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UNIJŲ PROTESTŲ BANGA PRIEŠ TRUMANO PASIMOJIMUS■f

Trumanas Nebus 
Išrinktas 1948 m., 
Užreiškė Whitney

šle žodžiai rašomi penkta
dienį. Geležinkeliečių streikas, 
prasidėjęs ketvirtadienį, tebe
sitęsia. Suparalyžiuota važiuo
tos, sistema, suparalyžiuota 
šalis. Jei streikas pasitęs 
bent desėtką dienų, tai did
miesčiai gali bado 
atsidurti.

Štai, prie kokios 
kraštą gali privesti
biški samdytojai, atsisaką pri
pažinti elementarinius darbi
ninkų būviui gerinti reikalavi
mus! \ ’

Kiekvienas, susipažinęs su 
geležinkeliečių reikalavimais, 
sutiks, kad jie yra kuklūs, kad 
jie turi būti įvykdyti, kad ge
ležinkeliečiai ilgiau negali pa- kandidatuos į prezidentus 
kęsti tų negeistinų sąlygų ,1948 m., tai darbininkai ne
darbe, kurios jau prieš desėt- leis jo išrinkti. Traukinių 
ką metų turėjo būti pakeistos. Tarnautojų Brolija panau-

Washington.— Traukinių 
Tarnautojų Brolijos pirmi
ninkas A. F. Whitney už- 
reiškė^/kad jeigu Trumanas

«•

H

Kongresmasiai Uigyrė Trumano Siūlymus D. Federacija ir
Imi Streikierius į ir Naudot

Teismu Indžionkšinus prieš Juos

£

CIO Smerkia 
Prez. Trumaną
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dos net visą savo 47 milionų ivo rankas, 
dolerių iždą, kad Trumano f’ *Šis, kaip ir angliakasių strei

kas, sakyte sako tiek darbi- kandidatūra būtų sumušta, 
ninkams, tiek visai visuome
nei : Didžiosios mūsų krašto 
pramonės, kaip geležinkeliai, nebįtų“

sakė Whitney.
“T r u m a n as niekuomet

, ,, . , , . prezidentu,
angliaksyklos, pr.valo būt. na- „ FrankHnas Roosevel- 
cijonalizuotos, suvisuomenm- i . x* ' tas nebūtų miręs, — tęsė
°Europos darbo žmonės prie Whitney. - Mūsų direkto- 

to ir eina: čechoslovakijoj,lr."» t:,ryba pat jau jga- 
Jugoslavijoj, Lenkijoj, net ir ll]°, man® išleisti pustiecio 
Francijoj tai daroma. mihono dolerių, kad taptų

Anglijos žmonės tąžpgi pa
sisakė už nacijonali vimą pa

 

grindinių pramonių,\tik ten

socialistinė valdžia, sJtųgoda- 
ma Anglijos imperialist 
teresus, neskubi liaudies 
geidavimus realizuoti.

in-

Vienas radijo komentato
riuj vakar šitaip daug maž 
prijninė Washington© ponam:

—Jūs daug kalbate apie 
tai, kas darosi Irane arba 
Mandžurijoje, bet nesirūpina
te tuo, kas darosi namie, ■ 
chaosas čia viešpatauja.

Tai tiesa. Kiek daug štymo 
išleidžiama plepalams apie 
Iraną ir kitus galus, kai to
lydžio pas mus padėtis .kas
dien prastėja, užuot gerėjus.

Kodėl gi taip daroma?
Todėl, kad mūsų viešpa

čiam rūpi paspjaudyti j Tary
bų Sąjungą, kad jiems rūpi 
ne žmonių gerovė, bet ruoši- 
mąsis prie naujo karo — ka- įymą,

sumušti rinkimuose visi tie 
kongreso nariai, kurie bal
savo už p. Trumano suma
nymus, siekiančius apkalti 
darbininkus geležiniais pan
čiais ir nukryžiuoti juos. 
Pats Trumanas tai tiktai 
priepuolis prezidento vie
toje.”

Marcantonio Įspėja
Kongresmanus
Prieš Fašizmą

ro prieš Tarybų Sąjungą.
Tai privalo įsitėmyti strei- 

. kuoją geležinkeliečiai, anglia
kasiai ir kitų pramonių daf- 
bininkai!

Walt Whitman — patsai 
žymiausias 19-to šimtmečio 
amerikiečių poetas. Tai gilus, 
liaudiškas*dainius, atstovaująs 
viską, kas gražu ir brangu 
amerikiečių tautoje. Jo poeti
nėmis vertybėmis didžiuojasi 
sąmonintoji Amerikos liaudis 
ir jas brangina visas kultūrin
gasis pasaulis.

Whitmanas gimė 1819 m., 
o mirė 1892 m.

Gegužės 30 dieną, — miru
siesiems prisiminti dieną, — 
bus atitinkamai pagerbtas ir 
didysis mūsų krašto dainius, 
Abraomo Lincolno amžininkas 
ir jo adoratorius.

Walt Whitmano palaikai 
palaidoti Harleigh Kapinyne, 
Camden, N. J. Paminėtąją 
dieną, 11 vai. ryto, suvyks 
prie poeto kapo masė darbo 
žmonių jam pagerbti. Susirin
kimą Šaukia Philadelphijos ir 
Camdeno komunistų partijos 
organizacijos, iš vien su Phi
ladelphijos V i s u o m e n i nių 
Mokslų Mokykla.

Washington. — Kada Ita
lijos fašistai užėmė Romą, 
tai italų seimas, Mussolinio 
komandoj, išleido panašų 
įstatymą prieš streikus, 
kaip “jūs, kongresmanai, 
priimate (Trumano) pasiū- 

” pareiškė darbietis 
kongresmanas Vito Mar
cantonio: “Ir mes čia Ame
rikoje maršuojame linkui 
fašizmo. Jūs išstojate prieš 
darbininkus, kurie šią šalį 
pastatė.”

Demokratas kongresma
nas Hugh deLacy sakė: 
“Trumano sumanymas duo
da valdžiai galią tik prieš 
darbininkus, o ne prieš kor
poracijas.”

Washington. — Preziden
tas Trumanas geg. 25 d. as
meniškai atsišaukė į bendrą 
senato ir kongreso atstovų 
rūmo sesiją, kad laikinai su
teiktų prezidentui galią 
laužyti streikus pramonėse, 

: kurias valdžia perima į sa- 
, Trumanas kal

bėjo 4 valandą dieną, pagal 
reguliarį rytinių valstijų 
laikrodį. Ir už dviejų va
landų po jo kalbos, kongre
so atstovų rūmas priėmė 
prezidento pasiūlymus 303 
balsais prieš 13. Vienas 
priimtų pasiūlymų duoda 
prezidentui galią rekrutuot 
streikierius į kariuomenę; 

| kitas leidžia varto t teismų 
indžionkšinus prieš juos.

Pirmadienį senatas pra
dėjo svarstyti kongresmanų 
užgirtus Trumano sumany
mus, būtent:

PASIŪLYMAI
Kuomet Jungtinių Valsti

jų valdžia perima j savo 
rankas fabrikus, kasyklas 
ar kitas būtinas šalies ūkiui 
įmones, bet ir po to dar bū
na tęsiamas streikas, lokau
tas ar kitoks darbo trukdy
tinas, tai prezidentas paskel
bia, jog tose pramonėse yra 
pavojingas kraštui stovis. 
Tada prezidentas pašaukia 
visus darbininkus ir samdy
tojus grįžti į savo pareigas, 
kad darbas vėl kuo grei
čiausiai būtų pilnai varo
mas pirmyn. Prezidentas 
nustato teisingas, algas ir 
darbo sąlygas tam laiko
tarpiui, per kurį prūmonė 
bus valdžios rankose.

Po prezidento išleisto pa
reiškimo, visi samdytojai ir 
jų pareigūnai ir darbininį- 
kų organizacijos viršininkai 
turi p a d a ryti tinkamus

Washington. — Nuo 1939 
m. iki šiol gyvenimo reik
menys Amerikoje pabrango 
daugiau kaip 50 nuošimčių, 
kaip pranešė, valdinis 
tistikų Biuras.

TRUMANAS NORI 
NAUJU PLANU 
PRIEŠ STREIKUS

Sta-

Tru-

SENATAS BRUKA 
BOSUS [UNIJŲ 
GEROVES FONDUS

Washington. — Senatas 
48 balsais prieš 30 priėmė 
B y r d’o suman ymą, kad 
samdytojai išvien su unijo
mis turi kontroliuot uniji
nius gerovės - sveikatos 
fondus, kuomet fondai pa
laikomi samdytojų pinigais.

Skiria $5,000 Baudos ir Metus 
Kalėjimo N e grįžtančiam Dirbt 

Pagal Prezidento Įsakymą
žingsnius, kad būtų užbaig- metais kalėjimo, arba abiem 
tas streikas, lokautas bei j šiomis bausmėmis.
darbo trukdymas. < Generalis Jungtinių Vals-

Asmenys, kurie tiksliai Į tijų prokuroras gali reika- 
laužys šį patvarkymą, bus: laut, kad federaliai apskri- 
baudžiami ne daugiau kaip' čių teismai išduotų in- 
$5,000 pinigais arba vienais 'd ž i o n k šinus (drausmes),

Republikonai ir Reakciniai 
Demokratai Sveikino Prezi
dento Buožę prieš Streikus
Washington. — Didžioji 

dauguma demokratų ir re- 
publikonų senatorių ir kon
gresmanų karštai plojo del
nais prez. Trumanui, kada 
jis šeštadienio povakarėje 
siūlė išleisti aštrų įstatymą 
prieš streikierius. Bet jie 
tylėjo, kai prezidentas ke
liais žodžiais prisiminė apie 
reikalą kainas kontroliuoti.

Už geležinkeliečių strei
ką Trumanas į k andžįai 
smerkė t i ktai Alvanley 
Johnstoną, Garvežių Maši
nistų Brolijos pirmininką, 
ir A. F. Whitney, Geležin
kelių Traukinių Tarnautojų 
Brolijos pirmininką. Tru
manas apšaukė juos “aro
gantiškais užsispyrėliais.”

10 minučių pirm Truma
no kalbos, Johnstonas ir 
Whitney atšaukė savo Bro
lijų - unijų streiką, kuriam 
laužyti Trumanas sumobili
zavo pulkus armijos, jūrei
vių ir marininkų.

Savo kalbos eigoje Tru
manas su pasitenkinimu pa
skelbė, jog tas dviejų dienų 
streikas baigtas tokiomis 
sąlygomis, kokias jis pasiū
lė. . O jo pasiūlymas toks— 
pridėti geležinkeliečiams po 
pusdevyniolikto cento algos 
per valandą ir palikti vie
niems metams tas pačias 
darbo sąlygas, kaip iki šiol.

Prez. Trumanas nepaisė 
tų dviejų Brolijų vadų laiš
ko, kuris buvo jam įteiktas 
keliomis valandomis pir

kurie verstų darbininkus, i Washington. — Daugelis 
jų viršininkus arba samdy-; Darbo Federacijos ir CIO 
tojus vykdyti tą patvarky-iunijų atsiuntė geležinkelie- 
mą. jčių Brolijų vadams užuo-
Liepia Neklusnius Streikie- jautos pareiškimus ir pa- 

rius Išmest iš Darbo Į smerkė prezidentą Tru- 
Jeigu darbininkas daly-,maną, kad jis su armi- 

vauja streike ar kitokiame!jos pagalba sulaužė geležin- 
darbo trukdyme po prezi-Ikeliečių streiką.
dento įsakymo grįžti dar- ■ CIO unijų taryba iš New 

Havęno, Conn., savo tele
gramoje prezidentui pareiš
kė, kad “Trumanas yra dar
bininkų Benediktas Arnol
das” (išdavikas).

To miesto CIO elektrinin- 
kai sakė jam: “Prezidento 
vietą tamsta naudoji streik- 
llaužiavimui.”

Unijų protestai iš Det
roito ir kitų miestų pabrė
žė, kad Trumanas tarnauja 
stambiajam kapitalui, kalba 
kaip Fabrikantų^ Susivieni
jimo atstovas ir siekia su
naikinti darbininkų teises, 
išgautas per ilgus metus 
kovos. Visi p a s įž a dėjo 
remti geležinkeliečių kovą.

ban, tai jis laikomas metu
siu darbą; o jei samdytojas 
paskui vėl priims jį, tai dar
bininkas bus laikomas tik
tai nauju darbininku: iš jo 
bus atimtos pirmenybės, 
kurias jis turėjo kaipo nuo 
seniau dirbęs.

Baudžiamoji Karine 
Taryba

Jei darbininkas negrįžta; 
■darban per 24 valandas po

miau. Laiškas sakė, gele-j prezidento nusakyto, laiko, 
žinkeliečiai grįš dirbti vai- tai jis bus paimtas J Jung- 
džiai, jeigu prezidentas su- tinių Valstijų armiją ir tu- 
tiks tęsti derybas; o dery- rėš tarnauti tokiomis^ sąly- 
bos būtų vedamos tais pa
matais, kokius pirmiau pa
siūlė prezidento paskirta 
komisija. Ta komisija tyri
nėjo faktus ir pasiūlė pa
kelti algas 16 centų valan
dai ir palengvinti kelias 
darbo sąlygas. Bet Truma
nas atmetė savo paties ko
misijos pasiūlymą.

gomis, kokias prezidentas 
nustatys. Tokiame atsitiki
me bus verstinai imami j 
kariuomenę ir darbininkų 
atstovai ir samdytojo par
eigūnai, kurie laužys pre
zidento įsakymą.

Valdžia teisingai atlygins 
pramonių savininkams už 
tą laiką, per kurį jas val- 

Grumojimas Ginkluotomis džia operavo, bet jeigu dar 
Jėgomis Į liks pelno, tai jis bus per-

Praeitą p enk tadienį | vestas Jungtinių Valstijų 
prez. Trumanas įsakė šu- 
s t r e i kavusiems traukinių 
tarnautojams ir garvežių 
mašinistams grįžti darban 
šeštadienį iki 4 valandos po
piet ir šitaip jiems pagrū
mojo:

“Aš, kaipo jūsų valdžios 
galva, turiu panaudoti visą 
savo galią, kad traukiniai 
veiktų. Aš pašauksiu armi
ją talkon Apsigynimo Va- 
žiuotės Įstaigai ir paprašy
siu ginkluotas mūsų jėgas, 
kad apsaugotų visus tuns,” 
kurie sugrįš darban.

Prezidentas karčiai smer
kė streikuojančių geležinke
liečių Brolijų pirmininkus 
Alv. Johnsoną ir A. F. 
Whitney ir bandė sukursty
ti darbininkus prieš juos. 
Bet jis nieko nesakė prieš 
geleži nkelių kompanijas, 
kurios atmeta darbininkų 
reikalavimus.

Komunistų Partija 
Šaukia Sumušti 
Trumano Planus

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos sekre- 
tariatas (Wm. Z. Foster, J. 
Williamson, Eugene Dennis

iždui.
Šis .įstatymas veiks, iki ,------------- 7 --------

prezidentas formaliai pa- ir R- Thompson) išleido ap
skelbs karo pabaigą ir dar sišaukimą į komunistus, į 
6 mėnesius po karo pabai- visus darbininkus ir šiaip 
gos paskelbimo; arba šis! pažangius piliečius kuo 
įstatymas veiks tol, kol se
natas ir kongreso atstovų 
rūmas padarys kitokį nu
tarimą pirm tokio preziden
tinio paskelbimo.

CECHOSLOVAKIJOS 
RINKIMUS LAIMĖJO 
KOMUNISTAI

KODĖL GELEŽINKELIE
ČIAI STREIKAVO

piliečius kuo 
I greičiausiai subrusti, kad 
būtų sumuštas senate 
s t r ė i klaužiškas Trumano 
sumanymas. Kongreso at
stovų rūmas jau priėmė tą 
sumanymą.

Komunistų Partija’ šau
kia visus darbininkus ir pa- 
žangūnus per 24 valandas 
sutelkti visas jėgas atmušti 
tam pavojui — tuojau siųsti 
delegacijas į Washingtoną, 

i visur ruošti protesto de
monstracijas ir apipilti 
kiekvieną senatorių telegra-- 
momis su reikalavimais, 
kad atmestų tą pavojin
giausią pasimojimą prieš 
darbo unijas ir jų streiko

Praga. — Čechoslovaki- 
jos seimo rinkimuose sek
madienį komunistų kandi
datai gavo daug daugiau 
balsų, negu bet kuri kita di
džioji partija, kaip rodo dar 
nebaigti balsų skaičiavimai. 
Po komunistų daugiausiai 
balsų paduota už Tautinių 
Socialistų, Eduardo Beneso 
partijos, kandidatus; pas
kui seka katalikai ir kt.

PASINAUJINO
ANGLIAKASIU
STREIKAS

Jacksonville, Fla. — Su
dužus kariniam lėktuvui, 
žuvo 4 asmenys.

Traukinių ir geležinkelių 
darbininkų algos mažos.

žinkeliečiams prasideda tik
tai po 48’valandų darbo sa
vaitės; o kitose pramonėse, 
pagal tą įstatymą, pusantro 
karto tiek algos mokama už 
viršlaikius po 40 valandų.

Geležinkeliečiai neturi ap
mokamų šventadienių, nors 
kitų didžiųjų pramonių dar
bininkai gauna po šešis ap
mokamus šventadienius per 
metus.

Geležinkeliečiams nėra 50 
nuošimčių didesnės algos

Washington, geg. 27. — 
Pirmadienį vėl streikavo 
faktinai visi 400,000 minkš
tosios anglies mainierių. 
Sekmadienį prez. Trumanas 
asmeniškai ragino Mainie
rių Unijos pirmininką Le- 
wisą atšaukti streiką. Le
wis nesutiko. Pirmadienį vi
daus reikalų sekretorius 
Krug tarėsi su Lewisu apie 
streiko baigimą.

ORAS. — Bus šiltoka.

Washington.— Prez.
manas praeitą sekmadienį 
patarė senatoriams ir kon- 
gresmanams paskirti ben- 
jdrą komisiją, kad jinai per 
6 mėnesius išdirbtų planus, 
kaip v i s u o met stabdyti 
streikus.

Montreal. — Prasidėjo 
teisinas prieš' prof. Rose, 
girdi, už “karinių slapty
bių” išdavimą Sovietam’

Maąai, labai mažai tėra 
lietuvių- kalbon išverstų Walt 
Whitman© kūrinių. Kadaise 
buvo bebandąs kai kuriuos jo 
eilėraščius versti velionis Ju
lius Baniulis ir dar vienas ki-

(Tąsa 5-me pusi.)

Kodėl Nebuvo Laisvės 
Pirmadienio Laidos

Kad geležinkeliečiai ket
virtadienio vakare sustrei
kavo, .tai valdžia uždraudė
paštui išvežioti laikraščius. Lyginti su kitų lavintų dar- 
Paštas nepriėmė jau šešta- bininkų algomis, geležinke* 
dienio Laisvės, todėl ji buvo 
atgal parvežta.

Gele žinkeliečių streikas 
atšauktas šeštadienio pova
karėje ir tiktai sekmadienį 
duota paštui leidimas pri
imti laikraščius.

Visa tai buvo jau pervėlu 
paruošti Laisvės laidą pir
madieniui.

liečiu uždarbiai stovi 27-je 
vietoje; o prieš 10 metų sto
vėjo antroje vietoje.

Jie dar neturi reguliarės 
8 valandų darbo dienos ar 
penkių dienų savaitės, nors 
Wagner io įstatymas dėlei 
algų ir valandų išleistas jau 
pirm 7 metų.

Viršlaikių mokesnis gele-

sekmadien iais ir kitais 
šventadieniais; o daugelio 
kitų pramonių darbininkai 
gauna dvigubą algą už dar
bą šventadieniais. Naktį 
dirbantiem geležinkeliečiam 
mokama tiktai tiek, kaip 
dieną. Kompanijos jiem 
nieko nemoka už sirgimo 
laiką. Geležinkeliečiai turi 
dirbt kasdien ištisus metus.

■ «.. . V U i
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Ne Laužyti Streiką, Bet Išpildyti 
Streikierią Reikalavimus!

Kaip po kokios pavietrės, kaip po baisios gamtinės 
nelaimės, mūsų krašto traukiniai praeitą ketvirtadienį 
susyk sustojo ir nejuda!

Šią “pavietrę” atnešė niekas kitas, kaip geležinkelių 
magnatai, pelnagrobiai, kapitalistai, atsisakę pripažinti 
geležinkeliečių — inžinierių ir trainemenų—kuklius, tei
singus reikalavimus. Geležinkeliečiai išėjo streikan ir 
jų strekas sustabdė viso krašto geležinkelių judėjimą.

Kapitalistinė spauda visą kaltę dėl Ito suverčia ant 
streikierių, ant darbininkų, nei žodžio netardama prieš 
geležinkelių magnatus, prisiplėšusius bilijonus dolerių 
pelno. Tai visai natūralu, nes kapitalistinė spauda turi 
ginti kapitalistų reikalus. Ji tam leidžiama.

Mums, tačidti, keista, kad mūsų vyriausybė, paėmusi 
geležinkelius savo žinion, neužbėgo streikui už akių, iš- 
pildant visus darbininkų reikalavimus.

Mums keista, kad vyriausybė prisileido prie tos pa
dėties, kokioje šiandien visa šalis atsidūrė.

Kapitalistinė spauda ir tūli radijo komentatoriai jau ' 
akstiną vyriausybę laužyti geležinkeliečių streiką.
žodžius rašant (penktadienį), girdime žinių, jog tūlos' 
geležinkelių kompanijos tatai pradėjo daryti,—ypačiai 
Pennšylvanijoš geležinkelių kompanija.

Mūsų nuomone, dabar siekimasis laužyti geležinke
liečių streiko su skebų pagalba gali privesti kraštą prie į 
dar didesnės tragedijos ir prie visos streiko eisenos pa- 
aštrinimo.

Laužymas geležinkeliečių streiko, esminio klausimo 
neišspręs, jį tik pablogins.

Ne laužyti streiką, bet jį baigti kuogreičiausiai, iš- 
pildant teisėtus streikieHiį reikalavimus, — tai vienin
telė išeitis, tai vienintelis mūsų vyriausybės uždavinys 
šiuo momentu!

KUNIGAI KALĖJIMUOSE
Amerika apverkia “padė

tį Jugoslavijoje”, skelbda
ma, kad—

“Nemažiau kaip 50 kuni
gų ten žuvo nuo smurto (Ko
kio?—“Laisves” Red.). Tiek 
pat buvo nužudyta ir klieri
kų. šiuo laiku 35 kunigai sė
di kalėjime, ir 57 parapijos 
yra likusios be kunigų.”
Amerikos redaktorius nu

siduoda nežinėliu to fakto, 
kad tuomet, kai Jugoslavija 
buvo vokiečių okupuota, 
daug katalikų kunigų ir 
klierikų tarnavo naciams, 
padėdami jiems persekioti 
Jugoslavijos.liaudį. Kas bu
vo Jugoslavijoje, tas pats 
buvo ir Čechoslovakijoje ir 
kituose kraštuose! Kas gi 
nežino prelato Tišo, Slo
vakijos kvislingo, kurį Hit
leris buvo padaręs ministe.- 
rių pirmininku?! Šiandien 
Tišo sėdi kalėjime, laukda
mas teismo.

Lietuvoje taipgi ne vienas 
kunigas, ne vienas vienuo
lis buvo prisisegęs ^svastiką 
ir padėjo naciams mėsinėti 
lietuvių tautą.

Sudetų, Silezijos, Poznanės, 
Rytprūsių) kartu su kitais 
dalintis bėglių likimu. Vo
kiečių kunigų yra daugiau 
negu reikia. Ir užsieniečiui 
(Suprask, pabėgėliui. — L. 
Red.) kunigui gauti kokią 
kuklią vietukę yra daugiau 
negu neįmanoma...”
Ir šis pabėgėlis ( kunigas

nigą Kleboną” dėl to, kam 
jis pataria pabėgėliams ku
nigams gyventi su pabėgė
liais fašistais!

Amerikos lietuviški kle
bonai gerai žino, jog pribu
vimas keleto šimtų lietuvių 
kunigų pabėgėlių nekaip at
silieptų ir į jų pačių kišenių. 
Juk vyskupai gali įsakyti' 
klebonams prisiimti pabėgė
lius “ant būrdo”, o tai reikš
tų tą, kad tektų su jais da
lintis įeigomis. Vadinasi, 
čia kalba “pinigas po 
du”!

Žiūrėsime, kaip ten 
kas išsilygins.

TAI TAS PATS
ŽILINSKAS

ll94.1 m. rugsėjo 20

-- A, 
pa-

vis-

Savo kalboj jis net neprisi
minė apie giliausią krizį an
glies ir gelžkelių industrijo
se, apie OPA. Kas Amerikos 
žmonėms svarbiausia — j tai 
jis neturi atsakymo.

“Gal kas sak 
gudri politika. r
politika ir labai, labai neiš
mintinga. Tos silpnavales po
litikos pamušalas yra baime, 
kad neužrūstinus kapitaliz
mo piliorius.”

s, kad tai 
^ųjy^gudri

SAKO J. A. HERBA- 
ČIAUSKAS YRA MIRĘS 
'•Amerika skelbia, kad 
1944 m. gruodžio 16 d. Kro
kuvoje mirė J. A. Herba- 
čiauskas. Tai buvo jau se
nokas amžiumi žmogus, — 
gimė 1876 m. (Lankeliškiuo
se, Vilkaviškio apskrity).

J. A. Herbačiauskas dar 
smetoniniais laikais pasi
traukė iš Lietuvos. Jis bu
vo prolenkas, bet propil- 
sudskinio (tipo lenkas ir dėl 
to nesutiko su lietuviškais 
fašistais. Krokuvoje Her
bačiauskas, matyt, profeso
riavo.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

TTUSSEIN ALA, the Iranian
Ambassador, reminds us 

of the “little man who wasn’t 
there.” Teheran, the seat of the 
governmfent he t supposedly is 
here to represent, announced 
that Soviet troops had with
drawn from Iran before May 6, 
the date set by the U. N. Secu
rity Council. But Ala who, per
haps with some behind the 
scenes proddings, had pressed 
Iran’s ( ?) case before the U.N. 
Security Council is not satisfied. 

Though he is roughly some 
5,000 miles from Iran, he dis
putes an official report ema
nating from his native capital.

—o—
Like some jack-in-a-box, Ala 

seems to pop up the moment 
the dead Iranian case is being 
prepared for a not too auspi
cious burial.

—o—
It’s hard to believe, in view 

of the facts, that Ala is repre
senting just Iran alone. The 
labels on Ala’s zombie aren’t 
written in Persian. The worlds 

1 “Imperialist Made” are clearly

enscribed on the never-say-d:.c 
“Iranian case.”

Speaking of imperialism re
minds us of a reference Repre
sentative'Hugh Dę Lacy made 
recently to British imperialism. 
There is more than poetic 
truth in the Congressman’s 
words: “The sun never sets on 
British bayonets.”

Karo Laivai ar Namai Veteranams?
Prezidentas Trumanas pasirašė bilių, pagal kurį 

paakstinimui statybai naujų gyvennamių veteranams, 
yra skiriama $400,000,000. Šių pinigų turi užtekti iki 
1947 metų pabaigos. Tai dviejų metų namų statybai iš
laidos.

Kaip žinome, yra nutarta per dvejus metus pasta
tyti 2,700,000 naujų gyvennamių! Gi Wagner-Ellender- 
Taft bilius dar daugiau siūlo; pagal jį, bėgyj dešimts 
metų privalo būti pastatyta 12,500,000 naujų gyvenna- 

' mių. Tas viskas skamba gerai—puikiai! Amerikoj di
džiausias krizis—nėra užtektinai tinkamų gyvenimui 
namų. New Yorke jau net per radiją garsina, jeigu 
kur atsiranda parandavojimui kambariai. Atskyrų šei- 

a mų gyvenamųjų namų kainos iškilę į padanges. Namų 
statybos reikalais rūpintis paskirtas Mr. Wilson W. 
Whitt.

Reiškia, $400,000,000 bus išleista per dvejus metus 
naujų namų statybai. Paviršium žiūrint, atrodo labai 
gerai. Turčių spauda taip rašo, kad atrodo, jog namų 
klausimas jau išspręstas—rytoj, poryt jų bus visiems 
Užtektinai.

Bet tik panaudokime biskį aritmetikos. Per dvejus 
metus siekiame pastatyti 2,700,000 naujų gyvenamųjų 
namų. Nemažai, bet patsai Mr. Truman sako, kad jau 
dabar reikia mažiausiai 5,000,000 naujų namų, kad nors 
kiek patenkinti žmonių reikalavimą. Gi siekiama pa
statyti tik pusė tb^skaičiaus. O kiek valdžia tam reika
lui paskyrė pinigų? Padalinkime $400,000,000 ant 2,700,- 
000 namų, tai išeis, kad kiekvieno namo statybai ski- 

‘ riama viso labo tik $150 f
Ką galima pastatyti už $150? Gal šėtrą, gal prastą 

automobiliaus garažą, tiįc jau ne gyvenamąjį namą! O 
\ /kada pinigų nėra užtektinai, tai aišku, kad ir tie planai 

bus tik planai, nepaisant, kiek apie juos kas rašytų!
Kitaip yra su karui prisirengimais. Dabar Jung- 

g ' tinės Valstijos turi didesnį karo laivyną, negu visas 
Ijkusis pasaulis. Bet kongresas naujų karo laivų sta- 

Ej; tybai ir esamų modernizacijai paskyrė arti penkių bi- 
lionų dolerių! Reiškia apie dvyliką kartų tiek, kaip na- 

'A. ‘ mų statybai!
Jau vien šie faktai parodo Mr. Trumano politiką. 

Vietoj rūpintis piliečių ir veteranų gerove, tai rūpina- 
G' niasi milžiniškais naujam karui prisirengimais. Jeigu 

vyriausybė būtų paskyrusi apie penkis bilionus dolerių 
; naujų namų statybai, tai ir namų būtų buvę, ir piliečiai 
randomis arba atpirkdami, tuos pinigus būtų vyriausy- 

i bei grąžinę. Gi pinigai išleisti karo laivų statybai, yra 
? išleidžiami nenaudingiems reikalams. Karo laivai arba 
5 patys pasens, arba bus nuskandinti atomines bombas 
į bąndant, jau nekalbant apie tai, kad juo daugiau šalies 
į viešpačiai bus ginkluoti, tuo greičiau jie išprovokuoja 

naujus karus,—naujas žmonijai nelaimes.

KUR DĖTI PABĖGĖLIUS 
KUNIGUS?

Kaip žinia, su visokiais 
i galvažudiškais fašistais, pa- 

L ICLl ICVU. i i-. • • • i* .

Šiuos deJusiais naciams ■ lietuvių 
j tautą naikinti, iš Lietuvos 
Vokietijon pabėgo ir nema
žai katalikų kunigų, dirbu
sių naciams. Pabėgę Vo
kietijon, kunigai tačiau ne- 

j benori gyventi “pabėgėliš- 
iku gyvenimu”; jie nori gy
venti poniškai, nes taip jau 
yra įpratę, nes taip, mat, 
“Dievo tarnai” turį gyven
ti ! /—:

Los Angėles’ų prelatas J. 
iMaciejauskas andai pasiūlė 
‘ Amerikos lietuviams kuni
gams partraukti pabėgėlius 
kunigus Amerikon. Argi čia 
nėra užtenkamai dolerių ? 
Argi čia jie negali “ganyti 
avelių” ir iš to susisukti liz
delius, na, kad ir tokius, 
kaip pats Maciejauskas?!

Prieš Maciejausko siūly
mą buvo išstojęs tūlas “Ku
nigas Klebonas”, patarda
mas pabėgėliams kunigams:

“Europoje per karą daug 
kunigu žuvo. Ton apskritai 
didelė kunigų stoka. Jie (lie
tuviai) galėtų tad ne tik lie
tuviams, bet ir kitų tautų 
žmonėms kartu patarnauti.”
Logiškai protaujant, ka

talikišku požiūriu žiūrint, 
kitaip ir negalėtų būti. Jei
gu kunigas bėgo sykiu su 
avelėmis, tai jis ir turi gy
venti tarp avelių, jas gany
ti. Bet ne! Pabėgėliai ku
nigai kitaip mano. Vfenas 
jų, pasirašęs “Tremtininio 
Kunigo” slapyvardžiu rašo 
(Amerika geg. 24 d.) apgai
lestaudamas, kad Vokietijoj 
kunigų esąs perteklius! Ten 
pat:

“Juk tiek kunigų grįžo iš 
fronto, o dar daugiau jų tu
rėjo iš įvairių/kraštų (kaip

d. 
Naujienos rašė: “Anatomi
jos profesorius Jurgis Ži
linskas išsislapstė nuo bol
ševikų Žemaitijos miškuo
se...”

Kodėl tam profesoriui te-

KAIP AMERIKOS RAUD. KRYŽIUS 
MATO EUROPOS PADĖTI

Kodėl tam profesoriui te- Amerikos Raud. Kryžiaus 
ko slapstytis nuo bolševikų korespondentas E u ropoję 
1941 metais, kuomet visi aprašo alkį, kuris grasina 
padorūs profesoriai tebemo- i'Ebropos šalims, 
kė ir dabar tebemoko (ku-1 tiems išalkusiems, 
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It’s becoming a fan for type 
writer rouges attacking a cause 
or a personality to hide behind 
human suffering. Jphn O’Don
nell, a columnist who the late 
President Roosevelt said de
served the Nazi iron cross, ap
peals to human emotions to 
blast at UNRRA and LaGuar
dia, Herbert Lehman and Hen
ry Wallace.

—o—
Slobbering tearfully all over 

the page, O’Donnell weeps: 
“Unfortunately, millions of in
fants, pregnant women, old 
persons and patients in hospi
tals all over this harassed 
Christendom and anti-Christ- 
endom are going to die before 
their time because of starva
tion, lack of protection from 
cold, etc A

By insinuation, O Donnell 
would lay the blame for any 
such inhuman misfortune at 
the doorstep of Messers La 
Guardia, Lehman and Wallace.

—o—
Another practice that is be

coming quite a custom among 
the more important columnists 
is to tag an impending major 
strike as a political scheme. 
This is done, of course, to dis
credit the leadership of the 
union responsible for calling 
the strike, and to fqrm public 
opinion against the strikers. It 
is to give the public the impres
sion thąt-:those involved in the 
strike are not fighting for their 
economic betterment but are 
being deluded by leaders with 
“ulterior political motives.”

—o—
This false alarm by the pro

phets of doom is intended to 
weaken the strong pro-labor 
sentiment that lias expressed it 
self ’in recent labor struggles. 
Even the columnists, if they 
care to, can recognize the jus
tice of labors recent demands.

žemiau praėjusių penkių 
metų, nes žemė buvo pras
ta, nebuvo trąšų ir nebuvo 
kam tinkamai žemę apdirb
ti.

'Geresniais laikais Vokie
tija produkavo 85 nuoš. 
sau reikalingo maisto, bet 
šiandien Le nkija turi 
25 nuoš. Vokietijos geriau
sios žemės. Bet apart to, 
Vokietijos gyventojai Ame
rikos okupuotoje zonoje ne
turi užtektinai maisto.

Čia gaunama per mėnesį 
keturi kepalai duonos, pu
sė svaro sviesto, ketvirta 
dalis svaro margarino, ket
virta dalis svaro sūrio, 1 ir 1 
penktadalis svaro grūdinio 
maisto, 2 penktadaliai ‘er
satz’ kavos, 1 ir 1 trečdalis 
svaro mėsos su kaulu, šešias

i

Padėti 
Aineri- 

rių vokiečiai nenugalabino) ikos Raud. Kryžius, su kito- 
Viiniaus ir Kauno universi-'mis organizacijomis šioje 

šalyje, stengiasi pildyti pre
zidento Trumano Šalpos 
programą.

Tas Amerikos Raud. Kry
žiaus korespondentas seka
mai papasakojo apie maisto 
padėtį Prancūzijoj, Austri
joj ir vokiečių žmonių: 
“Mes čia, Amerikoje, su var
tojame 1,200 kalorių tik val
gydami “ice cream.,” saldai
nius ir visokius kitus už
kandžius tarpe* valgių, bet 
Austrijoj, pav., tai reiškia 
kelias džiovintas pupas, 
šaukštelį taukų,, 17 gramų 
pudruotų kiaušinių, svarą; puskvortės nugraibyto pie-. 
juodos duonos ir biskutį šu- no: 24 svarus bulvių ir vie- 
tintos mėsos su daržovėmis. 
Austrijoj nėra bulvių. Gat
vėse sutiksi žmogfi, valgantį 
penkių mėnesių senumo 
juodą duoną, čia žmonės, 
bando pergyventi kiekvieną 
dieną, valgydami nebalan
suotą maistą, kuris visiškai 
neturi kalkių ir riebalų.”

Prancūzijos žmonės irgi 
išalkę. Mėsinyčios uždary
tos. Daržovės ir vištos nėr 
racijonuota — jų visiškai 
nėra. Kas dien žmogus ga
li gauti tik mažą kepalą 
duonos..., kiek prancūzas 
valgydavo per vieną valgį. 
Čia žmonės gauna ketvirtą 
dalį svaro sūrio < — penktą 
dalį, kiek pirmiau valgyda
vo per savaitę l>:į svaro mė
sos ' su kaulu, biskutį cuk
raus ir ketvirtą dalį svaro 
kavos.

Nuo sausio mėnesio pra-' 
džios nėra riebalų, pav. Į 
sviesto. Kiekvienam žmo- i 
gui paskirta 12 svarų bul
vių per mėnesį, bet bulvių 
yra tiek mažai, kad su tais 
12 svarų žmogus turi apsi
eiti 8 mėnesius; du kiauši
niai per mėnesį ir pusė sva
ro marmalado. Yra mažai 
žuvies* Ūkininkai pristato 
savo maistą juodajai rinkai.

Amerikos okupuoto j Vo
kietijoj žmonės< nebadauja, 
bet alkani. Dieninė porcija 
iš 1,275 kalorių negali už
laikyti tinkamą sveikatą 
prieš gręsiančias epidemi
jas.

1945 
maisto

tetuose? Matyt, jo “sąžinė 
nebuvo tyra,” matyt, jis, bū
damas uoliu smetonininku, 
tikėjosi, kad jam teks su
vesti sąskaitos su lietuvių 
tauta, tuomet tik ką išsi
laisvinusią iš fašistinių re
težių. Žilinskas slapstėsi, 
laukdamas vokiškųjų nacių.

Po to, kai naciškoji Vo
kietija buvo.. sutriuškinta, 
tai tas pats prof, atbėgo 
Amerikon; jis gegužės 20 d. 
atvyko čion laivu '“Marine 
Flasher”.

Toki yra tie pabėgėliai. 
Jie bėgo nuo savo tautos, 
nuo Lietuvos liaudies, ir čia 
jiems durys atdaros! .

SAKO: PREZIDENTO 
KALBOS PERDAUG 
SKYSTOS

Chicagos lietuvių 
rastis Vilnis rašo:

dien-

“Prezidentas T r u m a n as 
mėgsta sakyti kalbas, kurių 
pamatiniais dėsniais yra 
bendro turinio frazės. Lieja
si koks tai skystas rašalas. 
Nėra nieko konkrečio, nipko 
apčiuopiamo tokiose kalbo
se. Pamatinis tokių kalbų 
motyvas — įtikti visiems.

“Paimti, kad ir paskutinę 
jo kalbą, pasakytą Liberty, 
Missouri. Jis kalba apie ‘pa
dorų draugavimą’ vienų su 
kitais, jis ragina visus ‘su
stoti į gretas’ ir mestis ben
drai! darban.

“Tos frazės 
bereikšmės. Jos 
sako apie tai,
svarbiausia, a k t u a 1 iausia.

yra tuščios, 
nieko nepa- 
kas dabar

Kodėl Pirmadienio Laisvė Neišėjo?
Pirmadienio (geg. 27 d.) Laisvės neišleidome. Prie

žastis geležinkeliečių streikas. Paštas atsisakė pri
imti laikraštį (siuntimui į kitus miestus), kol streikas 
pasibaigs.

Po to, kai šeštadienio Laisvę paštas grąžino, mes 
nutarėme neleisti pirmadienio Laisvės.

Jeigu streikas būtų dar pasitęsęs ilgiau, tuomet bū
tų tekę dienraštį leisti tik Didžiojo New Yorko skaityto
jams., 1

Tačiau streikas baigėsi ir mes pasitikime, kad šis 
dienraščio numeris pasieks skaitytojus reguliariu laiku.

Šeštadienio Laisvės laidą skaitytojai gaus labai su
vėluotą, bet tai nebus dėl leidėjų kaltės.

Dėlei to visko, kaip matome, tūli straipsniai ir ži
nios, telpančios šiame L. numeryj, yra “pasenę,” nes tūli 
jų turėjo tilpti pirmadienio laidoje, o ne šiandien.

m. Amerikos zonoj 
kiekis buvo Žaliuos.

ną svarą žuvies. Vaikai, ma-
žiau trijų metų gauna pus- But they attack these strug- 
kvortę pieno kasdien; nuo 3 ^1GS as Political schemes, then
iki 6 ,m. pusę puskvortės 
Cukraus nėra.

Redakcijos Atsakymai
Simonui Januliui. — Ra

šinį apie Šviesą prie pirmos 
progos įdėsime į Lit. ir Me
no Skyrių. Dėkui! '

they hope to becloud the real is- 
■ sues involved and thereby hope 
i to turn public opinion against 
i future demands made by labor.

It seems to us though that 
the anti-labor columnists, toge
ther with such as J. 0., pursue 
an old Hitler theory: “The 
more often a lie is repeated the 
more chance there is that it will 
be believed.”

Sustoję eilėje prie balsavr)no stotelės, tie negrai ei
na balsuoti pirmu kartu Floridos demokratų pirminiuo
se .balsavimuose (primaries).. Draudimas negrams ar 
bile kurios rasės ar spalvos žmonėms balsuoti nese
niai tapo panaikintas J. V. Aukščiausio Teismo spren
dimu. Trys dešimt du tūkstančiai negrų pasinaudojo 
teise balsuoti. , . . .



Sovietų Mokslininkai Išvystė Oaog Maufų Vaismedžų ir Javų Rūšių
Sovietų mokslininkai yra 

išradę naujas veisles vaisių 
ir grūdų, kokių gamtoje ne
buvo. Pirmiausiai atsižy
mėjo Ivanas Vladimirovi- 
čius Mičurinas, išvystyda
mas įvairias naujas rūšis 
uogų, vaisių ir grūdų. Jis 
gimė 1855 metais ir mirė 
1935 m.

Sovietų vyriausybe sutei
kė Mičurinui už mokslinius 
darbus Lenino Ordeną ir 
Raudonosios Darbo Vėlia
vos Ordeną. Jam pagerbti 
Kozlovo miestas tapo per
vardintas į Mičurino miestą. 
Nes Mičurinas daugiausiai 
Kozlove gyveno ir darbavo
si.

Paveldėjimo Pakeitimas
Mičurinas surado būdą, 

kaip pakeisti augalų pavel
dėjimo savybes, kad po pa
keitimo jau veistųsi naujos 
rūšies augalai. Jis darė gi
miningų ir negiminingų vai
sinių medžių ir vaisinių 
krūmų sujungimus arba jų 
sėklų kryžiavimus.

Mičurinas pradėjo savo 
darbą dar caro laikais. Ca
rinėje Rusijoje tokie ban
dymai, kaip sėklinis kryžia
vimas vyšnios su slyva ar
ba obels su kriauše buvo 
laikoma bedievišku, nedoru 
ir valdžiai pavojingu daly
ku. Pavyzdžiui, Kozlovo 
klebonas šitaip kaltino Mi- 
čuriną: “Tu iš Dievo sodo 
padarei paleistuvystės na
mus.”

Ypatingai daug atsiekė 
Mičurinas prie Sovietų val- | 
džios. Leninas, Stalinas ir 
Kalininas asmeniškai rūpi
nosi, kad Mičurinui ,būtų

duota visos lengvatos tęsti 
tyrinėjimui
šimtai Naujų Vaismedžių 

Rūšių
Mičurinas išvystė apie 

300 naujų vaismedžių at
mainų. Mičurino išvystyti 
naujų rūšių vaisiai pasižy
mi gardumu. Jie anksčiau 
pribręsta, atsilaiko prieš 
šalčius ir duoda didesnius 
derlius.

Jis, tarp kitko, išrado 
naujas veisles abrikosų (ap
ricots), “pyčių” (persikų), 
migdolų (almonds), vynuo
gių ir kitų vaismedžių. Pir
miau tiktai palyginti šiltuo
se kraštuose teaugdavo to
kie vaisiai. Mičurinas taip 
pakeitė tų vaismedžių pri
gimtį, kad dabar jie atneša 
gerus derlius ir šaltose sri
tyse, už kelių šimtų mylių 
toliau į žiemius.

Mičurinas nustatė taisyk
les, kaip pakeisti augalų pa
veldėjimo savybes, kaip iš 
vienų augalų, tartum iš mo
lio, lipdyti skirtingus auga
lus su kitokiomis savybė
mis.
Mičurino Mokiniai — Ly

senko, Cicinas ir Kiti
Ant Mičurino mokslo pa

grindų išaugo daug garsių 
sovietinių mokslininkų, kaip 
kad akademikai Lysenko, 
Cicinas ir kiti.

Lysenko išrado vadinamą 
jarovizaciją, tai yra, tam 
tikrą grūdų sėklų paruoši
mą, kad javai augtų skir
tingais sezonais ir greičiau. 
Taip paruošiant sėklas, ga
lima, pavyzdžiui, žieminius 
rugius pakeisti vasariniais,

o avižas, miežius arba va
sarinius kviečius pavers
ti žiemkenčiais. Vienas bū
dų, kuriais padaroma to
kios atmainos, yra padrė
kinti grūdus ir palaikyti 
juos tūlą laiką tam tikrame 
šilumos laipsnyje pirm sė
jimo.

Su jarovizacijos pagalba 
galima žymiai pagreitinti 
derliaus gavimą bei augalų 
s u b r endimą. Jarovizuota 
arba tam tikru būdu sutai
kyta sėkla duoda ir dides
nius derlius.

Paruošiant bulves sodini
mui pagal jarovizacijos tai

sykles, jų derlius padidėja | 
iki 30 dvigubų centnerių 
vienam žemės hektarui, o 
atskirais atsitikimais net 
iki 100 dvigubų centnerių 
hektarui.— Paprastas cent
neris yra 50 kilogramų ar
ba 110 svarų, o dvigubas 
centneris du syk daugiau.

Jūrininkų vieningumo konvencijos delegatai, suvykę i San Francisco atstovauti 
šešias CIO ir vieną nepriklausomą uniją, su 214,000 narių, San Francisco Eagle’s 
Auditorijoj. Konvencija nusistatė skelbti viso krašto plotme streiką birželio 15-tą.

LIETUVOS ŽEMĖJE TIKIMASI SURASTI
GELEŽIES, ŽIBALO, GAMTINIO “GESO”

Sunku Mokslinius Dalykus 
Aprašyt, Sako Profesorius

Vilnius.— Lietuvos moks
lininkai supranta, kad jos 
žemėje turi būti geležies, ži
balo ir gamtinių žibinamų
jų dujų (geso). Inžinieriai 
ir geologai todėl darys gi
lius gręžimus, kad pasiektų 
tuos požemio turtus Lietu
voje. Tai bus dalis darbo 
pagal Penkmetės Planą, ku
rį išdirbo Lietuvos Mokslų 
Akademija.

Lietuvių mokslininkai iš
tyrė Skirsnemunės ir Ak
menės karbonatų klodus ir
Mažeikiu molius ir parodė, 
kad tos medžiagos tinka ga
minti garsųjį Portlando ce

mentą. Šis cementas prie 
Smetonos valdžios buvo tik 
iš užsienio perkamas.

Biržų apskrityje jie ra
do gipso sluoksnius; Pane
vėžio ir Utenos apskričiuo- 
se surasta daug kietojo 
kvarcinio smėlio, tinkamo 
ypač stiklui dirbti. Todėl 
planuojama pastatyti stiklo 
fabrikas Anykščiuose.

Pagal Penkmetės Planą 
Lietuvai, bus išvystyta ga
minimas mineralinių ir or- 
g a n i n i ų dažų, aliumino, 
magnio, asfalto, celiulozo ir 
kitų dirbinių. Bus įsteigta 
fabrikai dirbtiniam šilkui,

Lysenko yra suradęs bū-1 
dus sutrumpinti sėklų dy-, 
gimo laikotarpį iš kelių mė
nesių į kelias arba keliolika 
dienų. Taigi naudojant jo 
išradimą, galima gauti po 
du bulvių derlius per sezo
ną pietinėse Sovietijos sri
tyse.

Jis atrado, kaip atpjau
tas bulvių viršūnėles išlai
kyti per žiemą sėklai. 1942 
|metais jų viršūnėlėmis bu- 
[Vo apsodinta 100 tūkstančių 
hektarų ir tokiu būdu su
taupyta daugiau kaip 100 
tūkstančių tonų bulvių.

Už mokslinius jo nuopel
nus Sovietų vyriausybė 
1943 metais suteikė Stalino 
premiją akademikui Lysen
ko.

Daugiamečiai Kviečiai
Akademikas Cicinas, kry

žiuodamas varpą su varpa, 
išvystė daugiamečius kvie
čius. Vieną kartą pasėti, to
kie kviečiai duoda kelis me
tus iš eilės net po du der
lius per sezoną.

gumai ir mineralinėms trą
šom gaminti; taps žymiai 
paplatinta guminių (robi- 
nių) daiktų pramonė.

Pusaštunto miliono rublių 
paskirta vien tik Lietuvos 
Mokslų Akademijos Institu
tams ir jos šakoms pasta
tyti ir įrengti. Rb.

Washington.— Nauja lai
vyno patranka muš po šūvį 
kas sekunda.

Kansas City. — Viesulas 
šioj srity užmušė tris asme
nis.

nerius pirmajam derliui ir 
17 dvigubų centnerių antra
jam iš kiekvieno hektaro.

Cicinas taipgi apdovano
tas ^talino premija.
Kitų Mokslininkų Išradimai

A k a d e mikas Žukovskis 
išvystė vadinamus motieji- 
nius kviečius, kurie jau ži
nomi visame pasaulyje, kaip 
nepaprastai atsparūs prieš 
augalines ligas. Šių kviečių 
grūdai apskriti, kaip rutu
liukai, ir turi daugiau svo
rio už kitus kviečius.

Žukovskis, kryžiuodamas 
rugių sėklas, taipgi išrado 
daugiamečius ž i e mkenčius 
rugius su labai stambiais 
grūdais ir nebyrančius 

l žiemkenčius rugius.
A k a d emikas Rudnickas 

lyra įsvystęs pačius geriau
sius žieminius rugius, kurie 
dėl atsparumo šalčiams yra 
išplitę net tolimiausioje 
šiaurėje.

Naujų rūšių javų išradi
mais taip pat pasižymėjo 
sovietiniai mokslininkai Li- 
sicinas ir šechurdinas.

Daugiamečiai kviečiai,, Stalino Užtikrinimas 
pasėti 1940 metais sovieti-l Mokslininkams 
nėję Kirgizijoje, davė pirmo Išradėjams gausiai pade- 
derhaus 3o dvigubus cent- Sovietų vyriausybė. Sta- 
nerius ir antį o dei liaus 4jknas sak§ jaunam moksli- 
d V igu bu s centnerius is ninkui Cicinui: “Dardrą- 
kiekvieno hektaro. lo Pa~ sįau darykite bandymus, ne- 
įes P^seJimo. ^y.\ecla! at.ne", bijokite klaidų. Mes jūsų 
se 1941 metais 24 dvigubus ,darkams padėsime.” 
centnerius pirmo derliaus! “žemės ūkio ir derlingu- 
ir 3 dvigubus centnerius an- mo moksio srityje, - pa- 
tro derliaus is hektaro per reį§kg akademikas Lysenko, 
vieną sezoną. —mums, Sovietams, nėra ko

Pasėti prie Maskvos dau- žvalgytis į vakarus, į Ame- 
giamečiai kviečiai 1941 me- riką. Šioje srityje mes esa- 
tais davė 22 dvigubus cent- me patys priešakiniai.”

“Šešėliai,” Kurie Gamina
Politikieriams 1 *rakalbas

Amerikonas prof. Ru
dolfas Flesch neseniai pa
rašė knygą apie reikalą aiš
kiai ir lengvai rašyti (The 
Art of Plain Talk). Jis nu
rodo taisykles tokio rašy
mo, kad vidutinis skaityto
jas suprastų. Viena pama
tinių taisyklių yra — “ra
šyti ne sau, bet skaityto
jui.”

Prof. Flesch sako:
“Visiem patinka papras

ta, aiški kalba, nes ji paro
do rašytojo minties aišku
mą ir nuoširdų tikslą.”

Rašant reikia vengti 
mandravimo, “aukštų” žo
džių. Rašytojas neturi 
bandyt pasirodyt labai mo
kytu. Jis taipgi privalo 
vengti ilgų ir per “tirštų” 
sakinių.

Tačiau, nežiūrint kalbos 
lengvumo, vargas yra su
prast mokslinius dalykus 
skaitytojui, kuris neturėjo 
jokios pažinties su mokslu.

Ką tad žmogus turėtų 
daryti? klausia Flesch ir 
atsako: Jis turi pastudijuo
ti tą mokslo šaką, kuria 
žingeidauja. ,

Mokykliniai Vadovėliai
“Tiesiausias tam kelias,— 

sako prof. Flesch, — tai bū
tų nueiti į knygyną ir pa
siimti mokyklinį vadovėlį 
(rankvedį). Bet, deja, čia 
žmogus tuojau susiduria su 
kliūtim. Jis atsiverčia kny
gą, pradeda skaityti ir 
atranda, kad jinai nepasi
duoda skaitymui. Knyga 
perdaug mokyklinė, per 
sausa, per nuobodi, ir žmo
gui atrodo, kad jis tuo 
skaitymu nieko nepasiekia.

“Nenusiminkite! — tęsia 
Fle§ch. — Visi žino, kad 
vadovėliai labai nepatrauk
lūs skaitymui, kad jų kalba 
neaiški. Ir štai ką Ameri
kinė Apšvietos Taryba ne
seniai pasakė apie vadovė
lius: ‘Paprastas mokyklinis 
vadovėlis susideda tiktai iš 
tiršto pačių faktų pasaky
mo; dėl to jis nepatrauk
lus skaitymui ir sunku jį 
sklandžiai skaityti’.”
Neaiškumo ir Nuobodumo 

Priežastis
“Kodėl taip yra? —klau

sia Flesch ir atsako:—Pa
matinė priežastis aiški. Va
dovėliai rašomi mokyto
jams, ne studentams. Mo
kyklinio vadovėlio rašytojas 
yra vienintelis rašytojas, 
kuriam nerūpi skaitytojai. 
Jeigu tik mokytojams pa
tinka jo knyga, tai jie pri
ima ją ir priverčia studen
tus skaityti, nežiūrint, ar 
jiem patinka ar ne. Mokyk
linio vadovėlio rašytojas to
dėl visai nepaiso, ar jo 
knyga būtų smagi skaityt, 
ar ji įdomiai ir gerai para
šyta. Jis žino, jog mokyto
jams rūpi tiktai, kad kny
goje būtų daug faktų ir kad 
jie būtų gerai suorganizuo
ti. Jie žiūri į vadovėlį, kaip 
į įrankį, kuris palengvintų 
mokytojams darbą.

Rašyt Skaitytojui!
“Bet nėra jokio sekreto 

dėl to, kaip parašyti gerą 
vadovėlį. Svarbiausia tai
syklė yra rašyti studen
tams, o ne mokytojams. Ši 
taisyklė nušviečia visą ke- 
lią.”

KAS JIE TOKIE BUVO ARBA YRA?
Trumpos biografines žinelės apie tūlus paskilbusius asmenis,

kurių vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose.

Aldo, jManuzio (lotyniš
kai pasivadino Aldus Ma- 
nutius), italas humanistas, 
spaus|uvi ninkas, gimęs 
1449 ar 
m. Jisai 
rėdamas 
dijuot graikų kalbą. Susi
domėjęs graikų literatūros 
tyrinėjirhu ir susidūręs su 
trūkumu ir netobulumu 

1450 m., mirė 1515 
mokėsi Romoj. Tu- 
32 metus ėmė stu-

graikiškų i tekstų, apie 1490 
m. įtaisė Venecijoj graikiš
ką spaustuvę. Susirūpinęs 
tobulu graikų tekstu, įkūrė 
iš kelių dešimčių mokslinin
kų akademiją tekstams ir 
korektūroms tikrinti. Tuo 
pačiu sykiu vertė graikiš
kuosius tekstus į lotynišką 
ir itališką kalbas ir spaus
dino knygose. Kad labiau 
praplatint • knygas, Aldus 
ėmė lei^t knygas mažesnio 
formato (iki tol knygos bu
vo spausdinamos labai di
delio formato, vadinamo 
folio, — kaip “mišolai”). 
Tobulinimas teksto ir ma
žesnis formatas knygas tiek 
atpigino, jog jos tapo vi
siems galintiems skaityt 
prieinamos ir sukėlė didelį 
susidomėjimą graikų ir lo
tynų autoriais. Iki jo mir
ties Alduso spaustuvė išlei
do apie 150 knygų, o jo įpė
diniai iki 1597 m. išleido 
apie 1000 skirtingais var
dais knygų. Tos firmos 
leidiniai atsižymi raidžių

Parankiojo J. BARKUS 
dailumu, geru popierium ir 
taisyklinga kalba.

Aleardi, Aleardo (1812- 
1878), italų poetas ir politi
kas. Jisai sakydavosi tapęs 
poetu, beskaitydamas Ro
mos poeto Vergilio kūri
nius, o patriotu likęs, Dan- 

■te’s raštus bestudijuodamas. 
Aleardi’s dalyvavo 1848 m. 
revoliucijoj (Italijoj); pri- 
gelbėjo paruoši rinkimų 

i įstatymą. Kelis kartus bu
vo areštuotas ir įkalintas; 
Mantua kalėjime būdamas 
parašė vieną žymiausiųjų 
poemų Ore Cattive. Taipgi 
buvo italų parlamento ir se
nato nariu. Visa jo poezija 
yra daugiau mažiau politi
nio pobūdžio.

Alechin, Aleksandr (1892- 
1946), pasauliniai paskilbęs 
rusas šachmatininkas. Iš 
jaunystės pasižymėjo nepa
prastais gabumais šachma
tų žaidime. 11927 m. Bu
enos Airese tarptautiniame 
šachmatų lošyje nugalėjo 
iki tol buvusį pasaulinį čam- 
pioną Capablanką ir tapo 
pripažintas pasauliniu šach
matų čampionu. Numirė, 
regis, p e reito balandžio 
mėn. pradžioje.

Aleksiejev, Petras Alek- 
siejevičius (1849 - 1891), 
rusas, Smolensko guberni
jos valstietis. Jieškodamas 

galimybių gyvent, iškeliavo 
į miestus, kur išmoko audėjo 
amatą ir patapo vienu pir
mutinių revoliucinių agita
torių. Patekęs Maskvon ir 
Peterburgan, jis organizavo 
socialistinės p r o p a gandos 
ratelius, ypač audėjuose ir 

■gelžkelinių dirbtuvių darbi
ninkuose. 1875 m. Aleksie- 
jevas liko areštuotas ir nu- 
smerktas 10 metų katorgos. 
Teisme jisai pasakė atmin
tiną kalbą, kurioje ryškiai 
pabrėžė mintį, jog darbinin
kų klasė nuvers neribotąją 
carų valdžią (“Pakils rau
meninga milioninės dirban
čiosios liaudies ranka ir 
dulkėmis iškriks kareivių 
durtuvais aptvertasis des
potizmo jungafe!”). Atbu
vęs katorgos bausmę, jis 
buvo ištremtas Jakutijon, 
kur tapo plėšikų užmuštas 
1891 m.

DAR BILIONAS TONU 
GELEŽIES SOVIETAM

Maskva. — Mokslinės So
vietų ekspedicijos šiemet 
surado naujus geležies rū
dos klodus, iš kurių gaus bi- 
lioną tonų geležies, sako 
Tass, oficialė sovietinė ži
nių agentūra. Tie geležies 
klodai yra prie Karnos upės, 
arti Igarkos, Sibire, ir so
vietinėje Karelijoje.

Washingtone yra tuzinai 
rašytojų, kurie gamina po
litikieriams prakalbas. Tai 
vadinami “šešėliai” rašyto
jai. Daugelis jų puikiai gy
vena vien iš to, kad pa
ruošia kalbas senatoriams, 
kongresmanams ir prezi
dento Trumano ministe- 
riams, valdžios departmen- 
tų sekretoriams.

Politikierius tik trumpai 
pasako “šešėliui,” apie ką 
jis nori kalbėti ir kokiai 
publikai taikys savo kalbą. 
Tuomet jo šešėlis, išsilavi
nęs rašytojas, prirenka fak
tų iš enciklopedijų, žurna
lų, knygų ir laikraščių^ ge
rai medžiagą sutvarko, pri
kaišioja pamarginimų, pa
tarlių ir gudrybių, smagins
imų ir graudinimų. Politi- 
kieriui nieko daugiau nelie
ka, tik pirktąjį raštą per
skaityti, kad žinotų, kur 
balsą pakelti, kur nuleisti, 
kur staptelėti, kur iškilmin
gai įspėti, kur pagraudinti, 
o kur pa juokinti publiką. 
Taip politikierius ir drožia 
“spyčių,” pasipuošęs sveti
momis plunksnomis. Radi
jas ir laikraščiai tatai pa
skleidžia, kaip republikono 
Tarno ar demokrato Džano 
politinę išmintį.

Herbertas Hooveris
Buvęs prezidentas Her

bertas Hooveris neturi ga
bumo nei kaip rašytojas, 
nei kaip kalbėtojas. Kada 
jis mokėsi kolegijoj, tai ne
išlaikydavo kvotimų iš an
glų kalbos ir po atostogų 
turėdavo laikyti antrus, pa
sitaisymo kvotimus.

Tapęs prezidentu, Hoove-

iris mėgino pats sau rašyti 
kalbas. Jam padėjo žmona, 
literatiniai gabesnė už jį. 
Bet vis tiek Hooverio sako
mos kalbos išėjo nuobodžios 
ir gremėzdiškos. Galų ga
le, jos ūmai pasidarė labai 
gyvos, margos ir gudrios,, 
nežiūrint, kad Hooveris ne
turi kalbėtojiškos išraiškos. 
Atmaina buvo tokia staigi, 
kad tėmytojai suprato, jog 
Hooveris pasisamdė gabų 
šešėlį rašytoją.
Kaip Rooseveltas Rašydavo 

Sau Kalbas
Velionis prezidentas Roo

seveltas pats gamindavo 
sau kalbas. Jis paprašyda
vo savo sekretorių parinkti 
medžiagos tam tikrais klau
simais iš kongresinio kny
gyno bei .archyvų.. Gavęs 
medžiagą, Rooseveltas ją 
sutvarkydavo; savo minčių 
ir faktų pridėdavo, ’sureda
guodavo ; tada diktuodavo 
savo sekretoriui,, o tas ma
šinėle nurašydavo.

Tai dar ne viskas. Padik
tuotą kopiją Rooseveltas vėl 
ir vėl taisydavo ir perreda
guodavo. . P a m i nkliniame 
Roosevelto knygyne Hyde 
Parke, N. Y., yra net po as
tuonias paruošiamąsias ko
pijas tos pačios jo kalbos. 
Kiekviena kopija tiek taisy
ta, jog reikėjo viską iš nau
jo perrašyti, kad dar nau
jiem taisymam būtų vietos. 
O Rooseveltas buvo litera
tiniai gabus žmogus. Kada 
jis jaunystėje lankė Har
vardo Universitetą, Roose- 
veltas buvo vyriausias re-

(Tąsa 5-me pusi.)
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(Tąsa)
Paskui jis norėjo pamatyt “tą moterį, 

ką įkando, ir jos dukterį.” Oficierius ste
bėjosi Mulan’os ir Amei’jytės pridarnu- 
mu ir griežtai žvilgterėjo į skundėją ka
reivį. Amei’jytė, vyresnioji vienuolė ir 
amerikietis gydytojas išsikalbėjo angliš
kai, o paskui gydytojas pasakė oficie- 
riui, kaip visa kas įvyko. Oficieriaus, 
matyt, būta žmoniškesnio, vis dėlto jis 
nenorėjo nužemint garbės japonų armi
jai. Tai jis, per tą amerikietį gydytoją, 
paklausė, ar Mulan’a su Amei’jyte ko
munistės priešjaponės. Mulan’a atsakė, 
kad nė žinot nežino apie komunistus, bet 
ji dabar pasijuto priešjaponiškai nusi
teikus, kai japonas karys įžeidė jos duk
terį.

—Tamsta pikta,— patėmijo Mulan’ai; 
oficierius.

—Čia dalykas eina ne apie piktumą, 
bet apie drausmės stoką tarpe japonų 
kareivių.

Oficierius atsakė, kad jie stengiasi, 
kiek galima, palaikyt grasą, bet tai esą 
netaip lengva, tarpe tokio daugumo... 
Jis prisakė kariams išeit, ir jie išėjo pro 
iškilmines duris. Paskui jis patarė iš
vežt iš čia visas vienuoles ir pabėgėles, 
.nes vienuolynas labai nuošalioj vietoj ir 
sunku viską sugaudyt.

Vyresnioji vienuolė susitarė su gydy
toju apleist vienuolyną, ir moteris pas
kui visas išvežė ligonvežimiais į katalikų 
ligoninę. O Mulan’a, Amei’jytė ir Auk
suotoji Šilkinė dar tą pačią dieną sugrį
žo namo. Nustebę vyrai net išsižiojo: 
tai kas čia dabar, kad taip greit?...

Išsišnekėjo, išpasakojo. Mulan’os te
bėra kakta pabrinkus, kur jai tėkštelėjo 
japonas. — Kaip čia galim ilgiau būt 
Hangčou’e? — Ir susitarė visi išsikraus- 
tyt.

Jie ir pradėjo rengtis Colimon ir ilgon 
kelionėn, į Chinijos gilumą. Jų nuosavy
bė galėjo dabar siekt apie šimtą tūkstan
čių dolerių. Tačiau visų Sunios krautu
vių likimas vienodas. Jos išdraskytos, 
išpūstėtos, išvogtos japonų kareivių. Dar
bininkai išbėgiojo, ir tu nieko nepadary
si. Sunia sugraibė apie dvidešimt tūks
tančių kelionei. Jis padalijo po pluošte
lį visiems. Įsisiuvo marškinių vidun, į 
antklodes.

Mulan’a pasiėmė tūlus dailėdaikčius ir 
brangakmenius, įsidėjo į rūbinius mai
šelius ir pasikabino ant kaklo. Kadan
gi pėstiems reikės eit, tai šiaip drabužių 
ėmėsi kuo mažiausiai.

Jie susitarė su panele Skrantonaite, 
kad-ji jiems persiuntinėtų laiškus. Mu
lan’a parašė laišką Atung’ui, kas atsiti
ko jo sesutei. Vardan tetulės Manios ir 
sesers Amei’jytės, ragino ji sūnų lupt 
tuos kreivakojus kailiukus, varyt juos 
atgal į jūrą...

Kadangi tilto „per upę nebėr, tai jie 
užsimojo pasukt į rytus ir į pietus, pas
kui persikelt per upę, gal paskui pasiekt 
kokį gelžkelį. Žinoma, patogiau būtų 
buvę keliaut į vakarus ir važiuot trauki- 
niu^bet, dėl tų japonų, taip negalima. 
Kiekvieną chiną pabėgėlį japonai sargy
biniai iškrato, atima' pinigus ir gerybę, 
girdi, tai vogti daiktai ir reikia jie grą
žint tikriems savininkams..t 0i

Gruodžio 219 d. šeima paliko savo na
mus, kad prisidėt prie milionų bėglių 
į Chinijos gilumą. Trys vyrai ir trys 
moterys, visi suaugę. Tarnas Cao Čun
g’as ir jo sūnus Pyragiukas nešė dides
nius nešulius, Auksuotoji šilkinė rūbų 
ryšulius, Sunia dokumentus ir kokius 
inažmožėlius.

Netrukus jie priėjo upelį, kur irgi su
sprogdintas tiltas.- Upokšnis gal kokios 
dvidešimties pėdų pločio, pėdos ar dviejų 
gylio. Pyragiukas paėmė ant rankų sa
vo motiną, jo tėvas Cao Čung’as Mulan’ą 
ir pernešė anon pusėn. Paskui apsigrį- 
žęs Pyragiukas pernešė ir Amei’jytę.

Diena buvo graži, eit nesunku, bet pas
kiau moterys nusivilko apsiaustus ir ne
šėsi ant rankų. Gamtovaizdžiai stebė
tini: tokie gražūs namukai, sodeliai, 
'bambuko gojeliai.*

Štai kaimelis, o aname jo šone perva
žas. Pervežėjas jiems pasakė, kad už 
dviejų mylių iiųo kelto yra miestelis,— 
gal kokį vežimėlį galėtų ten gaut. Pasi-

* J

ėjėję kurį galą, jie pamatė bėglių gur
guoles, sriovėmis sruvenančias iš rytų 
ir šiauriaryčių. Anei jokio vežimėlio 
gauti negalėjo: visa kas jau buvo suim
ta kariuomenės važiuotei. Sunia vis dar 
turėjo vilties, kad, užėjus ant vieškelio į 
Tientai šventąjį kalną, jiems pasiseks 
surast koks vežimukas.

Trupučiuką dustelėję, jie susiliejo krū
von su pabėgėlių sriaume. Ir visi atro
dė kantrūs ir smagūs, nežiūrint savo tra
gedijos... Kur-nekur rikša trąukė savo 
seną motiną arba ligonę moterį. Du bro
liai nešė motiną ant lentos, pasikabinę 
nuo pečių ant pagalio. Sūnai nešė moti
nas ant pečių, tėvai nešė vaikelius su 
naščiais persidėję ant pečių, vaikus su
dėję pintinėn, o iš kito galo pririšę kokį 
katilą. Ligonis pririštas taurui ant nu
garos.

Tūkstančiai kojų mindžiojo kelią, bėg
dami nuo bjauriųjų įsiveržėlių. Ir visų 
veiduose matei rimtą pasiryžimą. Ėjo, 
kalbėjo, ko tam kartui labiausia reikia: 
kieno privargę pečiai, kiek dar mylių ligi 
miesteliui, ar nebus lietaus ant nak
ties... Išrauta iš žemių žmonijos masė, 
nepalaužiama drąsa žvelgianti pirmyn.

Visi ėjo ton paęion linkmėn su sriau
me. Sunia sakė mėginsiąs gaut vežimą, 
nors ir didžiule kaina. Bet, kol kas, vis 
dar reikia eit ir eit. Nakvojo visi sta
čiai ant lauko, apsikloję apklotais ir ap
siaustais. 4

Antrą dieną priėjo prie miestelio. Cao 
Čung’as užmatė kur užpakaliniam kie
me ratukus. Sunia įėjo pasiklaust ir 
įkalbėjo žmogelį važiuot kartu. Dabar 
Mulan’a ir Amei’jytė galėjo pakaitom 
pasėdėt ir duot kojelėm pasilsėt.

Apie pusdienį jie pamatė šalikelėj gal 
vienerių metų vaikiuką: sėdi prie nebe
gyvos motinos ir verkia. Greitųjų Mu- 
lan’a su Sunia, išėję, pasiėmė vaiką ir 
pasodino vežimukan, šalia Amei’jytės.

Tą naktį savo naktigultui gavo kai
miečio pašiurę. Trečią dieną jie pasie
kė ir vieškelį. Prasidėjo Tientai kalna
gūbriai. Statmenai , iškilę granito uolos 
šen ir ten kyšojo iš klonių, kur ėjo plen
tas, o tuo plentu judėjo gyva Didžioji 
Chinijos siena, regis, be krašto, be galo, 
kiek tik akis siekia...

Beeidami plačiu vieškeliu, jie jau iš to
lo pamatė iš abiejų šonų kelio du dide- 
liausius kriaušius, lyg tai būtų kokių mil
žiniškų vartų stulpai. Ir jie išgirdo tar
tarų tolimo griausmo dundesį. O gal tai 
ošimas tolimų jūrų? Ar kriokimas kriok
lio iš pramuštos užtvankos? Gaudesys, 
lyg banguodamas, tai kilo, tai žemyn lei
dosi, aidėdamas visa pakriauše.

Paėjėjus da arčiau, pasirodė, kad tai 
žmonių balsai. Skambėjo lyg kad gilios ' 
senovės mūšių maršas arba sukilusios ar
mijos šūkiai. Judančios bėglių gretos 
pasislinko į šalį, ir iš tolo pasirodė eilė 
juodų artėjančių, taškų. Ir štai jau 
aikštėj armijos sunkvežimiai, pilnutėliai 
chinų* kareivių, iškeltomis rankomis 
sveikinančių pabėgėlius. Galingos jų 
balsų bangos riedėjo ir aidėjo kloniais ir 
pakalnėmis. Kariai traukė į Hangčou’o 
frontą.

Pravažiuodami pro, šalį, pasididžiuo
jamai stovėjo vežimuose kariai, su plie
ninėmis šalmėmis, ir mojavo savo vien
genčiams. Padrąsinti širdingais sveiki
nimais, jie užtraukė karinio maršo pos
mą: v
Koja kojon žengiam mes į kovą—

Už mūs’ amžiną tėvynę, už namus!
Mes nfegrįšime namo lig tolei,

Kol upes ir kalnus atsiimsime visus!
Mulan’ai net ašaros ėmė riedėt per 

skruostus, kai visi aplinkui griebėsi mo- 
juot skepetaitėmis, kepurėmis ar tik 
rankomis...

Gal už valandos ir vėl toks pat vaiz
das: pervažiavo penkiasdešimt pilnų ar
mijos sunkvežimių. Šiuokart ir kelioli
ka chinų orlaivių pralėkė viršum jų gal
vų į žiemius. Ir vėl tokie pat audringi, 
karšti sveikinimai nuaidėjo palei klonius. 
O uolingi Tientai’j aus čiukurai atmušė 
atgal kareivių choro priegaidą:
Mes nėgrįšime namo lig tolei, 

Kol upes ir kalnus atsiimsime visus!
(Bus daugiau)

Antra d ionics. 1Q46

PLYMOUTH, PA.
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Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Bendroves 25 m. Jubiliejus
Bendrove suorganizuota 

1915 metais. Pirmutiniai orga
nizatoriai buvo Augustas Stra- 
vinckas, velionis Jonas Ješke- 
vičiuš ir velionis Jonas Star
kevičius. Tai šie draugai su
organizavo, surado žemę la
bai gražioj vietoj ir nupirko. 
Pradėta laidoti 1921 metais, 
tai šiemet sukanka 25 metai, 
— jubiliejus. Tose kapinėse 
jau yra palaidota per 600 
laisvu žmonių, u £•

Kapinėms žemę nupirko sa
vais pinigais A. Stravinckai. 
Užmokėta $4,900/ už nepil
nai 5 akrus žemes. Laisvų 
minčių žmones šį dalyką gra
žiai Įvertino ir pirmiausia atė
jo į pagalbą LDK Keistučio 
Draugyste iš Wilkes-Barriu. 
Tą laisvą draugystę atstovavo 
Pranas Kavaliauskas, Vladas 
Tabaras ir C. S. Kasparas. 
Drugyste įnešė $700 ir už tuos 
pinigus gavo didelį sklypą že
mės. Laisvos minties žmonės 
sujudo ir sukėlė minėta sumą 
pinigų ir atlygino Suravinc- 
kam. Kapinės perėjo Bendro
vės nuosavybėn, žymiausi pi
nigų sukeltojai buvo velionis
J. Simokaitis, vėl. K. Rondar- 
čikas, vėl. J. Bagdžiūnąs, vėl.
K. Cicilauskas, vėl. Grigaliū
nas, F. Poška, S. Žukauskas ir 
kiti, mažesni šėrininkai. Išbu- 
davojo pastogę, įvedė vande
nį ir sugyveno labai gražiame 
sutikime.

Tik 1935 metais atsirado 
demoralizatorių, kurie, išeida
mi prieš Plymoutho draugus, 
norėjo pasisavinti kapines. 
Tai šis nesusipratimas padarė 
daug nuostolių Kapų Bendro
vei ir pačioms kapinėms, nes 
davė progą katalikams pasi
tyčioti iš laisvų žmonių gra
žaus sugyvenimo.

Bet priešininkai nieko ne
laimėjo. Pradėta grįžti vieny
bei! ir tie nesusipratimai bai

giami išgyvendint. Tik vienas 
didžiausis demoralizatonius, 
kurs turi kapinių turto,/ne
grįžta ir neatlygina Kapų 
Bendrovei pinigų.

Kapų Bendrovė skolų netu
ri, viskas išmokėta, tik šėri
ninkai turi sudėję $900, o Še
ras yra $25. Bendrovė prašo 
sklypų savininkus įsigyti po 
šėrą ir išlyginti didžiuosius 
šėrininkus. O kurie skolingi už 
sklypus ir ašesmentus, kad 
atsiteistų. Neturinti sklypų 
laidojimui, malonėkite įsigyti. 
Sklypų dydis yra 18X18, kur 
laidojasi 12 grabų, — $100. 
Taip pat parduodama ir pusė 
sklypo, kur laidojasi 6 gra
bai, — kaina $50. Pavienės 
duobės parduodamos už $11.

Pirmutinėj valdyboj buvo 
pirm. J. Ješkevičius, vice 

jrirm. J. Simokaitis, sekr. Jo
nas Starkevičius, ižd. A. Stra- 
Vinckas. Dabartinėj valdyboj 
yra: pirm. Jonas Krutulis, 
vice pirm. P. Savickas, užrašų 
sekr. Ona Sihkevičienė, fin. 
sekr. J. Bagdžiunas, ižd. A. 
Stravinckas, uždo globėjai: 
M. Kalauskas, L. Rauduvienė; 
kapų kontrolieriai: J. Kulpo- 
nas, J. Krutulis ir C. S. Kas
paras. Laisvų kapinių jubilie
jinis apvaikščiojimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 30 d. 
Prasidės 10 vai. ryte. Kapinės 
randasi West Wyoming ir 
Swayerville Borough. Bus vie
tiniai ir svečiai kalbėtojai. 
Kviečiam dalyvauti šiame ap- 
vaikščiojime, aplankyti savo 
giminių, draugų bei pažįsta
mų kapus ir pagerbti mirusius.

Kapų kontrolierius, 
C. S. Kasparas.

Washington. — Sakoma, 
Amerika priveisus tokių pa
vojingų bakterijų, kad, pa
leidus jas iš lėktuvų, greit 
būtų išmarintas priešo 
miestas.

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugovė Rengia

Pirma Metini Pikniką
Įvyks Gegužės 30 May

ir

Birželio 1 ir 2 June
SAVAME PARKE 

I 
Pradžia 1-mą Valandą Dieną

Prašom visus iš visos apylinkės dalyvauti šiame piknike

Bus Gerų Valgių ir Gėrimų
Gera Muzika Šokiams ir Visokio Sporto

-^RENGIMO KOMITETAS.
H______ _______________ _—■— -------   —T  --------------------- l°J

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite* iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies. „

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreiptis

Tru- Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar, and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus BtOoklyne-

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ <=^
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) * Telefonas EV. 4-8698

... ^..T|.v . .    *  .  

Binghamton, N.. Y.
Mirtys

Balandžio mėnesį čionai nu
mirė Čalis Kvedaras, vidutinio 
amžiaus vyras, nevedęs. Daug 
metų išgyvenęs šiame, mieste.

Gegužės 18 d. tapo palai
dota Rose Tinteriene (pir
miau buvusi žiburienė), 75 
metų amžiaus.- Paliko čionai 
dvi dukteris: Anelę Švareikie- 
nę ir Mortą Goberienę, žen
tus ir anūkus.

Geg. 18 d. ta^po palaidota 
ir Auna Lamaitis, našlė, čio
nai buvo atvykusi apsigyventi 
iš Earlville, N. Y. Ten randa
si jos duktė ir anūkai.

Geg. 21 palaidotas Charles 
C. Dorman, binghamtoniečiam 
gerai pažįstamos Onos Kaz
lauskaitės, dainininkės, vyras.

Serga Ona Kireilienė. Jai 
padaryta operacija. Po opera
cijos gerėja, sveiksta.

LDS 6 kuopa rengia pasi
linksminimą birželio 2 d., 
Lietuvių salėje. Rengimo ko
misija ruošiasi puikiai priimti 
svečius. Pietūs bus duodami 
už 50 centų. Bilietai smarkiai 
platinami. Prasidės nuo 1 vai. 
dieną. Visi kviečiami dalyvau
ti. J.

Trumano Komitetas Ragina 
Valgyklas Neduot Duonos

Washington. — Preziden
to Trumano Komitetas dė
lei Baduolių užsienyje ragi
no restoranus ir viešbučius 
neduoti“ valgytojam duonos, 
jeigu jie patys neprašo. 
Komitetas sako, turime tau
pyti kviečius baduoliam.

Franko Suėmė Dar 3 
Respublikiečiy Vadus

Madrid. — Ispanijos fa
šistų policija areštavo tris 
žymius respublikiečių va
dus, tame skaičiuje ir Te- 
totico Sevilą, respublikinio 
komiteto narį. Jiems grę- 
sia mirtis ar 20 metų kalė
jimo.

Hartford, Conn.
Antanas Bimba Atveža Mums 

Raportą iš Lietuvos
Jau seniąi hartfordiečiai 

klausinėja, kas čia atsitiko, 
kad niekur nematyti praneši
mų, kada ir kur kalbės A. 
Bimba. Jis jau tiek daug ap
važinėjo po lietuvių kolonijas 
su prakalbomis, Hartforde 
vis jo nėra.. ir nėra!

Dabar, gerbiamoji lietuviš
ka publika, turime garbės 
pranešti ■ jums visiems, kad 
drg. A. Bimba pribus į Hart
fordą, birželio (June) 2 die
ną. Prakalbos atsibus Lietu
vių Am. Piliečių Kliubo sve
tainėj, 227 Lawrence St., kai 
2:30 vai. po pietų. Apie pra
kalbu svarbumą nereikia nei 
sakyti, kožnas vienas gali su
prasti, kad tai bus labai svar
bios ir įdomios prakalbos. 
Bent vienas gabus žmogus, iš
buvęs, išvažinėjęs po visą Ta
rybų Lietuva virš tris mene- 

j sius, gali parsivežti daugybę 
įvairių patyrimų. Bet kas pa- 

i žįsta A. Bimbą, ar tai iš jo 
į raštų, arba asmeniškai, tai tas 
jau tikrai gali pasakyti, kad 

Jokis žmogus turės ką naujo 
, pasakyti! Mums visiems rūpi, 
kai]) dabar mūsų sena tėvynė 

i gydo karo žaizdas? Kiek nu
kentėjo nuo karo ugnies? 
Kaip mes galėtume padėti at- 

I budavoti ?
Tą viską .išgirsime atsilan

kydami į A. Bimbos prakal
bas birželio 2 dieną. Be to, 
Laisvės Choras, po vadovybe 
Wil mos Hollis, duos gražų 
dainų programą. Taigi, pra
šome visų pribūti laiku.

Prakalbas rengia vietinis 
Lietuvai . Pagalbos Teikimo 
Komitetas.

LPTK Sekr.,
'W. Brazauskas.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. ■
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

•••••••••e•••••••••••••••••••••••••«
: CHARLES J. ROMAN :
• (RAjMANAUSKAS) *

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • e 
būsite patenkinti. * •

1113 Mt. Vernon St J 
PHILADELPHIA, PA. J



Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa) .

Gruodžio 26
Diena praėjo su profesoriais. Aplankiau 

Valstybinį Vytauto Didžiojo Universitetą. Tiesa, šiuo 
tarpu pamokų nėra, nes studentai išvažinėję švenčių 
atostogoms, tačiau buvo be galo įdomu apžiūrinėti tos 
mokslo įstaigos pastatus ir pasikalbėti su profesoriais. 
Universiteto rektorius tebesirgineja. Todėl universi
teto patalpas aprodinėjo ir paaiškinimų suteikė univer
siteto prorektorius Dr. Kupčinskas ir medicinos fakul
teto dekanas Dr. Lašas. Tai mokyti, draugiški, darbš
tūs vyrai, nuoširdžiai atsidavę savo profesijai ir įstaigai.

Kauno universitetas gyvuoja nuo 1922 metų. Per 
tą laikotarpį universitete mokėsi 21,615 studentų. Dau
gelis yra baigę universiteto mokslą ir tapę profesionalais, 
inteligentais. Šiuo tarpu universitete mokosi 2,300 stu
dentų.

Kaip visos kitos įstaigos, taip universitetas tebėra 
pilnai neišgijęs nuo paliktų karo žaizdų. Trūksta pa- 
rankumų, trūksta šilimos, trūksta aparatūros, trūksta 
mokslinės literatūros ir tt. Patariau universiteto va
dams, kad jie surašytų, kokios literatūros ir aparatūros 
jiems reikia ir man priduotų, o mes, amerikiečiai, pasi
stengsime pagal išgalę jiems pagelbėti. Gal galėsime 
jiems šio-to atsiųsti iš Amerikos. Bent jau, sakiau, mū
šų troškimas yra padėti Lietuvai atsisteigti kultūriniai.

Iš universiteto patraukėme į klinikas arba ligonines 
ant Žaliojo kalno. Tai puikūs pastatai.

Karo metu tą įstaigą vokiečiai baisiai apiplėšė — 
išvogė ir išsivežė visus įrengimus. Dar laimė, kad patys 
pastatai išliko piktojo priešo nesugriauti. Bet kiek čia 
darbo reikės, kad juos vėl padaryti ligonine! Sakė, kad 
su naujais metais jau bus atidarytas nors vienas kitas 
skyrius. Bet kol šita milžiniška įstaiga galės pilnai veik
ti, ims, man atrodo, dar metus kitus. Bet kai ligoninė 
bus pilnai atsteigta, ji bus pasididžiavimu ne tik univer
siteto profesorių, bet ir visos Lietuvos liaudies.

Atsiminiau, kad reikia aplankyti Laisvės gaspado- 
riaus Buknio žmonos, Nastės Buknienės, sesutę Černiaus
kienę, kuri gyvena Panemunėje. Ten tiesiai iš Kauno 
tiltas per Nemuną yra susprogdintas, tai reikėjo važiuoti 
per Aleksotą. Tai ne trumpas kelias. Bet džiaugiuosi 
nuvažiavęs. Nastės sesutė ir josios dukrelė gražiai, 
draugiškai'priėmė ir pavaišino.

Nustebo moteriškės, netikėtai sulaukusios svečio iš 
Amerikos. * • t

Pavakaryje įvyko Kauno rašytojų ir artistų susi
rinkimėlis. Kaip paprastai panašiuose susirinkimuose, 
taip ir šį sykį buvau pakviestas padaryti pranešimą apie

Kauno

Amerikos lietuvius. Susirinkusieji gražiai ir nuoširdžiai 
klausėsi pranešimo. Buvo nemažai klausimų. Išsiskirs
tėme labai šiltoje nuotaikoje.

Tarp daugybės kitų naujų pažinčių, pirmu sykiu su
sitikau su Amerikos lietuviams girdėta veikėja ir rašyto
ja Čiurlioniene. Tai jau nebe jauna, jau žilagalvė, bet 
labai maloni, energinga, gyva moteriškė. Ji sakėsi dir
banti daug. Paskutiniais keliais mėnesiais jinai para
šiusi daugiau, negu paskutiniais dešimts metų! Turinti 
parašiusi dvi ilgas poemas. Josios poezijos šaltinis— 
Lietuvos tautosaka.

Po susirinkimo buvome pakviesti pas Venclovas va
karieniauti. Ten radome ir Račkauska (Vairą), Venc
lovienės dėdę, buvusį amerikietį. Prie skanių valgių 
pasikalbėjome apie Lietuvos kultūrinius reikalus. Venc
lova jau yra paruošęs ir atidavęs spausdinimui Salomėjos 
Nėries raštus. Tai bus didžiulė knyga nepaprastai gra
žios ir svarbios poezijos. Neužilgo knyga bus gatava.

O vakarą baigiau tikrai laimingai pas svetinguosius 
Bieliauskus, šiltoje vonioje išsimaudydamas. Šiuo tarpu 
viešbutyje “Lietuva,” kuriame aš esu apsigyvenęs, šilto 
vandens ir šiltos vonios nėra.
Gruodžio 27

Su Venclova ir kitais veikėjais aplankėme Lietuvos 
Valstybinę Centralinę Biblioteką, kurios direktorium yra 
dar jaunas, gabus J. Rimantas, o jo pavaduotoju — bu
vęs amerikietis K. V. Račkauskas. Biblioteka dar nėra

Susitikimas su buvusiu amerikiečiu K. V.-Račkausku

pilnai sutvarkyta. Dar tik neseniai gavo naujas, dide
les, šviesias ir gražias patalpas. Pirmiau, Smetonos lai
škais, biblioteka buvusi skiepe, visiškai netinkamose pa
talpose.

Abudu šitie vyrai yra labai entuziastiški del savo 
įstaigos ateities. Jie tikisi, kad, laikui bėgant, jų ve
dama biblioteka bus didžiausia visoje Lietuvoje, gal da- 
sivarysianti iki keturių milionų knygų, tiesiog eisianti į 
lenktynes su tokiomis bibliotekomis, kaip Maskvos Le
nino vardo biblioteka, arba mūsų Congressional Library! 
Nuoširdžiai palinkėjau "jiems pasisekimo jų gražiose pa
stangose. f

(Daugiau bus)

HARTFORD, CONN KRISLAI

“Šešėliai” Rašo Politi 
kieriam Prakalbas>

Gromyko Protestas prieš 
Boro Sveikinimą

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Amerikos Lietuvių Atstovas 
Antanas Bimba

Grįžo iš Lietuvos!
Ateikite į Masinį Mitingą ir Išgirskite Jo Pranešimą 

Apie dabartinę Padėtį Lietuvoje

MASINIS MITINGAS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tas, bet nedaug' jų tepasiro
dė lietuviškame žodyje. Rei
kėtų išversti daugiau.

Whitmano kūriniai yra iš
leisti viename stambiame rin
kinyje — “Leaves of Grass.” 
Angliškai galįs skaityti 

į muo, norįs susipažinti 
Į Whitmano darbais, taigi, 
įsigyja/ “žolės Lapelius.”

Šiomis dienomis, beje,
ternational Publishers knygų 
leidykla New Yorke išleis 
rinkinį Whitmano eilių, tai
komų jaunimui.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
daktorius garsaus studentų 
laikraščio Harvard Crim
son.

Henry Wallace
Buvęs Jungtinių Valstijų 

vice - prezidentas Henry 
Wallace, dabartinis preky
bos sekretorius, taipgi pats 
gamina sau kalbas. Tai iš
imtis tarp aukštųjų valdi
ninkų, kurie beveik visi 
samdo šešėlius rašytojus.

Wallace, suprantama, ne
turi tiek laiko, kad galėtų 
pats dienų dienas praleisti 
knygyne, berauk lodamas 
skaitmenis ir kitus faktus. 
Taigi valdiniai faktų j ieš
kojimo ekspertai ir Walla- 
ce’ui parenka pageidauja
mos medžiagos. Paskui jau 
jis pats rašo sau kalbą. Pa
ruošęs kalba, Wallace duo- 
da peržiūrėti artimiem sa
vo patarėjam. Tie dažnai 
kritikuoja ir siūlo pataisy
mus. Kai kuriuos patarimus 
Wallace priima, kitus atme
ta.

Patarėjai įspėja, kad jei
gu to ar kito sakinio neiš
brauksi ar nepakeisi, tai 
susilauksi kritikos per 
spaudą ir radiją. Nežiūrint 
įspėjimų, Wallace paprastai 
palaiko “karštąsias vietas” 
savo kalboje; na, ir gauna 
nuo reakcininkų daugiau 
kritikos, negu bet kuris ki
tas aukštas valdininkas 
Washingtone. Wallace ne-1 
sidrovi skelbti prezidento 
R.oosevelto politikos, kurią 
dabartiniai demokratų /poli
tikieriai stengiasi užmiršt.

Didžioji dauguma man- 
draujančių senatorių, kon- 
gresmanų ir valdžios narių 
nežinotų, ką viešai pasaky
ti, jeigu samdiniai jiems 
medžiagos nepririnktų. Bet 
pati medžiaga dar jų neiš
vaduotų. Nes tik retas po
litikierius temoka perdirbti 
žalią medžiagą į sklandžią 
kalbą. Todėl perkamas “še
šėlis” rašytojas yra viduti
niam politikieriui išminties 
ir garbės šaltinis. 

tt f A '•r

New York. — Sovietų de
legatas Gromyko protesta
vo, kad amerikonas J. B. 
Hutson, Jungt. Tautų gene- 
ralio sekretoriaus padėjė
jas, sveikino fašistinį lenkų 
generolą T. Komorowskį - 
Borą “vardu Jungtinių Tau
tų.”

PRANEŠIMAI

PATYRUSIOS 
VIENA ADATA 
OPERATORĖS

PRIE DRESSES IR BLOUSES 
REIKALINGOS DIRBTI 
LENGVAS MALONUS 

DARBAS
GEROS ALGOS

KREIPKITĖS
MURIEL DRESS CO. 

625 LINDEN STREET 
BETHLEHEM, PA.

(128)

as-
su 
lai

In-

A. 
yra

PATERSON, N. J.
Amerikos Lietuvių atstovas, 

Bimba grįžo iš Lietuvos, tad 
rengiama masinis mitingas birželio
1 d., 7:30 v. v., kuriame jis kalbės. 
Ateikite visi j šį susirinkimą, išgirsite 
apie savo artimuosius kaip jie dabar 
gyvena Lietuvoje po karo audrų ir 
ko jiems dabar daugiausia trūksta, 
įžanga nemokamai.

Birželio 2 d., 6:30 v. v. bus rodo
mos filmos iš Lietuvos, kurias par
vežė A. Bimba. Matysite Lietuvos 
žmonių gyvenimą ir kaip pasiskelbė 
Lietuva Tarybine ir Vilniaus išvada- 
vymas. Filmas rodys G. Klimas iš 
Brooklyno. Abu parengimai įvyks S. 
Bakanausko salėje, 62 Fayactte 
Visus kviečia ALDLD 84 kp.

(124-125)

St.

McKEES ROCKS, PA.
Lietuvai Pašalpos Teigimo Komi

tetas, Pittsburgho ir apylinkės skyr. 
ruošia vakarą, kur bus rodomi kru- 
tamieji' ir kalbamieji paveikslai iš 
Sovietų Sąjungos. Paveikslai bus 
žingeidūs, tad kviečiame visus daly
vauti, būsite užganėdinti ir tuom 
pagelbėsit tėvynę Lietuvą, nukentė
jusią nuo nacių, nes visas pelnas ski
riamas Lietuvos pašalpai. Ateikite į 
Liet. Pašalpinės Dr-jos Narną, 424 
Locust St., geg. 30 d., 7:30 v. v. 
Frank Imbras, Kom. narys.

(124-125)

WATERBURY, CONN.
Pirmutinis piknikas šį pavasarįį 

Lietuvių Laisvo .Kapinyno įvyks bir-' 
želio 2 d., Liet. Parke, už Lakewood 
Ežero, Chestnut Hill Rd. Pradžia 1 

i vai. dieną. Šokiams gros Victor Ki- 
I dulos orkestrą nuo 3 vai. dieną iki 
8 v. v. Bus gerų gėrimų ir skanių j 
užkandžių. Kviečiame visus vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti, paremti' 
Lietuvių Laisvės Kapinyną. — Ren
gėjai. , (124-125)

Penktadieni - šeštadienį 
stovėjo 99 iš kiekvieno šim
to traukinių. Vienas iš šim
to buvo mėginama operuoti 
su streiklaužių pagalba.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. I 
L 1611 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor at retail under Section I 
107 of the Alcoholic Beverage Control Lav ; 
at 6805 New Utrecht Ave., Borough of j 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed j 
off the premises.
ANTHONY and FERDINANDO CAFAZZO 

G805 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholię Beverage Control Law 
at 1069 Bergen St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

FRANK DeMARTINO 
Martha Italian Rest.

10G0 Bergen St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19569 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2014 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bd consumed off the 
premises.

VARTKES TUREKIAN
2014 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1671 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AGHATA LOSQUADRO
1G71 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

on

N.

the '

Įvyks Sekmadienį, Birželio 2 June,
Lietuviu Amerikos Piliečių Salėje

227 Lawrence Street Hartford, Conn
PRADŽIA 2:30 VALANDĄ DIENĄ

Washington. }— Praneša
ma, kacNcaldžia leis pabran- 
gint pieną dar centu kvor
tai, sūrį 5 centais, o svies
tą 10 centų svarui.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS ' OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

M. J. ŠVILPA’S MIRACLE OINTMENT
I’. O. Box 73, Station A, Hartford 6, Conn.

Broliai Lietuviai! Amerikos lietuvių atstovas, An- < 
tanas Bimba, pagaliau, grįžo iš Lietuvos su glėbiu ; 
įdomiausių naujienų apie mūsų tėvų kraštą. Jis išbu- \ 
vo virš tris mėnesius, važinėdamas po Lietuvą ir ste- < 
bedamas pokarinę Lietuvos padėtį, kalbėdamasis su ; 
Lietuvos valstiečiais, darbininkais ir intelektualais. ; 
Antanas Bimba —'pirmas Amerikos lietuvis, aplan- '! 
kęs Lietuvą po karo.' :

Ateikite į šį masinį mitingą ir sužinokite* kaip gy- ; 
vena jūsų broliai,'jūsų pažįstami, ir višas jūsų gimta- ; 
sis kraštas. J ;

Antanas zBimba plačiai kalbės apie tai, ką jis matė < 
ir girdėjo Lietuvoje. Po jo kalbos bus leidžiami iš pub- ; 
likos klausimai, į kuriuos kalbėtojas atsakinės. ;

KvieČiatne kiekvieną lietuvį dalyvauti šiose istori- : 
nešę prakalbose.ANTANAS BIMBA

Laisvės Choras, po vadovybe Wi'ma Hollis, duos gražią programą.
ATEIKIT VISI! ATEIKIT LAIKU! ĮŽANGA NEMOKAMAI.

Rengia Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas. (Hartfordo Skyrius.)

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turi Rūpintis?

Apie Savo ir Savo Šeimynos Sveikatą!
Nereikia laukt, kol liga paguldys į lovą. Tada jau būna pavojinga ir pa

sidaro didelių iškaščįy. Tačiau laiku rūpinantis, sumažės ir iškaščiai. Ga
lima apsisaugoti nuo įvairių nelaimių bei ligų, turint savo stuboje gerų 
mosčių, kaip pavyzdžiui M. J. švilpa’s Miracle Ointment. Stebuklingos 
mostys, kurios prašalina daugybę įvairių nesmagumų, kuriom jokios kitos 
mostys negali prilygti. Jos yra sudarytos iš gydančių žolių, nėra kenksmin
gos, bet visados
Vardai mosčių ir! nuo kokių nesmagumų jos pagelbsti.

No. 1. M. J. S. Miracle Ointment. Nuo dantų gėlimo ir smegenų nesvei
kumo. Kaina $lJu:

No. 2. MosjJs 
sprando, rįedmatiškų skausmų, sąnarių ir muskulų skaudėjimų, 
už 2 oz.

No. 3. M. J. S. Miracle Salve: Mostis, kuri visados gelbsti nuo daug įvai
rių odos nesmagumų, būtent išbėrimų, Rash, Piles, Athlete’s Foot, Pimples, 
Vočių, nudeginimų, nuplikimų (tik ne nuo vėžio), nuo šalčio, kojų kaitimo 
ir nuovargio; nuo saulės nudegimo maudantis, nuo nosies ir burnos nesvei
kumų. Į vieną minutę po uždėjimo jausi palengvinimą. Kaina tie $1.25 
už 2 oz.

No. 4 Miracle Salve, Mostis: Nuo odos niežėjimo ir nuo Poison Ivy. Jei 
jums dar nepavyko prašalinti niežėjimo, tai tuojau bandykite šitą mostį. 
Be abejo būsite užganėdinti. Kaina tik $1.25 už 2 ož.

Gaunama Beirs vaistinėje, 158 Park St. ir Hudson St., antra gatvė nuo 
Main St., Hartford, Conn.

Užsisakydami per paštą, prisiųskite čekius, moncy-ordcrius sekamu ant
rašu: . • ./.<■

M. J. Švilpa, P. O.-Box 73, Sta. A. Hartford 6, Contt.
Siunčiame ir C.O.D. (prisiųskite 30c štampą)

pamačlyvos. Jos turėtų būt kiekvienos šeimynos stuboje.

ž 1 oz.
nuo išviršūtinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, strėnų, 

$1.25

Sis antrašas yra jums naudingas, perduokite ir draugui,

SUTAISYMUI
KUMPIO

DEŠRUKIŲ
Departmentuose

NUOLATINIS DARBAS 
su

GERA ALGA
Kreipkitės į Superintendent 

8 A. M. iki 11 A. M.

MERKEL, INC.
94-11 Sutphin Blvd.

Jamaica, L. I.
(124)

REIKALINGOS 
APAČIŲ APDIRBĖJOS 

ir Vingiuotojos
Šioks-Toks Supratimas Apie Mašinai 

Pagelbėtų.
i nepatyrusios prie Felling Mašinos ir 

Pinker, Tai Mes Jus Išmokysime.
Taipgi Reikia

VALYTOJŲ
PATIKRINTOJŲ

ATRINKS JŲ
Patyrimas Nereikalingas 

Nuolatinis Darbas—-Gera Alga
Kreipkitės

FAIRFIELD DRESS CO., 
785 Main St., Bridgeport, Conn.

(125)

Jei

PATYRUSIOS IR MOKINĖS
PRIE VIENA IR DVIEM

ADATOM MAŠINŲ
NUOLATINIS DARBAS

• . BONAI
NEMOKAMAI BLUE CROSS 

MEDIKALIS APTARNAVIMAS 
VAKACIJOS SU ALGA

LEHIGH UNDERWEAR 
MILLS, INC.

MAIN STREET
COOPERSBURG, PA.

PHONE COOPERSBURG 970
. (126)

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Nuolatinis Darbas, Linksma Aplinka
VIRŠLAIKIAI

Muzika Laike Darbo
Cord-Way Products, Ine.
36-20 38th St., Long Island City

1-nas blokas nuo Ind. subvės, 36th St. stoties.
(125)

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 6565 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4317 — 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS McGLYNN
4317—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lięense No. 
RL 8927 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 453 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, Count/ of Kings, to be consumed 
on the premises.

EUGENE FARKOWITZ
453 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7831 has been issued the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 107 of thd Alcoholic Beverage Control Į 
Law at 1271 Prospect Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of -Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET BEHAN
1271 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1527 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7217 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RITA A. KING 
(Show Boat)

7217 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y. R
- — — —   — "" ■ I - I..- -

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1558 has been issued to • the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5804 — 4th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

• MARY
(Owl 

5804 — 4th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7494 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 391-393 Eastern P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
391-393 EASTERN P’KWAY REST. CORP.

, Brooklyn, N. Y. R ,

STERN
Rest.)

Brooklyn, N. Y. R

891-893 Eastern

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
ir

VYRAI ABELNAM DARBUI
NUOLATINIS DARBAS

GERA ALGA
Viršlaikiai

Jei Pageidaujama
Geros Darbo Sąlygos

Kreipkitės
REICHARD-COULSTON

Ine.
Mauch Chunk Road

Bethlehem, Pa.
(120

REIKIA STALIORIŲ (
Turi būt patyrę prie 

BEFORE SPRAYING HAND 
SANDING

Nuolatinis Darbas
MT. VERNON CABINET CO.

47 SOUTH 5TH AVE.
MT. VERNON, N. ¥.

Telephone MT. VERNON 7-4366
(124)

ALUMINUM FOUNDRY 
Mouldertai Prie Jolt Squeezers.

BASIC APPLIANCE CO., 
2787 E. 14th ST.. BROOKLYN

(123)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

- REIKALINGI ' 
SKALBYKLOS DARBININKAI

VYRAI , mazgojimo kambariuose, 
MERGINOS prie flat darbo, prosi- 
jimo ir marškinių departmentui. 
Taipgi high school mergaitės viršaus 
16, popietiniam darbui. Kreipkitės—■ 
PEMBROKE LAUNDRY

& CLEANERS
396 Madison Ave. 
Bridgeport, Conn.

(123)

RŪŠIUOTOJAI ‘ “
VILNONIŲ SVETERIŲ ATMATŲ 

Turi Būt Patyrę
Gera Alga. Nuolatinis Darbas 

APTEKAR KNITWEAR CO., 
46 Canal St, New York City.

(128)



Šeštas Puslapis

vienus
nariais

CIO Iššaukia Darbininkus
Kovoti prieš Trumano Biliij

kitokių

iii

kas

Mary

DAKTARAS

Tel. SOuth 8-5569

Valandos

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ
Funeral Home

Tel. ST. 2-8842

Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue

Mirė J. M. Patterson, 
Daily News Leidėjas

grupių ir 
Iš senų 
naujus

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Streikuoja Žurnalų
Išvežiotojai

Majoras Sakėsi Esąs 
“Be Sparny”

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN. N. Y.

50c.
surinko $1.50.
Anna Marinis ir

Darbininkų Pašalpinė 
4-ta Didžiausia

ROBERT LIPTON
701 Grand St

Helen 
Pakštiene, 
Haley, D. 
Zakaraus- 
Malinaus-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. I ‘etrika 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

650 5th Ave., kamp 19th St 
BROOKLYN, N. Y.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

Rei- 
esant ir

Antradienis, Geguž. 28, 1946

Chicago.je. 
namuose, 

, iš ten veš lai- 
nacionalėse ka- 

pirmojo karo

Pradžia 7:30 v. vak. Įžan 
ga nuo 60c iki $3.60.

Brooklyniečiai Vėl Slidėj 
Gražią Sumą Institutui

Taip pareiškė majoras, at
sakydamas j klausimus apie 
statybos koordinatoriaus Ro
bert Moses išsireiškimą spau
dai, kad O’Dwyer pasukęs de- 

kad 4‘konservatyviai

Po to pasikalbėjimo, majo 
ras dar prisiminė apie Idle 
wild lėktuvams stoties staty 
bą ir apie statybą namų. Jis 
pareiškė nepasitenkinimą dė 
per ilgai neišsijudinimo staty
ti daugiau gyvenamų namų.

Sustreikavus 120 Interbo- 
rough News Co. sandėlių dar
bininkų, sulaikyta išvežioji- 
mas ant standų daugelio žur
nalų, tarpe tų, Reader’s Di
gest, visi Hearsto žurnalai ir 
Fawcett leidiniai.

Streiką iššaukė CIO Ofisų 
ir Profesinių Darbininkų sky
rius — News Distributors Lo- 
kalas 906-tas, kompanijai at
sisakius tartis su unijos atsto
vais dėl darbininkų skundų.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

trumpai šj tą 
vėliausius Lie- 

nuoveikius ir 
darbams, o tos 

vedėjui J. W.

LPTK 
labai 
įvyks 
7:30, 
bužių 
417 
duos raportą 
įvykusių 19 
Thomson raportuos iš drapa
nų centro. Turėsime aptarti, 
kaip sėkmingiau prisirengti 
prie rudeninio sezono.

Skyriaus Sekr., 
A. Mureika.

New- Yorko CIO unijistai 
anaiptol ’ nesutiko sudėtomis 
rankomis Trumano pasimoji- 
mą supančiuoti darbininkus. 
Sekmadienį įvyko ant greitųjų 
sušauktas dvylikos šimtų šapų 
steward ų mitingas, atstovau
jantis 600,000 unijistų metro
polio srityje, šapų stew ardai 
vienbalsiai pasmerkė Truma-

pradėjo leisti 
birželio 26-tą, 

buvo to laikraščio

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DENTIST AS

Amerikiečių nuomonę apie 
Amerikos - Sovietų kooperavi- 
mą pareikš senatorius James 
E. Murray, narys Senato Už- 
rubežiniams Reikalams Komi
teto. Taipgi kalbės sen. El
bert D. Thomas, Joseph E. 
Davies, Corliss Lamont, Le
land Stowe, Norman Corwin, 
Sholem Asch, Albert E. Kahn.

Mažiausia Apmokamieji
Šimtas iš mažiausia apmo

kamųjų New Yorko miesto 
darbininkų lankėsi pas majo
rą O’Dwyer reikalauti algų 
pritaikymo prie jų stažo ir 
esamos padėties. Jų unija, 
United Public- Workers of 
America, CIO, sako, kad pir
mo laipsnio raštinės darbinin
kai, typistai, daugelis išdirbę 
po 7-8 metus, parsineša namo 
po $25 savaitei.

Andrei A. Gromyko, Tary
bų Sąjungos delegatas Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybo
je, kalbės didžiajame Madi
son Square Gardene, 50 th St. 
ir 8th Ave., New' Yorke, šj 
trečiadienį, gegužės 29-tą, iš
vakarėse Atminimų Dienos.

Gromyko turės svarbų pa
reiškimą Amerikos - Sovietų 
kooperavimo klausimu, sako 
Corliss Lamont, National 
Council of American - Soviet 
Friendship prezidentas. Jo va
dovybėje yra rengiamas šis 
mitingas pagarbai iš Tarybų 
Sąjungos atvykusių trijų žy-

M. Sabeika, Albina
C. žemaitaitis, F.

J. Mankus, T. Mankus, 
Dobinienė, 
. Volunge- 
, Kasakai-

S. Bruso-

New Yorko miesto majoras 
William O’Dwyer praeitą an
tradienį pareiškė spaudos re
porteriams, kad jis neturįs 
sparnų “nei dešiniųjų, nei kai
riųjų.’’ Nei vienas sparnas ne
turi pirmenybės ant mano po
litikos, sakė jis. “O jeigu at
eis diena, kada aš būsiu kam 
nors priklausomas, mesiu dar-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

VALANDOS:
9 A. M. (— 12 N.; 1 — 8 P. M, 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadieni.

Paramount Teatre
Prie Times Square filmą 

“The Blue Dahlia,’’ rodoma 
jau trečia savaitė. Scenoje 
Duke Ellington su savo orkes
trą, aktoriais, taipgi Clark 
Brothers.

Draugas, 
Viderman 
Daunoras, 
leskas, V. Michelson, Mrs. 
Baltrušaitienė, K. Depsas, E. 
Murkas, M. Nučinskienė.

J. Laimikis 50c.
(Surinko V. Čepulis ir

U. Bagdoniene) :
T. Sherienė per M. Klimą 

atsiuntė $10.
J. Weiss $5.
Po $1: P. Papievis, A. Ki

nas, O. Young, P. Semėnienė.
Aukų surinkta viso $351.90. 

Už lėlę surinkta $14.25. Viso 
$364.15.

Yra keletas pavardžių ne
minėtos čia, nes niekaip nebu
vo galima įskaityti, tad tų, 
kurių pavardės čia neminėtos, 
prašome pranešti LPTK Cen
trui, 417 Lorimer St., Brook
lyn 6, N. Y. Bus atitaisyta. 
Įmeskite atvirutę ir bus vis
kas tvarkoje.

K. Rušinskienė,
Fin. Sekr, LPTK 
Brooklyno Skyr.

mių svečių rašytojų.: Ilya Eh
renburg, Konstantin Simonov 
ir maj. gen. Mikhail Galaktio
nov.

elementai laimėjo kontrolę 
ant miesto administracijos.”

“Mieste yra kairiosios jė
gos, yra dešiniosios jėgos, bet 
aš sparnų neturiu. Man pa
kankamai sunku ir be jų iš
laikyti kojas ant žemės.”

Darbininkų pašalpines — 
International Worker Order 
— centras, New Yorke, pa
skelbė, kad narių skaičiumi ši 
organizacija 19 15 metais pa
siekė 4-tos* aukščiausios vietos 
iš 55 nacionalių pašalpinių 
organizacijų šalyje.

SUSIRINKIMAS
Brooklyno Skyriaus 

svarbus susirinkimas 
ketvirtadienio vakaro 

gegužes 30, LPTK Dra- 
Centre (krautuvėje), 

Lorimer St. Komisija 
iš judžių-šokių, 

gegužės.' J. W.

no Bilių, kaip žygį “pasukti 
progreso ir demokratijos laik
rodį 100 metų atgal žmonių 
santykių srityje.” (

CIO vadai atsišaukė į/Now 
Yorko miesto gyventojus ir 
visą darbininkų judėjimą “ra
šyti, telegrafuoti, telefonuoti” 
prezidentui ir senatoriams rei
kalavimus atmesti tą bilių.

Aky Vaidoje skubumo ir 
svarbumo padėties, šapų ste
ward ų konferencija, įvykusi 
Henry Hudson Hotel, taipgi 
sumobilizavo skaitlingą dele
gaciją vykti į Washingtona 
pirmadienio rytą, gegužės 27- 
tą. Delegacija žadėjo lanky
tis pas senatorius, kongres- 
manus, taipgi prašyti pasima
tymo su prezidentu.

žymūs vadai daugelio uni
jų pareiškė, kad Trumano Bi- 
lius yra lygu darbininkų išda
vystei.

Kay 
V. ir O 
čiurle, i 
kienė 
kas, 
kauskienė 
Petraitis,

Joel McCrea ir Barbara Britton filmoje “The Vir 
ginian,” rodomoj Brooklyno Paramount Teatre, D« 
Kalb ir Flatbush Avenues. <

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus

BteiČius bu naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Konstantin Simonov, Tarybų Sąjungos 
autorius “Days and Nights,” su Nicholas 
kino Pictures prezidentu, laike jų dviejų atsilankymo į 
Stanley Teatrą, pamatyti ten rodomą pagal Simonovo 
veikalą pagamintą filmą. Simonovas bus Gardene 29-tą.

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių

Joseph Medill Patterson, 
News Syndicate Co., Inc., pre
zidentas, New Yorke išeinan
čio tabloidinio dienraščio Dai
ly News leidėjas, mirė gegu
žės 26-tos rytą, Doctors Hos
pital, New Yorke. Sausio 6-tą 
jam buvę suėję 67 metai am
žiaus.

Liko žmona Mary Kings 
Patterson, sūrius Įeit. James 
Patterson, dukterys Mrs. Har
ry Guggenheim, Mrs. Donald 
W. Baker, gyvenanti Green
wich, Conn., ir Mrs. Josephine 
Patterson Reeve, 
Išvežtas pašarvoti 
Ossining, N. Y 
doti Arlington 
pinėse, kaipo 
veteraną.

Patterson as 
Daily News 
1919 m 
dvasios vadu. Reakcinė, prieš- 
darbininkiška buvo dvasia to 
laikraščio visą laiką. Tiek 
priešdarbininkiška, kad New 
Yorko CIO pastaraisiais lai
kais išleidžia Daily News pa
mėgdžiojantį satyros laik
raštuką Daily Noose (kasdie
ninė kilpa), numaskuojantį to 
laikraščio priešdarbininkiškas, 
imperialistines, karą kurstan
čias tiradas. Įvairūs darbinin
kiški ir demokratiniai judėji
mai ne kartą yra šaukę žmo
nes į boikotą prieš tą laikraš
tį, yra pripažinę sekamu po 
Hearsto nuodingume jo pro
pagandos.

Kova prieš aitrią priešdar- 
bininkišką, priešdemokratinę 
propagandą, žinoma, nebuvo 
lengva Pattersono laikais, ne
bus lengva nei po jo. Iš tur
čių laikraštininkų kilusio 
įsteigtas, milionierių palaiko
mas, laikraštis nei galima pa
daryti demokratiniu nei leng
va nukovoti. Pattersono mirtis 
darbo žmonių padėties nepa
bloginsi nei pagerins. Tiktai 
sumanus, uolus skleidimas 
darbininkų spaudos su laiku 
išmuš iš darbininkų rankų tą 
kilpą, kurią skaitydami darbi
ninkai padeda išnaudotojams 
prieš patys save.

Pattersonų ištisa giminė 
yra ryšių ryšiais susirišusi su 
spauda ir jos kontrole. Miru
siojo sesuo Eleanor Medill 
yra leidėja taip pat reakci
nio Washington Times-IIerald, 
o jo pusbrolis, pulk. Robert 
R. McCormick yra leidėju to
kio pat Chicago Tribune.

Patterson ir mirė jo laik
raščiui tebekvatojant džiaugs
mu, kad sulaužyta gelžkelie- 
čių streikas, kad Trumano ad
ministracija grąso pastatyti 
visus darbininkus prie versti
nų darbų, be teisės vartoti 
vienintelį darbininkų rankose 
esantį įrankį savęs apsigyni
mui — streiką. •

Gegužės 19-tos popietį įvy
kusiame iš Lietuvos filmų ro
dyme, Schwaben Hall, Brook- 
lyne, susirinkę brooklyniečiai 
nepasitenkino vien tik pama
tymu filmos. Faktinai, net kol 
dar nematę filmos, jie matė 
reikalą padėti kare nukentė
jusiai ir nacių apiplėštai Lie
tuvai atsistatyti.

R. Mizarai 
pranešus apie 
tuvos žmonių 
planus ateities 
programos 
Tomsonui paprašius aukų, su
aukota virš pusketvirto šimto 
dolerių įrengimui vėžio ligai 
tyrinėti ir gydyti Instituto, 
Vilniuje.

Aukojo sekami: 
Prie Steičiaus (Priėmė

Dobinis)
Kazys Sungaila $26,
Po $25: V. ir F. Budroniai, 

K. ir P. Meškėnai, Jonas Ve
lička (pasižadėjo. Jo ^uka 
jau priduotąjį r paskelbta).

Po $10: Pi'. Jocys, Kazimie
ras Kairis.

Po $5: Jurgis Bernotą, drg. 
Totoraitis, A. Globičius, Ka
zys Balčiūnas, Napoleonas, J. 
Petrikonis. -

(Surinko Vera Bunkus ir 
Elena Kanaporis) :

Jonas Laurinaitis $5.
V. J. Danilevičiai $2.
Po $1 : P. Gustaitis, J. 

Aleksynas, M. Janulevičienė, 
A. P. Linkus, P. Krunglis, 
Barbora, P. černauskas, T, 
Juškevičienė, Baltrušaičiai.

(Surinko Gladys White ir 
Frances Mazilis):

Po $5: Barbaris, K. Kreivė
nas, A. Klimas.

Po $1F. Pakali, K. Stel
moką, R. Feiferis, J. Vitkū- 
nas, V. Bovinas, V. Karlonas 
Kazys Yuknis, Bill Malin, drg 
Jasulaitis.

A. Pross
Smulkiu
(Surinko

B. Kalakauskas) :
Po $5: A. Bepirštis, J. Ur

bonas.

Jeweler 

Brooklyn*N. Y. 
ATDARA VAKARAIS

F. W. Shalins
(Shalinskas)

$1: Aleksaitė
P. Zurba, M

>. Žilinskai, 
Žilinskienė.
Krumin, A
X. Malinauskienė

Mrs. Stokes, P 
Pross, K. Degu

Po $1 : J. Guzikas, G. Ced
ronas, M. Sprindis, T. Gali- 
nauskas, J. Balaika, J. Vinic
kas, J. Urbaitis, J. Kazei, V. 
Kazlauskas.
(Surinko dd. Vinikaitienė ir 

Čepulienė) :
Po $1: George Churin, John 

Jakaitis, Richard Zablauskas, 
George Varisonas, Šalaviejus, 
Titanis, J. Meškienė, Gilma- 
nienč, D. Mazilis, P. Petraus
kas, J. Vinikaitis, A. Skirmon- 
tas, V. Čepulis.

(Surinko Nellie Ventienė ir 
Adelė Pakalniškienė) :

V. Bunkus $5.
Po $2: I. J. B., P. Višniaus-

'SS' RESTAURANT

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. ’ 
Tel. Virginia 7-4499

Tikimasi Gromyko Svarbaus 
Pareiškimo Gardeno Mitinge

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9012

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

(Surinko E. Mizarįenė ir
• N. Buknienė) :
Po $2: V. Skodis, V. ir B 

Senkevičiai, J. Purvėnas, P 
Stankevičius, K. ir V. Milin 
kevičiai.

Po $1 
Vaznys, 
Dūlis
J. Litvinskas, O.
J. Bondžinskaitė, T 
vičius, G. Bensonas 
tis, A. Bieliauskas, 
kas, A. Pilipaitis, 
Mizarai, K. Sasnauskas, S. 
Wort, A. Kalakauskienė, Vai- 
čaitienė, Ig. Urbonas, O. Bag
donas, V. Rudaitis, J. Siurba, 
J. Gužas, U. Sinkevičienė.

(Surinko J. Skirmontienė ir 
A. Gilmanas) :

M. Simonavičius $25.
Ch. Vigūnas $5.
Po $2: B. Litvinai, J. Šu- 

kaičiai, P. ir N. Sukniai, L. 
Nikvidavičius, M. Zaukienė.

J. Radzevičius, 
P. Kalvaitis, Mrs. 
Geo. Zaravičius, A. 
T. Lisajus, L Se-

Juozas Zeidat
’ Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

W kF’*-' ■ su^arau su w|\rikoniškais 
■■I k®hli

Pėdinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 

jp? pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kattipac Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Organizacija 
metus priaugo 
Dabar turi 183,000 narių.' šinėn

Brooklyn 11, N. ¥.

TEL. EVERGREEN 8-9770

vSisžasssž

l^ZJW-W

Persodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen. m

HOJ MaES
fe


