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Laisvės skaitytoja (’—ne man
davė knygą, pavadi) 
ties K°lona.”

šį rasini pirmiau 
spausdino Čikagos 
“Draugas.” o vėliau
“Draugas” išleido paskyriu j 

leT™krūvayŠmeižtų, nesamo-jAtgdVO keH(į į TfUfgU; O kltUV 
nnj. nukreiptų pries 'I. Sųjnn- j llaĮUlįn [ tmpUt j laimėjo

Jos autorium pasirašė “An- • -------------------------
tanas Tolis.”

— Man šia knvgą įkišo tū
las tarybinės Lietuvos prie
šas. — ar tai gali būti bent 
dalelė t'-isvbės. kas jojo tel
pa ?—s!'be josi ši gera laisvie- 
tė.

— .Melas,—atsakiau. — Eili
nis liaudies priešu melas, ku
riuo norima paklaidinti dau
giau žmonių.

Na, ir ką gi'” . .
★

Tariamasis Antanas Tolis | 
vra niekas kitas, kaip buvęs 
čikagietis Anatolijus Cbmie- 
liauskas.

Šiandien Tolis - Ch m Pliaus
kas sėdi Švedijos sunkiųjų 
darbu kalėjime, kain žulikas.

Švedijos teismas nusmerkė 
jį šešiems mėnesiams kalėti, 
o jo žmoną — trims mene
siams 1

■Šyediioie A. Chmieliauskas- 
Tolis vadinos* belgu, Eduard 
Jan Herevgers. o jo žmona, 
vokiečiu tautvbės — Mathil
da Derance.

★
bruki in iškė klerikalu “A- 

morika” apie ši paukšti šitaip 
rašo: *

“Pastebėtina, kad A. Chmie- 
liauslcas JAV atkakliai siekė 
Įeiti i lietuviu visuomenę. Pa- 
skutinieii jo nnotvkiai rodo, 
kad tai avantiūristinio tipe 
žmogus,- kurio skverbimasis i 
visuomenę, galimas da’vkas, 
buvo ir kokiais provokaciniai- 
tikslais...”

“Amerika” pfimena, būk 
Cbmieliausko misi in “gal it 
labai raudonai atsiduoda...”

★
C' h m i o 1 i a u s k o m e 1 am s-k n y- 

gai i Žano parašė tūlas Jur
gis Savaitis. pasakydamas:

“Kiekvienas šio rašinio žo
di^ yra krauiu ir ašaromis 
apšlakstyta tiesa. Tai yra 
kaltinamasis aktas prieš visu 
laiku didžiausia žmonijos 
priešą—bolševizmą.”

O pats avantiūristas Chmie- 
liauskas sakė:

“Kiekvienas šia knygą skai
tantis teatsimena, kad ja ra
šiau savo ir kitu . - . kalėji
muose išlietu krauju.”

Va, kad norit ’. . .
★

Klerikalu “Draugas” pasi
ėmė globon A. Chmieliauską, 
kain bolševizmo kankinį.

Klerikalu “Amerika” pri
mena, jog A. Chmieliauskas 
esąs bolševizmo agentas ,— 
“raudonai atsiduoda.”

Mums gi atrodo. Jog A. 
Chmieliauskas . Tolis yra ei
linis avantiūristas, melagis ir 
Šmeižikas.

Klerikalai, leisdami jo kny
gą, manė leidžia pasaulin še
devrą, bet dabar jau ir jiems 
aišku, jog tai ne šedevras, o 
krūvelė mėšlo, surankioto iš 
patvorių.

Ir tas mėšlas kišamas kata
likams skaitytojams pavidale 
aukso...

Juozas Tysliava sakosi, jog 
“Mirties Kolona” buvo pir
miau jam pakišta, bet jis at
sisakė tos “patrovos” ragau
ti.

Tuomet ją pasiėmė maumo- 
ti Marijonai.

Katalikiškiems skaityto
jams patarimas: bent ateity-

itą “M ir-

, . . . i
Tesimais I

“"’“■'GINASI NUO LIAUDININKŲ
AMERIKIEČIAI VISUOSE FRONTUOSE MALIKAS SAKO, AMERIKA SIEKIA 

PAVERGT KORĖJĄ KAIP KOLONIJĄ
l Sovietų atstovas reikalauja 
[ištraukt svetimųjų kariuomenę

Pietų Korėja rugp. 23.— 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kai buvo užėję amerikie
čiams užnugarčn ir perkir
tę vieškelį už S mylių į 
šiaurvakarius nuo Taegu 
miesto, jankių tvirtovės ir 
geležinkeliu-vieškeliu maz
go. Amerikiečiai atkakliai 
kontr-atakavo liaudininkus 
ir atgriebė vieškeli.

Viduriniame fronte, 14 
mylių į pietus nuo Taegu, 
šiauriniai liaudininkai pa
muše trečdalį mylios atgal 
jankių talkininkus, Pieti
nės Korėjos tautininkus, 
ties Hyopnng miestu, ryti
niame Naktong upės šone.

Pietiniame fronte, ameri
kiečiai kalnuose atkariavo 
dalį pozicijų, kurias liaudi
ninkai užėmė už 9 mylių į 
pietų vakarus nuo Masano, 
pūliai kelią i didįjį Pusano 
uostą.

Liaudininkai privertė 
amerikiečius truputį pasi
traukti atgal Čnngamo sri
tyje, [netoli į šiaurvakarius 
nuo ftpasano.

Rytiniame pajūryje liau- 
dinlhkai atmušė pietinius 
tautininkus pusę mvlios at
gal į pietus linkui Pohango 
uosto.

(Pirm ketverto dienu bu
vo skelbiama, kad Pietų 
Korėjos tautininkai prasi
veržę 9 iki keliolikos mylių 
i šiaure nuo Pohango. Bet 
amerikiniai pranešimai ro
do, kad antradieni ir tre
čiadieni tautininkai pasie
kė ne toliau, kaip 5 mylias 
į šiaure nuo to miesto.)

Karinis Amerikoj laivas 
bombardavo Čongdžiną, 
Šiaurinės Korėjos pajūrio 
miestą, už 55 mylių nuo 
Sovietų sienos. >
ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 22. ~ 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kų radijas sakė:

Liaudies Armija atmušė 
įžūlias amerikiečių ir Syng- 
mano Rhee ’ tautininkų 
kontr-atakas.

Liaudininkai," žygiuoda
mi pirmyn pietiniu pajūriu,

♦ ✓
McGrath atsisako išgirst 
komunistų vadų žmonas

New York. — Vienuoli - 
kos įkalintų komunistų va
dovų žmonos buvo pasiun- 
tusios Washingtonan pra
šymą generaliniam proku - 
rorui Howardui McGra- 
thui. Jos norėjo atvykti ir 
prašyti McGrathą, kad už 
užstatus paliuosuotų iš kaj 
Įėjimo jų vyrus iki apelia-- 
ei jos bylos Aukščiausiame 
Jungtinių Valstijų teisme.

McGrath atsisakė maty
tis su jomis, iki “teismai 
galutinai išspręs” jų vyrų 
bylas.

je saugokitės, kad jūs kunigė
liai ir vėl taip ‘ neprikirstų, 
kaip prikirto!,.. 

sulaužė amerikiniu pėsti
ninkų ir marinų apsigyni
mo linijas, ir toliau išvysto 
savo ofensyvą.

I ----------- j
Pietinė Korėja. — Ame-1 

rikos lakūnai, naktį bom- i 
barduodami Korėjos liaiv 
dininkus Taegu ruožte, per 
klaidą pataikė ir amerikie-j 
čiams.

Paryžius. — Francijos 
valdžia pažadėjo batalioną 
savo kariuomenės i talka 
amerikiečiams Korėjoje.

Valdžia ragina 
lavint jaunuolius 
visuotinam karui

Washington. Visų gink; 
luotų Amerikos jėgų sekre
torius Louis Johnson ragi
no Kongresą įvesti versti - 
na visiems jaunuoliams ka
rinį apmokymą, pradedant 
nuo 17 metų amžiaus.’ John- 
sonas sakė, to reikia, kad 
Jungtinės Valstijos galėtų 
būti paruoštos visuoti
niam karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Karinių štabų vadas, ge
nerolas Omar Bradley, kal
bėdamas Senato komisijo
je, šaukė Kongresą tuojau 
išleisti. įstatymą dėl priva
lomo karinio lavinimo jau
nuoliams. Dauguma komi
sijos narių parėmė Johnso- 
no ir Bradley’o siūlymus.

Johnsonas aiškino, kad 
toks jaunuolių apmokymas 
lėšuos “tiktai du bilionu do- • 
lerių per metus.”

Izviestija rašo apie 
jankių sukilimą

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izviesti
ja išspausdino savo kores
pondento G, Ryklino prane
šimą iš Korėjos, kuris sa
ko, jog vienas batalionas 
24-to amerikiečių pulko at
sisakė kariauti prieš šiau- i 
rinius Korėjos liaudininkus 
ir apįeido savo pozicijas.

Korespondentas tęsįa:
— Tuomet oficieriai pra

dėjo šaudyti sukilusius ka" 
reivius. Trys kareiviai tapo 
nušauti. Paskui buvo pa
šauktas kitas amerikiečių 
kariuomenės junginys, ku
ris ir numalšino sukilėlius.

Generolas MacArthur į- 
sakė sušaudyti 28 sukilimo 
dalyvius.

300,000 belgų apgailėjo 
nužudytą komunistų vadą

Brussels, Belgija. — 
Daugiau kaip 300,000 darbi-j 
ninku antradienį nustojo 
dirbę per pusę valandos, 
kuomet buvo laidojamas 
Belgijos Komunistų Parti
jos pirmininkas Julien La- 
haut.

Belgijos valdžia paskelbė, 
kad' jau areštuoti du fašis
tai, kurio nušovė Lahautą.

Vaflis dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

}AU SUKELTA $8,581;
DAR REIKIA $1,419

Aukų pridavė:
P. Buknys, Richmond Hill, N. Y........................$12.00

M

Aukojo: 
Peter Cibulskis, Nanticoke, Pa..........................$10.00
D. Mažilis, Brooklyn, N. Y..............................  ..6.00

(anksčiau davė $4)
Joseph Mažeika, Pittsburgh, Pa.......................... 6.00
Jonas Bagočius, Philadelphia, Pa........................ 5.00
Walter Keršulis, Brooklyn, N. Y........................ 5.00
A. ir V. Rogers, Detroit, Mich............................. 5.00
Draugas iš Shenandoah, Pa................... • •..........5.00
Pennsylvanijos. Strielčius ................................... 5.00
Joseph Benderius, Worcester, Mass. . .•.............3.00
Geras philadelphietis .'....................... • •...........2.00
J. Balaika, Brooklyn, N. Y...................................2.00
T. Margin, Seltzer City, Pa.<................  .1.00
Visiems aukotojams nuoširdi padėka!

Specialaus Vajaus Komitetas.

Darbo Federacija ir CIO
smerkia peinagrobių bilių

Washington. — Darbo 
Federacijos ir CIO unijų 
vadai smerkė Senato uzgir- 
tą bilių dėl algų ir kainų 
kontroliavimo. Vyriausias 
CIO advokatas Arthur 
Goldberg užreiškė, jog tas 
bilius yra “monas ir apgau
lė.”

Bilius neva įgalina prezi
dentą kontroliuoti kainas, 
bet sako, jeigu prezidentas 
mėgintų sustabdyti kainų 
kilimą, tuo pačiu laiku jis 
turi užšaldyti algas.

Biliaus monas aiškiai ma
tomas ypač štai kame:

Jis ne j galina prezidento 
atmušti kainas atgal iki to 
laipsnio, kur jos bu'vo pirm 
Korėjos karo. Bilius nesiū
lo atgaivinti OPA, kainų 
kontrolės įstaigą, ir neski
ria prezidentui lėšų, kurių 
reikėtų, norint kainas su
valdyti.

Gelžkeliečių vadai 
žada neplėst streiko

Washington. ° — Prezi
dentas Trumanas išgavo 
pasižadėjimą geležinkelių 
traukinių aptarnautojų ir 
konduktorių vadų, kad jie 
neplatins siauručio dabar - 
tinio streiko ir vengs visuo
tino streiko.

Dabar eina penkių dienų 
streikas tiktai truVnpose 
geležinkelių linijose 'Pitts- 
burgo ir Chicagos srityse ir 
traukinių kiemuose Cleve- 
l'ande, Louisville ir Minne- 
apolyj-St. Paule.

Vadai sulaiko 400,000 
geležinkelinių darbininkų 
nuo streiko. Darbininkai 
reikalauja sutrumpint dar
bo savaitę nuo dabartinių 
48 valandų iki 40 valandų 
ir mokėt tą pačią algą kaip 
už 48 valandas.

Washington. — Kariniai 
Amerkos vadai skaičiuoja, 
kad 1951 m. reikės 35 bilio
nu dolerių karinių lėšų, o 
11952 metais — net 50 bilio
nu. r
ORAS. — Dalinai apsiniau
kę, tarpais lietus.

Tuo tarpu bilius duoda 
prezidentui valią išvien su 
samdytojais' užšaldyti dar
bininkams algas, kas leng - 
vai galima būtų padaryti, 
jei darbininkai streikais 
nesipriešintų.

Šį bilių Senatas taipgi 
suriša su streiklaužišku 
Tafto-Hartley’o įstatymu ir 
įgalina prezidentą laužyti 
streikus “visais tinkamais 
būdais.”

Negana to. Bilius įparei
goja prezidentą užtikrinti 
“gana gerus pelnus” mėsos 
trustui ir kitiems dideliems 
valgių bizniams.

Panašų. bilių yra priė
męs ir Kongreso atstovų 
Rūmas. Dabar sueis Senato 
ir kongresmanų įgaliotiniai 
išlyginti tūlus skirtumus 
tarp abiejų’ bilių.

Abudu biliai taikomi pei
nagrobių naudai.

Pasaulinės unijos prašo 
apsaugot korėjiečius

Paryžius. — Pasaulinė 
Darbo Unijų Sąjunga per 
savo komitetą atsišaukė į 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą, kad apsaugotų Ko
rėjos žmones, kad sulaiky
tų amerikinius lakūnus nuo 
tų žmonių žudymo bombo
mis iš oro.

Pasaulinė Unijų Sąjunga 
taipgi prašė Saugumo Ta
rybą suturėt Ameriką nuo 
atomų bombos naudojimo 
prieš, korėjiečius.

Pietinė Korėja, rugp. 23. 
— Amerikiniai komandie- 
riai sakė, per vieną-kitą 
dieną bus išspręstas klau
simas, ar amerikiečiai at
laikys svarbųjį strateginį 
miestą Taegū, ar jį užims 
šiauriniai Korėjos- liaudi
ninkai.

Liaudininkai vėl buvo į- 
varę kylį, bandvdami per
kirst ginančias Taegu ame
rikines jėgas. Pranešama, 
kad amerikiečiai išmušė tą 
kyli. ■ < .

Liaudininkai pasiekė 
punktą tik'už 8 mylių nuo 
Taegu. •

! Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Sąjungos- atstovas 
Jakovas Malikas pakartojo 
reikalavimą ištraukt visą 
svetimųjų kariuomene iš 
Korėjos ir atsteigt taiką.

Malikas, Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybos pirmi
ninkas šiam mėnesiui, sakė:

Jungtinės Tautos turėtų 
leisti patiems Korėjos žmo
nėms spręsti savo likimą, 
be jokių globėjų, sargų ar 
priežiūrų.

Amerika planuoja 
didini savo armiją 
vakarinėj Vokietijoj

Frankfurt, Vokietija. — 
Vakarinės Vokietijos prem
jeras Konradas Adenauer 
vėl atsišaukė į Jungtines 
Valstijas ir Angliją, kad 
atsiųstų daugiau okupaci
nės kariuomenės į vakarų 
Vokietiją, esą, “atsargai 
prieš karo pavojų iš Sovie
tų pusės.”

New Yorko Times kores- 
(pondentas Jack Raymond 
praneša, kad Washingtono 
valdžia, rimtai svarsto pa
siūlymus dėl jankių skai
čiaus padidinimo vakarinė
je Vokietijoje. Dabar ten 
yra 110 tūkstančių ameri
kinės kariuomenės.

(Kiti pranešimai teigė, 
kad Adenaueris taipgi pra
šė amerikonus ir anglus 
leist atkurti vokiečių armi
ją iki 250,000 vyrų.)

Suimtas už atominio 
“sekreto” paėmimą

Denver, Colorado.—Slap
toji FBI policija areštavo 
amerikietį atominį moksli
ninką Sanfordą L. Simon- 
są. Pas jį rado truputį 
plutoniumo, atom-bombinės 
medžiagos. Simons sakė, 
jog tik dėl asmeninio ^atsi
minimo (suveniro) jis pa
siėmė biskelį plutoniumo iš 
Los Alamos laboratorijų, 
kurios gamina atomines 
bombas.

Simons laikomas kalėji
me, iki gaus $10,000 užsta
tą.

Skaitytojų dėmesiui
šiame Laisvės numeryje 

įtalpiname ištisai žinias 
apie naują Lietuvos 
administracinį persitvarky
mą. Tai darome tikslu, kad 
Amerikos lietuviai žinotų 
ateityje, kaip adresuoti 
laiškus saviškiams į Lietu
vą.

Patariame skaitytojams 
pasilaikyti tuos nurodymus, 
kad ateityje patys žinotų 
ir kitiems galėtų pasakyti, 
koks dabar Lietuvoje yra 
administracinis aparatas, 
koks valsčius bei kaimas
priklauso kuriam rajonui Į nas apšaukė Maliko kalbą 
ar sričiai. —REDAKCIJA, “hitleriškais melais.”

“Milžiniškas blofas”
Amerika su Anglijos tal

ka veda koloninį karą prieš 
korėjiečių tautos laisvę. O 
Amerikos bandvmas nuduo- 

| ti, būk tai esąs Jungtinių 
Tautų karas, yra tiktai 
“milžiniškas blofas.”

Gyvenimas parodė, jog 
Į Korėjos žmonės moka su
kurti sau valdžią (kaip kad 
Šiaurinėje Korėjoje) be 
amerikinių “gauleiterių” 
(naciškų vadų).

Be to, jie įrodė gabumą 
sudaryti stiprias karines 
jėgas kovai dėl išsilaisvini- 

i mo, — pareiškė Malikas.
Prieš globą Korėjai

Jis griežtai priešinosi 
anglų-amerikonų siūlymam 
perimti visą Korėją į Jung
tinių Tautų globą. Malikas 
sakė, jog tokia “globa” bū
tų tik amerikonų viešpata
vimas Korėjoje.

Jis priminė didžiuosius 
pelnus, kuriuos Amerika ir 
kitos boloninės valstybės 
pastaraisiais laikais trauki? 
sau iš Rytų Azijos. Nuo 
1930 iki 1947 metų tos vals
tybės pasipelnė ten pustre
čio iki trijų bilionu dolerių.
“Azijos policininkas”

Malikas tęsė: .
— Amerika steilgiasi ir 

toliau pasilaikyti kaip Azi
jos policininkas. Ameriko
nų įsikišimas į naminę ko
rėjiečiu kovą yra karinis 
užpuolimas. Šis amerikinis 
žygis yra panašus į “purvi
nus koloninius karus,” ku
riuos' Holandija vedė prieš 
Indoneziją ir kuriuos tebe
veda Francija prieš Viet
namo respubliką, Indo-Ki- 
noje, o Anglija prieš Mala- 
jos žmones.

Malikas vėl smerkė Ame
rikos atstovo Warreno Aus- 
tino atsisakymą išgirsti pa
rodymus Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respublikos atsto
vo.
Valdžių skirtumai

Jis taip pat nurodė to
kius skirtumus tarp Šiauri
nėm ir Pietinės Korėjos 
valdžių:

Prie liaudiškos valdžios 
Šiaurinėje Korėjoje išsivys
tė geroviškos pramonės; vi
si žmonės turi darbo; kles
ti kultūrinės įstaigos, ir 2,- 
000,000 vaikų lanko mokyk
las.

Pietinėje Korėjoje, prie 
amerikonų globojamos 
Syngmam Rhee tautininkų 
valdžios, gyvenimas žmo
nėms pablogėjo net aršiau, 
negu prie japonų valdžios. 
80 procentų pietinių korė
jiečių yra prislėgti rendau- 
ninkai, dvarininkų engiami. 
Syngman Rhee su tironiš
kais savo valdininkais išžu
dė 10,000 žmonių, o pusę 
miliono sugrūdo į kalėji
mus.

Amerikos atstovas Austi-
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO

s

o-

k<<kic džiajame piknike.
Brooklynietis

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
. Tylinčiam. — Straipsneliu 

ųopąsinaudosime. Viena, jis 
per aštrus, o antra—nukreip
tas. vyriausiai prieš britus, 
kuomet Jie britai šiandien vy
riausi taikos priešai, o Wall 
st rytas’. Britai tik nuolankiai 
klauso Wall stryto ir Wash- 
ingtono ponų įsakymų.

'» '■ '"I ■W1"1 . ..............I ■ »U» —

I

' ’BRUZDA VISA
PHILADELPHIA

AR KOVA SU BAŽNY-. dentas Trumanas galvoja, : Tik du dalykėliai, verti 
ČIA, AR TIK KUNIGAMS ką jo vieton pasiųsti. Imūsų domesio. VienaX kadi 

! RAGŲ LAUŽYMAS? į Tuo tarpu protestoniška lapie du trečdaliui visij pa- 
| Klerikalinė Amerika tebe- Amerika nelabai patenkin- J šaulio tebesiranda ne ko-' 
įtikinėja žmones, kad liau- ita, ^kiu d!deįiu popiežiaus Į munistinese, bet kapitahsti- 
diškosios demokratijos ša- į ?alybes neSe Pelkese’ Drau?U1. rei“
lyse, kaip ^Lenkijoje, Veng-{lokl.os protestoniskos jaz- 
rijoje, čechoslovakijoje, i n^.cl.()k<? musil valdžia netuii 
valdžios ir žmonės būtinai ! °-(lc^daus atstovo, tai ko- 
norį visiškai sunaikinti ka-j d^ R tuietų palaikyti am-

į bažnyčią. Jei kol kas' basadorių pas katalikų baz- 
tas tikslas tebėra nepasiek-' n»vcl0S 
tas, sako, tai dėkui katali- *“

| kų bažnyčios atsparumui. ; A . TTr A
Tose ;, šalyse komunistai I APIE TAIKA 

Išbandę7 visas priemones! Negerai, 
palaužti bažnyčios galią,, nos, kad Indijos premjeras 
bet visos pastangos buvu- Nehru pasiūlė -Jungtinių 
sios bergždžios. Todėl da- Tautų Saugumo 
bar, rašo ta Amerika, tose j naujas sąlygas dėl baigimo 
šalyse “komunistai kovai su j karo Korėjoje. Apie jokią 

i-1 taiką negalį būti nė kalbos.

į ragų laužymas?.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., ! fMiku 
under the Act of March 3. 1S79

Visi trys biliai nereikalingi ir pavojingi
Jungtinių Valstybių Senatas turi ant rankų net tris i 

bilius. Visi jie siekia “sukontroĮiuoti komunistus.” Dar 
nuo pernai tebėra užsilikęs Senato programoje Mundt- 
Ferguson Bill (S. 2311), senatorius McCarran šiomis 
dienomis iškepė Omnibus Bill (S. 4037) ir valdžia davė 
Administration Bill (S. 4061). Labai didelio, principinio 
skirtumo tarpe šių bilių nesiranda. Pamatiniai visi trys

Tik už savaitė.s ir puses tai $1.00.
Gaila, kad kai kurie 

pikniko rengėjų turi bėdų 
su sveikata. Kaip jau tino
me, Juozas Bekampis buvo 
rimtai paralyžiaus pakirs
tas. Bet laiamingas jis, 
kad turi sūnų daktarą, tad 
jo globoje sparčiai atsigau
na. Jau gerai sustiprėjęs ir 
sulyg kiekviena diena eina 
geryn. Našiai vaikščioja ir 
paliestąją ranką miklina, 
kaip atletas. Gerai darbuo
jasi Laisvės piknikui.

P. Puodis turi nesmagu
mų su kojomis. Sakoma, 
žaizdos atsivėrė ir stovin
čiam nebegalima dirbti. 
Regis, kad jis 'įsigijo batų 
taisymo dirbtuvųkę.

Julija Šmitienė, besisve
čiuodama ant ūkės, gavo 
“Poison Ivy” taip, kad api- 
plėtė visd jos kūną. Tačiau 
ji vistiek darbuojasi pikni
ko surengimo reikalu.

Svarbu pažymėti ir šis i- 
vykis, kad Antano ir Juli
jos Šmitų vedybiniam gyve
nimui jau sukako 25 metai. 
Tačiau sukaktis jiems ne
linksma, nes vienintelis jų 
sūnelis dabar tarnauja J. 
V. armijoje ir randasi Ja
ponijoje, arti karo fronto. 
Tačiau Šmitai abu yra stip
raus būdo žmonės ir moka 
sunkius momentus ^pergy
venti’ Tad ir šiuo momen
tu laikosi rimtai.

; Abu Šmitai yra žymūs 
i visuomenininkai, aukštos 
| reputacijos žmonės. Ypač 
Antanas Špiitas yra pasi- 

i žymėjęs Laisvės platintojas 
| per daugelį metų. Paskuti- 
i niais, kęleriais Tųetąis ir jis 
turėjo .rimtų nesmagumų 
su sveikata, bet dabar jis 

i jau susekė nesveikavimo 
i priežastis, žino kaip užsilai- 
i kyti, tai išrodo . gerokai 
linksmesnis.

Šibs . gražios sukakties 
proga, širdingiausia linkiu 
draugams Šmitams sulauk* 
ti laimingai x grįžtančio sū
naus ir linkiu ilgai gyventi 

darbuotis 
veikloje, 

kaip darbavotės iki šiol.
Stipraus pasiryžimo vei

kėja ir talentinga Laisvės 
platintoja, draugė Šapra- 
nauskienė, taipgi kenčia 
kojų skaudėjimu. Bet ji la
bai rūpestingai darbuojasi 
pikniko surengimu ir taip 
pat Laisvės platinimu.

R. Merkis sveikata nesi
skundžia. Pikniko surengi
mui dirba gerai. Merkis la
bai rūpinasi, kad pikniko 
dalyviams būtų pakankamai 
stalu ir krėslu; t- -v

Matote,, kiek pasiryžimo, 
deda philadelphiečiai mūsų 
patenkinimui piknike. ‘ 
\ Įvertinkime jų triūsą,, vi- 

. . . •: si būkime jųjų .piknike
Invu vis taipo pat gražiai ir 3 j’ .pikniko vieta: 
tvarkingai užsilaikykite. O, čresCent Ficnic Grounds,

piknikas paramai dienraš-. 
šio Laisvės. Rengėjai viską 
jau turi susitvarkę tam 
didžiajam susibūrimui. Bus 
parūpinta gana stalų svečių 

pasivąišini-

ketų ir tuo pasirūpinti’. Jei
gu tie du trečdaliai nebus 
išvesti iš kapitalistinių pel-! patogumui ir
kių, tai neveikia nė prana-1 mam bus skanių valgių ir 
šo atspėti, jog ir jis pateks Į gėrimų.
komunistams. . .; Svečių bus iš daugelio

Antra, labai keista, kad vietų: Baltimore,- Brbokly- 
NĖ KALBOS NEREIKIĄ kunigų Draugas nežino nū nas ir kiti miestai rengiasi 

to, jog per beveik du tūks- busais vykti į tą iškilmę. 
, . AT .. ;• tančiu metu “Kristaus E-1 Tai bus platus pasimaty- saukia Naujie- u 1 - 1 1Į Tai bus platus pasimaty- 

vangelija ir popiežių sočia-Imas su senais pažįstamais 
lines enciklikos” vedė

is

Taryboje

bJUlUUUU pt oiu Minu uvouauua. i aiuaumai vioi ----- v - -
biliai taikomi prieš Amerikos žmonių demokratines tei-• Bažnyčia yra nustatę nau 
sės ir civilines laisves. Jie priešingi Konstitucijai ir i ją “generalinę liniją,” kuri' Visiškai ir galutinai Korėja 
Teisių Biliui. 

/

Įstatymais draudimas arba persekiojimas politinių 
pažiūrų nesuderinama su demokratinėmis žmonių teisė
mis. Štai kodėl taip tais biliais susirūpinus pažangioji! 
Amerikos visuomenė. Pavojus yra tame, kad šiais iste
riškais laikais reakcinės spėkos gali parausti demokra
tijos pamatus. Prasidėjęs persekiojimas komunistų arba 
kitų kairiųjų politinių grupių išsivystys į tokią ragan- 
gaudystę, jog nebus saugu jokiai darbo žmonių organ iza- 
cijai. Kiekviena darbo unija atsidurs į pavojų. Argi sunku | 
samdytojams bus “įrodyti,” kad ta unija, kuri kovoja Į 
už darbininkų reikalus, yra “komunistų vadovaujama?”.

Tokiu pat procesu būtų užgniaužti streikai. Įmonės | 
savininkas paskelbs, kad jo darbininkus “apniko komu- ' 
nistų agentai.” To ir užteks streiką paskelbti nelegališ- 
ku, “komunistų suokalbiu spėka nuversti valdžią.”

Komunizmo “pavojus,” kaip šiandien aišku kiekvie-1 
nam su sveiku protu neatsisveikinusiam žmogui, yra 1 
tik reakcijos kaukė paslėpimui savo pasikėsinimo ant į 
Amerikos demokratijos. Nelaimė, kad daugelis žmonių , 
šių tikrųjų reakcijos siekimų nepermato. Jiems atrodo, 
kad čia visas dalykas siejasi tik su palyginti maža ko- j 
munistų grupele. Jie jau pamiršo fašizmo istoriją. Jie . 
pamiršo, kad fašizmas prasidėjo Vokietijoje, Italijoje,; 
Lenkijoje arba Lietuvoje. Ar Hitleris ir Smetona sakė, j 
kad apsidirbę su komunistais jie paims už gerklės sočia- j 
listus, liaudininkus, liberalus, darbo unijas, kooperaty- j 
vus ir visas liaudiškas organizacijas? Nesakė. Taip da
bar gudriai nuo žmonių paslepia savo tikruosius tikslus 
šios šalies reakcionieriai. ,

ir i ją “generalinę liniją,77 1
pradeda ryškėti jų naujuo- turi būti sumušta.
se šioj srity] žygiuose. Bū-

ll* dingi tos,
7. I reiškiniai yra balandžio 14 Walter Lippmannas, kada

Kvailai gieda, sako, 
naujos linijos s p a ūdos komentatorius

asam | ir bus progų įsigyti naujų 
.. idūrė I pažinčių.

tokiose baisiose pelkėse, jog’ Beje* štai' * patarimas 
ir pats Draugas užsidėjęs ’ vvestphiladelphiečiams: kas 
už galvos rankas verkia, norėsit važiuot bosu, tai 
kad turime visu galų suiri- praneškit A. Lipčiūi, 1300 
mą. Tad ar ne laikas pagal- E. 11th St., Eddyston, Pa. 
voti apie kitokius būdus iš-

! sigelbėjimui, negu evangeli
jos ir popiežių enciklikos? ! paims, o suvažinėjimas tik-

norėsit važiuot busti, tai 
praneškit A. Lipčiūi, 1300

Tel. Chester 2-9634. Jis nu-

Italijos žmonės ir taikos reikalas
Italijos liaudis puikiai pasimokė iš fašizmo ir karo 

audrų. Italai žįno, kad jeigu kils naujas pasaulinis ka
ras, Italija neišliks nepaliesta.

Italijoje žmonių judėjimas prieš naują karą labai pla-

|d. Lenkijoj pasirašytas jis sako, kad “Indijos at- 
“modus vivendi” ir šiomis stovas padarė labai sveiką 
dienomis pranešimas, kad pasiūlymą ir labai tinkamu 
Vengrijoj buvęs sušauktas | momentu.” 
apie 300 kunigų susirinki - 
mas, kuris pareiškęs lojalu-

Imą “liaudies demokratijai”
'ir

rrakeiKti taip pat visi, 
“kurie maldaute maldauja 
prezidentą Trumaną ir vai-

pritaręs komunistų šiuo | stybės sekretorių Achesoną 
laiku triukšmingai vedamai I pi iimti Indijos sumanymą”^ 

ištiktųjų, nori, 
s Valstybės

“taikos akcijai” b 
holmo rezoliucijai.

Aukštoji 
manevruoja, 
pasirašiusieji 
vendi’,” rašo 
noma, aiškiai 
munistai siekia. Bet jį pasi
rašė, pasirinkdami iš dvie
jų. blogumų tą, kuris tuo 
momentu išrodo,mažesnis.”

Viską suėmus, susidaro 
išvada, kad nei Lenkijoje, 
nei Vengrijoje jokio baž
nyčios persekiojimo nesi-

dvasininkija

ta ‘modus vi-i

mato, ko ko-

mato. Viskas, kas ten daro-| susilyginti 
,ma, tai bandoma dvasiniu- i gaičin.

DARBININKŲ SVEIKATA
. X J. KASKIAUCIUS, M. n.

530 Summer Ave. v Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-796M

i PAMETĖ gert ir

(N., rugp. 19 d.).
Todėl, menševikišku su

pratimu, karas turi eiti ir 
kraujas turi lietis upeliais.! . 
Visi, kurie nori kara baigti j kall) pamečiau 
ir ieško išeities, yra mul
kiai. Jų tarpe randasi ne 
tik Indijos premjeras Neh
ru, bet ir amerikietis ko
mentatorius Walter Lipp-1 
manu, — bent jau jie negali 

su Pijum Gri-

i Raumenėliai ir plėvelės 
pūslėj pasidaro jautresnės. 
Kai kada ir šlapimas esti 
“smarkesnis,” ’ sujaudina 
pūslę. Vandens dažniau, 
vaisių sunkos gerkite. Ir 
vitaminų .piliules imkite.

ve] į Gcrb. daktare, as esu 55
,xl). m. vyras. Pirmiau išsiger-
j.p> davau ir rūkydavau cigare-

i tus. Bet nuo naujų metų
. pamečiau viską: rūkymą ir
i sūrima. Neimu nieko.

Jau eina aštuntas mėnuo, BALTOSIOS ODOS

sauvaliavimą apkarpyti, i PER BEVEIK DU TŪKS- 
apsaugoti paprastąją liau - TANČIU METŲ VEDĖ 
dį nuo išnaudotojų. Nė vie
noje šalyje nedraudžiama

Kunigų’ Marijonų orga-

| tikinčiaisiais.
tus. Tai puikiai įrodo jų masinis rašymasis ant Stockhol- 
mo taikos peticijos. Iki šiol peticiją jau* pasirašė dau
giam kaip penkiolika milijonų italų! Dešimtis milijonų 
italų peticiją pasirašė po to, kai prasidėjo Korėjos kon
fliktas.

V1 . v ' nas Draugas nutarė išvesti 
žmonėms užlaikyti bažny
čias, jose melstis, pasilikti pelkių?

pasaulį D

POPIEŽIUS IR 
AMERIKA

Skaitome: “Camille 
, Cianfarra, N. Y. Times 
! respondentas, praneša, 

Reikia žinoti, kad su peticija nelengva pasiekti vals-' Vatikano pareigūnai labiau

M. 
ko- 
jog

tiečius. Tuos penkiolika milijonų daugiausia sudaro pageidautų reguliarių dip- 
miestiečiai. Mieste Bologna net 45 procentai visų gyven- lomatinių 
tojų pasirašė taikos peticiją. Ten surinkta 500,000 para
šų. Milane surinkta beveik milijonas parašų. Neapolio 
mieste surinkta 600,000 parašų. Genoa—540,000, Modena 
—300,000, Venecia — 215,000. Turine—438,000, Ferrara 
— 300,000.

Italijoje šiandien veikia 17,338 vietinių taikos komite
tų. -

Kunigas kalėjiman
Rev. Richard Morford eina į kalėjimą. Tai gal bus 

pirmas kunigas politinis kalinys A'merikoje. Jis nusidėjo 
Kongreso Neamerikiniam Komitetui. Jis atsisakė išduoti 
rekordus American-Soviet Friendship organizacijos, kai
po jos direktorius.

Rev. Morford tiki, kaip ir milijonai kitų pažangių į 
amerikiečių, kad taikus Amerikos sugyvenimas su Tary- • 
*bų Sąjunga yra galimas ir labai reikalingas. Jis tiki,' 
kad tiktai toms šalims kooperuojant bus galima išvengti ! 
naujo pasaulinio karo.

Taip tvirtai jis tuo tiki, jog nepasitenkina tik žodžiais. ! 
Jis vadovauja organizacijai, kuri stengiasi tą draugiš
kumo tarpe Amerikos iu Tarybų Sąjungos idėją paskleis
ti Amerikos žmonėse. Tai šiandien yra skaitoma dide
liu prasižengimu ir už tai Rev. Morford turi eiti kalėji
man.

Mums gi atrodo, kad labai smarkiai klysta tie, kurie i 
tikisi kalėjimais nuslopinti Amerikos žmonių balsą už , 
taiką.

, Kritusieji kare apšaukiami 
“belaisviais”

Lake Success, N. Y. — 
AnglaČamerikonai Jungt. 
Tautų seime kitą mėnesį 
vėl kels klausimą, esą, apie 
Nesugrąžintus iš Sovietų

“iš komunistinių 
Jis rašo:

kalbėti apie
ir JŲ

kiti grasina, k 
i kad taip ūmai 
idi, eidamas g;
O man rodosi, 
gerai dabar j; 
r ai f y linu ir į 
ir gerai miegu, 
klausiu, ar aš gerai pada- į 

i i'iau.
Taipgi dai 

užeina slapi i

L Be
;ad

t man DeMėS.
negerai, Corb. daktare, ar nega-

mečiau. Gir Ičium ir man.ko pątarti.
di r iu kristi, l'i ičs dvėjėtą metų aš įga-

kad aš taip vau, žuvaudama, 
denies ant rankų,

baltas
aučiuosi, ge- žemiau
geraini valgau ;1 alkūnių. Negražų daro

komu-’ 
šuny- 
reikia-

santykių , su 
Jungtinėmis Amerikos Val
stybėmis negu asmeniško 
prezidento pasiuntinio.”

Per keletą paskutinių 
metų mūsų prezidentas tu
rėjo prie Vatikano tik sa
vo asmenišką pasiuntinį. 
Juomi buvo vienas iš stam- 

i biausių Amerikos kapitalis
tų, plieno trusto šulas Tay- 
lar. Tas ponas iš tos viėtos 
pasitraukė ir dabar prezi-

Reikia 
nizmo negeroves 
bes, bet dar daugiau 
rūpintis socialiniu teisingumu
ir žmogaus visokio gerbūvio 
pakėlimu. Reikia tokios visuo
meninas santvarkos, kur kiek
vienas žmogus, ar jis hutų pa
prastas darbininkas ar koks 
žymus profesorius, jaustų sa
vo vertę iš kitų asmenų ar į- 
staigų, kur jis dirba ne tik 
savo, bet ir kitu žmonių gero
vei. Kitaip tariant dabarti
niam gyvenimui reikia dau
giau teisingumo ir meiles. Tei
singumas ir meilė dabartinį 
pasauli išves iš komunistinių 
pelkių į gražų ir žmoniška 
gyvenimų, kurį skelbia Kris
taus Evangelija ir popiežių 
socialinės enciklikos, 
rugp. 17 d.)

karinius belaisvius, vokie-' 
čius ir japonus.

Sovietų vyriausybė jau' 
nurodė, kad jos priešiniu-' 

“belaisviais”' 
karo fron-1

kai apšaukia 
užmuštuosius 
tuose.

ai as ir Į vaizdą.
Aš esu 43 m. moteriukė, 

įvedusi, sergu mėnesinei:’is, 
’ ką. Kai man i kaip reikia. Dirbu, kaipo 
itis, tai aš tu- į siuvėja. Sveriu 140 sv. ūgis 
ti, negaliu iš-i 5 p. 4 c. Negeriu, nerūkau, 

užsilaikau gerai. Ir vitami
nus vartoju. Daržovių daug

Vyras, kad taip padarei! 
Tvirtą parodei valią ir svei- į 
ką nusistatymą. Taip, 
Drauge, ir laikykis — įr 
džiaukis pergalėjęs netiku
sius papročius.

Jau pati visa savyjauta 
parodo, kad gerai dabar 
visam organizmui. Jokiu 
būdu ir niekad nebepradėk 
ir vėl rūkyt ir gert — ir 
sveikatą gadint. Tegul ten 
Jums “kiti” kažkaip įkalbi
nėja, o Jūs laikykitės savo, 
tai ir jiems duosite puikų 
pavyzdį. Gal kada ir iš jų 
vienas kitas susipras, kol 
dar nėra pervėlu...

Kai dėl to greito šlapini- 
mo, tai čia ko tokio nepap
rasto. Pagyvenusiam žmo
gui taip dažnai pasidaro, 
natūraliai, be

laikyti. 
Atsakymas.

Oda yra sveika, tiktai 
I skirtumas: rankų iki alkū-
nių oda yra daug šviesės- taip gražiai 
nė, baltesnė , už kitą, kūno visuomeninėje 
/Odą, Daktarai nieko nepa
taisė. Sakė, kad odos spah 
va pasikeitė.

Atsakymas.
Tai Jūs visai švarute, ge

rute moterųtė. Ir mokate 
gražiai užsilaikyti, sveikai, 
higieniškai.

Miela tokiai ką ir patar
ti. Tik, deja, nieko paguo- 
džiaus Jums negalėsiu pa
tarti. Jums yra leukoder
ma, techniškai vadinas 
dos vietomis nubalimas.

Dažomosios medžiago 
pigmento veikimas kaž 
dėl išėjo iš vėžių. Kai kada

^7
Apie 500 karinių lėktuvų, buvusių po antrojo karo’jau paliktų rūdyti, dabar iš nau

jo sueiliuoti ant Litchfield Park laivyno bazės netoli nuo Phoenix Arizonoje,

. •ž

1 < 1

lyguistumų. taip pasidaro nuo perdide-> 
---------- lio saulės švitinimo arba ir

; nuo ’.ultra^yloletinių lempų.
! Vaisto \tam nėra... Ir to-

Saulėn r 
šiokį te. 
rūbus Ji 
blogiau nesiaarys. vaisu 
nėj galėtute gauti 
tepaliuko odai kiek patam
sinti. Gal ir-’grožės bei da- 
bybos salione galėtumėte 

įgauti. Tai, išeidama kur j 
žmones, galėtumėt išbalu
sias vietas tamsiau nuda
žyt, tam kartui.

matymo savo dienraščio di-

Washington. — Plieno 
brangininkai be priežasties 
pakėlė jo kainas 5. iki 6 
dolerių tonui, kaip praneša 
darbo departmeritas.

1 1 - ■............................. ... -. . ................ i........................ ..................

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith, Pailyjr^Kety,, Rugp. 24,1950



NAUJAS T. LIETUVOS ADMINISTRACINIS - TERITORINIS PADALIJIMAS
(Tąsa nuo 3 pusi.) 

laukio, Prienų, Putrišių, Sar-
* ginės, Siponių, Skersabalio, 

Strielčių, Stuomenų. šiauliš
kių-, Šilavoto, MJosos, Vartų, 
žagariu, Žemaitkiemio I (Birš
tono valsčiaus). Žemaitkiemio 
II (Šilavoto valsčiaus), Žiū
ronių — Prienų apskrities.

RASEINIŲ RAJONAS
4 (centras—Raseinių miestas)

Į rajono sudėtį Įjungti Ra
seinių miestą ir šias apylinkių ! 
Tarybas: Alaviniškių, Alek- i 

taraičių. Be- !

fkrities; Alksnėnų, An dris
kių, Augalų, Bajorų, Bardaus- 
kų, Būdviečių-Gudelių, Gižų, 
Gudelių, Išlandžių, Navinin- l 
kų. Obšrūtų, Oželių, Paeže-j 
rių, Pagramdų, Parausių, Pil- i 
viskių I. Pilviškių 11, Pūsta-’ 
pėdžių, Rūdos, Stirniškių, Uo
sių, Viščiakaimio — Vilkaviš
kio apskrities.

VILKIJOS RAJONAS 
(centras—Vilkijos miestas)

j rajono sudėtį įjungti Vilki-j 
jos miestą ir šias apylinkių | 
Tarybas: Aukštrakio. Graužė-

. d a n čių, Birbiliškės. Bliu- nu. Kelmickų, Papiškių, Pas-! 
džiu, Dumšiškiu. Girkalnio, nirtulio. Pelučių, Veliuonos, i 
Graužų, Griaužų. Jukainių, žibintų — Jurbarko apskri- ■ 
Juodkėnų. Kalniškiu, Kai- lies: Aikščių, Armėniškiu,' 
nujų, Kazbaraičių. K e m -; Batnevos. Čekiškės, Daugelis-Į 
palių, Klusų. Lauksminiškės, kiu. Gaideliškių, Gaižuvėlės, | 

I Laužų; Medininkų, Mikaičių. • Jaučiakių. Kilovos, Klausučių,! 
. Nemaršionių, Paalsio, Paišly- Kves.i. Lebedžių, Motiškių.
nio’, Paliepių. Paskynų, Pašly-: Padūuguvos, Padubysio, Pagi-į 
nio, Paulių, Paupio, Prišman- rių, Panevėžiuko. Pašilių. Pie-j 
čių, Rupeikių. Stonų, šeiminis- palių. Raubatonių. Seredžiaus, 
kių, Šimkaičių. Trakinių, Už-. Valmantiskių, Virbaliūnų, Vo-

i umedžio. Vadžgirio. Viduklės viskių. Zauniškių — Vilkijos i 
—Raseinių apskrities. ‘ apskrities.

SIMNO RAJONAS
(centras—Simno miestelis)
Į rajono sudėtį įjungti šias 

į apylinkių Taryba^: Anginin
kų, Bambinjnkų, Buckūnų, 

‘Daugirdų, Gludsninkų, Kales
ninkų, Kavalčiukų. Krokia
laukio, Navininkų, Parėčėnų. 
Pošnios, Simno L Simno U,
Stebulių, Ūdrijos. Varnagirių 
—Alytaus apskrities; Krosnė- 
ny, Krosnos. Pėdiškių. Rama- 
navo, Randiškių, šeštokų, Vy- 
tautiškės — Kalvarijos ap
skrities; Daukšių. Gelčių, Gu- 

.. dėlių, Miknonių. Rudenų. 
į. Skęsbalių -— Marijampolės ap

skrities. /
ŠAKIU RAJONAS

(centras—Šakių miestas)
Į rajono sudėtį įjungti ša

kių miestą ir šias apylinkių 
Tarybas: Akėčių. Ajitaniškių,

‘ Baltkojų, .Banaičiu. Bartkų, 
Bažnytgirio. Briedžių, Ban
džų, Būdviečių, Dabitų, Degu-.

1 čių, Duobiškių, Endrikių. Gel-I 
r gav-diškio, Gerdžiūnų, Giedru-1 
Į, čių, Ilguvos, Išdagų. Jotijos,

Karališkių. Kermušėnų, Kiau-j 
lupių, Kidulių, Kriūkų. Kubi
lių, Leoniškių, Liepalotų, Luk-; 
šių, Mastaičių, Mozūriškių,

i Sroykūnų, Pakalniškių, Per- 
vazninkų, Plieniškių, Plynių, 
Plokščių, Ritinių. Slavikų,
Striūpų, Sudargo, Sutkių, Sut- ' 
Kų, šunkarių, Valančium/, Vo- 
niškių, ^žemosios Panemunės, 
Žiūriu, žuklijų — šakiu ap

skrities.
VEISĖJŲ RAJONAS 

B (centras—Veisėjų miestelis) ; 
U J rajono sudėtį įjungti šias1 

apylinkių Tarybas: Avižonių, 
Kaniūkų — Alytaus apskri
ties; Abarauskų, Barčių, Di
džiasalio, Gudelių. Kalvelių, į 
Kalvių, Kapčiamiesčio. Ku-1 
Čiūnų, Leipalingio, Lipliūnų,

. Macevičių, Pazapsių. Salto-: 
' niškės, Semoškų, SmarliūnųJ 
Šadžiūnų, šaulėnu, Šlavantų, | 
Valentų, Veisėjų — Lazdijų į 

apskrities.
S VILIJAMPOLĖS RAJONAS 

(centras—Kauno miestas) 
Į rajono sudėtį Įjungti mies-

■ ;to tipo gyvenvietę Kulautuvą 
Tir šias apylinkių Tarybas: 

, /‘Bernatonių, Biliūnų, Didvy- 
| ‘ rių, Didžiųjų Lapių, Drąsei- 
įi-kių, Eigirgalos, Geranonių, 
Į> Ibėnų, Kaniūkų, Karaliūnų, 

. Karmėlavos, Lapių, Mikaįnių, 
’ Miškinių, Neveronių, Palemo-1 
//no, Paskuti.škių, Puikonių, Ra- 
.^dikių, Ramučių, Rožių, Svilo- 

nių, Ųžledžių, Užumiškių, 
'Užusalių, Vandžiogalos, Vieš- 
; kūnų — Kauno apskrities;

>i?Antaginės, Babtų, dailinsiu, 
’ Muniškių, Vilkenų Vilkijos I 
/^apskrities.

VILKAVIŠKIO RAJONAS t
< . (centras—Vilkaviškio miestas) 
||h Į rajoho sudėtį Įjungti Vil- 
£ '^taviškio, miestą ir šias apy- j 

- linkių Tarybas: Bartininkų, !
į-Geisteriškių, Karklynių, Ke- 
S?tūrvalakių, Kuosių, jtylockabū- 
jfcidžių, Molyniškių, Navininkų, 
K Patilčių, Penkinių, šilbalių, 

Veizbūniškių— Kalvarijos ap-

ŽIEŽMARIU RAJONAS Mieželių, Pėžaičių, Priekulės, 
(centras—Žiežmarių miestelis) šilininkų,/- V aškių, Veiviržėnų, 

J rajono sudėtį įjungti Šias : Vilkyčių — Klaipėdos apskri- 
apvlinkių 'karybas: Angliniu- ties; Berciškss, Būdvyčių, 
ku. Balcariškių, Dainių, Dar- Gedminaičių. Inkaklių, Mont- 
sūniškio, Dijokiškio, Gintei-i vydų, ‘Padubrėnų, Petraičių, 
kiškių. Kairiškių. Kalvių, Kie-'Saugų, Skomantų. Stemplių, 
taviškiu, Klėriškių, Kruonio, j šaipūnų, Švėkšnos; tvaskučių, 
Liutonių. Medinių - Strėvinin-' Vilkenų — Šilutės apskrities.
kų, Mijagonių, Mūrinių - 
Strėvininkų, Plaskūnų, Rokiš-j 
kio. Sevelionių, Užgirėlio, Ši-J 
lėlių. Vekonių, Vilūnų, Žiež
marių 1, Žiežmarių 11 — Kai
šiadorių apskrities.

III. KLAIPĖDOS SRITIS
Srities sudėtyje Klaipėdos i 

miestas ir Šie kaimiškieji ra
jonai :

KLAIPĖDOS RAJONAS
(ccnfras—Klaipėdos miestas) 

į rajono sudėtį įjungti šias 
apylinkių Tarybas: Antkop- 
čio. Bruzdeilinų, Dauperių. 
Dovilų. Ežaičių, Gargždų, Gir- j 
kalnių, Grobštų, Jokulių, Ka-1 
lotės, Kvietinių, Kretingalės, . 
Lapių. Medsėdžių', Pagerdau-į 
jo. Plikių, Rudaičių, Rudgal-! 
vių, Sendvario, Šimkų, Triuše
lių, Vaidaugų, Vaitelių, Ža
deikių — Klaipėdos apskri-j 
ties ; J u r i o n ų, šakinių — Į 
Plungės apskrities.

KRETINGOS RAJONAS

(centras—Kretingos miestas)
Į rajono sudėtį- Įjungti Kre

tingos ir Palangos miestus ir 
šias apylinkių Tarybas: Ba
jorų — Klaipėdos apskrities; 
Ankštakių, Baublių, Bubelių, 
Budrių, Būtingės, Darbėnų, 
Dauginčių, Impilties, Jokūba
vo. Juzumų, Kalniškių, Karte
nos, Kašučių, Klibių, Kurmai- 
čių, Kvecių, Laukžemės, Lau- 
malių, Lazdininkų, Nausėdų, 
Paliepgirių, Rubulių, Ruginių, 
Šventosios,. Šlaveitų, Vainei
kių, Vidmantų, Vilimiškės,-ži
bininkų — Kretingos apskri
ties. --

MAŽEIKIU RAJONAS 
(centras—Mažeikių miestas)

I rajono "sudėtį Įjungti Ma
žeikiu miestą ir šias apylin
kių Tarybas: /Auksodės. Ba
lėnų, Buknaičių, Bukančių, 
Dapšių, Dargių, Geidžių, Grie
žės, -KentaučĮų, Knabikų, Kra
kių, . Krūčių, Kušlėnų, Laižu
vos, Leckavos, Mažeikių, Pa- 
laižupės, Pievėnų, ^Pikelių, 
Pumpurų, Purplių, Račių, Rei^ 
vyčių, Ritinės, Senmiesčio, 
Skuodo, Ketūnų, šerkšnėnų, 
Tirkšlių,- Užlieknės, Ukrinų, 
Urvikių, Zastaučių, Žemalės— 
Mažeikių apskrities.

PAGĖGIŲ RAJONAS
(centras,—Pagėgių miestas)

I rajono sudėti Įjungti Pa
gėgių miestą ir šias apylinkių 
Tarybas: Anšyšių, Barzdžiū- 
nų, Endrikaičių, Griežpelkių, 
Jonikaičių, Katyčių, Kavolių, 
Kiūpelių, Kreivėnų, Lauksar
gių, Lumpėnų, Mediškiemių, 
Naktiškių, Pagėgių, Piktupė
nų. Plaškių, ‘Rūkų, Sokaičių, 
Stųbrių, Usėnų, VielaiČių, Vil-

likų, Krakių, Lenkimų, Mosė
džio, Narvydžių, Paluknės, 
Pakalniškių, Puotkalių, Skuo
do, Užluobės, šarkės, Šačių, 
Šerkšnių, Večių, žemytės — 
Kretingos apskrities; Arkš- 
svos, Gesalų, Kervių, Klausei
kių, Trumplaukės, Vabalių — 
Mažeikių apskrities.

TAURAGĖS RAJONAS 
(centras——Tauragės miestas)

I rajono sudėtį Įjungti Tau
ragės miestą ir šias apylinkių 
Tarybas: Akstinų, Aukštupių, 
Balčiu, Dargaičių, Dauglau- 
kio, Galmenų, Gaurės, Giri
ninkų, Joniškės, Kalniškių, 
Kaziškės, Kunigiškių, Lomių, 
Matiškių, Melagiškės, Meldi- 
kviršių, Milgaudžių, Molu- 
pio, Pagramančio, Pilaitės, Sa- 

i kalinės, Stirbaičių, Stragutės, 
Sungailiškių, Tarailių, šakvie- 
čio, šilinės, Vizbarų, žygaičių 
—Tauragės apskrities.

TELŠIŲ RAJONAS
(centras—Telšių miestas)
J rajono sudėtį Įjungti Tel

šių miestą ir šias apylinkės 
Tarybas: Juodėnų, Kęstaičių 
—Plungės apskrities; Dadot- 
kų, Džiuginėnų, Gadunavo, 
Eigirdžių, Juodsodės, Kalnė
nų, Karštenių, Keturakių, 
Kiršių, Lauksodos, Lieplau
kės, Mitkaičių, Micaičių, Mui
taičių, Nevarėnų, Nerimdaičių, 
Pasvaigės, Petraičių, Plikių, 
Purplių, Rainių, Rubežaičių, 
Rudupių, Skaudučių, Trimės
ėdžio, 1 Ubiškės, Užminėjų, 
Vembutų, Viešvėnų, Vilkai
čių, Virmėnų, Žarėnų—Telšių 
apskrities.

! ŠILALĖS RAJONAS
(centras—Šilalės miestelis)

1 rajono sudėtį įjungti šias 
apylinkių Tarybas: yBartašiš- 
kės, Drobūkščių, 'Genioto, 
Gvaldą, Judrėnų, Kvėdarnos, 
Lembo, Palokysčio, Pajūrėlio, 
Stirbiškės, Tenenių, šiaudu- 
vos, šventų, Visdžiaugų—Rie
tavo apskrities;' Akmenos, 
Balsių, Didkiemio, Gūbrių, 11- 
gočio, Kūtimų, Kiaukų, Nevor 
čių, Obelyne, Pajūrio, Pilia
kalnio, Tūbinių, Šilalės, Vai
čių, Varsėdžių, Vytogalos, 
žąsino, ž vingili — Tauragės 
apskrities.

ŠILUTĖS RAJONAS
(centras—Šilutės - miestas)
Į rajono sudėtį Įjungti Ši

lutės ir Rusnės miestus ir šias 
apylinkių Tarybas: Bikavėnų, 

] Degučių, Eidaičių, Gaidelių, 
iGalnės, Gardamo, Girininkų! 
(Vainuto valsčiaus), Girinin
kų II (ž. Naumiesčio vals
čiaus), Gorainių, Grabupių, 
Juknaičių, Juodžių, Juškaičių, 
Kanteriškių, Kintų, Kivylių, 
Ku lėš\ų, Lapai lių, La u k stėnų, 
Lazdūnėnu, Nautniesčio, Pa- 
grynų, Pauparių, Pašyšių, 
Ramučių, Rimženčių, Rup- 
kalvių, Sakučių, Skėrių, Skir
vytės, Sugintų, šilmeižių, šy- 
lių, Tarvydų, Traksėdžių, Už- 
leknių, Vainuto, Vanagių, 
Verdainės, Vidgirių, Vyžių, 
Žemaitkiemio — Šilutės ap
skrities. \

VARNIŲ RAJONAS
(centras—Varnių miestas).
Į rajono sudėtį įjungti Var

nių miestą ir šias apylinkių 
Tarybas: Karklėnalių, Kar* 
klėnų, Pašilės — Kelmės ap
skrities; Dirgėlų, Gardiškės, 
Girvainių, Kaltinėnų, Laume
lių, Liiigeniškes, Nuomininkų, 
Paežerio, Pasausalio, Skaru
čių, šliužų — Rietavo apskri
ties; Barstėgų, Daukantų, 
Drobūkščių, Eidžiotų, Goma- 
lių, Janapolės, Kujainių, Kur
šių, Lenkalių, ISĮevavdėn^, Pa- 
lūksčio, Pavandenio, Pilieti
nės, šauklių, Vismajdų—Tel
šių* apskrities.

ly. ŠIAULIŲ SRITIS
Srities sudėtyje Šiaulių ir. 

Panevėžio miestai ir šię kai
miškieji rajonai; '

AKMENĖS RAJONAS 
(centras—Akmenės miestelis)

' Į rajono sudėtį įjungti šias- 
apylinkių Tarybas: Avižlių, 
Balsių, Barvydžių,’ Dauginių, 
Draginių, "‘Gumbakių, Kairiš

kiškių, Žemaitkiemio, Žukų— 
Pagėgių apskrities; Margis- 
kių, Sartininkų, Trumpininkų 
—Tauragės apskrities.

PLUNGĖS RAJONAS 
(centras—Plungės miestas)

p rajono sudėtį įjungti Plun
ges miestą ir -šias apylinkių 
Tarybas : Aleksandravo—Kre
tingos apskrities; Alksnėnų, 
Alsėdžių, Babrungėnų, Did- 
vyčių, Dišlių, Gondingos, 
Grumblių, Jogaudų, Karklė
nų, Kontaučių, Kulių, Luknė- 
nų, Mastaičių, Mažiavų, Mi- 
šėnų, Mi’žuikų, Nausodžio, 
Paukštakių, Platai; ių, Reiš
kiu, Skirpsčių, Stalgėnų, Sta- 
nelių, Stirbaičių, Truikių, Už
lieknio. šėmulių. V i esto venų, 
Vilkaičių, žlibinų — Plungės 
apskrities.

PRIEKULĖS RAJONAS 
(centras—Priekulės miestas)

1 rajono sudėtį įjungti Prie
kulės miestą ir šias apylinkių 
'Tarybas : . Aglonėnų, Aisėnų, 
Baisūnų, Bruožiu, Dituvos, 
Lankupių, Liepaičių, Mataičių,

RIETAVO RAJONAS
(centras—Rietavo miestas)
Į rajono sudėti įjungti Rie

tavo miestą ir šias apylinkių 
Tarybas: Endriejavo, Kintri- 
mų, Pažvelsio, šlepštikų —- 
Klaipėdos apskrities; Alko, 
Bubėnų, Dalgų, Daugėdų, 
Kantautų, Labardžių, • Lauku
vos. Lapaičių, Panavadžio, 
PelaiČių, Piaulių, Pupsiu, 
Rensčių, Sarvyčių, Skabomi, 
Stirbiškių, Stumbrių, Tauravo, 
Tverų, Užupių, Vaitkaičių, 
Vatušių, Vitkelių, žadvainių 
—Rietavo apskrities; Medin
gėnų, Plauskinių, Užpelių — 
Tekšiu apskrities.

SALANTŲ RAJONAS
(centras—Salante; miestas)

T rajono sudėti įjungti Sa
lantų miestą ir šias apylinkių 
Tarybas: Bargalio, Erlėnų, 
Gargždelės, Grūšlaukės, Im
barės, Juodupėnų, Kalnalio, 
Kūlupėnų, Laivių, Menčių, 
Nasrėnų, Prialgavos, Selenių,
Stropelių, Tūzų, šauklių, Vin- 

i deikių — Kretingos apskri
ties; Dovainių, Gintališkės, 
j Mačiukų, Notėnų, Platelių, 
Į Šateikių,, Virkšų — Plungės 
j apskrities.

SEDOS RAJONAS
(centras—Sedos miestas)

T rajono sudėtį Įjungti Se
dos miestą ir šias apylinkių 
Tarybas: Barstyčių, Gailaičių, 
Giedrimų, Gudalių, Ylakių, 

iKalniju, Kalvaičiu, Ketūnų, 
Kulšėnų, Luobos, Mažaiči.ų, 
Margininkų, Osteikių, Pabra- 
(įumės. Padagų, Paparčių, Pa
šilės, Paežerės, Puokės, Rača- 

j lių, Renavos, Skliaustės, Stri- 
; piuiu, Užbradumes, Užežerės, 
; Vyžančių, Židikų — Mažeikių 
i apskrities; Gedrimų, Gegrė- 
i nu, Kalvarijos, Rotinėnų, žar
nelės — Plungės apskrities.

SKAUDVILĖS RAJONAS 
(centras—Skaudvilės miestas)

J rajono sudėtį Įjungti 
Skaudvilės miestą ir šias apy
linkių Tarybas: Eržvilko, Fer
mų, Gabšiškių, Kartupių, Ope- 
niškių, Pašaltuonio, Rimšų — 
Jurbarko apskrities; Balčių, 
Lygių, Mosteikių, Nemakščių, 
Pabalčiy, Smulkių, Sugintų, 
Žalpių, žvirgždės — Raseinių 
apskrities; Adakavo, Batakių, 
Būgų, čiuteikių, Gedgaudiš- 
kės, Girdiškės, Keterių, Ko
šių,. Kušleikių, Mockaičių, Ož- 
nugario, Paežerio, Petkaičių, 
Poškos, Pužų, Stėgvilų, Stul
gių, Upynos. Vaidilų, Varlau
kio — Tauragės apskrities.

SKUODO RAJONAS 
(centras—Skuodo miestas) 
J rajono sudėt) Įjungti Skuo

do miestą ir šias apylinkių 
'Tarybas: Aleksandrijos, Ars- 
ilos, Budrių, Daukšių, Kauko

kių, Klaišių, Maldenių, Papi
lės, Rudausių, šiaudinės, Ur- 
bonaičių, Vienrankių — Kur
šėnų apskrities; Akmenės, Al
kiškių, Boguslavos, Gailaičių, 
Gudų, Karpėnų, Kivylių, Kly
kolių, Medemrodės, Menčiih 
Montartiškių, Padvarėlių, Pa- 
kalupės, Pakamanių, Pakem- 
pynių, Pakliaupės, Palnosų, 
Purvėnų, Sablauskių, Sugin
čių, Svirkančių, Viekšnių, ži
bikų—Mažeikių apskrities.

BIRŽŲ RAJONAS į
(centras—Biržų miestas) Į
Į rajono sudėtį Įjungti Bir

žų miestą, miesto tipo gyven
vietę Likėnus ir šias apylinkių 
Tarybas: Ageniškio, Angli- 
ninkų, Bečiūnų, Bobėnų, čė- 
niškių, Dirvonakių, Geidžiū
nų, Gulbinų,' Juodžionių, Ka- 
šeliškių, Kirdonių, Klausučių, i 
Kuldūnų, Leitiškių, Lyglau
kiu, Mažutiškių, Naujikų, Ne
munėlio - Radviliškio, Obelau- 
kių, Pasvaliečių, Pelaniškių, 

j Pundurių, Ripeikių, Skrebiš- 
i kio, Smilgių, Sodeliškių, Svi- 
džių, šleideriškio, šnikščių, 
Tabokinės, Užušilių — Biržų 
apsk rities.

DOTNUVOS RAJONAS 
(centras—Dotnuvos 

miestelis)
I rajono sudėtį įjūngti šias 

apylinkių Tarybas: Antuša- 
vos, Aušros, Ažytėnų, Ąžuo
laičių, Beržų, Bučionių, Bur- 
velių, Daškonįų, Digraičių, 
Dotnuvos, Dotnuvos akad., 
Dovydiškio, Gudžiūnų? Jaugi- 
lių, Kalnaberžės, Krakių, Ma
čiūnų, Margininkų, Marini po
lio, Medininkų, Meironiškio, 
"Mištautų, Montviliškio, Naujų 
Bakainių, Paberžės, Padotnu- 
vio, Pajėslio, Pašušvio, Pilio- 
nių, Pilsupių, Ramėnų, Sur
viliškio, Siitkūnų, šilainėlių, 
Šlapaberžės, š v e n tibarsčio, 
Urniežių, Užlipęs — Kėdainių 
apskrities; Aukštuolių, Kami
nėlių, Mciliškių, Vaitiekūnų— 
—Radviliškio apskrities.

JONIŠKĖLIO RAJONAS
(centras —J oniškėlio miestas)

J rajono sudėtį įjungti Jo
niškėlio miestą ir šias apylin- 

j kių Tarybas : A žagų —~ Pane
vėžio apskrities; Adoma vos, 
Dičiūnų, Gailionių, Gegužy- 
nės, Gružių, Gustonių, Jaku- 
bonių, Jociūnų, Jurgėnų, Kat
kumi, Kriaušiškių, K'riklėnių, 
Maldučionių, Medikonių, Meš- 
kalaukio, Mickeliūnų, Mitkų, 
Pabuojų, Pazūkų, Pumpėnų, 
Pušaloto, Rimkūnų, Sabonių, 
Skaisgirių; Smilgelių, Stum- 
briškio, švobiškio, Talkonių, 
Valdeikių, Vidūnų, Vilkiškio 
—Pasvalio apskrities.

JONIŠKIO RAJONAS 
(centras-—'Joniškio miestas)
| rajono sudėtį įjungti Jo

niškio miestą ir šias apylinkių 
Tarybas: Andrašiūnų, Ber
iančių, Blauzdžiūnų, Bučiūnų, 
Daunora vos, Duobėdžių, Gaš- 
čiūnų, Gataučių, Gudaičių, 
Kriukų, Kriukų m., Latveliš- 
kiii, Linkaičių, Maldenių, Mie- 
laičių, Nociūnų, Paudruvės, 
Pociūnų, Skribakių, Svirpliai, 
šlapakių, Veiksiu, žadvaijmų,, 
—Joniškio apskrities; Barysių, 
Beržėnų, Rūdiškių, Sįripeiklų,, 
Stupurų — Šiaulių apskrities.

KELMĖS RAJONAS 
(centras—Kelmės miestas)
I rajono sudėtį įjungti Kel

mės miestą ir šias apylinkių 
Tarybas: Adomaičių, Daūjo- 
čių, Galinių, GinioČių, Grim- 
zių, Kerkasių, Kražių, Koke
čių, Kušleikių, Lenkvičių, Lin- 
kaučių, Liolių, Lyvoniškių, 
Maironių, Noruišių, Paduby
sio, Pakievės, Pakražančio, 
Paliepsiu, Pluščių, Verpenos- 
Kelmės apskrities.

KUPIŠKIO RAJONAS 
(centras—Kupiškio miestas)
Į rajono sudėtį įjungti Ku

piškio miestą ir šias apylinkių 
Tarybas: Adomynės, Biliūnų,. 
BUgailiškių, Buivėnų, Butėnų, 
Dauk*učių, Dvariškių, Gaiga- 
lių, Jokūbiškių, Juodupėnų, 
Jutkonių, Kuo$ėnų, Laičių, 
Laukelių, Mažionių, Mieliūnų, 
Nociūnų, Noriūnų, Papilių, 
Paviešinčiu, Punkiškių, Pupo-

nių, Račiupėnų, Subačiaus, 
Svydenių, šalteriių, Šimonių, 
Tatkonių, Terpeikių. Vadiivų, 
Vėžionių, Vidugirių — Kupiš
kio apskrities.

KURŠĖNŲ RAJONAS 
(centras—Kuršėnų miestas)

Į rajono sudėtį įjungti Kur- 
' • .šėnų mieste ir šias apylinkių 

Tarybas: Auksučių, Bįliūniš- 
kių, Buišų, čibirikų, Dirmei
kių, Dirvonėnų. Drąsučių, 
Gergždelių, Giriškių, Jųodėjų, 
Leilėnų, Micaičių, Mickišk?s, 
Norvaišių, Pakubelių, Pakšte
liu, Pakumulšių, Pamockės, 
Papeikiu, Pažižmėlių, Raudė
nų, $takminių, Svirbučių, Tau- 
čių, Tryškių I, Tryškių II — 
Kuršėnų apskrities.

LINKUVOS RAJONAS .
(centras—Linkuvos miestas)
Į rajono • sudėtį įjungti Lin

kuvos miestą ir šias apylin
kių Tarybas: Baltausių, Bli- 
konių, Daugalonių, Diržių, 
Draudelių, Gaižūnų, Gedžiū- 
nų, Gelčių, Gudžiūnų, Guosta- 
galio, Kairelių, Lauksodžio, 
Lumbelių, Megučionių, Miežiš
kių, Noreikių, Pašvitinio, Pe
laniškių, Rimdžiūnų, SteigVi- 

"lių, Veselkiškių, Žeimelio I, 
Žeimelio II — Joniškio ap
skrities; Butniūnų, Dvaralau- 
kių, Iciūnų, Kiburių, Staška- 
viečių, šalaikonių, Vaškų, 
žvirblinių — Pasvalio apskri
ties.

OBELIŲ RAJONAS 
(centras—Obelių miestelis)
Į rajono sudėtį įjungti šias 

apylinkių Tarybas: Aleksan
dravėlės, Bagdoniškio, Bajo
rų, Ignotiškio, Kreščionių, 
Kumpoliškib, Lukštų, Mielo- 
nų, Neršionių, Norkūnų, Obe
lių, Papilių, Rubikių, Sama
nių, Strepeikių, Švobiškio, Vy- 
žeičių, -Zarinkiškio, Zibolių— 
Rokiškio apskrities: Antaza
vės, Kumpuolių, Suvieko 1, 
Suvieko II, Šniukštų, Zirnajų 
— Zarasų apskrities.

PAKRUOJO RAJONAS 
(centras—Pakruojo miestas)

I rajono sudėjtį įjungti Pa
kruojo miestą ir šias apylin
kių Tarybas: Mikniūnų, Tito- 
nių—Joniškio apskrities; Der- 
velių, Gesvių, Gikonių, MaL 
džiūnų, Mediniškių, Meldinių, 
Rozalimo, Valainių,. Zigman- 
tiškio' — Radviliškio apskri
ties; Akmenėlių, Balsių, Bei- 
noraičių, Dargužiu, Joniškai- 
čių, Kapčiūnų, Kauksnujų, 
Klovainių, Laipuskių, Lygu
mų, Poškėčių, Stačiūnų, Sut- 
kūnų, Telišionių, Vilūnaičių— 
Šiaulių apskrities.

PANDĖLIO RAJONAS 
(centras—Pandėlio miestelis)

Į rajono sudėtį įjungti šias 
apylinkių Tarybas: Jakniūnų, 
Kraštų, Kučgalio, Mažuikių, 
Melaišių, Papilio, Papiškių — 
Biržų apskrities; Jaučiapie- 
vio, Laičių, Skapiškio—Kupiš
kio apskrities: Aukštadvario, 
Buvydžių, Čedasų, Gudelių, 
Kazliškio, Kvetkų, Lebedžių, 
Medikių, Naujasodės, Palie
pio, Pandėlio, Panemunio, 
Raikėnų^ Sriubiškių, Suvainiš
kio, šekštininky — Rokiškio 
apskrities.

PANEVĖŽIO RAJONAS 
(centras—-Panevėžio miestas)

Į rajono sudėtį įjungti šias 
apylinkių Tarybas: Bygailių, 
Pakryžių, Tiltagalių — ' Ku
piškio apskrities; Bajoriškių, 
Berčiūnų, Biliūnų, Bliūdžiu, 
Čyplių, Degionių, Genėtinių, 
Gustonių, Kabelių, Karsakiš
kio, Karūžiškių, Klepšių, Kul
bių, Maženių, Miežiškių, Mic- 
kiemės, Molainių, Namiškių, 
Narbutų, Naujikų, Nausėdėsf 
Naujamiesčio, Pajuodžiu, Pa- 
kuodęiupių; Paliūniškio, Pa- 
žagieilių, Pinfavos, Pučekų, 
Ragaudžių, Sargėnų, Spira
kių,. Stanionių,- Strulionių,. 
Uliūnų, Upytės, Vadaktėlių, 
Vaivadų, Velžio, Vilkelių, Vy- 
borių—Panevėžio apskrities.

PASVALIO RAJONAS 
(centras—Pasvalio miestas)
I rajono šudėtį įjungti Pa-

4pu$l.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 24, 1950

svalio miestą ir šias apylinkių 
Tarybas: Kiemėnų, Kiburių, 
Kubiliūnų, Manikūnų, Narna- 
jūnų, Ramužių,' Saločių, Sau- 
dogalos, Žadeikonių — Biržų 
apskrities; Berklainių, Daujė- 
nu, Daukniūnu, Daukšių, Do- 
niliškių, Girsudų, Gulbinėnų, 
Krinčino, Ličiūnų, Liukpetrių, 
Medinių, Migonių, Norių, Par- 
valkų, Papyvesių, Porijų.Puo- 
džiųj Raubonių, Smilgių, Sta
čiūnų, Šimonių, Talačkonių, 
Tetirvinu, Trečionių — Pa
svalio apskrities.

RADVILIŠKIO RAJONAS 
(centras—Radviliškio miestas)

Į rajono sudėtį įjungti Rad
viliškio miestą ir siąs apylinkių 
Tarybas: Aukštelkų, Baro- 
niškiu, Giedraičiu. • Ginču, Ja
saičių, Jukniškių. Kaneivaičių, 
Kudinų, Kunigiškių, Legečių, 
Liepiškių, Pašušvio, Piktonių, 
Ramoškių, Sadūnų, Spičių, 
Šaukoto, kiaulaičių, Šiaulėnų, 
Vališkių, Vismantų, Vosko- 
nių, Žeimių, Žinėnų — Radvi
liškio apskrities.

RAMYGALOS RAJONAS
( centras—Ramygalos 

miestelis)
į rajono sudėtį įjungti šias 

apylinkių Tarybas: Okainių, 
Paežerių, Vidulaukio, — Kė
dainių apskrities; Alančių, 
A u k š t a d vario, Barklainių, 
Bartkumi, Butrimonių, Duba- 
rų, Ėriškių, Ibutonių, Iciūnų, 
Jotainėlių, Jotainių, Kartonų, 
Krekenavos, Kurgulų, Kuršių, 
Kutronių, Laukagalių, Likė
nų, Lingerie, Mikėnų, Minge- 
lionių, Papiškių, Pasodėlės, 
Pauslojo, Pašilių, Petriškių, 
Radviliškio, Ramygalos. Ste
bėk ių I (Truskavosvalsčiaus), 
Stebėkių II (Vadoklių valse.), 
šambalionių, šilu, Šukionių, 
Šventupiu, Truskavos, žemon- 
tiškių. žudžių — Panevėžio 
apskrities; Pagirio, Runeikių, 
Vaiškonių, žižmių — Ukmer
gės apskrities.

ROKIŠKIO RAJONAS
(certtras—Rokiškio miestas)
Į rajono sudėtį Įjungti Ro- 

I kiškio miestą ir šias apylinkių 
Į Tarybas: Baraišių, Cibėlių, 
čeičiu, Deksnių, Didsodės, 

Į Duokiškio,, Juodupės, Kaina- 
jėlių, Kamajų, 'Laibgalių, Lau
kagalių, Maineivių, Mickūnų, 
Onuškio, Panemunėlio, Pa
nemunėlio st., Ragelių, Ry- 
b o k ų , R o bli,ų, Rlokiškio,
Rūdžių, Salų, . Sėly n ės,
Sodelių, šetekšnių, Užuba-
lių; Vaitkūnų, Verksnionių, 
žiobiškio, žliu'bų -— Roldškio

I apskrities.
ŠEDUVOS RAJONAS

(centras—Šeduvos miestas)
I rajono sudėtį įjungti Še

duvos miestą ir šias apylin
kių Tarybas: Devinduonių, 
Gražiškių, Pociūnėlių — Kė
dainių apskrities; Beinoravos, 
Birželių, Kiaužėrių, Kundrė- 
nų, Kūrio, Labos, Mondeikių, 
Ožaičių,' Rūkonių, Sidabravo, 
Smilgių, Vabalių, Vadaktų, 
Valdlikių — Panevėžio ap
skrities; Alksnupių, Augme
nų, čelkių, Baisogalos, Grille 
kiškio, Juodžių, Kubiliūnų, 
Paežerių, Pakalniškių, Pakir- 
šinio, Pavartyčių, Palonų, 
Pyastavonių, Puipių, Raginė- 
nų, Skėmių, Šeduvos I, Šedu
vos" II, Šilaikonių, Vaidulonių, 
VaiŽgų, Vakarų, Vėriškių, Ži
bartu — 'Radviliškio apskri
ties.

ŠIAULIŲ RAJONAS 
(centras-—‘Šiaulių miestas)
Į rajono sudėtį įjungti šias 

apylinkių Tarybas: Aukštel- 
kės, Aukštuolių, Bazilionų, 
Bertužių, Bridų, Daunorų, 
Dausiškių, Džuikų, Gavenai- 
čii^, GilVyČių, Gruzdžių., Jad-' 

i vygavos, Jonelaičių, Kairių, 
Karvazų, Kirbaičių, Kurtuvė
nų, Kužių, Leporių, Lingailių, 
Lukošaičių, Lukšių, Lūpaičių, 
Meškuičių, Narušaičių, Nor
kūnų, Pakapės, Pašiaušės, Se- 
reikių, Skurvių, šapnagių, 
Šiupylių, Valdomų, Verbūni), 
Vijurkų, Vinkšnėnų — Šiaulių 
apskrities. r

'(Tąsa ant 5 pusi.)



NAUJAS TARYBŲ LIETUVOS ADMINISTRACINIS-
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(Tąsa nuo 4-to nusl.) 
TYTUVĖNŲ RAJONAS

J rajono sudėtį įjungti šias 
apylinkių Tarybas: Gailių, 
Girininkų, Gumbinės, Jogeliš
kęs, Kubilių, Mockaičin, Pa
gryžuvio, Pašakarnio, Pavi- 
gailių, Pivoraičių. šadbarų, 
Tytuvėnų, Tolučių — Kelmės 
apskrities; Bulavėnų, Kepur
ninkų, Lyduvėnų, Maižiškių, 
Medsodžių, Pyragių, Rekšuių, 
Šiluvos, Tverijoniškių. Vaikš- 
taičiu, Vainotiškių, Zopelskių,
Žaiginio. — Raseinių apskri- bučių, 
ties; Kiaunorių — Šiaulių ap- Kiburių, 
skrities.

! Bakšėnų, Buožių,
• Gataučių, Jasiuiiškių, Kupre-
1 liškio, LebeniŠkių, Meiliūnų, 
Nat iškili, Račgalių, Sabuliš- 
kių, Strazdžių, Šukionių, Ža
deikių — Biržų apskrities;

Čypenų, 1 dą, Skaudvilę, Skuodą, Sma-I VIII. Pavesti Lietuvos TS1> 
liniukus, ' šakius, švenčione- j Ministrų Tarybai pat< 
liūs, Švenčionis, Šeduvą, šilu-'tuvos 
tę, Širvintas, Tauragę, Telšius, I Tarybos Prezidiumui 

Trakus, Ukmergę, Uteną, Va- ti sričių 
balninką, Varėną, Varnius

n. j. Man,, mašina bu3 pii Didinamos anglį-amerikony 
na, o gal dar kai kas ir busą 
sumanys organizuot. Jau pra
nešta, kad dipukai pi kietuos

I pikniką, taL-ln/s labai svarbu

| pamatyt, kaip tie hitleriški 
galvąriezai atrodo. Nepasili
kite nei vienas namie, važiuo- 

masiniai.
V. J .Stankus.

armijos vakartį Vokietijoj
Berlin. — Rytinės Berly

no dalies laikraščiai rašo, 
kad Amerika, Anglija ir 
Franci j a šiemet atsiųs dar 

i 150,000 savo kariuomenės į 
i vakarų Vokietiją. Tatai su
žinota iš anglų -valdininkų 
Bonne, vakarinės Vokieti
jos sostinės^

. ----------- s—
Brazilijos policija medžioja 
komunistų vadą

Rio de Janeiro. — Brazi- • 
Ii jos policija ieško areštuot 
komunistu vada Luisa Car- 
losą Prestes. Pasakoja, kad 

i Prestes šaukęs darbininkus 
į sukilti prieš valdžią.

T—----- ;------
Washington. — Genero

las MacArthur savo laiške 
Amerikinių Veteranų ko- 
mandieriui Haroldui Rušell 
sako, kad “reikėtų atkurti 
Japonijos armiją, jeigu 
japonam gręstų užpuolimą 
pavojus” iš komunistų pu
sės. 1

Apie Įvykusi LDS kuopų 
pikniką

LDS kuojiu piknikas, įvykęs 
š. m. rugpiūčio 13 d., Linden, 
N. J., praėjo pasekmingai. 
Jis buvo ruoštas LDS 3-čiosios 
apskrities iniciatyva. Tos LDS 
kuopos, <New Jersey ir New 

. Yorke, kurios norėjo, galėjo 
pasinaudoti ir paturtinti savo 

į iždus'.
Trumpa programa susidarė 

į iš kalbos ir šokių kontesto 
, Kalbėjo R. Mizara, LDS pre- 
■ zidentas, apie Lietuvių Darbi- 
I ninku Susivienijimą, raginda- 
i mas visus stoti i LDS, nes 
praejusis seimas padarė ge
rų lengvatų visiems naujai | 
įsto j a utiems ž m o n ė m s.

Šokių konteste už geriaus’ ! 
polkos šokimą laimėjo $3.00 

' Vytautas Paškevičius ir 
Mičulen, už valcą $2.0( 
miją laimėjo Mr. ir 
Paczkowski.

TS I v A u k š č ia u si osios 
tvirtin- 

ir rajonų vykdomųjų 
komitetų sudėtis darbui sričių 

Vievį, Vilkaviškį, Vilkiją, Vir-Į ir kaimiškųjų rajonų teritori- 
balį, Zarasus, Žagarę, o taip joje organizuoti iki bus išrink-i 
pat Naujos Vilnios miestą tos vietinės Darbo žmonių de-į 
pertvarkyti i rajono priklau
somybės miestus.

VI. Ryšium su sudarymu į 
Naujos Vilnios kainiiškojo 
rajono su centru Naujus Vil
nios mieste Ifkviduoti Vilniaus' 
miesto Naujos Vilnios rajoną. !

VII. Pateikti Lietuvos TSR 
Aukščiausiajai Tarybai tvir
tinti atitinkamų Lie t u v o s 
TSR Konstitucijos straipsnių

iškylančius i’.v-;
Pleikių, Saunorių ^ium su šiuo įsaku.

Prūselių, Sodelių — Kupiškio 
apskrities.

ŽAGARĖS RAJONAS

TROŠKŪNŲ RAJONAS

apylinkių 
Latavėnų, 
žioniu. 
Vaidlonių.
girių

Grybulių,

Troškūnų, L’mėnų, 
Vašiokėnų, Vidu- 

- Anykščių apskrities; 
ių. Griežionių, Laičių,

(centras—Žagarės miestas)
1 rajono sudėtį įjungti Ža

garės miestą ir šias apylinkių 
: Alsių, Dilbinų, Gim- 
Juodeikių, Juškaičių, 

, Laukaičių, Maže
lių, Pabalių, Petraičių, Seno
sios Žagarės, Skaistgirio, Stun
gių, Toliočių, žiūriu — Joniš
kio apskrities; Baužų, Kruo-'pakeitimus, 
pi u, 
H, Snaigių, šliupščių, Viliočių : 
— Kuršėnų apskrities; Kerd
žių, Vegerių — Mažeikiu ap-' 
skrit.ies; Piktuižiu, Suveikiu, i 
Šakynos, Šelvėnų — Šiaulių.

A u kčiausiosios
T a ry bos P r e z i d i 11 m o 

Pirmininkas
J. PALECKIS

Lietuvos TSR
A u kščiausiosios

T a r y b o s P r e z i d i u m o 
Sekretorius

S. PUPEIKIS
Vilnius, 1950 m. birželio 20 d

WORCESTER, MASS.
01 g e 
pro- 
Mrs.

kite

Cbicagos Žinios
Swiftas ir unija

Prunciškių, Surdegio. Užuba 
lių. Viešintu, žudžgalio — 
Kupiškio apskrities; Alukėnų 
Jačiūnų, Kirmėlių. Klaibūnų 
Krityžės, Levi 
kiu. Raguvėlė: 
kiškio, Užum 
vėžio apskriti!

UŽVENČIO RAJONAS

JI. Likviduoti esamąjį ad
ministracinį - teritorini Lietu
vos TSR padalijimą i apskri
tis ir vžblsčius. •

kuopos

miestą

sudėt i i jUDgt i

. Ro-Į ūkini centrą su savo atskiru
Pane-1 biudžetu ir priskirti jį respu-

i Plikinės priklausomybės mies-
I tų kategorijai.

IV.. Respublikinės priklauso- 
mvbčs miestus:

si rod e 
ir kuopomis 
gyvavimą

Dubėnų, Gorainių 
kitą Junkilų, KM n 
nių, La bu n a vėl ės 
Minu pi ii. 
šlapgirio, 
Vitsodžio. 
apskrities 
vonėnų.

G u d m o n i š

Kauną, K lai
žiau liūs per- 
nriklausomy-

plūkia usom.v

ViekŠneliu

Volungių — Kelmės 
Dir- 

L nokės,Gintenių, 
šatri ios,

B i rž us, D rusk i n in k us.
Eišiškes, Ignaliną, 
Joniškėli. Joniškį, 
Kaišiadoris, Kalva- 

Kėdainius, 
Kretingą,

MŪ.SŲ NAUJIENOS
i’pjūčio 13 d. LLD 11 
susirinkime P. šušas 

platų .ir gerą raportą 
suvažiavimo, čia pa- 

kad LLD auga nariais 
ir per 35 metų

LLD daug nuveikė 
visuomeninio kultūrinio ir ap
švietus darbo. LLD tur virš 
5,000 narių. ' Tai vienatinė 
apšvietos draugija lietuvių iš
eivijoje. Kiekvienas, gerbian
tis apšvietą, tuoj turėtų į šią 
garbingą Literatūros Draugi
ją įsirašyti; duokle tik $2 per 
metus. Ež ją gausit kas me
tai LLD išleistas knygas ir 

mėnesiai žurnalą “Švie-

I dainų, muzikos , įr šokių 
gramą. Mokyklos pi 
rugpjūčio l‘> d. Aido Choras, 
v a d o v aujamas Josephinos 
K.arsokienes, sudainavo kele
tą labai gražių dainelių, ati

darydamas programą piknike.
( Mokytoja draugė Karsokiene j nj

pro

Svečių piKniKc buvo ir is 
toliau, tai jaunieji Ražanska’ 
iš Detroit, Mich.

Mėsos darbininkų
(CIO) turi 30,000 savo 
dirbančių Swifto įmonėse. Chi- 
cagos įmonėj dirba 3,500.

Amerikos Darbo Federaci
ja turi Swifto įmonėje 10,- 
000 savo nariu. 

!
Abi unijos—Federacija ir 

CIO—pradėjo derybas su 
kom panija.

Nors- kontraktas su kompa
nija pašibaigė praėjusį penk- 

. tadienį, bet unijistai sutiko 
dirbti dar tūlą laiką, iki bus

unija 
nariu,

kas

dirbo: O. 
kūnienė,

Vertelienė, M.
I . Vaičionienė, 
M. Bali Vinaitė

bortelis. P. Poškus. 
D. Martin, P. Vaz-

Apie derybas su Wilson ir 
Cudahy kompanijomis dar 
negirdėti. K.

! sveikinami už tokį gražų dai
navimą. Gyvuokit, gerbiami 
dainininkės ir dainininkai ir 
drauge Karsokiene!

j vyrų : J.
; P. Taras.
. nis, G. k
i rius, D. 1

-Visiems nuoširdžią padėką

S k-a i-

Pikniko Rengimo Komisija

Negali apsieiti be nuodu
Jauna porelė — Elizabeth 

Walters, 21 motų, ir jos vy- 
| ras' .John. 22 metų — pri
sipažino apvogę 12-ką ga
soline stočių. Jie tąi dare

PRANEŠIMAI
PATERSON, N. J.

Piknikas ir Šokiai.
Į Rengia bendrai Rusų ir Lenkų 
I.W.O. ir Lietuvių ALDLD 84 kp.

I Sekmadieni, Rugpjūčio 27-tą, 1950, 
2 P. M. Rusų Parke, West Pater- 

i son, N. J.
nuodu. Moteris imanti po 12 I „■iPateis»n0 Įr ąP?1“** 

‘ . Į lietuviai esate maloniai kviečiami
kapsuliu heroino kasdien, o ; dalyvauti šiame bendrame piknike 
vyras—po šešis. Jiems rei-įir linksmai laiką praleisti ant tyro 
kia po $18 i diena vien už'oro’ kur R^ite skanių užkandžių 

į 1 • - ir įvairių gėrimų, taipgi galėsite’pa-
I nuodus. įsišokti prie geros muzikos.
i ‘ Apsvaigę nuodais, darbo Į KELRODIS: Paimkite Bušą No. 
į negali palaikyti, tai prisiėjo

mokyklos žinių parašys Mil- 
I dred Stensler, Byronas, Siur- 
ba ir kiti. Manau, bus daug 
geriau išgirsti ir pasiskaityt! 
iš pačios mokyklos širdies. 
Tik' tiek galiu pasakyti, kad 
šiemet yra daug daugiau stu
dentų, negu pernai, ir oras la
bai patogus šiam gražiam

k ________

VIETINĖS ŽINIOS

numeriu 631 Walnut gat- 
šauniai gyvuoja Lietuvių | 

Piliečių Klubas.
gą plačiai pasikalbėti su klu
bo gaspadorium K. C. Strau
blį. Ant kiek mes pamename, 
klubui čarteris išgautas prieš 
25 metus. Pirmuosius 10 
metų klubas silpnai gyvavo, 
ant galo pakriko. O čarteris

o

4 ant Market St. ir išlipkite ant 
■ McBride Ave., 2 blokus pervažiavę 
i High Bridge. Taipgi ir su autęmobi- 
į liais atvažiavę j Patersoną klauski- 
' te McBride Ave., West Paterson 
; High Bridge. Pravažiavę du blokus 
I nuo High Bridge, sukite po kairei, 

Chicagojc yra j ten rasite ir pikniką. —■ Įžanga 60 
Jie biaui’iai iccntų yijataL (160-161)

nuodų

Ar pasiseks) jaunai porai iš 
Turėjau pro-| sigydyti nuo t\« 

teks pamatyti, 
mingu žmonių 
didelis skaičius.

Dusetas,
Jonavą,
Jurbarką,
riją, Kazlų Rūd.n, 1
Kelmę, Kybartus,

Naumiestį,
Lazdijus, Lentvarį, 
Marijampolę, Ma- 

P a b ra de, P ageg i u s,

K u d irk os

VABALNINKO RAJONAS j 
(centras—Vabalninko 

miestas)
į rajono sudėt] įjungti Va- Pluhgę,

L in k u va,

Pakruojį,

Laisvės piknikas Maynarde 
šiemet buvo pasekmingas 

daug daugiau žmonių daly
vavo, negu pernai. Kitais mo

kais piknikas taipgi įvyks 

Maynarde.

i ir
I .ir t CLIFFSIDE, N. J.

Didelis ir Linksmasiesaužsiimančių . 
jiems Po 60
i metus. Ogi

Piknikas.
S. Janulis sakė, gavo d pre

numeratas Kaškaičio eileraš- 
jčių knygai.

Čia noriu pranešti, kad 
■ worcesterieciai ruošiasi skait
lingai dvasiniai dalyvauti Drį 

i-J. J. Kaškiaučiaus bankiete, 
10 «d„ 
Jau 6

milijonų dolerių Rengia Liet. Darb. Sus. 115 kuopa, 
tie nuodai, kaip 

matome, vc- 
jr kitu k ri

Rugpjūčio
207

Sekmadienį, 27 dieną 
(August), 1950. Hcrm Grove, 
Walker St., Cliffside Park, N. J. Bus 
skanių valgių ir visokių gėrimų. Šo
kiam gros garsi muzika. Mj?s užti- 
krinam visus, kad atsilankę turėsit 
daug linksmumo ir pasimatysit su 
savo draugais, nes svečių turėsim 
iš visų tolimesnių vietų. Prašidės 1 
vai. po pietų ir iki...? Įžanga 50c.

(159-161)

iš šio pavyzdžio 
da prie vagysčių 
minalysčių.

★

Pasikorė lietuviu

Vasarinė vakaciju mokykla 
dalyvavo Gintarų žemės Ra
dijo pusvalandyj su gražio-

Pasvalį, 
Prienus,

balninko miestą ir šias apy- Radviliškį, Raseinius, Rietavą, 
linkių Tarybas: Alizavos, Rokiškį, Rusnę, Salantus, Se-! mis dairiomis ir davė šaunią

Priekulę

num nma ; kuris lįvyks rugsėjo 
j Richmond Hill, N. Y. 
į ti kieta i parduoti.

SBIJWOS PIICNIKBS.
Rengia LLD 3-čios ir LDS 5-tos Apskritys

Sekmadienį Rugpjūčio 27 Auginsi, 1950
LIETUVIU DARŽE

Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

S k a i či a u k o r es p o n d e n c i j ą
rugpjūčio 10 d. Laisves bto, 
151 iš T>. S- ir D. B. draugijos 
susirinkimo, kur pasirašo 
‘ ‘ Draugi j os N arys. ’ ’ Rašo : 
“Vice pirmininkas, keleivinio 
plauko nusistatymo,” beren
kant naują p i r m i n į n k ą , 
“barkšt su • kūjeliu į stalą ir 
pareiškia, kad Norvaiša iš
rinktas aklamacijos būdu.” 
Tiesa, pirmininkas buvo ren
kamas iš 2 kandidatų, 
noriu pastebėti, kad nei
pirmininkas, nei naujai iš
rinktas pirmininkas nėra-Ke
leivio skaitytojai. Kam pa
žeminti mūsų dienraštį, 
šaut, kas kokio plauko 

Į Daugiau draugiškumo, 
ermyderių spaudoj!

! a č i a u i i

Prieš porą metų da- 
erdvi ‘salė su mo

kiu bm 
apie 38

čia

vai. po

iš Waterbury, Conn., Gertrude Ulinskas, dir.

Programoje dalyvauja: Laisves Choras iš Hartford, Conn,, vadovybėje Wilma 
Hollis ir Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., vadovybėje Gertrude Ulinskas.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti šiame piknike!

ra-

o ne

M.

Cliffside, N. J
sekmadieni LDS kuopos 

piknikas
J a u n u m atome, k a d L D S 

115 kuopos piknikas šį sek
madienį, rugpjūčio 27 dM bug | 
didelis ir linksmas. šokiam 
gros naujai susidaręs Kriau
čiūno orkestras. Piknike ga
lėsite pasirinkt skirtingu ska
nių valgių ir gėrimų. Turėsi
te progą pasimatyti su savo 
pažįstamais iš visos šios pla- 

' šios apylinkės. Bus įvairiu 
i žaismių ir šiaip pasilinksmini
mui įvairenybių, kurių se
niau piknikuose nebūdavo.

Naujas parko gaspadorius 
Michaelson sūdą gražiau pa- 

'dabino ii; įrengė daugiau pa
togumų piknikieriams.' 
Įsitemykite antrašą: 
Grove, 207 Walker 
Palisade Ave.

Pradžia 1 vai. po
Kuopos

Ši

Tad
Herms

St., prie

pietų.
narys.

valgyklos savininką, 
pas jį jiš neprigijo. | 
stvėrėsi klaidas tai- I 

svt. Atgavę čarterį, nusisam
dę saliukę, ir klūbas pradėjo l 
augti, kaip ant mielių.

Kiek vėliau nusipirko namą, 
kuri pertaisė, aplopė. Klubas 
nariais pašoko'iki penkių šim
tu, kapitalas augo. Tačiau 
vietai dėl kelių šimtų buvo 
labai ankšta, stoka vietos, o ii 
t.vro oro. 
budavota
d e r n i š k a is i t a i s y m a i s. 
tai lėšavo maž daug 
tūkstančius dolerių.

Dabar klubas narių tui‘i apie 
vieną tūkstantį, didesne puse 
kitataučių. Narinė mokestis 
$1 į metus. Susirinkimai ve
dami lietuvių kalba. Nėra tai 
pašalpinis klubas, žodžiu sa
kant, bepartinis, kaip visiems 
pasilinksminimo vieta, tačiau 
labdaringumu ne paskutinis: 
reikale paremia streikierius, 
kultūrines draugijas ir savo 
narius, ištiktus nelaimės.

Prieš kiek laiko klubas di
džiuma balsų išbraukė 2 na
rius lietuvius. kurie dabar 
nusisamdę du advokatus ir 
provosis pa? teisėjus, kad pri
imtų juos atgal į klubą. Kažin 
kiek iš tų -pelų bus grūdų ?

Anksti ketvirtadienio ryte 
tas pasikoręs lietuvis Sta

nislovas Klimas, 3817xS. Eme
rald Ave. Velionis buvo apie 
55 metų amžiaus. Dirbo Ar- 

jmour mėsos įmonėj.
Klimo žmona mirė apie 9 

' metai .atgal, tad artimų gimi
nių prie savęs neturėjo. Ro- 

į dos, turėjo švogerką kitam 
j mieste. ,

J. J. Kaškiaučius, N. D 
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J 
HUmboldt 2-7964

jau devynios savaitės, kai 
j streikuoja apie trys tūkstan- 
■ čiai Ingersol Rand Co. dar
bininkų, po vadovyste United 
Electrical Workers unijos lo- 
kalo. 451/ Galo streikui ne
simato. Kompanija šapoj tu
ri pusėtmą būrį baltakalnie- 
rių - boselių, kurie reikalin- 

I giausius užsakymus išpildo, o

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 

į Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostoną 
I Broadway, Room 
vakarais.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

'armijos sunkvežimiai per pi-’ j 

kietininkų eiles įsibriauna ir Ą ©te 
išsiveža kas jiems yra,reikalin- 4
giausia. Kompanijos tikslas— 
sulaužyt elektrikierių uniją ir 
engti darbininkus, kaip jai pa- 

į tinka. Tačiau darbininkai lai
piosi vieningai iki pilno laime
li imo.

Rugsėjo 3 dieną visi rengiasi 
važiuot į Laisvės pikniką, į 
Philadelphiją. Vieta: 56 Cor
nell Ave,, Gloucester Heights,

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ s
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo-

mūsų

Liūdesio 
tęs prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir 
derniškai įruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
oaten kinti

1113 M t. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Libertyj Lith. Daily) — Ketv., Rugp- 24, 1950



NgwYorto^K02fe?inioi
Kriaučių klubiečių 
atydai

Rugpjūčio (August) 25 d 
Įvyks Kriaučių Neprigulrningo 
Klubo susirinkimas Lietuvių 
Amerikos Biliečių Klubo pa
talpoje, ?80 Union Avenue, 
kampas Stagg St., Brooklyne. 
Pradžia 7-30 vakare.

Didysis bankietas visai 
i arti — ar ruošiatės?

I

Dr. Jonui Kaškiaučiui pa
gerbti bankietas jau visai ne
toli tik biskeli daugiau,

Telegramo darbininkai priėmė Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
HELP WANTED—FEMALE

naujas sąlygas

Jamaica jaunuolis u
i sprukęs nuo karo

Ateina žinių iš kitų miestų, 
daktaro patrijotai 

atvažiuoti, 
žinia, bus 
2 vai. po

Auditorijoje,

jog geri 
rengiasi bankietan

Bankietas, kaip 
rugsėjo 10 dieną, 
pietų, Liberty
Richmond Hill, N. Y.

Gerbiamieji kriaučiai 
kriaučkos, ateikite visi, 
priklausote 
kriaučių klube ir turite
komitetą paskiausiais 
išduotas knygutes, 
tie, kurie seniai 
kriaučių klube, 
ateidami i 
penktadieni 
narystės
būsite įleisti

sisakyti visi dailės mylėtojai. 
Kaina—tik doleris.“

Iškilmių komitetas tikietus 
išsiuntinėjo ir jie yra platina- 
m i.

Jau visoje eilėje miestų Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus patrijotai 
tikietus Įsigijo, nors jiems 

bus atvykti bankie-
i 
pranešimų, jog

atvyks nemažai
Leonas Prūseika, rašydamas į svečių iš Massachusetts valsti-

per toli 
tau.

Gavome
I bankietan

apie valstijos, 
valstijos lie-

Dr. Jęnui Kaškiaučiui 
. . brooklvniečiai

ir 
kurie 

neprigulmingame , 
per

laikais 
Taipgi ir 

priklausote 
malonėkite

susirinkimą ši 
atsinešti klube 

knygutes, kitaip ne- 
i susirinkimą.

Šis kriaučių klubiečių pus
metinis susirinkimas yra šau
kiamas svarbiais klausimais, 
bus svarstomi ne vien tik bė- į 
gamieji reikalai, bet ir 
palaikymas ant toliau, 
kiekvieno priklausančio 
yra pareiga dalyvauti 
vykti minėtu laiku.

klubo 
Taigi, [ 
klube 
ir at

Kinijos tautinis birias 
New Ysrko rinkoje

Į New Yorką dabai’ veži
mais atgabenami Kinijos šmu- 
geĮninku nuo tos šalies žmo
nių ir iš Įstaigų sugrobti Ki
nijos istoriniai, tradiciniai, le
gendiniai meno turtai. Stam
besnieji, gausiai iškaišytieji 
brangakmeniais, *■ parduodami 
dailės galerijose. O kiti, ki
nų tautai gal ir brangūs, gau
nami bjle kur už doleri kitą.

Tūli tų daiktų, sakoma, esą 
3,000 metų senVimo, labai 
brangūs namie, savo tautai, 
bet mažos reikšmes svetur.

MIRĖ p. mičiulis

P. Mičiulis, žinomasis kriau
čių kontraktorius, mirė rug
pjūčio 23-čios rytą, Wyckoff 
ligcninėie, kur jis buvo nuo 
liepos 26-tos Kur bus pa
šarvotas ir kada laidos, bus 
pranešta sekamose laidose. Ži
nią pranešė Jonas Stakvilevi
čius.

pa- 
su- 

■•engs šaunų bankietą. Nega
na to. Bus išleistas daktaro 
nilėraščių rinkinys “Prošvais
tės.“ Knygai Bus gatava anks
tyva rudenį.

“Jubiliejinės iškilmės ii 
Prošvaisčių’ išleidimas 
Ii būti vien rytiečių < 
Tai nacionalė šventė

m.o komitetas privalo
visur.

; nega- 
d ąrb as.

mums

rengi- 
išsiun-

‘ Pro
tu už-

jos, iš Connecticut 
iš Pennsylvanijos 
tuviu.

rrG-Tai gerai.
Mes manome,

i Jersės lietuviai
■ ypatingai N e w a r ko,
' skaitlingai dalyvauti, 
j jų kaimynui pagerbti bankie- 
j tas.

Apie Brooklyno ir apylinkės 
l lietuvius jokių abejojimų nė- 
I ra : jie dalyvaus skaitlingai.

Dabar svarbu tik tai:. Įsi
gykite visi tikietus iš 
kad rengėjai žinotų, kiek 
minti maisto. j

Tikieto kaina $3.00.

kad New 
darbininkai, 

, turės 
nes tai

ga-

Brooklvniečiai,
Nesivėlinkite užsiregistruo

ti važiavimui i Philadelphijos

busai i Philadelphijos pikni
ką rugsėjo (Sept.) 3 dieną. 
Ant rytojaus, bus Labor Day 
šventė.

Bušo bith?tas $3.50.

graži kelione poi
so-

Pateko kalėjimam 
už klaidą

Trys jai .ii Queens vyrukai 
buvo areštuoti už klaidą. O 
ji buvo tokia: jie užkabinę 
ant auto leidimo lentelę 
“aukštyn kojomis.“ Tas pa-

nesivelinkite!
ii 

se- 
Bilietus ga-

praleidimas tyrame ore.
Tuojau Įsigykite bilietus 

vykite pasimatyti su savo 
nais pažįstamais,
lite gauti pas N. Leitą,- 
Hudson Avė., C. Brooklyn; 
L. A. P. Klube, Williamsbur- 
ge, ir Kultūriniame Centre, 
110-12 Atlantic Avė.,

Platesnių informacijų 
“tripą” bosais žiūrėkite 
b i me.

Rich-

apie

Paskyrė virš milijoną 
doleriu civilinių 
gynybos reikalams

Paleistas namo Iš Fort 
atostogoms, jaunuolis Charles 
Edward Hutchinson, 
tų, nesugrįžo kempėn. 
kojo, bet nerado nei 
vus. Vėliau ji susekė 
jaut Anglijon slapuku. Su
grąžins Į Fort Dix, bausti.

Karo laiku jaunimas ir visi 
sužino tą nemalonią ti'esą, ‘jog 

; karas valdo žmones. Kol nė- 
i ra karo, žmonės gąli suvaldyti 
l karą, nedaleisti jo, jeigu tą 
supranta, to pageidauja ir to 
rimtai siekia.

Laikraščio World-Telegram 
and Sun darbininkai, Laikraš
tininkų Gildijos nariai, praė
jusį antradienį įvykusiame su- 

' jsirinkime sutiko grįžti dirbti. 
Lix ; Paskiausiu laiku

pridėti algos 
iki $9.50 

savaitę. Ir pažadėjo 35 
landų darbo savaitę.

Taipgi sutikta
pei
va-

OPERATORES - Patyrusios prie 
sporto drabužių. Gera alga. Nuola
tinis darbas. DAVID CALDERON, 
281 Grand SI., Ci!v.

(166-164)

19 mo
jo ieš- 
pas te
kėliau-

UN pradėjo kraustytis 
i naująjį pastatą

firmos pa
siūlytas sąlygas priėmė 270 

Kontraktas"

Naujojo United Nations raš
tinėms pastato 9 iš ten esamų 
39 aukštų jau užimti. Virš 
penki ir puse šimtų darbinin
kų jau pradėjo ten tvarkytis 
savo raštinėse. Iš Lake Suc
cess Į jas perkelti jau 76 ve
žimai dokumentų ir rakandų.

Kituose $22,000,000 kaina- 1 
vusio pastato aukštuose staty
biniai baigiamieji darbai te
bevykdomi, vienok tikimasi, 
jog ir tuose Įnamiai Įsikurs 
dar pirm žiemos švenčių.

balsų prieš 90. 
pasirašomas dvejiemsmetams.

Darbininkai streikavo 9 ir j 
pusę savaičių. Visu tuo laiku . 
laikraštis buvo sustabdytas. 
Darbininkų solidarumas ne- į 
prileido streiką laužyti, nors 
iš sykio buvo bandyta.

x Skelbimų ir biznio skyriaus 
darbininkai grįžta darban 24- 
tą, redakciniai—25-tą, o laik
raštį leisti pradės pirmadie
ni.

Streiko vyriausia priežasti
mi buvo unijos reikalavimas, 

|o firmos spyrimasis 
' krinti darbo ir 
į mo. Ir dabar 
tik dalinai:

Firma sutiko

Nominacijos 
buvo šakos

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE 88.75
M()TERI ŠK Ų SUK N ELI U.
BERELL frocks
501 — 7th AVE., N. Y. C. 1

16-tas Aukštas
(160-1161)

par-Didžiojo New York o 
tijų kandidatų Į valdvietes ii 
i partijos lyderius nominacijos 
rugpjūčio 22-rą praėjo be jo
kio entuziazmo ir.’faktinai, 
.be balsuotojų. Net tuose d iš
truktuose, kur buvo varžytinės 
dėl kandidatūros, ir ten tūli 
nominalai gavo po mažiau 

negu gauna vidutinės 
draugijos nariai kandi- 
i viršininkus.

HELP WANTED—MALU

NAMO prižiūrėtojas, nusimanąs prie 
pataisymų, su pensija, prie mažo 
budinko. Turini is patyrimo meiste- 
rystėje ir prie elektros. Rūmas ir 
valgis. $60 j menes j. ULstcr 5-1969. 

(160-162)

'.n e užti
nu i.j os sau gil
tas užtikrinta

balsu 
mūsų 
datai mažai duonos

Areštuotas už girtumą,. bar- 
tenderis Eberhardt aiškinosi 
išgėręs puskvortę degtinės dėl 
to, kad jis jautėsi silpnu po 
davimo ligoninei kraujo.

PAMOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Juozo Ruzens- 

ko, labai seniai gyveno Brooklyno. Iš 
Lietuvos — Dersiuniškių parapijos, 
Vilniaus gub. Norėčiau su juomi 
susižinoti. Taipgi norėčiau susižino
ti ir su pusosere Prano Ruzenskiū- 
le iš Dorsiūnų parap., Vilniaus gub. 
Prašau kreiptis: Domazas Mičiulis, 
5 Ten Eyck St., Brooklyn 11, N. Y.

(159-162)

Z 
neatleidinėti 

darbininkų, ekonomijos sume
timais per vienerius metus, 
bet po metų gali atleisti, jei
gu tai užgirs arbitratorius.

Unijai apsaugoti darbinin
kai reikalavo, kad 9 iš dešim
ties naujai samdomų būtų 
unijistai ar reikalaujama, kad 
jie ateidami i darbą Įstotų i 

į uniją. Gi dabar priimtame 
i tiktai pažada palaikyti gera- 

.1 me stovyje jau esančius na- 
• riais i)' tik kontrakto galioji- 
į mo laiku.

! PARDAVIMAI
! Parsiduoda dviejų šeimynų namas. 
Trys vanai, trys sinkos. par.quat

. grindys. Rendų jojimas $80. Visi vė
liausi įtaisymai, šiluma. Nuosavas 
apart meni aš veltui. Skambinkite va
karais po 5-1 os valandos. GLenmore 
3-0426. ' (160-164)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 fornišiuoti kam

bariai. tiktų porai ar trim žmonėm, 
galima ir virtuve naudotis. Jei no
rėtų, tai ir pavienis asmuo galėtų 
patogiai gyventi. Kreipkitės: 110-12

Coty kvepalų supilstymo ša
lį os darbininkai, 423 W. 55th 
St., N. Y., praėjusį antradienį 

priežastis, kad šiuo išėjo Į streiką. Jie sako, kad 
dešimtukiniai, nei dešimtdole- 
riniai kvepalai nepatenkina 

Į jų taip, kaip patenkintų gavi- 
, mas daugiau duonos ir bent 
j retkarčiais gero stoiko.

•Kaip.jau buvo numatyta iš 
anksto, nominuoti veik vis; 
partijų valdovų užgirtieji.

Kame
taip svarbiu laikotarpiu, pilie
ti j a parodė tokį nepaisymą? 
Apie tai verta pagalvoti kiek
vienam. ,

Būrys Hotel Prescott gyvon- Gaudami po- 
tojų. New Yorke i . 
teisėjui, kad viešbučio 
tos per savaitę neišvežtos 
kad nepakenčiamai dvokia. ; 
Savininkas teisinosi turįs bė- , 
du su darbininkais. Teisėjas i 
jo bylą atidėjo.

ni
ne 

už-
apsiskundė gos daugelis šeimų stoiko 

atma-1 tiktai skoni, bet ir kvapą 
ir miršo. Didžiuma ten dirban

čių 500 darbininkų teuždirba 
mažiausiąją algą. Didžiausio
ji alga yra $54, kaip skelbia
unija

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barbenai

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

GERIAUSIS
Atlantic Ave., Richmond Hill, N.. Y. IBI I I A /1bINSURANCEREIKALAVIMAI

Reikalingas patyręs darbininkas i 
prie Rcstauranto darbo. Del dau
giau informacijų, prašome skambin
ti MAinc 
Aleksiejus, 
niškai po 
lyn, N. Y.

EDDIE’S
BAR & GRILL

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.REAL ESTATE5-9108, klauskite Mr. 

arba kreipkitės asme- 
44 Hudson Avė., Brook- 

(161-162)

New Yorko miešto Į budžeto 
komisija paskyrė pinigų Įsi- 

policijos akį ii- juos su-1 gyti vaistams gydyti atominių 
Pasirodė,' bombų sužalotus ir Įspėjimo 

apie atominius antpuolius 
aparatams Įrengti.

Stambiausia suma — mili
jonas — paskirta vaistams. 
Tai būtų pagalbai tų, kuriems 
pavyktų išlikti gyvais. Virš 
pusę milijono — $508,000 — 
numatyta išleisti švilpukams 
(sirenoms) įrengti. Kiti $50,- 
000 paskirti susekti atominės 
bombos likučių veiklą eksplo
zijų apylinkėse. Dar kiti, 
ketvirtadalis milijono, paskir
ti ryšiams, gynybos skyriams 
susisiekti, vieni kitiems infor
muoti. Ir $25,000 rodykliams 
kelio į slėptuves.

Atskiras $33,000 fondas pa
skirtas civilinių gynybos ad- 
I ministravimo reikalams. Mie's- 
j tiniam viso to darbo viršinin- 
1 kui leista pasiskirti kožnam 
gynybos skyriui po viršininką, 
jam mokant po $9,000 meti
nės algos, ir pavaduotojus, su 
$7,500 metinės algos.

laikė patyrinėti.
kad. jų auto buvęs vogtas, tad 

i juos areštavo. Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

Edw. Pavilonis, sav.
Viskas naują, viskds gražu tik- 
ką atidarytoje Edw. Pavilonio 
vietoje.

459

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
405 So. 4th Street

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

HUSAI Iš BROOKLYNO
Į PHILADELPHIJOS PIKNIKĄ

Garsusis philadelphiečių piknikas paramai dien
raščio Laisves, įvyks sekmadienį, prieš Labor Day.

Rugsėjo 3 September
Iš Brooklyno busai eis į ta pikniką ir jau dabar 

laikas įsigyti busų bilietą

KAINA Į ABI PUSI $3.50

Bilietai gaunami Laisvės ofise ir kultūriniame 
Centre, taipgi pas platintojus. Tuojau įsigykite 
lietus.

bi-

Busai išeis iš sekamų vietų:

Nuo Kultūrinio Centro

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 
išvažiuos lygiai 9-tą vai. ryto

Apiplėšė restaurantą

Nuo Leites krautuves

56 Hudson Ave., C. Brooklyn, N. Y. 
Išvažious 9-tą vai. ryto

Nuo Liet. A. Piliečių Kliubo

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y 
išvažiuos 9:30 vai r^to

Visi busai suvažiuos prie Kliubo ir iš čia visi kartu 
trauks į pikniką per gražiuosius New Jersey laukus. 
Pasirūpinkite būti toje gražioje kompanijoje ir pasi
matyti su daugeliu senai matytų Philadelphijos pik
nike.

Bilietai gaunami visose tose vietose, iš kur busai 
išeis. Tuojau reikalaukite bilietų.

Pirm pat uždarant restau
rantą prie 222-02 Union Turn
pike, Queens, .jin atėjo pora 
jaunų vyrų. Pasisakė norį 
pirkti gimtadienio atviručių, 
kurios būna laikomos toliau 
nuo durų.

• Apsidairę, kad viduje vis
kas tvarkoje, rankas laikyda
mi kišenėse ,savininkams įsa
kė nejudėti. . Vienas jų stovė
jo prie savininkų, o kitas nu
ėjo iškraustyti kasą ir stal
čius netoli kasos. Išsinešė 
$700.

Armijai savanorių verbavi
mo centras praėjusį sekma
dienį sulaukęs tiktai dviejų 
aplikantų. Už tai kaltino lie
tų. .

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrecn 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.
gorimai, šviežus valgiai, 

priima svečius.
Visdkie
gražiai

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION Telefonas
EV. 4-8698

REPUBLIC BAR & GRU J J
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
! LIKERIO,' VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grafid Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street. ,

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVTSTON
EVergreen 4-9407 A T 10 1. VII
b SHUFFLE BOARD

. __________________________'— .i . - .

111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

•36*

TELEPHONE

STAGG 2-5048

•36*

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O., 

EDWIN LANE, PH. G
Tel. EV. 7-6238

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N.» Y.

Telefonas; EVergreen 4-8174

•3G*

RES. TEL.

HY. 7-8681

•36*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisnluotas Balsam uoto jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą ,
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
_ Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 24, 1950




