos pasiūlymą.
Ką darys kairiosios unijos ir jų- vienuolika atstovų, 

kurie įeina į Pildomąją Tarybą? Ar jos nusilenks, pa
sitrauks ir neberodys jokios opozicijos jokiu politiniu 
klausimu, ar laikysis savo pozicijoje ir bus išbrauktos 
iš CIO?

Kairiosios unijos sudaro apie trečdalį CIO. Jų išme
timas reikštų CIO suskaldymą. Prie to, matyt, eina 
Murray ir Carey.

Žandarmeriją organizavo 
1942 metais Jungtinių "Val
stijų reakcinis generolas 
Norman Schwartzkopf, vo
kietis, savo laiku buvęs 
New Jersey valstijos poli
cijos galva. Ta žandarmeri
ja yra amerikiečių koman
doje, ji turi kanuoles, lėktu
vus, kaip ir tikra armija. 
Sakoma, kad Wall Stryto 
politikams šis šako žygis ne
patinka, nes, matyt, žandar
merija yra kaipo Wall Stry
to “draugiška” atspara 
prieš Irano armiją, o pa
staroji yra britų imperia
listu įrankis. V C

Iranas (Persija) yra į 
pietus nuo Tarybų Sąjun
gos, užima 628,000 ketvir
tainių mylių ir turi 17,000,- 
000 gyventojų. Atsilikusi 
šalis; bet turtinga aliejaus 
šaltiniais. Vėlesniu laiku 
anglai ir amerikiečiai im
perialistai ten pristeigė ka
riniu bazių ir Irana nusta
tė prieš Sovietų Sąjungą.

Ispanijos fašistinis reži
mas ketina reikalauti iš 
Jungtinių Valstijų $1,500,- 
000,000 “paskolos” kovai 
“prieš komunistus.” Ir ko
dėl nereikalauti, juk prezi
dentas Trumanas pažadėjo 
visiems* duoti pagalbą, kas 
tik kovoja prieš komunis
tus !

Sirijos vyriausybė 16 d. 
gegužės sutiko, kadj ameri
kinė žibalo kompanija — 

’ Trans-Arabian Co. praves
tų $200,000,000 vertės ži- 
jbalo pervarymo rynas iš 
I Arabijos per Siriją ir Leba- 
nona i Viduržemio Jūros 
prieplaukas.

Sekamą dieną jau pradė
jo darbus rynų pravedimui, 
kurios turės 1,070 mylių il
gį ir galės į dieną perva
ryti 300,000 bačkų žibalo. 

' To labiausiai reikalavo 
Jungtinių Valstijų karinio 

I laivyno vadai.
Vokietijoj (Sovietų že

moje), buvo balsavimai at
stovų į Liaudies Kongresą, 
kuris siekia apjungti visą 
Vokietiją į vieną demokra
tinę valstybę. Už demokra

tinio nusistatymo kandida- 
. tus padavė v 7,943,949 bal- 
jsus, o prieš balsavo 4,048,- 
272,.

Vengrijoje, gegužės 15 
dieną buvo renkami parla
mento nariai. Iš 6,053,972 
galinčių balsuoti 5,478,515 
piliečiai, arba 95.6 procent. 
balsavo už liaudies kandida
tus, o tik 165,283 prieš, ir 
86,721 balsai buvo sugadin
ti. ‘

Jungtinių Tautų seimo 
sesijos baigėsi. Daug pri
kalbėta, bet nieko gero 
nenuveikta. Anglų - ameri
kiečių diplomatai su jiemą 
paklusniais atstovais ilgai 
triukšmavo apie “žmonių 
teises” ir “laisves,”, bet tuo 
pat kartu atliko tų teisių pa
neigimą, kur tik jiems pa
vyko. Kad jų dąrbai nuo žo
džių skiriasi, tą parodė ir 
G. Eislerio pagrobimas nuo 
lenkų laivo Anglijoj, kas 
buvo ’ paneigimas jau ne 
vien žmogaus teisių, bet ir 
Lenkijos teisių.

United Auto Workers viršininkas Reutheris išeina iš 
mitingo, kuriame jis bandė perkalbėti Fordo darbi
ninkus, Detroite, nestreikuoti prieš padidintą paskubą 
darbe. Apatinėje paveikslo dalyje matosi dalis 71 
tūkstančio streikierių, tūkstančiais išėjusių i masinius 

pikietus prie šapų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PIRMIEJI APSKAI

ČIAVIMAI
Vilnius, vasario 2d. —
Vilniaus “Raudonosios 

žvaigždės” odos - galante
rijos kombinato kolektyvas 
susirūpino gamybos pa
spartinimu. Paskirta komi
sija, kuriai pavesta išaiš
kinti galimybes apyvarti
nėms lėšoms sumažinti. Ji 
nustatė, kad “Raudonosios 
žvaigždės” kombinatas šie
met gali paspartinti apy
vartinių lėšų apyvartą še
šiomis dienomis ir tuo būdu 
sumažinti apyvartines lė
šas '200 tūkstančių rublių.

Tenka pastebėti, kad vi
sais praėjusiais metais 
kombinato apyvartinės lė
šos ^markiai augo. 1947 m. 
jos padidėjo 85 tūkstančiais 
rublių palyginti su 1946 m., 
o 1948 metais — net 836 
tūkstančiais rublių. Bet 
kombinato produkcijos ap
imtis augo nepalyginti 
sparčiau. 1947 metais pro
dukcijos išleista 2 milijo
nais rublių daugiau, negu 
1946 metais, o 1948 metais
— net 3 milijonais rublių 
daugiau. 1946 metais 43 
procentai apyvartinių lėšų 
nedalyvavo prekių gamybo
je, o 1947 metais apyvartos 
lėšų apyvarta padidėjo “3,44 
karto, o 19,48 metais — 5,04 
karto.

Šiemet kombinato kolek
tyvas pasiryžęs dar labiau 
paspartinti apyvartinių lė
šų apyvartą. Numatoma 
sutrumpinti žaliavos laiky
mą sandėlyje, pagamintus 
gaminius visiškai nelaikyti 
sandėliuose, o tiesiog iš ce
chų prekes' perduoti į stei
giamą prie kombinato leng
vosios • pramonės gaminių 
realizavimo bazę.

Kombinato kolektyvas 
deda pastangų patobulinti 
gaminių kokybę, piginant 
ir juos įvairinant. Jau šį 
mėnesį kombinatas išleis į 
rinką naujo modelio odinių 
portfelių. Be to, įsisavina
ma 10 naujų modelių mo
teriškų krepšiukų, ruošia
masi gaminti futbolui, 
krepšiniui ir kitiems žaidi
mams odinius kamuolius.

Jau pagaminta pirmoji 
partija odinių pirštinių su 
kailiniu pamušalu. • Piršti
nės gražios, ir praktiškos, 
siūtos vidine siūle.

- Kombinato kolektyvas 
visiškai pertvarko gamybą. 
Pirštinių cecho darbas bus 
žymiai išplėstas, čia bus 
įrengtas konvejeris.

Siekiant sutrumpinti ga

mybos ciklo laiką, detalių 
partijos į cechus bus išduo
damos per pus mažesnės. 
Dabar jos yra tokios dide
lės, kad žymi dalis paga
mintų dirbinių turi laukti 
cechuose kitos dalies, kuri 
dar gaminama. Sumažinus 
partijas, žaliava greičiau 
pereis gamybos stadiją, per 
pus sparčiau bus realizuota 
prekė, nes pusė gaminių 
nebelauks, kol bus užbaigta 
gaminti ir kita pusė gami
niu.

Kombinatui lieka dar iš
laisvinti lėšas, įšaldytas į 
pakinktų fornitūrą, ‘ veltinį 
ir kitas medžiagas, kurių 
(atsarga susidarė net ke
liems mėnesiams. Tada į a- 

1 py vartos ratą pateks dar 
kelios dešimtys tūkstančių 
rubliu.

“Raudonosios* žvaigždės” 
odos - galanterijos kombi
nato kolektyvas, jau įvyk
dęs penkmečio planą, da
bar siekia sumažinti savo 
apyvartines lėšas ir toliau 
didinti gamybą. T. J.

Tekintojo dovana
Mažeikiai. — Stojęs į sta- 

chanovinę sargybą apskri
ties pramonės kombinato 
mechaninės dirbtuvės te
kintojas racionalizatorius 
Jonas* Matūza pagamino 
originalų prietaisą stūmok- 
liniams žiedams nupiauti. 
Anksčiau juos nuplaudavo 
po vieną, žiedai būdavo ne-, 
taisyklingos formos. Matū- 
zos prietaisas iš karto nu
plauna tris ir net keturis 
stūmoklinius žiedus visai 
taisyklingai. Darbo našu
mas pakilo trigubai. Antra 
Matūzos dovana — guolių 
tekinimo racionalizavimas. 
Pirmiau guoliai buvo teki
nami “iš akies”. Net prity
rę tekintojai pridarydavo, 
daug broko ir sugadindavo 
brangios žaliavos. Drg. Ma
tūzos prietaisas įgalino ga
minti aukštos kokybės 
guolius. Ig. Būdys

GAMYBINĖS DOVANOS
Vilnius, vas. 5 d. — Vil

niaus “Puntuko” fabrikas 
kelis metus iš eilės dirbo 
nuostolingai. Pereitais me
tais 'metinis gamybos pla
nas buvo viršytas, o per 11 
mėnesiti gauta apie 100 
tūkstančių planinių ir be
veik tiek pat viršumplani- 
nių santaupų.

Šiemet “Puntuko” kolek
tyvas stengiasi užtvirtinti 
ir viršyti pereitų metų ga
mybinius laimėjimus.

2 pusi.—Ląisvė (Liberty* Lith. DailyGeg. 23, 1949
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Kaip Galima Su tiesėti---Kiek Sveikiausia Vyram ir Moterim Sverti
Pereitą kartą šiame 

skyriuje buvo išdėstyta, 
kaip nutukimas kenkia 
sveikatai ir trumpina am
žių. Bet kodėl tūli žmonės 
nutunka ir kaip jie galėtų 
suliesėti ?

Žiūrėkime, ką apie tai 
sako dr. Miriam Zeller 
Gross “Hygejoje,”* Ameri
kos Gydytojų Susivienijimo 
leidžiamame žurnale, bū
tent:

—Žmonės paprastai nu
tunka todėl, kad jie dau
giau valgo, negu reikia jų 
darbui, judėjimams ir pa-

Geležinkelis ties Salton, 
Californijoj, yra beveik 200 
pėdų žemiau jūros vandens 
lygio. ,

Iš didelio amerikinib kle
vo galima pavasarį gauti 
30 iki 40 galionų sulos, o 
iš jos pagaminti 3 iki 4 
kvortų klevinio sirupo.

Senovinių graikų ir ro
mėnų raštai, prieš 2,000 
metų, taipgi sako, jog pelių 
užplūdimas naikina javus 
ligas.

Washington. — CIO Au
dėjų Unijos vadai patarė 
nereikalaut algų pakėlimo, 
kuomet dabar taip nupuolę 
darbai...

ties kūno veiksmams.
Medikaliai tyrinėtojai at

rado, kad norint suliesėti, 
nuo bereikalingų taukų pa- 
siliuosuoti, nėra jokių “se
kretų” — užtenka tiktai 
apskaičiuoti, kiek galima 
sveikai sumažint maisto 
kiekį, ir tiktai tiek valgyti 
per tam tikrą laiką. O rei
kalingas maisto kiekis pri
klauso nuo to, kiek kūnas 
sunaudoja jo.

Miškų darbininkai suvar
toja po 5,000 iki 6,000 ka
lorijų maisto per dieną. Že
mės ūkio darbininkams rei
kia 3,500 iki 4,500 kalori
jų. Vyras, atlikdamas raš
tinės darbą, sunaudoja 2, 
200 iki 2,500 kalorijų mais
to per dieną, jeigu viduti
niai pasimankština. Mote.- 
riai ar merginai raštininkei 
reikia tiktai 2,000 kalorijų. 
Šeimininkės, atlikdamos na
mų ruošos darbą, suvartoja 
apie 2,300 iki 2,400 kalori
jų maisto per dieną.
Kaip Ilgai Apriboti Maisto 

Kiekį
Ką gi turi daryti tie, ku

rie, per daug valgydami, 
nutuko, o nori “numesti” 
apsunkinančius taukų sva
rus? Jie turi per tam tikrą 
laiką mažiau valgyti, negu 
vidutiniai reikalinga, ir lai
kytis sumažinto maisto kie
kio tol, iki kūnas “sude

gins” taukų perviršių.
Kada žmogus bus jau pa- 

siliuosavęs nuo tos taukų 
naštos, tai jis privalo nau
doti pakankamą skaičių 
maisto kalorijų, kad.kūnas 
išlaikytų vadinamą tinka
miausią (“ideališką”) svo-

Kuomet asmuo apriboja 
maisto kiekį, norėdamas su
liesėti, jis turėtų sunaudo
ti po 1,200 iki 1,500 kalo
rijų įvairių valgių per die
ną.

Užtenka “nutirpdint” 
sau po švarą iki pusantro 
svaro taukų per savaitę.

Bandyti greičiau suliesė
ti pavojinga sveikatai.

Reikalingas Įvairumas
Nors maisto kiekis būtų 

atitinkamai sumažintas, ta
čiau valgius reikia parinkti 
taip, kad juose būtų gana 
proteinų (baltymų), vita
minų ir mineralų.

Tos įvairios sveikatingo 
maisto dalys yra, pavyz
džiui, sekamajame sąraše 
(kurį pagamino dr. Miriam 
Z. Gross), ■ apskaičiuojant 
kalorijomis:

Pusryčiai
Pusė greipfruto arba 6 

džiovintos slyvos — 100 ka
lorijų.

1 riekutė duonos — 50 
kalorijų.

Pusė mažytės plytelės i 
sviesto — 50 kalorijų.

2 kiaušiniai — 156 kalo
rijos.

Kava su pienu ir cukrum 
arba mažas puodukas pie
no — 100 kalorijų.

Pietūs
1 puodukas sriubos skys

čių, be tirščių — 15 kalori
ją

3 uncijos sūrio su salo
tos lapeliu — 100 kalorijų.

1 riekutė čielu kviečih 
miltų duonos — 100 kalori
ją.

Pusė mažytės plytelės 
sviesto (tokios, kaip valgy
klose gaunama) — 50 ka
lorijų.

Tiek šviežių vaisių, kad 
išeitų trejetas šaukštų — 
50 kalorijų.

Arbatos.
. Vakariene

1 vidutinis gabaliukas 
liesos jautienos arba žuvies
— 150 kalorijų.

1 puodukas sriubos skysčių
— 15 kalorijų.

8 kambliukai asparago — 
30 kalorijų.

Pusė puoduko pupų —- 12 
kalorijos.

Bliūdelis tomeičių ir žalių 
kopūstų — 50 kalorijų.

Šviežia kriaušė arba py- 
čė — 50 kalorijų.

Šiame valgių sąraše vie

nai dienai yra viso 1,178 
kalorijos maisto., To ir už
tenka norintiems suliesėti 
raštininkam arba lengvai 
dirbančiom šeimininkėm.

Sąraše minimus vaisius 
bei daržoves galima pakeisti 
kitais, patinkąmesniais vai
siai ir daržovėmis.

Toks ar panašus valgių 
parinkimas ir apribojimas 
patenkins sveikatos reika
lus, ir nuo to niekas dau
giau' nenukentės, kaip tik 
riebalai.

Pas Gydytoją
Nuėjus pas moksliniai 

pažangų gydytoją, jis su
teiks įvairių valgių sąrašą 
kiekvienai dienai, kad būtų 
išvengta nuobodaus vieno
dumo ir kad palaipsniui bū
tų “tirpdomi” kūno taukai.

Koks Yra Sveikiausias 
Svoris?

Kada žmogus sumažina 
svorį iki sveikiausio jam 
laipsnio, jis privalo jau tiek 
valgyti, kad daugiau neitų 
menkyn.

Koks gi yra tinkamiau
sias arba “tobulas” svoris 
įvairaus ūgio vyrams ir mo
terims?

Tą klausimą atsako že
miau dedama lentelė, paga
minta apdraudos kompani- 
jų gydytojų. Ūgis toje len- 
telėje skaitomas su viduti
nio aukščio čeverykais.

Tinkamiausias Svoris Vyram Vidutiniai Apsirengusiėm
Aukštis • Smulkių 

Kaulų
Vidutiniu

Kaulų
Stambių 
Kaulų

Pėdos, Coliai Svarai Svarai Svarai
5—2 116-125 124-133 131-142
5—3 119-128 127-136 133-144
5—4 122-132 130-140 137-149
5—5 126-136 ‘134-144 141-153
5—6 129-139 137-147 145-157
5—7 133-143 141-151 149-162
5—8 136-147 145-156 153-166
5—9 140-151 149-160 157-170
5—10 144-155 153-164 161-175
5—11 148-159 157-168 165-180
6—0 152-164 161-173 - 169-185
6—1 157-169 166-178 . 174-190
6—2 163-175 171-184 179-1)96
6—3 168-180 176-189 184-202

Sveikiausias Svoris Moterim, Vidutiniai Apsirengusiom
Aukštis Smulkių 

Kaulu
Vidutiniu 

Kaulų
Stambių 
Kaulų

Pėdos, Coliai Svarai Svarai Svarai
5—0 105-113 112-120 119-129
5—1 107-115 114-122 121-131
5—2 110-118 117-125 124-135
5—3 113-121 120-128 127-138

. 5—4 116-125 124-132 131-142
5—5 119-128 127-135 133-145
5—6 123-132 130-140 138-150
5—7 126-136 134-144 142-154
5—8 129-139 137-147 145-158
5—9 133-143 141-151 149-162
5—10 / 136-147 145-155 152-166
5—11 • 139-150 148-158 155-169
6—0 141-153 151-163 160-174

Bendrai imant, tinkamiau- Einant senyn, jie neturė-
si as svoris vyrams ir mote- tų sunkyn eiti, kaip atrado
rims yra tas, kiek jie svė- naujoviniai medikaliai svei-
re būdami 25 iki 30 metų katos ir amžiaus tyrinėto-
amžiaus. jai. V. M.

“GYVAČIŲ LIZDAS” VADINAMAS TOLSTOJAUS FONDAS IR REEDO FARMA
Taip Andrius Kožinas, 

rašydamas Maskvos Litera
tūros Laikraštyje, vadina 
atžagareivių gaują, kuri 
sukasi aplink Aleksandrą L. 
Tolstoją Amerikoje. Sako:

— Sename ir negražia
me name ant Ketvirtosios 
Avenue New Yorke yra 
kanceliarija, o ant jos du
rų iškaba su užrašu:

“Tolstoy Foundation” — 
“Tolstojaus Vardo Fondas.”

Užpakaliniame kambary
je - raštinėje sėdi prie ra
šomojo stalo išpurtusi senė, 
kurios veidas truputį pana
šus į piktvarlę. Ant rašo
mojo stalo matyt valgių 
trupiniai.

Ta senė — tai buvusioji 
grafaitė Aleksandra Levai- 
tė Tolstoją, deja, viena iš to 
didžiojo rusų rašytojo duk
terų.

Aleksandra jokių talentų 
neturi, neskaitant vieno jos 
gabumo — besąžiningiau- 
siai išnaudoti didžiojo savo 
tėvo vardą. Iš to ji ir pelno
si jau daugelį metų. Tuo 
tikslu jinai su savo bend
rais įsteigė ir vadinamąjį 
“Tolstojaus Vardo Fondą.” 
O fondo konstitucija ato- 
dairiai sako, kad jis įkurtas 
kultūrinėms jėgoms parem
ti.

Tas fondas savo veiklą 
ypatingai išvystė pirm pat 
Antrojo pasaulinio karo,- 
tikriau pasakius, po to, kai 
buvo padarytas Miuniche 
sąmokslas (tarp anglų - 
francūzų ministrų ir Hitle
rio).

Maldauja Karo prieš 
Rusiją

Maždaug tuo pačiu laiku 
Aleksandra Tolstoją kalbė
jo Harvardo Universiteto 
profesoriams ir studentams. 
Ji pasakojo apie savo tėvą 

Tolstojų, apie Rusiją ir dar 
kai ką. Savo kalbą jinai už
baigė aitriai maldingu 
šauksmu:

“Dieve, Dieve! Suteik 
mums kara ... kara!. .. ka
rą !”

Iš jos kalbos buvo visai 
aišku, kad ji maldauja karo 
ne bendrai, bet tiktai prieš 
“Rusiją,” kurią, anot Tols- 
tojos, tiktai karas tegalįs 
išlaisvinti nuo nekenčiamų 
jai bolševikų.

Taip kalbėtoja - “prana
šė” išplepėjo lūkesčius ir 
viltis visų miunichiečių, 
kaip amerikinių, taip ir ki
tų.

Atsiliepiant į jos kalbą, 
pasigirdo tiktai skysti, abe
jingi paplojimai ir gana aiš

TURTINGASIS SIBIRAS-JO ŽEMĖ, KLIMATAS IR

i 
i

Lietuvių tarpe politiniai 
demagogai ir dabar tūlus 
amerikiečius lietuvius gąs
dina “Sibiru”, kada eina 
kalba apie Lietuvą. Jie pa
sakoja melus, būk “Sibire 
nesvietiškai šalta”, būk tai 
“baisus kraštas”; pripasa
koja, būk tai kokis kalėji
mas.

Savo laiku carų valdžia 
tremdavo politinius savo 
priešus į tais laikais atsili- 
kusį Sibirą, tai tiesa. Bet 
dabar tas milžiniškas kraš
tas jau įžengia į naują gy
venimą, nors to dar tik 
pradžia.

Sibiras, kaipo šalis, yra 
viena iš turtingiausių pa
saulyje. Tą numatė ir už
sienio imperialistai. Ne be 
reikalo į Sibirą veržėsi po 
rusų revoliucijos Japonija, 
Francija, Anglija ir kiti. 
Amerikos generolas Grevs, 
kuris ten buvo su Jungtin. 
Valstijų armijos korpusu, 
paskui grįžęs namo parašė

kūs priešingi šnypštimai.
Tragiška Keistenybe

Po to užlipo ant pagrin
dų profesorius Harry Long
fellow Dana, ainys garsaus 
amerikiečių poeto, rusų li
teratūros žinovas; ir rūsčiai 
tarė:

“Kokia tai tragiška keis
tybė! Duktė rusų genijaus, 
fieatlaidžiai smerkusio ka- 

Įrą, įlindo į jo apsiausto 
(ploščiaus) kvoldus ir šau
kia karan prieš Rusiją!”
Sveikino Nacius, Užėmu

sius Jos Tėvo Sodybą
Kuomet New Yorkan atė

jo žinia, kad vokiečių ka
riuomenė 1941 m. užėmė 
Jasnają Polianą, Levo Tols
tojaus sodybą, tai jo duktė

knygą “Amerikos Avantiū
ra Sibire”.

Sibiras užima virš 10,- 
000,000 ketvirtainių kilom. 
Sibiras yra didesnis, kaip 
visa Europa. Ir aišku, kad 
tokiame krašte negali būti 
nei vienodo oro, nei bend
rai lygios gamtos.

Pietinė Sibiro dalis yra 
ant tos pat geografinės 
juostos, kaip Stalingradas, 
Kijevas, Praga ir Paryžius. 
Reiškia, šiltesnis, negu Lie
tuva. Pati šiaurė yra už 
Arktikos juostos, tai yra 
šaltas kraštas.

Milžiniški Sibiro plotai 
apaugę didžiausiais ir tur
tingiausiais miškais. Jie 
pilni įvairiausių žvėrių ir 
paukščių. Žemė pietinėje, 
vakarinėje ir, rytinėje da
lyse juoda derlinga. Ten 
galima išvystyti turtingiau
sią žemdirbystę.

Sibiro kalnai, gal būti, y- 
ra turtingiausi pasaulyje 
iškasamais turtais; Sibirą

Aleksandra Tolstoją išdrįso 
savo draugams pareikšti:

“Ačiū Dievui! Galų gale, 
jau sėdi kultūringi žmonės 
raštiniame mano tėvo kam
baryje!”

(“Kultūringieji” naciai iš
draskė Tolstojaus namus ir 
aršiau negu kiauliškai juos 
pribjauriojo.)

Gali' būt, užteks tų dviejų 
pagiežingų Aleksandros iš
sitarimų, kad pilnai pama
tytume dorinį ir - politinį 
veidą tos ponios, kuri užlai
ko baltųjų banditų landynę. 
Ji nuoširdžiai’ šnipavo Ja
ponijai, o dabar šnipauja 
Amerikai ir globoja kari
nius piktadarius ir diver
santus - kenkėjus.

'nuo Europos atidalina di
džiuliai Uralu kalnai. O 
kas apie Uralu kalnų tur
tus nežino? Bendrai Sibire 
priskaitoma, kad yra 80 
nuošimčių Tarybų Sąjungos 
anglies, geležies, aukso, si
dabro ir daugybės kitų iš
kasamų turtų.

Dar caro laikais aukso 
kasyklos Lenos upės srity
je buvo pagarsėjusios. Da
bar tarybiniai vadovėliai 
nurodo, kad paliai visą de- 
setką upių yra įrengtos 
aukso kasyklos.

Pirm revoliucijos apie Si
biro turtus buvo tik spėlio
jimai.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė jau padarė didelę pra
džią jų ištyrime ir įrengi
me pramonės centrų.

Ten nutiesta, daug naujų 
gelžkelių ir plentų, pasta
tyti ištisi dideli miestai ir 
pramonės kombinatai.

Kada Hitlerio gaujos už
puolė Tarybų Sąjungą 'ir

Reedo Farma
Vadinamas “Tolstojaus 

Fondas” savo laiku gavo 
nuo turtingos amerikonės 
Reedo farma, kaip dovaną. 
Ta farma -yra nuošalioje 
vietoje tarp miškų, paliai 
Hudsono upę, arti Suffern 
miestelio,' į šiaurę nuo New 
Yorko miesto. Ir buvo ma
noma, kad.ten bus įsteigta 
prieglauda rusų ‘vaikams.

Bet Aleksandra Tolstoją 
ir jos bičiuliai taip pasi
darbavo, kad ta farma virto 
suokalbininkų buveine ir 
savotiška prieglauda viso
kiems tamsybės gaivalams, 
nužiūrėtiniems elementams, 
kurie aiškių - aiškiausiai 
palaiko ryšius su slaptąja 
Amerikos policija.

pavergė didelius jos plotus 
ir pramonės centrus Euro
poj, tai įvairūs ekonomistai 
spėliojo, kad jau “mirtis 
Sovietais”. Bet jie nežino
jo, kiek pramonė jau buvo 
galinga Sibire. Uralu kal
nuose ir už jų dirbo tūks
tančiai fabrikų, gamino 
tankus, lėktuvus, kanuoles, 
katiušas ir ginklavo Sovie
tų Armiją. Iš Uralu kalnų, 
iš Sibiro dieną ir naktį 
plaukė į frontą nauji gink
lai ir naujai organizuotos 
ir išlavintos armijos, ku
rios ir parbloškė Hitlerio 
galią. ,

Sibiras prie tarybinės 
tvarkos padalintas į vis# 
eilę labai didelių sričių ir 
tautinių .respublikų, kaip 
tai: mongolų-buriatų, jaku- 
tų ir kitų tautų.

Kiek dabar Sibire žmo
nių gyvena? Yra daug 
spėjimų. Vieni sako, kad 
50,000,000, kiti — daugiau, 
treti mažiau.

Politiniu Tolstojos pata
rėju tapo buvęs (priešsovie- 
tinės) laikinosios rusų val
džios ministras, eseras Zen- 
zinovas, o artimiausia Tols
tojos padėjėja yra padauža 
baronessa Šaufusienė, gi
minė vieno buvusiojo cari
nio ministro.

Aleksandra Tolstoją per 
Zenzinovą sumezgė tamp
rius ryšius su tokiais gau
ruotais reakcininkais ir 
priešsovietiniais šmeižikais, 
kaip amerikinis laikrašti
ninkas Eugene Lyons ir ar
šaus provokacinio žurnalo 
“Readers Digest” redąkto- 
riai.

Kartu su slaptaisiais 
Amerikos žandarais malo 
niai atsižvelgė į tą gyvačių

PRAMONE
Faktas, kad laike Antro

jo pasaulinio karo į Sibirą 
buvo daug milionų tarybi
nių žmonių persikėlę. Jie 
ten gyveno ir dirbo, Lietu
vių taipgi buvo. Lietuvių 
liaudies poetas Liudas Gi
ra net eiles parašė apie tas 
jėgas, kurios ruošėsi triuš
kinti hitlerininkus. Jis ra
šė:
“Nuo Uralo gaudžia,/ vėjai, 
Ryt smarkiau dar gaus! 
Keršto valandos atėjo, 
Keršto mūs rūstaus!”

Ir šiandien, kurie vis dar 
spekuliuoja tujų žmonių 
nežinyste ir gązdina Sibiru, 
tai gal tik todėl, kad jiems 
baisiai/, pikta, jog Sibiras 
suvaidino svarbią rolę iš
taškyme Hitlerio gaujų, o 
kartu ir tų, kurie šiandien 
blaškosi po pasaulį, trokš
dami naujo karo.

V. Sūnus
pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pinp., Geg. 23, 1949

lizdą toki reakciniai Kon
greso nariai, kaip senato
riai Wheeler ir Reinolds, ir 
(fašistuojąs) kongresmanas 
Fish. Ir jie tapo nuolati
niais to fondo patronais.
Ryšiai su Europos Fašistais *

Dar pirma, negu Europa 
buvo išlaisvinta nuo hitleri-- 
nių grobikų, tas Aleksand
ros Tolstojos fondas (su vo
kiečių pagalba) pradėjo 
siuntinėti maisto dovanas 
visokiom pagarsėjusiom 
priešsovietinėm “asabom” 
Francijoje ir net Vokietijo
je.

New Jersey's arkivysku
pas Vitalius, karštas hitle
rininkas, sujungė Tolstoją 
susirašinėjimais su fašis- ‘ 
tuojančiais dvasininkais
Bavarijoje ir kitur. Palaip
sniui tie asmenys pradėjo į 
Jungtines Valstijas atke
liauti apsigyvenimui. Žino-, 
ma, jiems pilnai padėjo val
stybės departmentas Wash
ingtone. Valstybės depart
mentas taipgi pilnai rėmė 
minimą fondą ir padaužas 
jo viršininkus.

Išvietintųjų Viliojimas
Tas fondas aiškiai vykdė 

uždavinius, kuriuos jam 
skyrė tam tikri reakcininkų 
rateliai — jis ėmė rekru
tuoti ir politiniai apdirbi- 
nėti žmones, kuriuos hitleri
ninkai prievarta išsivarė j, 
vergiją ir kurie dabar yra 
vakarinėje Europoje.

Tiems žmonėms, dažnai 
neturintiems politinio paty
rimo, bet norintiems grįžti 
tėvynėn, Tolstojos fondas 
siuntinėjo melagingus laiš
kus, visai panašius į atvi
ras proklamacijas prieš So-

(Tąsa 4-me pusi.)



A. VIENUOLIS

KAIMYNAI(Fragmentas iš romano “Puodžiūnkiemis”)

(Pabaiga)
— O kaip tamsta parduotum — ar tik 

vieną žemę, be trobų ir be gyvo ir negyvo 
inventoriaus, ar su visu kuo, kaip Barai- 
ša?

— Kaip susitartume, — atsakė Papie
vis.

— Aš norėčiau karvutę sau pasilikti 
ir telyčytę mituliukę, — prislėgtu balsu 
atsiliepė nuo šaukščiaus Papievienė.

— O aš — arkliuką ir plūgą — gal 
kur už kumetį prisiprašyčiau.

— Tai kas pardavimui beliktų — ave
lės ir vištelės, — ir - Puodžiūnas nusi
šypsojo.

Papievis pats vienas išmetė taurelę ir, 
nieku neužkandęs, paklausė:

— O kiek ponas duotum už visą, už 
visą, taip sakyt, gyvą ir negyvą ele ... 
ele ... elementorių ... Išeitume, va, abu 
kaip stovim]

— Palauk, neskubėk: išmetei lyšną 
burnelę ir jau išdurnėjai, — suniekino 
vyrą žmona ir, žengusi nuo šaukščiaus 
arčiau prie stalo, paklausė:

— Kiek ponas duotumei su gyvu ir 
kiek be gyvo?

Puodžiūnas vėl netuojau atsakė, o at
sakė jis taip:

— Kas parduoda, tas ir kainą pasako, 
d aš su vien gyvu ir negyvu invento
rium: su trobomis, gyvuliais ir tvoromis 
duosiu tiek, kiek'Antanas sumokėjo Ba- 
raišai, tik atskaitysiu skolą, procentus, 
pernai tamsta paėmei 30 kūlių.

— Dvidešimts, pone Puodžiūne!
— Ar dvidešimts!
— Dvidešimts, dvidešimts. Ir tamstos 

ponia matė, kad dvidešimts — tyčia bu
vo išėjusi perskaityti... .

— Na, gerai... Už dvidešimtį kūlių, 
kartis...

— Už kartis aš vasarą atravėjau, — 
užginčijo Papievienė ir piktai pradėjo 
lyti Puodžiūną akimis.

— Ar atravėjai? . .. Kad atravėjai, 
tai gerai, antrą kartą nereikalausiu .. . 
Na, ir dar apkaitysiu už kelią tiek, kiek 
iš manęs paims Giedraitis ir Smalinis.

— Ką jie paims — jie ir taip leis 
tamstai per savo sklypus pervažiuoti. 
Juk ir jie abu tamstos kišenėje sėdi! — 
suniekino Puodžiūną Papievis ir moste
lėjo ranka.

— Na, sutinkate taip? — ir Puodžiū
nas nukreipė akis.

— Be karvutės ir be telyčytes aš neiš
eisiu, — pasakė Papievienė ir pakratė 
galvą.

— O aš be arkliuko ir be plūgo neiš
eisiu ... ir be visų šitų skolų, kūlių, 
procentų neišeisiu!

Papievis vėl vienas išmaukė taurelę.
— Tai argi tada bus tiek, kiek už Ba- 

raišos ūkelį?!... Labai užsiprašai, Pa
pievi !

,— Ubagais irgi neišeisime: septynetą 
metų abu su vyru dirbome, plušome, 
gardesnio kąsnio nesuvalgėme, šiltesnio 
drabužio neįsitaisėme — vis į šitą ūkelį 
kišome, o dabar imk ir išeik tu, žmogus, 
lazda pasiramsčiuodamas, — ir Papie- 
vienės akyse sužibo ašaros.

.Ji priėjo arčiau stalo.
— Tamstų valia — aš perku, tamstos 

parduodate. Gal kas ir daugiau duos, bet 
aš —*ne! — ir Puodžiūnas pažvelgė į 
vagį, ant kurio kabėjo kepurė.

Visi patylėjo.
’— Kad taip, tai nieko neišeis, kaimy

ne, —vien į Papievį pasakė Puodžiū
nas ir pridėjo: — man svarbiau trakto
riukas įsigyti, negu tamstų ūkelis pirk- 

zti.
Į tai jam nieko neatsakė nei Papievis, 

nei Papievienė. Vėl visi tylėjo. Papievis 
viena alkūne atsirėmė stalo, kita palan
gės ir įsižiūrėjo darželin, o darželyje ža
liavo rūtos, kaip liepsna, žydėjo nastur
tos, palangėje stiepėsi baltos, raudonos 
ir rausvos dykavidurės rožės, per langą 
žvelgė į pirkią išlakūs bitinai ir šilki- 

‘ niąis siūleliais draikėsi prie šulinio diev- 
medis.

— Niaukiasi, — tarė jis, žvilgterėjęs į 
kitą langą.

— Žiūrėk, į vakarą susidarys lietaus, 
—pritarė jam Puodžiūnas ir pats pažvel
gė į langą.
* — O gerai dėl to būtų lietus ... Pra
verstų ir rugeliams, ir vasarojui, — at
siduso Papievis. •

— Ir daržams reikia, — atsiduso ir jo 
žmona.

Ir vėl visi trys ilgai tylėjo.

— Na, kaimyne, man jau ir laikas,
— sukrutėjo Puodžiūnas.

•— Palauk, -— sukrutėjo ir Papievis:
— Martut, duok ir sau taurelę.

— Kam tai?
— Tau . .. Duok.
Papievienė atnešė iš šaukščiaus ir sau 

taurelę. Papievis pripildė visas tris, 
trinktelėjo į stalą pusbuteliu ir prašne
ko:

— Kaimyne, pone Puodžiūnai, duokš 
ranką... ir tuojau užgersim... 
Palik man .. . man palik .. . arkliuką su 
plūgu, jai karvutę su telyčyte.. . ir imk! 
Imk visa taip, kaip stovi!. .. Atskaityk 
ir skolą, ir palūkanas, ir kūlius . . . Duokš 
ranką ir užgersime! Na, už bendrą rei
kalą . .. Imk gi taurę! . . . Imk!... Imk ir 
tu, Martut!

t

Puodžiūnas pakreipė galvą, bet jo 
ranka pasiliko, taurelės nepaėmė.

— Tu nedurniuok, -— subarė Papievį 
žmona, — visai jau nusilakei: duok žmo
gui pagalvoti’. .. Tu sutinki, bet aš taip 
nesutinku: čia mano ir kraitis, ir turtai, 
ir triūsas, ir kiekviena pėda prakaitu ap
laistyta ir ašaromis kruvinomis apverk
ta!... Aš nesutinku! — ir Papievienė 
pikta atsitraukė nuo stalo ir balsu pra
virko. I

— Nepyk, Martut, ir mano dar ne
paskutinis žodis ... Tu manai, man 
tai.. . lengva, — ir, Papievis, sudavęs 
sau kumščiu į krūtinę, paspringo ant pu
sės žodžio.

Pasidarė visiems nejauku. Puodžiūnas 
z susiraukė, pažiūrėjo į langą ir, lyg ne

kantraudamas, paklausė:
— Tai koks gi tamstų paskutinis žo

dis?
— O toks, — pabrėžė Papievienė: — 

grynais pinigais tiek, kiek Baraišai, ir 
visus iš karto ant stalo!.. . Ir daugiau 
nei mes tamstai skolingi, 'nei tamsta 
mum ... O išeidami iš ūkio, aš išsivedu 
karvutę su telyčyte, o jis pasiima arkliu
ką su plūgu!

— Tai aš savo pasiūlymą atsiimu at
gal, — pašoko Papievis ir pasiaiškino:
— iš tikrųjų aš trupučiuką padauginau 
išgerti — tu teisi, Martut!... Be šitų 
gyvuliukų ir be plūgo, mes iš čia neišei
sime, ponas Puodžiūnai! — ir Papievis 
rankove nubraukė sau nuo kaktos pra
kaitą.

— Tai mūsų'abiejų paskutinis žodis, 
pone Puodžiūnai, — kaip kirviu nukirto 
Papievienė ir vėl nuėjo j šaukščių.

— Palauk, — ūmai susirūpino Puo
džiūnas, — o kiek bankui skolingas?

— Bankui skola — mano skola, ponui 
už mane, jos mokėti nereiks, — atsakė 
Papievis. • ‘ ,

— Bet kol tamsta negrąžinsi bankui 
skolos, negalėsime pirkimo - pardavimo 
akto sudaryti, — jau pagyvėjo Puodžiū
nas.

— Ponas pinigus į rankas man, o aš 
bankui, juk raštus pas notarą darysime.

— Žinoma, pas notarą.
— Tai ir tvarkoj, —: pasakė- Papievis 

ir paklausė: Kaip tu manai, motin? — 
ir Puodžiūnas pirmą kartą pažvelgė Pa- 
pievienei į akis.

—Kad taip, tai tegul bus ir tvarkoj,
— kažinką apmąstydama, atsiliepė nuo 

' šaukščiaus Papievienė, bet iš vietos ne
pajudėjo.

— Bet ką aš dabar išeidamas, kaip 
užstatą, galėčiau pasiimti: šiaip būčiau, 
kaip brolis Antanas, nors karvutę ar 
arkliuką parsivedęs, o dabar .. . »Na, tai 
taip padarysime: duokite dabar man į 

rankas visus savo popierius ir sklypo pla
ną, o po nedėliai važiuojame pirkimo - 
pardavimo raštų darytų. .. Tai sutarta?

— Tai sutarta, — susidūmojęs atsakė 
ir Papievis. ' .

Šeimininkė tylėjo ir, parėmusi ranka 
smakrą, vieną pirštą ištiesusi pagal 
skruostą, giliai galvojo.

— Tai ir šeimininkė sutinki?
— Sutinku, — ir Papievienė, linktelė

jusi galvą, nuėjo už krosnies.
—- A, tiesa, — susigriebė Puodžiūnas,

— o kada išeisite?
— Ne anksčiau, kaip po visų šventų, 

suėmę visa nuo laukų.
— Riugius {sėsiu aš. ‘ •
— Negi mes.
— Rugienas, aš arsiu tuojau po rugia- 

piūtės.
—- Ar gal dar duosi mums arkliuką ir 

karvutę pasiganyti rugienose ir vasarie
noje.

— Na, žinoma... galima bus. . w_.

Kūnas vieno iš keturių mainierių, žuvusių 500 pėdų 
gelmėse Gilberton (Pa.) Coal Co. kasyklose, išneša
mas iš kasyklos. Didvyriškai dirbusieji juos atrasti 

ir išgelbėti, bet pralaimėjusieji, gelbėtojai liūdnai 
' akimis lydi mirusius savo draugus.

Los Angeles, Calif.
_________ o
vo ryto. Tik pamislykit, jei
gu tas laikas nors per pusę 
būtų sunaudotas rašymui, 
kiek tai būtų margumynų Ka
lifornijos žiniose, kiek tai bū
tų gražių minčių x ir naudingų 
pasiskaitymų, jeigu būtų nors 
pusė laiko pašvęsta galvoji
mui, kad atėjus į susirinkimą 
turėjus svarbių įnešimų, kaip 
sukelti daugiau finansiškos 
pagalbos apšvietai, mūsų spaur 
dai. Kiek ‘tai būtų naudos 
draugijom ir visuomenei!

Dabar visus gabumus tie 
žmonės sueikvojn prie kazy- 
rų. Aš tikiu, kad ateis lai
kai, kada ir kozirninkai, jei 
nebus gydomi ligonbučiuose, 
tai bus mokinami per spaudą 
ir mokyklas, kad tas neša 
blėdį dėl jų pačių šeimynų ir 
abelnai visuomenei.

tai tą 
novai-

tikėti, kad ru
ne b Ci tų p r i p a ž i n tas

ELEKTRINĖ MAŠINĖLĖ
VĖŽIUI PAŽINTI

Žmonių ir gyvulių kūnuo
se veikia įvairios elektri
nės srovelės — širdies pla-

Ligonbučiai dėl Alkoholikų
Kalifornijos seimelis išleido 

įstatymą, kad įsteigti du li- 
gonbučius dėl kroniškų gir
tuoklių. Vienas bus netoli 
Los Angeles, kitas netoli San 
Francisco.

Per amžius buvo priprasta 
žiūrėti į girtą žmogų, kaipo į 
ištvirkėlį. Niekam neatėjo į 
galvą manyti, kad prisigėręs 
žmogus yra ligonis. Niekas 
nesitikėjo, kad ateis tokie lai
kai, kada valdžia pradės rū
pintis tuom klausimu. Taip, 
nors dar gyvename kapitalis
tiniam pasaulyje, vienok pro
gresuojame’ kad ir pervėlai, 
šiame klausime. ’ ■ 
\ Dar, rodos, visai neseniai... 
10-15 metų atgal, jeigu pasi- 
gaudavom slogą, kitaip nesu
galvodami, . mėgindavom pa
sveikti kupgeriausiai pasival- 
gydami, ir jeigu kas pasaky
davo, kad tai klaida, kad rei
kia pasninkauti sergančiam, 
jeigu nori pasveikti, 
gražiai i š j u o k d a v o m : 
gysi, tai negyvensi.

Dabar jeigu susirgęs nueini 
pas gydytoją, tai, vietoj gy
duolių, nesuprantančiam žmo
gui gydytojas pirmučiausiai 
nustato, ką ir kiek valgyti, 
ypatingai kokius valgius tuo 
pačiu sykiu valgyti, kad ne
sudėjus prastą kombinaciją į 
pilvą. Kas galėjo manyti, 
kad tokie laikai ateis? Pir
miau tik juokdavomės iš- to, 
dabar su pasitikėjimu pildom. 
Taip, laikai mainosi ir'progre
sas eina pirmyn. Aš manau, 
kad trumpoj ateityj bus rim
tai atkreipta ątyda ir į rūky
mą.

Negalima 
kymas
kaipo nuodijimas savęs. Ypa
tingai moterys, motinos dar 
negimusias gentkartes prade
da nikotinu nuodyti, save rū- 
kydamos. Tik, rodos, nese
niai nematydavom 'rūkant, o 
šiandien jos jau subytina vy
rus. Nueik kur nors į viešą 
vietą ir mėgink pasikavoti 
tarp • moterų huo smarvės ir 
dūmų ir matysi, kad gyvas 
moteriškas kaminas dar dau- 
llgiau rūksta negu vyriškas? 
Aš pilnai tikiu, kad ateityje 
rūkoriam bus steigiami ligon
bučiai, kaip dabar jau daro
ma dėl girtuoklių.

O kaip kozirninkai ? Kro- 
niški kozirninkai daro nuo
stolius sau, draugijom ir abcl- 
nai visai visuomenei, nors iš 
paviršiaus atrodo, kad tik sau.

Jeigu žmogus atėjęs į kokį 
nors parengimą gali išsėdėti 
kur nors kampe po kelias va
landas, kada visokių naujes
nių dalykų galima matyti, tai 
jau kas nors yra blogai. Taip 
yra viešai, bet kada tokia gru
pė susirenka į kambarį, tai 
dažnai užtraukia' iki anksty-

lies oiuvcica ---- oiiuiuo [jia- >

kimas sudaro vienokią elek-; 
tros srovelę, smegenų vei
kimas kitokią. .Kituose gi 
kūno organuose reiškiasi 
vis ' skirtingos elektrinės 
srovelės.

Įvairūs elektros veiksmai 
tam tikruose organuose pri
vedė tūlus mokslininkus 
prie minties, kad gal ir vė
žio skauduliuose elektra 
skirtingai veikia, negu svei
kose kūno dalyse.

Tad Yale Universiteto 
profesorius dr. Haroldas S. 
Burr ir New Yorko Uni
versiteto prof: Louis Lang
man ir pagamino jautrią 
elektrinę mašinėlę nemato
miems vėžio skauduliams 
tyrinėti. Ir tai pasirodė ga
na .sėkmingas prietaisas su
rasti vėžio opas bent mote
rų gimdymo organuose.

Ta mašinėlė patikrino, 
jog tuose vėžio skauduliuo
se elektros srovė skirtingai 
veikia, negu sveikuose gre
timuose kūno audiniuose.

Mašinėlės rodyklė didžio
je daugumoje atsitikimų 
per 25 minutes parodo, ar 
moteris turi vėžį gimdymo 
organuose. Mašinėlė, tarp 
kitko, greitai nurodė šią li
gą pas 74 iš 75 nibterų, ku
rias gydytojai jau pirmiau 
buvo skirtingais būdais iš
tyrę ir pripažinę vėžio li
gonėmis.

Elektrinės mašinėlės nau
dotojams niekas nebuvo iš 
anksto prajiešęs, kad tos 
moterys serga vėžiu.

— Tai gal ir užgersim? — pasiūlė 
Puodžiūnas, pasigailėjęs neatsinešęs sa
vo pusbutelio, ir pašaukė iš už krosnies 
Papievienę.

— Tai ir užgersim, — liūdnai atsakė 
Papievienė, ir visi trys užgėrė jaukų,

“GYVAČIŲ LIZDAS”
(Tąsa nuo 3-čIo pusi J 

vietus. Fondo vadai, norė
dami tuos žmones juo la
biau įtikinti, bet neturėda
mi parodymų, dėliojo į savo 
laiškus už centą - kitą mil
telių veidams dailinti ir pi
giausių žibučių: tos dovanė
lės turėjo liudyti, koks “pui
kus” - geroviškas Ameriko
je gyvenimas, ir įkvėpt 
mintį, kad geriau būtų atsi
sakyti nuo grįžimo tėvynėn 
(jeigu ten yra tarybinė ar 
liaudiška tvarka).

] sios amerikinės policijos 
i įsakymus, savaip apdirbinė- 
jo tuos asmenis, — gamino 
iš jų šnipus ir diversantus- 
kenkėjus prieš Sovietų Są
jungą.

žinomi įvykiai Reed far- , 
moję aiškių - aiškiausiai 
įrodė, jog minimas fondas, 
viliūgiškai pavadintas Tols
tojaus vardu, yra tik savo
tiškas amerikinių šnipų
žvalgybos skyrius, o visi 
fondo veikėjai tarnauja tai 
žvalgybai ir yra jos apmo
kami.

Palaipsniu* pradėjo į 
Reedo farmą plaukti pabas- 
tūnai iš visų Europos kam
pų. O f ar mos ir Tols to jos 
fondo vadai, pagal slapto-

Washington. — Darbo 
Federacijos vddai ketina 
tartis dėl vienybės su CIO, 
kai CIO “išvalys” komuni
stus savu unijų vadus.
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Dienraščio

Didieji Piknikai
Iš anksto rengkites dalyvauti didžiuosiuose 

savo dienraščio paramai piknikuose

w ••

LAISVES
I ❖♦

PHILADELPHIA, PA.
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 22 MAY
Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

® ® $
BALTIMORE, MD.
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 29 MAY
Slovak National Park

6526 Holabird Avė.

CLIFFSIDE PARK, N. J.

sekmadienįPiknikas įvyks

BIRŽELIO 5 JUNE
Budan’s Park

207 Walker St., Cliffside Park, N. J.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

BOSTONO APYLINKĖ
Piknikas įvyks sekmadienį

LIEPOS 3 JULY
Vose Pavilion Park

Maynard, Mass.

HARTFORD, CONN. 
Įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 14 AUGUST 
Light House Grove 

East Hartford, Conn.,

4 pUsl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Geg. 23, 1949



LOS ANGELES, CALIF Bethlehem plieno kompanija 
jau paleidžia iš vienos įmo
nės 200 iš kitos 600. Galima, 
tikėtis, kad ir kitos kompani
jos paleis daug darbininkų.

darbininkų vadus.”
Entuziastiškai buvo pasitik

tas William Taylor, neseniai 
čia atvykęs iš Washington,

Wilkes-Barre, Pa
Didelis ir labai entuziastiš

kas mitingas įvyko Embassy 
Auditoriume, 1 d. gegužės, 
surengtas komunistų partijos.

Vyriausiu kalbėtoju buvo 
Elizabeth Gurley Flynn, daug 
metų nenuilstanti veikėja už 
darbininkų ir abelnai mažu
mos teises. Kadangį negaįi- 
ma buvo visus sutalpinti į 
didžiąją Embassy svetainę, 
tai Miss Flynn turėjo kitą sy
kį kalbėti — 10:30 vakare, 
mažesnėj svetainėj.

Sunku viską surašyti, kas 
buvo kalbėta, • bet norėčiau 
vieną kitą išsireiškimą pami
nėti.

Miss Flynn sakė: rytojus

11

užteks nepaisant teisėjo Me
dina ir “raudonųjų raganų” 
gaudytojų. Taip, užtekės sau
lė socializmo rytojaus.

Kalbėjo ir kiti, kaip Ben 
Dobbs, vienas iš “Los Ange
les aštuoniolikos.”

William Schneiderman 
bedamas pagerbė 18 L. 
taipgi William Foster ir
New Yorke teisiamų vadų, 
sakydamas: “Amerikos žmo' 
nes bus galutini teisėjai, kas 
ištik rujų yra šalies išdavikai 
ir demokratijos priešai — 18 
Los Angeles, 12 New Yorke, 
ar tie, kurie parsidavę reak
cijai su dūšia ir kūnu už do
lerį, liudija melagingai prieš

Tarp daugelio faktų buvo 
priminta ir tas, kad mūsų ša
lies * prezidentas Trumanas 
buvo inspiratorius ir žinomas 
kaip taikos prezidentas, o da
bar jis mums siūlo Atlanto 
karinį / paktą, todėl ,reakcija 
nori sukišti komunistus -į ka
lėjimus, nes jie yra didžiausi 
kovotojai už taiką.

Šiandien nereikia būti ko
munistu ir kitokiu kovotoju už 
teisybę, jeigu tik kalbėsi už 
taiką, būsi priešingas karui, 
tai būsi apšauktas šalies išda
viku, demokratijos priešu.

Publika su pakilusiu ūpu 
klausėsi kalbėtojų. Nepai
sant kiek reakcija persekios 
darbininkų vadus, teisybė vis- 
tiek paims viršų, socializmo 
saulė užtekės!

Aukų surinkta $2,212.00.
Senas Losangelietis.
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1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

Rengiasi Statyti Naują Tiltą
Per San Francisco užlają 

jau yra ištiesti du tiltai, bet" 
laike švenčių ir darbo dienom 
važiuojant tarp Oaklando ir 
San Francisco susidaro didelis 
susikimšimas ir žmonės ne
spėja laiku pervažiuoti, tad 
dabar San Francisco ir Oak
lando pareigūnai susirūpino 
statymu dar vieno didelio til
to per tą pačią užlają. Jau 
per kiek laiko daroma planai, 
kurioje vietoje tiltą’ tiesti. Ar
chitektai ir inžinieriai apskait- 
liuoja, kad tas tiltas kainuo
tų 150 milionų dolerių ir kol 
kas dėlei to nepradedama sta
tyti. Buvo manoma statyti 
naują tiltą šalia dabartinio 
Bay Bridge, bet militaristai 
tam priešingi, tad gal bus sta
tomas visai naujoj vietoj.

Pirmas Šios Vasaros Piknikas
Dabar oras gražus-šiltas. 

Daugelis klausinėja, kur sek
madienį reikės važiuoti. Sek
madienį, gegužės 29-tą, dieną 
prieš “Decoration Day,” Sans- 
Souci parke yra surengtas 
smagus pirmutinis šią vasarą 
piknikas. Tą dieną yra Sans- 
Souci parko atidarymas, žmo
nių bus iš visur. Čia lietuviai 
moka gražiai baliavoti. Sta
lai po medžiais apkrauti vi
sokiais valgiais ir gražiai sau 
vaišinasi. O prie baro galimą 
išgirsti visokių 
nų.

vo pritaikytas‘ tinkamiau
sias maistas; tada jos ir 
prarado patraukimą prie 
alkoholio. Daroma išvada, 
kad tinkamai parinktu 
maistu galima būtų ir žmę- 
nes nuo alkoholizmo atpra
tinti. ' .

Tokį pranešimą padarė 
Texas Un tversite t,o profeso
rius Roger J. Williams, ne
seniai kalbėdamas Naciona- 
lės Mokslų Akademijos su
sirinkime Washingtone.

Prašome organizacijų ne- 
sivėlinti su prisiuntimu pa
sveikinimų dienraščio Lais
vės jubiliejaus proga. Orga
nizacijos privalo remti 
spaudų, nes spauda auklėja 
organizacijas.

Kurių dar niekas nepa
prašė paaukoti finansų 
dienraščio sustiprinimui, 
jubiliejaus proga, aukokite 
patys savo iniciatyva.

j;

smagiai laiką.

lietuviškų dai-

užkvieeia visus
kur praleisit

Žiurkes ir Alkoholis
buvo

d

1W t.

U J

San Francisco, Cal.

Del Tiesos apie Sovietų Sąjungą 
SKAITYKITEUSSR INFORMATION BULLETIN

(Pusmčnesinį žurnalą)

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.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telef onuokite:
SIIoreioad 8-9330

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

- Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

■■................ ..... i .......................................

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai 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.

LLD 153 KUOPOS REIKALAI
Gegužės mėnesį įvyko du 

susirinkimai, turbūt dėl šu
tau pymo laiko. Pirmiausiai 
buvo atlikta LDS 58 kuopos 
reikalai, o vėliau sekė LLD 
153 kuopos įvairūs raportai 
ir tarimai.

Iš visko matėsi, kad valdy
ba labai nuosekliai seka įvai
rius organizacijos reikalus, 
taipgi ir tarptautinį veikimą. 
Buvo skaityta ir priimta laiš
kai iš įvairių įstaigų, taipgi 
nuo dienraščių “Vilnies” ir 
“Laisvės.” Kuopa sveikino 
“Vilnies” dalininkų suvažiavi
mą su $10. * Valdyba deda 
daug pastangų surinkti aukų 
dėl “Laisvės” 30 metų jubi
liejaus. Taipgi veda eilę.ki
tų svarbių darbų.

ši kuopa bendrai su Oak
lando organizacijom -rengiasi 
prie didelio parengimo, kuris 
įvyks rugsėjo (Sept.) 4 d., 
Šoko! Hali, 739 Page St., San 
Francisco. Grupė Los Ange
les LDS 205 kuopos lošėjų su- 
loš komediją “Ekscelencija.” 
Viskas prirengta šiam paren
gimui ir svečių priėmimui.

Raportas iš balandžio 23 d. 
baliaus rodė, kad pelno liko 
virš $43. Pusę pelno paskyrė 
LLD apšvietos reikalams.

Kuopos iždininkas dėl tūlų 
priežasčių nelanko susirinki
mų, tad išrinktas naujas iž
dininkas.

šios kolonijos nariai turėtų 
skaitlingiau lankyti susirinki
mus, kurie įvyksta 
penktadienį, slavų i 
ant Eddy 
Sekantis 
birželio 3 
vai. va k.
tijos tautų piknikas. Patarti
na lietuviams dalyvauti. Apie 
vietą bus pranešta vėliau.

Miesto Finansinis Krizis
San Francisco miesto taryba 

surado, kad miestas atsiduria 
giliam finansiniam krizyjo, 
bet nebeišgalvoja, kaip žmo
nes daugiau aptaksuoti, tad 
sumanė numušti darbininkų 
algas, kad sutaupius virš 2 
milionus dolerių. Rodos, kad 
tas įėjo galion ir namų sa
vininkam nebus pakelti tak
sai.

Kalbėjo H. Wallace
Gegužės 10 ir 11 Kaliforni

jos Progresyvių Partija su
rengė prakalbas. Kalbėjo H. 
A. Wallace ir kiti. Svetainės 
buvo užpildytos su kaupu. 
Prakalbos buvo pasekmingos.

Alvinas.

Worcester, Mass
PASTABA

Nepersenas laikas kai Wor
cester,v atsirado koresponden
tas 
ra 
bet 
m a

Jau pirmiau po- 
buvo parašyta, 

nematyda-

112 num. 
nukapojo,

pirmą 
svetainėj 

St., prie Larkins, 
susirinkimas įvyks 
d., pradedant 7 :30 
Birželio, 19 d. Bal-

Streikas
miesto taksių
rodos, su ge-

Streikas tę-
arba virš 18

Geltonų Taksių.
San Francisco 

streikas baigėsi, 
rais laimėjimais, 
sėsi 128 dienas
savaičių. Vairuotojai reika
lavo didesnių algų ir geres
nių darbo sąlygų. Dabar ir 
vėl mieste matosi daug 
tonų taksių. Tų taksių 
nimum kainos $1.35, už 
riuos galima važiuoti bile

“Kirvis.” 
kapojimų
pats “Kirvis” 
kapojo.

Dabar “Laisvės
perdaug kreivai 
kad jau nutylėti negalima, tai 
yra, kas link gegužės 2 d. bu
vusio masinio mitingo dėl tai
kos Bostone, Mechanics Hali. 
Esą: “Iš viso žmonių buvo 
apiė 1,100.” Tiek žmonių toje 
milžiniškoje salėje, tai būtų 
buvę tuščios kėdės. Tačiau, 
vėliau atėję nerado tuščių sė
dynių, nebent galerijoje. Ant 
rytojaus “Boston Globe” ra
šė, kad virš 7,000 publikos 
buvo. Vėliau progresyvių or
ganas “National Guardian” 
gegužės 9 d. sakė 5,000. The 
Worker gegužės 15 d. laidoje 
irgi sakė virš 5,000.

Kuomet J. SkĮjutap, Kala- 
kauskienė, Vosilienė, Jiisienė 
ir aš pats grįžome į Worces- 
terį, manėme-, kad tarp 4-5 
tūkstančių publikos buvo, gė
rėjomės kalbėtojų kalbomis 
dėl pasaulinės taikos. Mes 
didžiavomės, kad vardan pa
saulinės taikos net kelios ma
šinos lietuvių 
nuvažiavo.
monte! liečiu lietuvių 
čielas busas atvažiavo. 
“Kirvis 
esą “lietuvių nebuvo, 
tie, kurie taip išsijuosę 
kad gauti parašus dėl 
ace.” Pasirodo, kad su 
dirbant reikia turėti tiesią akį 
ir ranką. D. J. -

gel- 
mi- 
k ti

lt ur.

Lokautas ir Bedarbę
Šan Francisco miestąs 

kaip ir pasaulinis ir yra daug 
prieplaukų ant Pacifiko, to
dėl yra daug laivų budavoji- 
nio įmonių ir daug darbų prie 
sukrovimo ir iškrovimo. >

Laivų budavojimo kompa
nijos paskelbė lokautą, su
stabdė 1,862 užsakymus ii: 
paleis virš 86,000 darbininkų, 
vienus laikinai, kitus .ant il
gesnio laiko, iki birželio 30 d. 
Tai* darbininkams prastos 
naujienos. Sulaukus vasaros 
turės neramiai laiką leisti.

Kadangi laivams reikia 
daug plieno, tai ir plieno kom
panijos skundžiasi, kad neturi 
kur plieną dėti, tad ir plieno 
darbininkų darosi perviršis.

yra

Texas Universitete 
išbandyta, ar > žiurkes 
įprasti degtinę gerti, 
klėtkas (narvas) buvo at
skirai dedama( degtinė ir 
vanduo. Kai kurios žiurkės 
įprato degtinę ' šliurbti ir 
tapo tikromis* girtuoklėmis. 
Kitos žiurkės .gal iš pra
džios ir paragavo, bet pas
kui niekuomet nelietė degti
nės.,

Girtuoklėms žiurkėms bu-

I jų

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks antradienį, geguž. (May) 
24 d., 7:30 v. v., 155 Hungerford 
St.

Gerbiamos narės! Visos malonėki
te dalyvauti susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui. — V. K., 
sekr., (120-1)

visų gerų 
dalyvauti 
dieną, 827

Broadway, So. 
čia pat netoli 
Laisvės pikni-

BOSTON, MASS., IR 
APIELINKEI

ALDLD 2 kuopa prašo 
mūsų spaudos patriotų 
susirinkime gegužės 
valandą vakare, 318 
Bostone. Va, jau 
tradicinis dienraščio
kas, sekmadienį, liepos 3. Ypatingai 
šiais metais reikia bostoniškiams 
(ruoštis rimtai. Nes 3 d. liepos,! 
Maynard, Mass, mos turėsime pa-J 
rūpinti maistą keliolikai tūkstančiųt 
žmonių. Todėl gerbiamieji, sujung
iam visas savo jėgas krūvon, ir at
liksim mums pavestą darbą. Visi 
dalyvaukite susirinkime. — ALDLD 
2 kuopos sekr. M. Kalauskas.

(120-1)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby given that. License No. 
ill. 1O2;>4 has been issued to the under
signed to .sell beer, v%inc and liquor at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Bever
age Control Lavr at 187 Bay Ridge Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CORNELIUS C. GLANTON 
dim Neil's Inp

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Naujosiose Jo Laidose Rašo:
SERGIUS I. VAVILOV,

Sovietų Sąjungos Mokslų Akademijos pirmininkas 
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 ŠOSTAKOVIČIUS, SERGIUS PROKOFIEFF, 

ARAM KHACHATURIAN, Sovietiniai kompozitoriai. 
EUGENIUS TARLE,

Istorikas
BORIS IZAKOV,

Žinių komentatorius
ZINAIDA TROITSKAJA,

Maskvos Požeminio Geležinkelio direktorė
KUNIGAS KAZIMIERAS KULAKAS,

Romos Katalikų Trakų Diecezijos dekanas,
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 mėnesių.
Speciales kainos prenumeruojančiom grupėm: 10 ar daugiau 
egzempliorių tuo pačiu adresu: $1 metinei prenumeratai.
Pavyzdinis egzempliorius dovanai.

USSR INFORMATION BULLETIN
2112 Massachusetts Ave., N. W. 

Washington 8, D. C.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW A. BUTUS 
(BUYAUSKAS)

_W

■ž i

.•< 1 
i’5

*c>* >

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

2

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J

MArket 2-5172

13

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
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Telefonas
EVergrecn 4-9407

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
8U02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOBIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

Manager

JOHN Ą. PAULĘY
Licensed Undertaker

Suteikiam garbingas laidotuves

«150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

iš Worcesterio 
Ten sutikome 

sakėsi 
busas atvažiavo. O 

’ taip nukapojo, kad 
net ir 
dirbo, 
Wall- 
k ir vi u

Šnipe Bentley Bus 
Mokytoja Katalikėm

M, u n d e 1 e i n K oi e gi j a, 
veda pasitarimus su “ 

Elizabeth Bentley, 
dėl

sakė, 
garsią

ja” Elizabeth Bentley, prisi
pažinusią šnipe, dėl vietos 
North Side Catholic mergai
čių. kolegijoje.

Kolegijos spoksmanas sakė, 
kad susirašinėjimas su. Miss 
Bentley dėl politinių mokslų 
skyriaus bedamas jau senokai, 
tiktai sutartis dar nesanti pa
sirašyta..

Miss Bentley po “garsios” 
išpažinties pereitą lapkričio 
mėn. priėmė katalikų, tikėji
mą.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

a 
_ L

*.V,-

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

BES. TEL.
HY. 7-8681

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Geg.Ž3, 1949



AREŠTAVO UNIJISTUS
Praėjusį ketvirtadienį poli

cija buvo atsiųsta prie L 
Miller & Sons batsiuvių ša- 
pos, Long Island City, padėti 
firmai laužyti ofisų darbinin
kų uniją. Areštavo lokalo 16- 
to organizatorių Jack Green
span ir 5 kitus.

NowWto^Mi^Zlnlos
j is

2

pirminin- /
Valandos:Amerikos Piliečiu Kliubo pa-

gi-

4

dar-

i

FILMOS - TEATRAI

ne-
TONY’S

I

Valandos:

rodyti
Dana

įvyks gegužės 
ryto, šv. Jono

¥paruoštas 
ir įteiktas

pra-
mar-

Radio City Music Hall
Rodo “The Stratton Story.“ 

žvaigždėse James Stewart ir 
June Allyson. Didžiojoje sce
noje spektaklis “Ridin’ High.”

laipsnio 
Brave,” 
daugelis

Sce-
Pi-

Telefonas 
EVergreen 4-7729

Em-
New

nešė
pra-

Island
Grai- 

mirtis

' ir** 1 .

Paul 
bra-

Taip, socialistai patys vei
kia ir norėtų unijistus trauk
ti veikti bosų gerovei. Lojalu-

Gegužės (May) 25 d., 7:30 
vakaro, įvyks kriaučių labai

dar nepamiršo tų 
30 su virš* metų,

“lojalumo“ maršavimas 
iššauktas streiklaužių ir 
kurie dar nesenai su- 
Kūlvarijos kapinių duob-

Mirė
Kūnas pašarvotas 

- šalinsko ko- 
Jamaica Avė.,

Rodoma aukšto 
filmą “Home of the 
kuriai prilygsta ne 
kitų filmų.

Roxy Teatre
Nesenai pradėjo 

■“Forbidden Street,“ su 
Andrews ir Maureen O’Hara.
Scenoje Dick Haymes, ir kiti.

vaiz- 
svarbius 

“Life 
ir 

7th

vaizdais spalvose. 
Peter Lorre, Pied 
Victor Lombardo.

jiems pritarė, 
keli šimtai parapijonų 
dvasiškius myli, juos 
Jų byla tebesitęsia.

ley aktą. Marcantonio 
vyriausiu kalbėtoju.

Kiti kalbėtojai ■ bus 
O ’ D w yer, st re i k u o j ančių
varnių daibininkų patarėjas, 
majoro broL's; kongresmanas 
Emanuel Cel.er, taipgi vadai- 
viršininkai 19-kos Brooklyn©

.V. -j- aSa A^ A* A* A a A* A^ A~ A* A‘ A* A» A* A* JL A^ A* A* ftX> ft i1 * *1* * J* v v v w w v v v v • • v

Egzaminuojam Akis,
:: ■ Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius::

Norite Išgirsti Žirny 
Iš Pasaulinio 
Taikos Kongreso?

Toms labai svarbioms ži
nioms įsigyti bus proga šį pir
madienį, gegužės 33-os vaka
rą, 8 vai., City Center Casino, 
135 W. 55th St., New Yorke. 
' O. John Rogge, kuris ne už 
ilgo išvyks su raportu - pra
kalbomis po visą šalį, pirmi
ninkaus mitingui. Taipgi kal
bės kiti buvusieji tame kon
grese :

Dailininkas Rockwell Kent 
ir autorius Howard Fast kal
bės apie kultūrinę to kongre
so sritį:

Mineola Ingersoll — apie 
ten dalyvavusias moteris;

Dr. W. E. B. DuBois—apie 
negrus ir kolonijų žmones;

Donald Henderson — apie 
pasaulio darbininkų kovą už 
taiką;

Albert E. Kahn — apie san
tykius su Tarybų Sąjunga. 

Kriaučių A^ai!

Kriaučiai ir kriaučkos, jūs 
visi turite dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime. Neda
lyvavimas jums patiems bus 
negerai, nesužinosite apie sa
vo darbavietę ir abelną visų 
kriaučių padėtį, nes čia bus 
išduoti raportai. Rodos, vi
siems jau nubosta vaikštinėti 
gatvėmis ir į bedarbių fon
dą ištiesus ranką ' laikyti. 
Ypatingai reikia kiekvienam 
rūpintis apie savo lietuviškas 
dirbtuves, kur mes, lietuviai, 
daugiausia pelnomės kąsnį 
duonos. Tad nepamirškite lai
ku pribūti į susirinkimą.

J. S.-

Marcantonio Kalbės Brook lyno Žymūs Visuomenininkai 
Demonstracijoje i Kalbės Kun. Melish

.Kongresmanas Vito Marc- 
ant.mio kalbės ant Brooklyn© 
Bort ugh Hall laiptų šį pir
madienį (šiandien), unijų 
šaukiamoje demonstracijoje 
reikalauti atšaukti Taft-IIart- 

bus

AFL, CIO dr nepriklausomų 
unijų, kurių bendras komite
tas šaukia šią demonstraciją.

Demonstracijon būriu af- 
maršuos streikuojantieji bra- 
varninkai, darbininkai Loe- 
ser’s, Namm’s ii’kitų didžiųjų 
d e p a r t mentinių krautuvių, 
apie 1,200 iš American Safety 
Razor, ir iš kitų. Demons
tracija prasidės 4 :30 po jde- 
tų, prievakarį, kad darbinin
kai galėtų atvykti' tiesiai iš 
darbo.

Kalbės Kun. Melish 
Pagerbti Pobūvyje

Socialistai — Streiklaužių 
Ir Bosų Įrankis

Keleivyje tūlas smarkiai ra
šo ir bara komunistus, būk jie 
išardę kriaučių lokalo susirin
kimą. Vis tie septyni kriau
čių miegantieji broliai nieko 
nepasimokino, iš praeities me
las pas juos pirmaeilis daly
kas. Pasilikdami generolais 
be armijos, rodos, turėjo pasi
mokyti, kad su 'melu netoli 
gali važiuoti.

Nei komunistai, nei kiti de
mokratiniai kriaučiai jokio 
susirinkimo neišardė. Demo
kratiniai kriaučiai tik reika
lavo laikytis lokale parlamen
tarinių taisyklių, darinkti po
rą maršalkų iš naujo suskai
tyti balsus. Bet socialistų vie
nas rėksnys suriko visa ger
kle, kad “eime laukan!” Tad 
pirmininkas ir uždarė susirin
kimą.

Socialistai nebūtų saviškių 
šaukę laukan, jeigu perskait- 
liavimu balsų būtų tikėjęsi 
laimėti. '

Unijos, Rendauninkai 
Pikietuoja Vietinę 
Rendų Raštinę

Valdininkas Skubins
Kelti Rendas

Harisiades Suimtas 
Deportavimui

Peter Harisiades areštuotas 
ir nugabentas i Ellis 
deportavimui fašistams 
kijon, kur jam gręsia 
kaipo progresyviui.

mai yra krikštinami raudonai.
Teisybė, buvo ir raudonu

mo! Seni mūsų unijos vete
ranai ir dabar dar nešiojasi 
ant savo’kūno policijos buožių 
ženklus, gautus nuo policijos 
praeities pikieto linijose.

Pirmoji Gegužės yra gimusi 
Amerikoje, pačių Amerikos 
darbininkų įkurta 1886 me
tais. Tuomet Amerikoje dar 
niekas nežinojo komunistų ir 
nepažino raudonųjų, o unijis- 
tai darbininkai jau maršavo 
gatvėmis reikalaudami trum
pesnių valandų su priedu al
gos. Taigi, komunistai tame 
pilnai sutinka su unijistais. 
Jie gelbsti unijistams laimėti 
geresnį pragyvenimą, sykiu 
maršuoja su darbininkų unija, 
kadangi patys komunistai pri
klauso darbo unijose.

Po praėjusio kriaučių loka
lo susirinkimo, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliube, Buivy
das davė tūliems Savo fron
tams “vėjo,“ kad, girdi, nelai
ko jūs išbėgote iš susirinki
mo “nesifaituodami“ už “lo
jalumo” maršavimą.

Pulitzer prizo laimėtojas 
veikalų rašėjas Arthur Miller, 
muzikos kritikas Olin Downes, 
Washington© kolumnistas L 
F. Stone, Elinor S. Gimbel, 
buvęs New Yorko Universi
teto profesorius Henry Pratt 
Fairchild bus tarpe kalbėto
jų dvasiškiui William How
ard Melish pagerbti bankiete.

Bankietas įvyks ateinančio 
trečiadienio vakarą, gegužės 
25-tą, City Center Casino 
Ballroom, 135 W. 55th St., 
New Yorke. Jį rengia Na
tional Council of American- 
Soviet Friendship direktoriai 
atžymėti jo didžias pastangas 
veikloje išsaugoti taiką. Ten 
pat nori ir pasitarti apie to
limesnę darbuotę už taiką.

Galintieji ten dalyvauti tu
rės tikrai Įdomų ir naudingą 
pobūvį.

Pagerbiamasis — tas pats 
dvasiškis, už kurio veiksmus 
reakcininkai pradėjo perse
kioti dvasiškį jo tėvą, o kar
tu ir jį, taipgi jo šeimą. Jo 
tėvą, per 45 metus išbuvusį 
klebonu šv. Trejybės parapi
jos, Brooklyne, keli parapijos 
komiteto nariai reakcininkai 
pasimojo prašalinti ir vysku
pas DeWolfe 
n oi-s 
savo 
na.

Virš penki šimtai unijistų 
ir rendauninkų pikietavo new- 
yorkiečio rendoms ir butams 
kontroliuoti valdininko (hous
ing exped iter io) John J. 
dergast raštinę, esančią 
pire State Bu ii d inge, 
York o.

Pikietuotojai šaukė ir 
obalsius - reikalavimus 
šalinti visašališkąjį rendoms ir 
butams valdininką Tighe 
Woods už jo įnešimą mūsų 
visuomenėn anarchijos įsaky
mu kelti rendas. Reikalavo

Greta to, rendauninkai rei
kalavo uždėti 60 dienų mora
toriumą (sustabdyti) ant vi
sų aplikacijų, kuriomis prašo
ma leisti pakelti rendas.

Pikietą pradėjo moterys su 
vaikais apie 1 :30 ir išlaikė 
iki 5 valandą po pietų pra
dėjo ateiti darbininkai iš ša
pų. Jame dalyvavo rendau
ninkų organizacijų narių at
stovybės iš visų keturių di
džiųjų miesto apskričių.

^Rendauninkai taipgi mobi
lizavo gegužės 19-tą siųsti ma
sinę delegaciją pas Pender- 

•gastą. Delegacijai vadovauja 
Paul Ross, Rendauninkų ir 
Vartotojų Tarybos 
kas.

Liaudies Teatro 
Susirinkimas

Pareiškime, kuris 
įteikti Pendergastui 
spaudai, greta kitko, nurodo, 
kad leidimas kelti rendas “su
darys didžių sunkumų nesu
skaitomai daugybei rendau
ninkų, kurie vargiai išgalės 
mokėti pakeltas rendas, ypa
čiai dabar, kuomet didėja ne
darbas, tebedirbantieji trum
piau dirba, ir visa ekonominė 
padėtis blogėja.“

jį lankėsi 
Ji ėjo 

jis sustabdytų 
dešimtims dienų 
Trumano valdi- 
patvarkymą kel- 

Rendauninkų or-

Valdinis šiai apylinkei ren
du direktorius John J. Pender
gast atsakė pas jį atsilankiu
siai rendauninkų ir vartotojų 
delegacijai, jog jis nei neban
dys stabdyti rendoms 
procedūros. Priešingai, 
stengsis paskubinti.

Delegacija pas
p r a ė j u s į k e t v i r t a d i e n į. 
prašyti, kad 
bent šešioms 
visašališkojo 
ninko Woods 
ti rendas.
gan i z ac i jos vylėsi, kad gavus 
atidėjimą bus daugiau laiko 
rendauninkams susimobilizuo- 
ti ii’ paspausti į kongresą, 
kad tas sustabdytų rendų kė
limą.

Rendauninkų organizacijų 
ir darbininkų partijų vadai 
nurodo, kad didelei didžiu
mai darbininkų ir biednuo- 
menės dėl to gręsia benamys
tė. Kėlimui rendų nebus ri
bų, nes žmoniškų gyvenamų 
namų New Yorke ir apylinkė
se vis dar labai trūksta.

PRANEŠIMAS
VAŽIUOKITE BUSAIS I 

KLUBO PIKNIKĄ
Liet. Am. Pil. Klubas turės bu- 

sais išvažiavimą į Lithuanian Liber
ty Park, Linden, N. J., birželio 
June 19 d. Kelionė j abi pusi ir 
kartu įžanga į parką $2.00.

Ten yra graži šokiam salė ir 
daug stalų pietavimui. John Nevins 
Orkestras gros šokiams. Tuojau įsi
gykite bilietus važiavimui į pikni
ką. Bušai išeis nuo Kliubo, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., 10-tą 
vai. ryto. (120-1)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Dry Cleaning biznis, 
prosavojamos mašinos, 1 Dry 

Cleaning mašina ir 1 mazgojimui
mašina. Tas biznis šioje vietoje yra 
išdirbtas per 25 metus. Galima pa
dalyti gražų pragyvenimą. Prašome 
kreiptis: Ridgewood Tailor, 
58-03 Metropolitan Ave., Brooklyn, 
N. Y. (Ridgewood sekcija), Telefo
nas HE 3-5960.

Agentams leistina teirautis pir- 
kikų. Kaina prieinama. (118-120)

y BROOKLYN
|LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA
gSalės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
§kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— B vakare

Penktadieniai? uždaryta

Tačiau Keleivio Į mo maršavimas buvo bosų ir 
streiklaužių priedu prie Taft- 
Hartley įstatymo, kuris unijis
tams neria virvę ant kaklo. 
Kas gali užginčyti, kad taip 
elgdamiesi socialistai nėra 
streiklaužių ir bosų Įrankiu ?

Demokratiniai kriaučiai yra 
įsitikinę, kad laikui bėgant 
mūsų unijos aukštieji vadai 
nenoromis turės sudrausti tuos 
“lojalius,” nes kitaip jie nu- 
puldys nariuose unijizmą .

Šermukšnis.

Kriaučiai 
laikų prieš 
kai jie dirbo 12 valandų į die
ną, bet vargais negalais 
misdavo. Kovodami ir 
šuodami Pirmąją Dieną 
gūžės laimėjo 8 valandų 
bo dieną,
bendradarbis visa gerkle su
riko:— “būkime lojalūs!” Jis 
šaukė maršuoti su streiklau
žiais ir samdytojais. Vadina
si, socialistai norėtų kriau- 
čius sugrąžinti prie senoviškų 
12-kos valandų darbo dienos.
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Šią Pirmąją Gegužės tas 
neva 
buvo 
bosų, 
laužė
kasių streiką. Socialistai užgy- 
rė tokį “lojalumo“ maršavi- 
mą. O darbininkų Pirmosios 
Gegužės maršavimą .jie vadi
na raudonųjų išmislu, tad ir 
visi unijistų iškovoti laimėji-

Loew’s Teatrus
Darbininkai, nariai dviejų 

CIO unijų, turėjo su firma 
kontraktus per septynerius 
metus. Bet paskiausias iš jų 
pasibaigė rugsėjo mėnesį, 
1948. Firma vilkino, o pa
galiau ir visai, atsisakė teikti 
bent kokius pagerinimus. Dėl 
to unijos pikietuoja tos fir
mos teatrus, prašydamos žmo
nių į juos neiti kol firma 
susitars su unijomis.

John Gilbert, Jennifer Jones ir Gilbert Roland dramiš- 
koje filmoje “We Were Strangers,” ^sėkmingai rodomo

je Astor Teatre, ties Times Square, New Yorke.

ANTRA SAVAITE! “Vienas didžiųjų pasisekimų pastaraisiais 
metais” — Alton Cook, World Telegram.

Tikrai tik vienas toks Hollywoodo istorijoj."—Archer Winston, 
\ Post. •

HOME OF THE BRAVE”
Perstato UNITED ARTISTS.

Vėlai rodoma kas naktį VICTORIA B'way ir 46th Street.

Stanley Teatre
Nepaprastos grožės, 

duojanti mokslinius 
atradimus filmą “Life in 
Bloom” pasilieka ir toliau 
Stanley Teatre, 7th Avė., 
prie Times Square, New Yor
ke.

Filmą vaizduoja tarybinio 
mokslininko Ivan Mičiurino 
didžius atsiekimus pakeitime 
augmenijos, išvystyme šimtų 
naujų augmenų, kurie visi ro
domi jų naturalėse spalvose.

Pačioje Tarybų Sąjungoje 
filmos pareikalavimas buvo 
toks didelis, lankymas toks 
masinis, kad vieton laukti kol 
normališkas filmų skaičius ap
keliaus visus teatrus, turėjo

Visi Brook lyno Lietuvių 
Liaudies Teatro nariai šiuo- 

mi esate kviečiami. į savo or
ganizacijos susirinkimą šio 
trečiadienio vakarą, gegužės 
25, Lietuvių Kultūriniame 
Centre, ne vėliau 8 valandos. 
Ypatingai abiejų — senosios 
ir naujosios— valdybų nariai 
šio susirinkimo nepraleiskite.

. . I

Valdyba turi ant rankų ke
letą veikalų, bent vieną jų 
galėsime perskaityt ir pasi
rinkt sekamam sezonui.

Jau dabar laikas užsiregis
truok datą ir salę, kad iš
vengt tokios troškinančios pa
dėties, kokią išgyvenom pra
ėjusio sezono pradžioj ir pa
baigoj.

Buvusis ir naujasis 
pirmininkai—

pagaminti filmoš 1,500 kopi
jų. ši buvo pirrrtoji spalvinė 
pilno ilgio filmą, kurios reikė
jo tiek daug prigaminti.

Greta tos, rodoma nepa
prasta dokumentai ė filmą
“In Defence of Peace,“ iš 
tarptautinio Moterų Kongre
so, įvykusio pradžioje gruo
džio, 1948 metų, Budapešte, 
Vengrijoj. Ten buvo atsto
vautos visų- penkių kontinen
tų, 56 šalių 81 milionas or
ganizuotų moterų, pasisakiu
sių kovoti už taiką, prieš ką
rą. C i

Embassy Newsreel Teatruose
Ištraukos žinių iš. Berlyno 

blokados baigimo, Holland 
Tunelio gaisro, Eislerio suėmi
mo Anglijoje.

I

New Yorko Paramount
Antra savaitė rodo “Streets 

of Laredo,” su Amerikos va
karų 
no j e 
pers,

Frank Šertvietis (Sherry). 
Gyveno 325 Stanhope Street, 
Brooklyne. Mirė namuose, 
geg. 21 d.
F. W. Shalins 
plyčioje, 8402 
Woodhavene.

Laidotuvės 
24 d., 10 vai. 
kapinėse. Velionis paliko nu
liūdime žmoną Tessie, dukterį 
Aldoną (žinomą menininkę) 
ir žentą SavičiCinus, Dvi anū
kes, Aldoną ir Alidą, du bro
lius Petrą ir Antaną.

/'Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direk. šalinskas.

Emma Primrose, 73 m. am
žiaus, gyvenusi 203 Leonard 
St., Brooklyne, mirė gegužės 
19 d., namuose. Pašarvota 
Matthew P. Ballas Funeral 
Home, 660 Grand St., Brook
lyne. Bus palaidota gegužės 
23 d., 2 vai. Alyvų Kalne
lio kapinėse. Laidotuvių ap
eigomis rūpinasi graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas).

Velionė paliko nuliūdusius 
sūnų Richard, dukterį Emmą, 
ir tolimesnius gimines.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

T.
r.;.............. .t..................;...................

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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 valgiaį Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
-gražus pasirinkimas.

7’T DD’C 1) 41) 411 GRAND STREET 
La U JT JT 0 DAR BROOKLYN, N

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS .

TELEVISION

reter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

Peter Kapiskas

32TenEyck St
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm,, Geg. 23,




