
Kaip Avinai be Galvų 
Silpnybės Kaina. 
Kur Link Amerika? 
Fašizmas Nepraeis! 
Amerika Niekad Netaps 

Vokietija!
Rašo A. BIMBA

Viską atsimename, kaip 
šiandien. Tai buvo prieš ke- 
lioliką metų. Hitleris vedė 
karą prieš Vokietijos komu
nistus — pradžioje keiksmais 
ir propaganda, paskui smurtu 
ir ginklais.

Kiekvienas turėjo prisiekti, 
kad jis nėra komunistas. Tu
rėjo prižadėti, kad niekada 
jiiomi nebus ir jokių ryšių su 
komunistais nepalaikys.

Kas pirmiausia išsigando ir 
pasidavė? Bailiai ir silpna
valiai, žinoma. Paskui labai 
daug buvo tokių, kurie sakė: 
Kas čia tokio? Aš vis tiek ne 
komunistas! Kas čia tokio 
prisiekti ir pasirašyti! Tegul 
fašistai džiaugiasi, vis tiek 
nieko nereiškia!

Ir taip hitlerininkai ėjo drą- 
syn, o liaudies atspara fašiz
mui silpnyn. To tik ir reikė
jo fašistiniams razbaininkams.

Pikčiausiais ir silpniausiais 
elementais pasirodė, tie, ku
rie džiaugėsi persekiojimu ko
munistų . Džiaugėsi socialde
mokratai ir daugelis darbo 
unijų biurokratų. Ot, sakė, 
mums bus lengva ir gerai, kai 
Hitleris komunistus išnaikins! 
Jie mūsų nebeerzins, mums 
kojos nebekaišios, mums jų vi
sos vietos^ atiteks darbo uni
jose. kooperatyvuose, miestų 
valdžiose.

Tai buvo pirmoji hitlerizmo 
įsigalėjimo stadija. Komunis
tus išterorizavuj, su komunis
tais apsidirbus, atėjo kaleina 
visiems bailiams ir oportunis
tams. Atėjo kaleina darbo 
unijoms, kooperatyvams, de
mokratiniams valstybės orga
nams. Viskas buvo žluoiama 
ir naikinama.

Po to atėjo diena, kada ne
beužteko užsiginti komunistų. 
Jau reikėjo tapti fašistu-hit- 
leripinku. Jau reikėjo įrody
ti, kad pasilikti saugoje, ką 
veiki ir darai dėl hitlerizmo. 
žodžių nebeužteko, reikėjo 
aiškių ir atvirų darbų.

Nuo čia istorija visiems aiš
ki ir žinoma. Dabar visiems 
žinoma, kokią kainą tie patys 
Vokietijos žmonės užmokėjo 
ir dar ilgai mokės už savo 
silpnybę Ir oportunizmą.

Nebūtų, žinoma, tiek gaila 
ir baisu, jeigu būtų užtekę 
tik vienų vokiečių sumokėtos 
kainos už savo silpnybes. Dar 
daugiau už tą jų silpnybę ir 
oportunizmą nukentėjo ir dar 
aukštesnę kainą sumokėjo vi
sa Europa, visas pasaulis.

Ar ne tie patys procesai 
šiandien kartojasi čionai, 
Amerikoje ? Ar ne ta pati 
propaganda prieš, palyginti, 
saujele komunistų?

Reakcija pakėlė bizūną ir 
suriko: Visi unijų vadai ir 
viršininkai, atsiklaupkite ant 
kelių ir prisiekite, kad nesate 
komunistais! Ant balto juodu 
pasirašykite, kad jais nieka
dos nebūsite!

Tik paskutinis trumparegis 
šiandien tiki, kad šita propa
ganda, kad šitos priesaikos 
paliečia tiktai komunistus. 
Nelaimingi tie unijų vadai, 
kurie nemato, kald čia yra rei
kalas visų darbo įmonių, kad 
čia yra reikalas visos demo
kratijos, kad čia yra pakėlęs 
galvą pats juodžiausias fa
šizmas.

tikėti, bus ir atei-

*

London. -— Anglijos’pre- urmu pasmarkintų gamybą 
kybos ministras Sir Staf- dirbinių, tinkamų išvežimui 
ford Cripps per radiją sau- ir pardavimui užsieniuose, 
kė .savo tautiečius, kad jie Bent ketvirtadalis visų tų

jos dirbinių, girdi, turės

mirti,” kaip sakė

Pikčiausiais sutvėrimais yra 
tie, kurie džiaugiasi reakcijos 
siautėjimu. Jie mano, kad jų. 
tas nepaliečia. Jie mano, kad 
jiems bus daugiau vietos, kai 
komunistai bus išmesti iš vai-
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LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. T.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

Kopija 5c

D. FEDERACIJA ATMETA 
PRIESAIKAS PRIEŠ

KOMUNISTUS
I *

John L. Lewis Ypač Pasidarbavo prieš Priesaikas
Chicago. — Darbo Fede- Į kias priesaikas.

Tafto - Hartley’o įstaty
mas sako: Jeigu kurių uni
jų viršininkai neprisieks, 
kad jie ne komunistai, tai 
valdinė Darbo Santykių 
Komisija nepriims tų unijų 
skundų ir atsisakys prižiū
rėt balsavimus, kuriuose 
darbininkai sprendžia, ko
kiai unijai jie priklausys.

Darbo Federacija turi

racijos vykdomoji taryba 
atmetė tą Tafto-Hartley’o 
įstatymo posmą, kuris rei: 
kalauja, kad visi unijų va
dai padarytų rašytas prie
saikas, jog jie nėra komu
nistai ir nieko bendra netu
ri su jokiomis “raudonųjų” 
organizacijomis. Ypač John 
L. Lewis, Mainierių Unijos 
pirmininkas, pasidarbavo, 
kad Federacija atmestų to- 7,500,000 narių.

NEW JERSEY CIO REMIA 
WALLACE’O MITINGĄ

Camden, N. J. — CIO 
unijų taryba pietinėje New 
Jersey valstijos dalyje nu
balsavo remti masinį susi
rinkimą Convention Hall 
salėje rugs. 20 d., kur kal
bės Henry A. Wallace, bu
vęs Jungtinių Valstijų vice
prezidentas. W a 1 la c e’u i 
priešinosi tik keletas socia
listų.

CIO . vadovybė tariasi su 
farmeriais, kad jie vežtų 
savo vaisius ir daržoves 
pardavinėti darbininkams 
prie Camdeno fabrikų var
tų. Kituose miestuose taip 
jau daroma. Tuom džiau
giasi farmeriai ir darbinin
kai pirkikai.

LEGIONO VADAS UŽGI- 
RIA NEGRŲ VETERANŲ 
IŠSKYRIMĄ

Washington. — Repor
teriai užklausė naująjį A- 
merikonų Legiono koman- 
dierių Jamesą F. O’Neil’ą, 
ar jis sutinka su tais bal
taisiais legionieriais, kurie 
į savo kuopas nepriima ne
grų veteranų. O’Neil atsa
kė, kad jis Užgiria negrų iš
skyrimą.

VENEZUELOS SUKILI
MAS NUSLOPINTAS

Caracas. — Venezuelos 
respublikos valdžia prane
šė, kad ji nuslopino sukili
mą prieš prezidentą R. Be- 
ttancourtą. Venezuela yra 
Pietinėje Amerikoje.

Merginos ir Vyro Lavonai 
Automobilyj

Toronto, Kanada. — Po
licija rado nužudytus ar 
nusižudžiusius automobily
je merginą įrišę Scott, 21 
metų, ir vedusį vyrą Geor
ge Vigusą, 39 metų.
diskų įstaigų, iš darbo unijų, 
iš visur.

Bet viskam yra galas ir ribos. 
Amerika niekados nenueis Vo
kietijos keliais! ‘Visa Ameri
kos praeitis kalba už progre
są ir laisvę. Tiesa, ant jos 
užeina juodų debesų, pasida
ro klaiku ir baisu, bet po 
Adamsų pakyla eJeffersonai, 
po Hooverių — Rooseveltai. Ir 
vėl dangus nusiblaivo ir vėl 
Amerika žygiuoja* pirmyn į 
geresnę ir šviesesnę ateitį. 
Taip būdavo iki šiol, taip, rei
kia karštai 
tyje.

Nušautas Arabų Unijų 
Vadas Palestinoj

Jeruzalė. — Arabų Dar
bo Unijų "Sąjungos sekreto
rius Sama. Effendi Taha, 
33 metų, , buvo nušautas 
Haifos miesto .gatvėje, po 
savo pasakytos kalbos susi
rinkime. Jis kalbėjo už 
draugiškesnį'arabu sugyve
nimą su žydais ir kritikavo 
vyriausią Palestinos arabu 
dvasiški (mufti) Husseinį, 
kuris dabar gyvena Egipte, 
kaip pabėgėlis. Karo metu 
Husseini talkavo naciam.

Sovietai Sako, Iranas 
Laužo Žibalo Sutarti

Maskva. — Sovietų vy
riausybė protestuoja, kad 
Irano valdžia, klausydama 
anglų-amerikonų, laužo su
tartį dėl leidimo Sovietams 
išvystyt ir naudot žibalo 
pramonę 'šiaurinėj^ to kraš
to dalyje.

AREŠTUOTA “GRAFIE
NĖ”, NORS TELEFONA- 
VO PREZIDENTUI 
’ Paryžius. — Kada atėjo 
policininkai areštuot žulikę 
“grafienę” D’Apremont, ji
nai paėmė .telefoną ir gar
siai pasakė: “Paskambinkit 
respublikos prezidentui.” 
Jinai tikėjosi, kad policinin
kai išeis, išgirdę apie jos 
“pažintį” su prezidentu. Bet 
jie vis tiek ją areštavo 
kaip autpmobilių šmugel
ninkę. Pirktus iš Amerikos 
automobilius po $2,000 jinai 
pardavinėdavo Paryžiuj po 
$20,000.

Suimta žulikė sakė, jog 
niekuomet pirmiau ’ polici
ninkai nėdrįsdavo ją areš
tuot, kuomet ji “šaukdavo 
prezidentą.”

Daugiau Darbininkų Stato 
Namus N. Y. Valstijoj 
New Yorko, valstijoj lie

pos mįnesį skaičius statan
čių namus darbininkų pa
kilo 6 nuošimčiais, ir vidu
tinė jų alga buvo $69.36 
per savaitę, tai 46 centais 
mažiau, negu birželio mė
nesį.

Anglija, Esą, “Mirs,” jei Nepakels Užsieninio Biznio
Cripps. Jis pabrėžė, kad

būti parduota užsieniams. Anglija turi tapti ūkiniai- 
G jeigu ne, tai “Anglija tu- finansiniai nepriklausoma 
rėš nuo Amerikos..

AFL Pattern Makers League prezidentas George 
Lynch pareiškė, kad Taft-Hartley Įstatymo reikalauja
masis unijų viršininkams pasirašyti prieškomunistinis 
affidavitas seka “totalitarinę techniką.” Jis sake, jog 
pasirašyme slypi per daug didele rizika, nebent tos 
“neištikimos organizacijos” būtų aiškiai parodytos. Jo 
unijos viršininkai visai nekreipė domės Į NLRB išleis-, 
tas formas, išpildė savo pasigainintas. Gal dėl to stos 
Į teismą, kad išbandyti tos Įstatymo dalies konstitu- 
cingumą.

Washingtonas Reikalauja. 
Kad Jugoslavai Paleistų 
7 Anglus - Amerikonus

Washington. — Ameri
kos valstybės denartmen- 
tas rupiai pareikalavo, kad 
Jugoslavija geistų du an
glų - amerikonų oficierius 
ir 5 kareivius bei jūreivius. 
Jie buvo suimti už jugoslavų 
sienos Derėjimą ir “žvejo
jimą” Jugoslavijos vande-1 dinėja jugoslavus.)

“Hot Dor” Lešavo $50 
Ir 60 Dienų Kalėjimo

Lake Geneva, Wis.-r-Joh- 
nas Henry valgykloje atsi
sakė mokėti 20 centų už 
dešrukę. vadinama “karštą 
šuniuką” (hot dog). Jis pa
de i o tik penktuką. Kada 
valgyklos savininkas Peter 
Pappas griežtai pareikala
vo 20 centu, tai Johnas su
davė “karštu šuniuku” jam 
per nosį. Už tai t eismas 
nubaudė Johną $50 ir 60 
dienu kalėjimo, kaip “už
puoliką.”

Suimta Amerikone šmugel- 
ninke Vokietijoj: įtariami 

ir Oficieriąi
Frankfurt, Vokietija. — 

Karinė amerikonų, policija 
suėmė amerikonę Anna 
Bachmann’ienę, kaip vogtų 
daiktu šmugelninkę. Bus 
tyrinėjami ir tūli jankių o- 
ficieriai ir saržentai, kurie 
perleidinėję Bachmannienei 
brangius iš vokiečių vogtus 
daiktus. Tas šmugelis sie
kęs šimtų tūkstančių dole
rių.

Tyrinėja Laivo Sprogimą
Belfast. — Anglų valdžia 

tyrinėja, kodėl susprogo 
naujas keleivinis laivas Rei
na Del Pacifico, 17,700 tonų 
ir lėšavęs $4,000,000. Eks
plozija užmušė 19 laivo įgu
los narių ir sužeidė 35.

nyse. Amerika sykiu pro
testavo, kad tie areštantai 
netinkamai maitinami ir 
kad jiem nėra' gerų “toile- 

(N. Y. Telegram reporte
ris sakė,4 jankiai labai įžei-

Atominip Bombii Nuodai Jau 
Išgaravę Bikini. Saloje ■

San Diego, Calif. — Ka
rinio laivyno oficieriai ir 
mokslininkai pranešė, kad 
Bikini salos žemė jau pasi- 
liuosavus nuo radio-aktin- 
gumo, tai yra, nuo atominių 
nuodų. Tais nuodais ją ap
krėtė dvi atominės bombos, 
kurias Amerika pernai va
sarą išsprogdino ties Biki
ni sala. Bet tenai tinęs jūfrų 
įlankos dugne atominiai 
nuodai vis dar veikia.

Amerikonė — Japonijos 
Karalaičio Mokytoja

Tokio. — Japonų karalius 
Hirohito dar vieniems me
tams pasamdė philadelphie- 
tę amerikonę " Elizabeth ą 
Gray Viningienę mokytoją 
karalaičio Akihito, Japoni
jos sosto įpėdinio, 14 metų.

JUNGT. VALSTIJOS 
ĮŽEIDĖ KANADĄ

Montreal. • — Jungtinių 
Valstijų teisingumo depart- 
mentas .davė įsakymus 
(subpoenas) keliems Kana
dos popieros kompanijų vir
šininkams atvykti į Jungt. 
Valstijas ir pasiduoti kvo
timam teisme. Kanados 
spauda *dėl to pasipiktinus 
rašo, kad Jungtinės Valsti
jos “neteisėtai briaujasi į 
Kanadą ir įžeidžia jos ne
priklausomybę.”

SEN. TAFTAS RAGINA 
ŽMONES MAŽIAU 

VALGYTI
Maisto Brangininkai Tyrinėjami Chicago j ir New Yorke
Santa Cruz, Calif.—Laik

raštininkai užklausė repub- 
likoną senatorių Taftą, 
kaip galima būtų sulaikyti 
skandahšką maisto brangi
nimą. Taftas, atsakė: 
“žmones turi mažiau ir 
prasčiau valgyti”, jeigu no
ri, kad maistas atpigtų. Jis 
priminė, kad jis griežtai 
priešingas bandymams at
gaivinti Kainų Administra-

Policija Vėl Puolė 
Egipto Patrijotus

de-

“Ša-

Kairo. — Tūkstančiai 
Egipto studentų ir kitų 
žmonių trukšmingai 
monstravo, šaukdami: “ša
lin anglus iš Egipto!” 
lin Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybą!” Policija buo
žėmis ir bizūnais blaškė de
monstrantus.

Anglai - amerikonai Sau
gumo Taryboje atidėlioja 
Egipto prašymą priversti 
Angliją pasitraukt iš Egip
to ir prijungti jam Egipti- 
nį Sudaną.

Trustas Siūlo Padvi
gubint Ruhr Plieną

Washington. — Bethle
hem Plieno trustinės kom
panijos pirmininkas Eu
gene Grace ragino Ameriką 
dvigubai pakelt plieno ga
mybą ir kitas vokiečių pra
mones Ruhr srity j, vakari
nėje Vokietijoje.

5 METŲ VAIKO BYLA 
PRIEŠ ŠERIFĄ

Danville, Ill.— Earl Cow- 
ger, vardu savo 5-ių metų 
vaiko Davido, .apskundė tei
smui šerifą L. Ragoną už 
sūnaus įžeidimą ir reika
lauja $10,000 atlyginimo. 
Vaiko tėvai buvo areštuoti 
už betvarke, o kartu su jais 
ir vaikas įkalintas. Illinois 
valstijos įstatymas uždrau
džia' siųst kalėjiman jaunes
nius kaip 12 metų vaikus. 
Bet šis berniukas buvo 4 
valandas išlaikytas kalėji
me. Dėl to paskui kiti vai
kai praminė jį “kalėjimo 
paukščiu,” kaip sako skun
das teismui.

NUĖMĖ ne tą stogą
Detroit. — Kontraktorius 

su. dviem darbininkais nu
plėšė J. D. Wilsonienes na
mo stogą, kuomet kito namo 
savininkas buvo pašaukęs 
juos nuimti seną jo stogą, o 
uždėti naują. Kontrakto
rius sumaišė namų nume
rius. Teismas įsakė jam už
dėt Wilsonienes namui nau
ją stogą.

ciją prieš brangininkus.

Chicago. — Federalis ap
skrities teismas šaukia tar- 
dyman skerdyklų kompani
jas; reikalauja parodyt, 
kuom jos remia tokį mėsos 
pabranginimą.

• *

New Yorko miesto majo
ras O’Dwyer įsakė specialei 
komisijai ištirti valgių 
brangininkus.

FABRIKANTAI DVIGUBAI 
DAUGIAU PELNĖ

Washington. — 629 fab
rikinės korporacijos per 
pirmuosius šešis dabartinių 
metų mėnesius gavo $1,- 
761,000,000 gryno pelno, tai 
yra, jos dvigubai daugiau 
pelnė, negu per tuos pačius 
1946 m. mėnesius. Tatai pa
skelbė valdinė Federalio 
Rezervo Taryba. Fabrikan-. 
tai nepriskaitė prie pelnų 
šimtus milionų dolerių, ku
riuos atidėjo, girdi, atsar
gai bei pramonių gerinimui 
ateityje. — Jie pasiims ir, 
tą “atsargą”.

Geležinkelių kainų pakė
limas davė jiem $205,000,- 
000 pelno daugiau.

20.570 SAMDYTOJŲ 
KALTI Už DARBINIO 
ĮSTATYMO LAUŽYMĄ

Washington. — Darbo' 
departmentas paskelbė, jog '
20.570 samdytojų per 12 
mėnesių buvo atrasti kal
tais už algų - valandų įsta
tymo laužymą. Viso už tai 
jie nubausti 18 milionų do-

NEVA AMNESTIJA
AtheYiai. — Monarchinis 

Graikijos seimas nutarė “at
leist” bausmes tiem parti
zanam, kurie ne vėliau kaip 
per mėnesį sudės ginklus ir 
pasiduos valdžiai. (Partiza
nų vadai sako: “Tai spąs
tai ir kilpos.”) <

1

VALIA PAČIAI IMT 
VYRO PINIGUS

St. Louis, Mo.—R. M. Ro
binsonas, teisme reikalau
damas perskyrų, tarp kit
ko kaltino savo pačią, kad 
ji iškraustydavo jo kiše- 
nius, jam bemiegant. Tei
sėjas Sarto rious atsakė, 
kad pati “turi moralę ir į-, 
statymišką teisę” imti vyro 
pinigus, kada tik nori.

Cholera ir Savitarpio 
Skerdynės Indijoje

Vienoj tik
New Delhi.— Plinta cho

lera Indijoj, 
indėnų mahometonų pabė
gėlių stovykloj cholera pa
smaugė 100 žmonių.

Valdžia skelbia, kad jau 
“liaujasi” skerdynės tarp 
indusų ir mahometonų. Bet 
per dieną dar 35 buvo nu- , 
žudyti iš abiejų pusių.

V \ ■ ■ ■ ■ ' < ■ ■■
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Kiek gi Tų Šešių Mėnesių Dar Bus?
Chiang Kai-šekas įteikė Kuomintango partijos kon- 

I gresui ilgą pranešimą apie padėtį Chinijoje. Jis smarkiai 
bara tuos, kurie karui prieš liaudį ir demokratiją pasire
mia tiktai pagalba iš užsienio, suprantama, iš Amerikos. 
Chiang Kai-šekas manąs, kad jo valdžia viena savo jėgo
mis galinti, jeigu reikalas būtų, ištisu du metu kariauti 
prieš komunistus. Jis, žinoma, priima ir priims pagalbą 
iš užsienio, bet jis nemanąs, kad vien tik ta pagalba ga
lima su komunistais apsidirbti.

Savo pareiškime Chinijos diktatorius dar kartą pa
žada sutriuškinti Chinijoje komunizmą bėgyje nuo šešių 
mėnesių iki vienerių metų — ne daugiau! Bet lygiai taip 
Chiang Kai-šekas pažadėjo pernai ir užpernai/Jau kelis 

■ sykius po šešis mėnesius prabėgo, tačiau visi mato, kad 
tas komunizmas, tai yra, Chinijos liaudis, komunistų va
dovaujama, tebėra toli gražu nesutriuškintas.

Ten pat, pavyzdžiui, paduodamas Chiang Kai-šeko 
pareiškimo ir pasižadėjimo turinį, The New York Times 
korespondentas Lieberman sako, kad su tokiu optimiz
mu nieku būdu nesutinka bešališki militariniai tėmyto- 
jai. Jie teigia, kad jeigu taip dalykai eis, kaip iki šiol ėjo, 
tai neužteks nei šių šešių mėnesių, nei vienų metų. Jie 
apskaito, kad valdžia turi 2,500,000 vyrų reguliarėje ar
mijoje, o komunistais — 1,000,000. Bet čia neįskaitomi 
šimtai tūkstančių komunistinių partizanų, su kurit jėga 
tenka rimtai skaitytis. Taigi, Chiang Kai-šekas nemiego
damas sapnuoja, kai jis mano, kad jis tąją liaudies jėgą 
nuslopins į šešis mėnesius. Jei kaip, girdi, tai jis pats 
gali tose pastangose nusisukti sau sprandą.

Sekretoriui Marshall™ Pagalvoti
Labai gerai, kad mūsų valstybės sekretorius taip 

smarkiai susirūpinęs Europos reikalais. Europai grūmo
jąs badas ir šaltis, ir Amerika turinti ją gelbėti. Ne vi
są, žinoma, Europą, o tik vakaririę jos dalį.-Kituose pa
saulio kampuose žmonės tegul šala ir badauja!

Vakarų Europos gelbėjimui nuo šalčio ir bado se
kretorius Marshall siūlo tuojau skirti dideles sumas pi
nigų. Jo paties “Marshall Plano” įsikūnijimo esą negali
ma laukti. Jo belaukiant daug žmonių sušals ir išmirs 
tose šalyse, kurios taip entuziastiškai tą jo planą sveiki
no. Marshall duoda suprasti, kad jis pritaria šaukimui 
Kongreso specialės sesijos tam reikalui.

Bet vieną dalyką mūsų sekretorius kažin "kaip vis 
pamiršta. Jis dar nėra nė žodžiu prisiminęs apie padėtį 
pačioje Amerikoje. Jis turėtų pagalvoti, kad jo ir kitų 
aukštų valstybės galvų pareiga pirmiausia namie dalykus 
pataisyti ir sutvarkyti. Kainų nesulaikomas kilimas grū
moja Amerikos žmonėms šalčiu ir alkiu.

Protingas Susitarimas Dėl Pabėgėlių
1 Pranešta, kad tarpe Anglijos ir Jugoslavijos vyriau

sybių įvyko platus susitarimas del pabėgėlių iš Jugosla
vijos, esamų anglų zonoje Austrijoje. Jų ten dar esą apie 
dvidešimt tūkstančių. Anglija sutinka juos atiduoti ju
goslavams, o iš savo pusės Jugoslavijos vyriausybė pa
sižada pratęsti pirmiau paskelbtą pabėgėliams amnesti
ją. Be jokios baimės represijų gali grįžti namo visi, prieš 
kuriuos nėra konkrečių, įrodymais paremtų skundų, kaip 
karo kriminalistų. Prieš kuriuos gi toki kaltinimai ran
dasi, jų bylos bus atsargiai peržiūrėtos, prieš juos kalti
nimai bus atsargiai perkratinėti anglų ir jugoslavų ko
misijos. Sugrąžinti Jugoslavijon teismui bus tik tie, prieš 

• kuriuos kaltinimai yra gerai pagrįsti. Atrodo, jog toks 
susitarimas yra žmoniškas ir gan teisingas.

•. Jugoslavija, sakoma, turi apkaltinimus prieš tūks
tantį karo kriminalistų. Anglijos zonoje jų yra penki 
šimtai, o kiti penki šimtai randasi amerikiečių ir fran- 
cūzų zonose. Per ištisus du metus šitie kriminalistai lais
vai gyveno ir agitavo jugoslavus negrįžti savo tėvynėn. 
Savo kriminališką kailį saugodami, jie pakenkė tūkstan
čiams jugoslavų sugrįžti namo jau seniai.

Ši sutartis, aišku, kriminalistų avantiūrai padaro 
galą. Ši sutartis baigia nesusipratimą tarpe Jugoslavijos 
^Anglijos dėl pabėgėlių.

(Anksčiau ar vėliau, mums atrodo, panašiai turės bū
ti išspręstas klausimas ir visų kitų pabėgėlių, jų tarpe 
ir lietuvių. Kriminalistinis elementas turės būti išskirtas 
ir priverstas atpakūtavoti už savo nusidėjimus. Tūkstan
čiai gi neprasikaltusių suras kelius į Lietuvą.

. Vakarinių Šalių Bankrūtas
Jau beveik ir atsibodo amerikiečiams klausytis apie 

visišką ir amžiną Vakarų Europos šalių subankrūtavi- 
mą. Atrodo, jog ten nieko nebeliks, jeigu Amerika tuojau 
nepribus su bilijonais dolerių ir milžiniškais kiekiais duo
nos, sviesto ir mėsos.

Prie didesnio žmonių pagązdinimo savo dvylekį pridė- 
jos ir Anglijos iždininkas Hugh Dalton. Jis kalbėjo Tarp
tautinio Fondo ir Tarptautinio Banko “šėrininkų” susi
rinkime. Jis pasakė, kad Europoje “daugelyje šalių yra 
pavojus visiško ekonominio susmukimo ir socialinio su
žlugimo.” Kas reikėtų daryti? Tuojau, girdi, Tarptauti
nis Fondas ir Tarptautinis Bankas turi aptuštinti savo

Kas Ką Rašo ir Sako

pavo- 
Veto 

imtis, 
žygių

*

Atsiminipiai Apie Maskvą

didžiųjų jėgų su- 
kad nei viena 

auka kreivos po- 
SSRS šiandien pri-

KALBANT APIE JUNG
TINES TAUTAS, TAIKĄ t 
IR KOMUNIZMĄ

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Kanados užsienio reikalų 
sekretoriaus pavaduotojas 
Lester B., Pearson verkė, kad 
gal reikės sugriauti Jungti
nes Tautas, jeigu Sovietų Są
junga nenustos naudojus ve
to. Girdi, gal reiks sudaryti 
organizaciją be SSRS^ Ma
tyti, daugelis diplomatų ma
no, kad būtų geriau be SSRS. 
Jiems nepatinka, kad jie ne
gali pravesti savo planus.

Bet tikrovė mokina mus ko 
kita. Juk buvo Tautų, Są
junga, kurioje nebuvo SSRS 
ir niekas ’’ nenaudojo veto. 
Kuo ta organizacija atsižy
mėjo? Kuq jos gyvenimas 
užsibaigė? Ta organizacija 
nieko nenuveikė ir kojas už
vertė kaip tik naujo karo 
pradžioje.

Jungtinės Tautos buvo su
organizuotos ne tam, kad 
pasaulį valdytų didžjuma 
valstybių. Jos buvo suorga
nizuotos tam, kad būtų kur 
nagrinėti tautų kivirčus, ieš
koti būdų, kaip prašalinti- 
ginčus be karo. Šios organi
zacijos tikslas ne uždėti di
džiumos valią ant mažumos, 
o sutaikyti, kad nekiltų ki
tas karas.

Veto teisė didžiosioms ša
lims, buvo suteikta tam, kad 
būtų galima, apsiginti nuo 
negeistinų veiksmų atsitiki
me susigrupavimo didžiųjų 
jėgų prieš vieną kurią 
nors jėgą. Veto teisė rei
kalauja 
sitarimo, 
nebūtų 
litikos.
versta naudotis ta teise už 
tai, kad kitos jėgos nori pra
varyti tokią politiką, kuri 
viešai atsukta prieš SSRS.

Panaikinimas Jungtinių 
Tautų ir sudarymas kitos or- 

•ganizacijos be veto z teisės 
šios situacijos nepataisytų. 
Priešingai, dar pablogintų. 
Jungtinės Valstijos, nesant 
kam pasipriešinti, lengvai 
pravarytų tarimus, kurie pa
gelbėtų jų imperialistams 
pasivergti mažesnes tautas. 
Dabar tokie siekiai susiduria 
su SSRS ir jos simpatikių 
opozicija. Mažos tautos ne
nori to suprasti. Tai jų ne
laimė. Jų politikierių nea
pykanta SSRS apakino juos 
taip, kad jie išduoda savo 
šalių interesus, norėdami 
įkąsti SSRS, kurios 'opozicija 
Amerikos imperializmo sie
kiams gina jų interesus.'

Juo labiau Amerikos im
perialistai pasižabos kitas 
ffeutas, tuo daugiau kentės 
mažos tautos. Sykiu su tuo 
bus pavojus ir fašizmo ir ka
ro.

Kai kam atrodo, kad karas 
prieš SSRS išgelbėtų kapita
lizmą nuo komunizmo. Tai 
akla paikystė. Kitas karas 
iššauktų dar didesnį kapita
lizmo kri^į. Dar vienas di
delis sukrėtimas gali visai 

* pribaigti kapitalizmą. Pa
bandyk ligonį pasiųsti į 
grumtynes su sveiku žmo
gum. Lai jis bus ir didelis, 
bet tos grumtynės jo sveika
tos nepatąisys. Priešingai,, 
jos gali padaryti jam galą.

Pasauliui būtų daug ge
riau, jeigu diplomatai nusto
tų galvoję apie panaudojimą

Jungtinių Tautų organizaci
jos dėl valdymo pasaulio.-Ji 
ne tam sudaryta. Jos tikslas 
taisyti tautų santykius. Veto 
teisė yra ne tam, kad prava
ryti kokią pavojingą politiką, 
bet kad apsiginti nuo 
jingos politikos, 
teisė neprivers tautų 
sakysime, kokių blogų
prieš Ameriką, Kanadą ar 
Angliją. Bet nebuvimas veto 
teisės gali suteikti laisvę 
Amerikos imperializmui veik
ti labai kenksmingai taikai ir 
mažų .tautų laisvei.

BELGIJOS ANGLIS IR 
PABĖGĖLIAI

Iš Brusselio, Belgijos sos
tinės, pranešama, jog to 
krašto vyriausybė yra susi
rūpinusi dėl permažo kiekio 
anglies iškasimo vasaros 
metu. Jos iškasama perma- 
žai ir pats iškasimas , Bel
gijoje kašti/oja beveikę du 
syk tiek, kiek Jungtinėse 
Valstijose: Jungtinėse Val- 
stijosį iškasti anglies toną 
lėšuojS apie $11.25, o Bel
gijoje — 88Q frankų arba 
arti $20 amerikoniškais pi
nigais !

Mainieriu skaičius suma
žėjo: praėjusiais metais 
šiuo metu Belgijoje buvę 
169,000 mainieriu, o šiemet 
v- tik 163,000.

Belgijos valdžia parsiga
beno nemažai italų ir Pa
baltijo pabėgėlių (iš Vokie
tijos), tačiau, sako žinių\ą- 
gentūra ONA, Pabaltijo 
pabėgėliai (“baltai, ’ kaip 
juos ten vadina) pasirodė 
netinkamais būti angliaka
siais.

Kodėl jie nėra tinkami 
būti angliakasiais? Mums 
neaišku ir korespondentas 
nepaaiškina. Sakysime, A- 
merikoje lietuviai yra labai 
geri mainieriai-angliaKa- 
siai; jie darbštūs, rūpestin
gi, atsargūs ir ištvermingi.

Matyt, į Belgiją buvo 
pargabenti toki pabėgėliai, 
kurie nenori nieko dirbti, 
todėl nieko iš jų ir neišėjo.

Nusivylė Belgijos valdo
vai, parsikvietę “baltų” į 
angliakasyklas.

Žiūrėsime, kaip viskas iš
eis Anglijoje, kur nemažas 
skaičius pabėgėlių (pačių 
tvirčiausių ir sveikiausių) 
jau yra pargabenta ir Sta
toma darbui?

Kodąl Stokuoja Maisto 
Vakarinėje Vokietijoje 
Bėrlirt. — Jeigu anglai-, 

amerikonai savo užimtoj 
Vokietijos srityj būtų- pada
linę dvarų žemę valstie
čiams, tai gana maisto būtų 
ten pagaminama, sakė so
vietinės vyriausybės / atsto
vas Al. Kabanovas rytinė
je Vokietijoje, kur įvalias 
maisto priauginama 
dvarų padalinimo.

Po

mo-' Athenai. — Sofulio - 
narchistų valdžios žadama 
amnestija (atlaida) demo
kratiniams žmonėms yra 
tik kilpa, kaip įspėja Grai
kijos partizanai.

Palestina. — Anglai 
liuosavo du areštuotus 
dus miestų majorus.

pa- 
žy-

iždus ir skubintis toms šalims į pagalbą su didelėmis pa
skolomis.

Anglai yra praktiški žmonės. Jie veltui burnos neau- 
šo. Jeigu matys nfeudos, jie mokės pavojų padidinti, net 
išpūsti iki plyšimo. Dalton mato, kad Anglija ir jos sa- 
telitai gali gauti gražias sumas iš minėtų įstaigų, tai ne
sidrovi kalbėti apie • sužlugimo pavojų. Attlee, Bevin ir 
kiti valdžias šulai pasidarė specialistais grūmojimė ban- 
krutu. Visos tos jų ašarotos šnektos pirmoje’vietoje turi 
tikslą pagązdinti amerikiečius, kad laimėti paskolą.

Kad visos Europos šalims yra sunku verstis, tai 
kiekvienam suprantama ir aišku. Bet taip pat visiems 
dabar aiškus anglų perdėjimas. Jeigu be tokių baisių 
ašarų gali daug daugiau karo nualintos Rytinės Europos 
šalys vargais negalais verstis, tai kodėl tokia beviltiška 
kvaraba apniko Vakarinės Europos kraštus?

, (Pabaiga)

Visi mes gerai atsimena
me didžiojo lietuvių poeto 
Kristijono Donelaičio “Me
tų” išleidimo 125 metų mi
nėjimą, įvykusį Rašytojų 
Sąjungos klube 1943 metų 
gruodžio mėn. 29 dienos va
kare. Vakarą atidarė A. 
Fadiejevas, senas lietuvių 
rašytojų draugas. Praneši
mą apie Donelaitį ir jo poe
mą padarė ; K. Korsakas. 
Liudas Gira skaitė antrąjį 
pranešimą. S. Nėris ir A. 
Venclova skaitė liętuviškai 
ir rusiškai savo eilėraščius, 
skirtus Donelaičio atmini
mui. Mažojo teatro aktorius 
M. Cariovas, ne kartą lie
tuvių poetų eilėraščius skai
tęs rusiškai per Maskvos 
radiją, nepaprastai įspūdin
gai perskaitė “Metų” iš
traukų montažą, kuriame 
ypačiai buvo išryškinti an- 
tivokiški poeto motyvai *ir 
jo demokratinės tendenci
jos. Kai kurias “Metų” vie
tas- skaitė rusų kalba “Me
tų” vertėjas D. Brodskis. 
Vilniaus Valstybiųio Dra
mos Teatro aktorė K. Ky
mantaitė skaitė Donelaitį 
lietuviškai. Vakaro koncer
te dalyvavo ' nusipelniusi 
Lietuvos TSR artistė A, 
Staškevičiūtė, įžymieji Ta
rybų Sąjungos menininkai 
L. Ohprinas ir D. Oistrai- 
chas. Donelaičio “Metų” mi
nėjime, tarp kitko, atsilan
kė toki žymūs rusų rašyto
jai, kaip dabar jau miręs 
Novikovas-Pribojus, V. Ka- 
tajevas, žinomas vaikų ra
šytojas K. Čukovskis . ir 
daugelis kitų. Šis minėjimas 
virto tikra lietuvių litera
tūros švente.

>— Ne, iš tikrųjų, ■ kokį 
poetą turi jūsų literatūra! 
— kalbėjo man minėjimo 
pertraukos metu “Cusi- 
Inos” autorius Novikovas- 
Pribojus. — Ir tikrai rei
kia pagalvoti — juk jis gy: 
veno ir kūrė dar prieš Puš
kiną... Kas per originalu
mas, kas per 'stiprybė, kas 
per mužikiška jėga (mužic- 
kaja sila)!... Būtinai, būti
nai ši poema turi būti kuo 
greičiausia išversta ištisai 
ir išleista rusiškai. Ją turi
me pažinti mes, visos mūsų 
Sąjungos tautos.

V. Katajevas ir A. F^diei 
jevas taip pat ‘nuoširdžiai 
susižavėjo lietuvių literatū
ros klasiku, pageidaudami, 
kad jo raštai būtų kuo 
greičiau išleisti • rusiškai. 
Baltarusių, latvių ir kiti ra
šytojai, buvę minėjime, rei
škė noro versti Donelaitį į 
savo kalbas.

Daug, daug įvairių atsi
minimų iškyla atminty, ka
da imi galvoti apie Tėvynės 
karo metus, praleistus Mas
kvoje... Lietuviškųjų meno 
ansamblių gastrolės Mas
kvoje 1943 metų rugpiūčio 
mėnesį, mūsų liaudies dai
nos, šokio, muzikos demon
stracijos plačiajam Mas
kvos žiūrovui sudarė savo
tišką šventę tuo rūsčiu me
tu ne tik mums, .lietuviams, 
bet ir didžiosios rusų tau
tos žmonėms...Lietuvių tau
tos atstovų antifašistiniai 
mitingai, skirti antifašisti
nių jėgų subūrimui kovai ir 
pergaįei prieš fašizmą, — 
visa tai rasdavo platų at
balsį ne tik lietuvių tautos 
tarpe — tai buvo svarbios 
grandys bendroje visų Ta
rybų Sąjungos tautų kovoje 
prieš fašizmą. -

Prisimeną tos ilgo karo 
pradžios naktys, kada , mes 
žiūrėdavom į šviesų Mas
kvos dangų, išmargintą ae- 
rostatų ir lengvų debesiu- 
kų. Tolumoj šaudančių' ze-

Rašo Antanas Venclova
nitinių patrankų .bildėjimas 
vis artėdavo, artėdavo vo
kiečių lėktuvų kriokimas, ir 
fašistinių plėšikų bombos 
krisdavo čia pat, ties Arba- 
to aikšte, o priemiesčiuose 
liepsnodavo gaisrai. Kas
nakt Maskva vis gėriau gy
nės, kasdien 
bombų sukelti gaisrai būda
vo vis greičiau užgesinami. 
Įtemptas darbas dieną, ren
giant medžiagą lietuviško
sioms radijo laidoms ir ne
pabaigiamos naktys, pilnos 
skardžių, triukšmingų šū
vių ir bombų dundėjimo... 
Vėliau, tolimesniais karo 
metais, mūsų rašytojų susi
rinkimai, naujų kūrinių 
svarstymas, begaliniai po
kalbiai “Maskvos” viešbu
čio kambaryje—vis tomis į)at 
temomis: apie karą, apie ar
tėjančią pergalę, apie pa
vergtąją Lietuvą, dalijima
sis literatūriniais sumany
mais ir bendras džiaugsmas 
dėl kurio nors iš mūsų pa
vykusio, pirmukart drau
giškame ratelyje skaitomo 
kūrinio.
z Per visą karą' Maskva te
beliko tas didžiosios valsty
bės centras, kuriame nė 
valąndėlei nesiliovė kunku
liavęs dinamiškas, pulsuo
jantis gyvenimas, labai 
greit įsukęs visus mus į sa
vo sukūrį. Gera proga daug 
skaityti, matyti visų teatrų 
geriausius pastatymus, y- 
pačiai tolimesniais karo 
metais, kada teatrai grįžo 
iš evakuacijos, nuolatinis 
^alyvavimas Rašytojų Są
jungos klubo darbe, litera
tūros Vakaruose, lankyma
sis įžymiausių Maskvos me
no, mokslo ir politikos at
stovų paskaitose — visa tai, 
be abejo, kėlė mūsų rašyto
jų kultūrinį ir politinį lygį. 
Visai tai drauge su nuola
tiniu darbu, su įsijungimu į 
bendrą tautų kovą prieš 
fašizmą neleido mūsų rašy
tojams nugrimzti įtą mies
čioniškumo ir susmulkėji
mo'balą, kuri neišvengiama 
jokioje emigracijoje. Reikia 
pabrėžti, kad buvimas Ta
rybų Sąjungos gilumoje ka
ro metu nebuvo mums emi
gracija — mčs gyvenome 
savo didelėje valstybėje, iš 
visu jausdami kasdieninį 
atjautimą, panarną ir ^pa
galbą. Mes buvome pilna
teisiai savo valstybės pilie
čiai, dėl karo sąlygų persi
kėlę dirbti toliau nuo sdvo 
gimtinės. Šis savo lygiatei
siškumo jausmas, jutimas 
didžiulės ir nuoširdžios sim
patijos, kuri mus siautė ne 
tik Maskvos rašytojų šei
moj^, bet ir-kasdieniniuose 
santykiuose su eiliniais ma
skviečiais įgalino mus daug 
lengviau Spakelti tėvynės ir 
artimųjų praradirfio skaus
mą. . ,

Maskva ilgainiui mums, 
lietuvių rašytojams, pasida
rė antrieji namai, į kuriuos 
traukdavo, kur nors išva
žiavus. Čia atsirado daugy
bė naujų pažįstamų ir ar
timesnių draugų, tiek iš ru
sų, tiek iš kitų tautų rašy
tojų tarpo. Kai kurių mūsų 
draugų užsimezgė labai ar
timi ir nuoširdūs' santykiai, 
pavyzdžiui,, su latvių tary
biniais rašytojais — Janiu 
Sudrabkalnu, su Frieu Rbk- 
pelniu, su estų, moldavų 
rašytojais. Kai kurie mūsų 
artimai draugavo sti balta
rusių tarybiniais rašytojais, 
—r su beletristu Michasiu 
Lynkovu, poetais Petrus 
Brp'vko/ Maksimu Tanku, 
Arkadijum Kulešbvu. ArtL 
mals draugais virto poetai

vokiškųjų

vertė'jai Susanna Mar, Do
vydas Brodskis, Michailas 
Zienkeyičius, Josifas Utki
nas /(žuvęs karo metu). 
Daug gerų žodžių spaudoje 
karo metu Lietuvos adresu 
pareiškė artimas kai kurių 
mūsų vadovaujančių drau
gų ir rašytojų draugas Uja 
Erenburgas, ne kartą lan
kęsis ir mūs nuolatinėje at
stovybėje, skaitęs mums pa
skaitas ir dalijęsis su mūsų 
rašytojais savo patyrimu. 
Ne kartą karo metu mūsų 
rašytojams tekdavo susitik
ti su Aleksandru Fadiejevu 
ir įvairiausiais "reikalais 
gauti jo patarimų bei pa
galbos. Lietuvių rašytojų 
iškeltieji sumanymai rasda
vo visada karštą pritarimą 
Rašytojų Sąjungos vadovy
bėje, Fadiejevo, Petro Sko- 
syrevo ir kitų vadovaujan
čiųjų sąjungos draugų tar
pe. Dhbar, kada sunkusis 
karo metas praėjo, kada 
mes visi vėl, Tarybinės Ar
mijos dėka, galime ramiai 
dirbti savo darbą išvaduo
toje Tarybų Lietuvoje, su 
malonumu ir dėkingumu 
atsimename mūsų draugus, 
kurie sunkiausiomis mūsų 
tautai dienomis nešykštėjo 
savo širdies ir konkrečios 
pagalbos tuo, kuo rašytojas 
gali padėti rašytojui.

“Kai'būsiu toli nuo 
tavęs aš,

Prie židinio mielo 
šviesos, —

Man tavo alėjos ir gatvės 
Kraupiais žiburėliais 

šypsos.”
Taip rašė Salomėja Nė

ris. Pasididžiavimas Mas
kva, mūsų didžiosios tėvy
nės sostine, jos nuostabiais 
žmonėmis, jos suvaidintu 
vaidmeniu* vokiškųjų grobi
kų sutriuškinime, — šis 
jausmas, būdingas ne tik 
lietuvių poetui, bet ir kiek
vienam mūsų šalies žmogui.

Maskva gyvena ir nepa
liaujamai kunkuliuoja to
liau. Jau nebematyti gatvė
se fašistų bombų sugriautų 
ir sudegintų namų, — jie 
jau seniai atstatyti. Mas
kvos gatvėse kyla nauji pa
statai, o po žeme driekiasi 
nauji metro tuneliai ir sta
tomos naujos puošnios sto
tys. Vakarais spindi didžiu
lės magazinų vitrinos, tūk
stančių namų šviesos. Mi
lijonai žmonių dirba kas
dieninį darbą, skubėdami 
atlikti savo dalį penkmečio 
statyboje. Ir kada Krem
liaus kurantai muša dvylik
tą valandą, ir miesto judė
jimas pradeda rimti ligi 
rytmečio, dar ilgai Krem
liuje matai šviesą — ten 
nemiega ir galvoja apie 
Maskvą, apie didįjį Tarybi
nį kraštą, apie kasdieninį 
nepaliaujamą jo kilimą, a- 
pie didingą jo žygiavimą į

Maskva. Šiemet dąr 
sparčiau apsėjama rugidis 
ir kviečiais laukai Sovietuo
se, negu pernai.

Ir kiekvieną kartą, atvy
kęs į Maskvą, tu eini peB 
jos ilgas gatves, plačias 
aikštes,' pro milžiniškus na
mus, sustoji Raudonojoje 
Aikštėje — šioje pasaulio 
širdyje, galvodamas, kad iš 
čia eina į tolimiausius kraš
tus, nematoma, bet galinga 
energijos, naujų didelių i- 
dejų, milžiniškų sumanymų 
ir šviesos, Danga. Maskva 
virto tau, kaip ir milijo
nams visų mūsų t krašto 
tautų žmonių, antraisiais 
namais.

t

2 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Pirm., Rugs. 15, 1947
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■Svarbų praktinį ir pėda- gos ir užsieniniais botani- j
• a -• <■ * « . « ___ - _ _ ... — —

Technologi j o s

Cheminės 
Institutas, 

su 
Geografijos

Lietuvos Mokslų Akade
mijoje veikia du skyriai: 
Matematikos^- Gamtos ir 
Taikomųjų Mokslų ir Vi
suomenės Mokslų skyrius. 
Kiekviename skyriuje yra 
po penkis institutus.

Pirmiausia apžvelgsime 
Matematikos — Gamtos ir 
Taikomųjų mokslų skyrių, 
pradėdami nuo Chemijos ir 
Cheminės 
Instituto.

Chemijos ir 
Technologi ios 
bendradarbiauda m a s 
Geologijos ir 
Institutu, 1946 metais visų
pirma ėmėsi cheminio Lie
tuvos TSR durpyno tyrimo, 
turėdamas tikslą nustatyti 
atskirų durpynu durpių 
tinkamumą vienokiam ar 
kitokiam naudojimui. Insti
tutas atliko 97 durpynų 
mokslinę - cheminę inventa- 
rizaciją, buyo atlikta 116 
durpių cheminiu ir kalorin
gumo analizių. Daugiau dė
mesio buvo kreipta į svar
besnius pramonei ir arčiau 
Vilniaus esančius Baltosios 
Vokės ir Kątėčių durpynus.

Sudarytas Lietuvos dur
nynu apžvalginis katalogas, 
kuris apima visus iki šiol 
žinomus ir ištirtus durpy
nus, iš viso 840 vienetų ir 
Lietuvos durpynų žemėla
pis, .kuriame parodyti visi 
durpynai, suminėti apžval
giniame kataloge. Tuo bū
du, su šiuo darbo užbaigi
mu yra atliktas mūsų dur
pynų pilnas inventorizavi
mas. 1

Antroji šio instituto mok’ 
slo tvriamojo ’ darbo sritis 
— vietinių statybinių me
džiagų tyrimas — yra ne
mažiau svambi, nes sudaro 
pagrindą kurtis statvbiniu 
me/lžiagų pramonei, kuri į 
gadins atstatvti per karo 
veiksmus ir fašistų grobikų 
sugriautą mūsų kraštą.

. Chemijos ir Cheminės 
Technologijos I n s t i tūtas

• 1946 metais daugiausia 
dėmesio kreipė j Karpėnų 
rajonų 
rajonų kreidos sluoksnių 
tvrimus, kuriu tikslas buvo 
išaiškinti šių žaliavų tinka
mumą eksplotacijai. Tuo 
tikslu atlikta 77 Karpėnų 
rajono klinčių cheminės a- 
nalizės ir pradėti Pajėsio 
kreidos technologiniai tyri
mai, tikslu išaiškinti • šių 
žaliavų tinkamumą hidrau
linių kalkių gamybai. Ana
lizių duomenys parodė, kad 
Karpėnų klintys yra labai 
geros kokybės. J

Šio instituto, bendradar
biai paruošė spaudai 4 

* mokslo darbus.
Geologijos ir Geografijos 

institutas tiria Lietuvos 
- TSR gelmes, požeminių 

v vandenų Resursus, hiinera- 
linių žaliavų atsargas, Lie
tuvos TSR upes ir ežerus, 
ruošia mokykloms žemėla
pių, renka medžiagą spe
cialiems žemėlapiams su
daryti, ruošia spaudai fizi
nę if ekonominę Lietuvos 
geografiją. Visi šie darbai 

x yra svarbūs ne vien teore
tiniai, bet ir praktiniu po
žiūriu, nes jie yra susiję su 
mūsų respublikos liaudies 
ūkio atstatymu. ?

i Iš geologinių tyrinėjimų 
b darbų tenka suminėti 1946

• metų vykdyti Kauno rajono 
kreidos tyrinėjirhai, be to

*

klinčių/ ir Pajėsės

4

buvo surinkta ir suklasifi
kuota ežeru morfometrinė 
medžiaga, liečianti Trakų 
apskrities ežerus.

Daug darbo institutas j- 
dėjo tirdamas Lietuvos mi
neralines žaliavas bei mine
ralines versmes. Šiuo tikslu 
buvo atlikta kėlėt, ekspedi
cijų tirti kvarciniam smė
liui, reikalingam mūsų stik
lo-pramonei. Buvo surinkta 
visa esama literatūra bei 
tvrimo medžiaga, liečianti 
Lietuvos mineralines vers
mes bei mineralinius arte
zinius šulinius, atliktas 67 
mineralinių versmių ir' 11 
artezinių šulinių chenpnis į- 
vertinimas ir nustatyta jų 
gradacija. Šie pastarieji 
darbai ypač reikšmingi Lie
tuvos balneologijai ir hid
rogeologijai.

Instituto bendradarbių 
paruošta spaudai G, mokslo 
darbai.

Biologijos Instituto įstai
gos išmėtytos įvairiose Lie
tuvos respublikos vietose 
(Vilniuje, Kaune, Aukštoje 
Fredoje, Ringaudų kaime,

goginį darbą atlieka Bota
nikos Sodas Kaune. Jis rū
pinasi augalų aklimatizaci-

> mūsų 
su Tarybų Sąjun-: kraštui, dekoratyvinius me

delius. 1939 metų šaltoji 
kos sodais, pasikeisdamas [žiema padarė daug nuosto-^ 
sėklomis ir kita medžiaga, lių mūsų vaismedžiams, ir 
tiria vaistinius augalus,' kilo' gyvas reikalas pasirū-

Netoli Neries kranto atstatyti rūmai, kuriuose dabar yra Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos žemes ūkio institutas ir teisių institutas.

pinti atsparesnių šalčiams 
vaismedžių į veisimu, ir šio
je sritvje institutas atliko 
dideli darba. c u

Vienas svarbiausiųjų bo
tanikos srities darbų yra 
Lietuvos floros tyrimas ir 
ios inventorizacija. Daromi 
žemesniųjų ir aukštesniųjų 
augalų floros ir botaniniai 
durpių tyrimai. 1946 metais 
iš viso surinkta ' daugiau 
kaip 900 adgalu (žemesnių
jų ir .aukštesniųjų), kurie 
sudaro busimojo Lietuvos 
Mokslu Akademijos herba
ro užuomazga. Nemažos 
praktinės reikšmės turi pa
razitinių grybų tyrimas, šis 
darbas susijęs su vykdoma 
kova prieš augalu ligas. %

Biologijos Institutas 1946 
metais paruošė spaudai 10 
mokslo darbų bei monogra-

Vienas pirmųjų Biologi-’ 
jos Instituto uždavinių bu
vo Zoologijos Muziejaus at
statymas ir 1946 metų pa
baigoje muziejus buvo ati
darytas viešam lankymui ir 
šiuo metu jame yra 3,866 
įvairūs eskponatai.

Paukščių migracijai iš
aiškinti institutas vykdo 
paukščių žiedavimo darbus. 
Mūsų gyvūnijai nuo išnai* 
kinimo apsaugoti Biologijos 
Institutas pradeda organi
zuoti draustines. Pasirėmus 
Lietuvos Ministrų Tarybos 
nutarimu, buvo įsteigta 
Žuvintu Gamtos draustinė, 
susidedanti iš Žuvintu eže
ro plotų ir iš pelkių.

Kailinių žvėrelių veisini- 
mo Lietuvoje problema tu
ri svarbią liaudies ūkio 
reikšmę. Pirmąją bazę kai
linių žvėrelių zoofermai su
daro Obelynės .juodsidabrių 
lapių ūkis, kuriame tiria
mos kailinių žvėrelių akli
matizacijos sąlygos ir ra
cionalus jų maitinimas.

Neteisinga Senatvės Pensijų Sistema
Nuo senatvės apdraudos 

įstatymo išleidimo per 10 
metų iki šiol valdžia surin
ko iš darbininkų ir samdy
tojų 9 bilionus taksų į tą 
fondą. Bet tuo laikotarpiu 
valdžia išmokėjo tiktai pus
antro bilipno dolerių kaipo 
senatvėsVpensijas darbinin
kams, nustojusiems už algą 
dirbti po 65 metų amžiaus. 
Taigi valdžia pasilaikė $7,- 
500,000,000 iš senatvės fon
do ’ ir sunaudojo saviems 
reikalams;

Ubagiška Pensija.
Kuomet valdžia taip 

vinosi svetimus pinigus, 
nusenę darbininkai
tik ubagišką pensiją. Nuse
nusių, nedirbančių darbi
ninkų šeimos pernai viduti
niai susilaukdavo tik po 
$6.40 pensijos per savaitę, 
kaip skaičiuoja politinis 
amerikonų rašytojas John 
T., Flynn. O pensijų fondan 
sudėta tiek pinigų, galima

sa
tai 

gavo

buvo kiekvienai tokiai šei
mai duoti po $38.40 per sa
vaitę.

“Dabartinė senatvės pen
sijų sistema yra neteisinga, 
— rašo Flynn Reader’s Di
gest žurnale. — Iš kiekvie
nų taksais surenkamų 9 do
lerių valdžia išleidžia po 
pusaštunto dolerio kitiems, 
tikslams. Jeigu taip darytų 
privatus asmuo, ' tai atsi
durtų kalėjime.”

Valdžia pasakoja, kad ji 
laiko pensijų fondo pervir
šius, girdi, atsargai — 'iš
keičia pinigus bonais, o už 
bonus skiria tam tikrus 
nuošimčius į senatvės fon
dą. Bet nuošimčiai išrenka
mi valdiniais taksais 
pačių darbininkų ir 
amerikiečių,

Tai Esąs Monas
“Valdžia,, tačiau, visai ne-jliečiai reikalauja taisyti ir 

turi intencijos bet kada at- i gerinai visą federalių se- 
pirkt tuos bonus ir sugrą- natvės pensijų sistemą, 
žint pinigus į senatvės fon- 'N. M.

Eksperimentinės Medici
nos Institutas’ 1946 metais 
vvkdė mokslo darbus, tu
rinčius didelę 
reikšmę. Iš užplanuotų 
penkmetyje mokslo darbų 
1946 metais atlikti darbai: 
“Traumatinis šokas klini
kos eksperimento ir karo 
duomenimis”.

Eksperimentinės Medici
nos Institutas užsiima ir 
epideminių ligų bei tuber
kuliozės klausimais, vėžio 
ligos ir moterų nevaisingu-

V 
[dobiluose tyrinėjimus. Pri- 
| siminus tuos didelius nuos
tolius, kuriuos mūsų žemės 
ūkiui tenka patirti dėl 'ja
vų sudygimo drėgnesniais 
metais teko atlikti medin
gosios floros žydėjimo •ste
bėjimus ir ištirti vardinių 
javu veislių palinkimą su
dygti pėdose, šis tvriama- 
sis darbas yra-baigtas ir 
io duomenys bus paskelbti 
1947 metais. *
VISUOMENĖS MOKSLŲ 

SKYRIAUS VEIKLA . 
Lietuvių kalbos institu- 9 

tas. Svarbiausias darbas, 
kurį Lietuviu Kalbos Insti
tuto bendradarbiai atliko 
1946 metais buvo Didžiojo 
Lietuv. Kalbos Žodyno re
dagavimas. 1946 metais bu
vo suredaguotas žodyno 
antrasis tomas ir iki metų 
pabaigos buvo beveik visas 
atiduotas į spaustuvę. Be 
to. buvo toliau renkami žo
džiai Lietuviu Kalbos Žody-

pi aktinę t nių jg raštu ir liaudies kai-

dą, — kaip pabrėžia J. T. 
Flynn. •— Pensijų fonde ga
lės susikaupti 20, 40 ar 50 
bilionų dolerių iš darbinin
kų ir samdytojų permokėji
mų,” ir tie pinigai neneši 
nusenusiems jokios naudosimo problemomis.

valdžia juos išleis kam I Eksperimentinės Medici
nos Institutas 1946 metais 
paruošė apie 15 mokslo 
darbų, monografijų bei 
straipsnių. - •

t 

kitam.
Pensijų 

laikymas 
fonde yra

pinigų perviršių 
neva atsargos 

tiktai monas ir 
akių dūmimas, sako’ tas ra
šytojas. Tą moną kongre
sas galėtų greitai pašalinti, 
jeigu tik norėtų.

Iš surenkam'ų fondan pi
nigų galima būtų kur kas 
žmoniškesnes pensijas skir
ti rusenusiems darbinin
kams ir pradėti jas mokėti 
nuo kokiu 63 metu amžiaus.i V *■

i CIO unijos, Darbo Fede- 
: racija ir šiaip pažangūs pi-

bos. Per 1946 metus surink
ta 30,270 žodžių.

Antroji darbo sritis —tai 
Lietuvos TSR vietovardžių 
žodyno redagavimas, ku
riame pavadinimai yra pa
tikrinti vietoje iš žmonių 
lūpų, taisyklingai užrašyti 
ir sukirčiuoti. 1946 metais 
buvo toliau redaguojamas 
pirmasis Lietuvos vietovar
džiu tomas, kuriame yra su
dėti artimiausi respublikos 
sostinės Vilniaus vietovar
džiai. To tomo dvdis yra 
virš 30 spaudos lankų ir 
1946 metais atlikta pirmoji

4 Jį
l U

f '

Žemės Ūkio Institutas y-1 spaudos korektūra.
ra pats jauniausias Lietu-1 jg kitu instituto darbų 
vos TSR Mokslų Akademi- j paminėtini lietuvišku as
los Institutų tarpe. Jis pra-1 menvardžiu ir lietuviu kai- 

bos tarmių tyrinėjimai. 
Bendrinei kalbai vis labiau 
įsigalint, tarminė kalba pa
lengva nvksta, todėl yra 
gyvas reikalas ištirti ir ap
rašyti lietuvių kalbos tar
mes.

Lietuviu literatūros in
stitutas 1946 metais drauge 
su Lietuvių kalbos ir Lietu
vos istorijos institutais ė- 
mėsi organizuoti lietuviško
sios knygos 400 metų su
kaktuves, kurios bus iškil
mingai minimos dar šiais 
metais. Šioms sukaktuvėms 
paminėti ruošiama spaudai 
atskiras leidinys apie 10 au
torinių lankų.

Institutas tiria rankraš
tyne esamą lietuvių litera
tūros archyvinę medžiagą 
ir ruošia ją publikacijai. 
Tos medžiagos paskelbimu 
siekiame nušviesti lietuvių 
literatūros istorijos klausi- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

dėtas komplektuoti tik-1:946 
metų antroje pusėje. Ka
dangi Lietuvos TSR dirvo
žemiai menkai yra ištirti, 
tad Žemės Ūkio institutui 
teks skirti daugelį metų 
Lietuvos TSR dirvožemių 
tyrinėjimams.

1946 metais kai kurie in
stituto bendradarbiai vyk
dė cukrinių runkelių jaro- 
•vizacijos bandymus, pikt
žolių, augančių rugiuose ir

LEDKALNIŲ PAVOJUS ATLANTO ■ VANDENYNE VIS DAR GRŲSIA
Didžiausia pabaisa lai

vams keliauti tarp šiaurinės 
Amerikos ir Europos yra 
plaukiojantieji ledų kalnai, 
kitaip vadinami aisbergai 
arba ledkalniai. Jie ypač 
pavojingi laivams Atlanto 
Vandenyne nuo kovo iki lie
pos mėnesio pradžios kas 
metai.

Tam tikri sargybiniai lai
vai su radaru nuolat tėmi- 
ja ledkalnius ir per radiją 
pranešinėja keleiviniams ir 
prekiniams laivams, kad ap
sisaugotų; bet dar nėra to
kio išradimo, kuris galėtų 
sunaikinti stambesnius led
kalnius arba nukreipti juos 
šalin.

Tarp pavasario ir vidur
vasario nuslenka nuo šiau
rinės Greenlandijos salos 
ledynų milžiniški ledo gaba
lai į jūrą ir plaukia į pie
tus link Newfoundland© sa
los, greta Kanados, ir to
liau į pietus; tai yra, kaip 
tik skersai kelio visiems lai
vams iš Europos, < į ^New 
Yorką, Bostoną ar Kanadą. 
Pavojingiausia Nematomo

ji Ledkalnio Dalis
Tiktai vienas aštuntada

lis ledkalnio kyšo virš van
dens, o septyni aštuntada-

liai panirę vandenyje. Ne
matomos povandeninės led
kalnio dalyš dažnai siekia 
šimtus jardų į vieną'bei ki
tą pusę nuo matomos jo vir
šūnės. Taigi kiekvieno laivo 
kapitonas žino, kad net už 
500 jardų nuo pastebėto led
kalnio gręsia mirtis. /

' ’ /Titaniko Tragedija’
Tokį pavojų laivų kapito

nai ypač įsitėmijo po baisio
sios tragedijos, kuri ištiko 
šaunųjį garlaivį Titaniką 
1912 m." naktį iš balandžio 
14 į 15 d., pirmojoj to lai
vo kelionėj iš Anglijos į 
New Yorką.

Tai buvo naujdtėlis^ di
džiausias, - greičiausias ir 
saugiausias? tada keleivinis 
laivas, lėšavęs 10 milionų 
dolerių. Laivo įtalpa buvo 
pertverta plieno sienomis 
į 15. skyrių, taip kad jeigu 
vienas ar kitas skyrius pra
kiurs, kiti skyriai liks sau
si, ir laivas vis. tiek ptsiliai- 
kvs virš jūros. Titanikas to
dėl buVo laikomas neskęs- 
taųčiu. /

Trys kiti laivai per be- 
vielinį telegrafą įspėjo Ti
taniko kapitoną E. J. Smi
th ą, kad apylinkėje yra led
kalnių. Bet Smithas nepai-

įsitikinęs,
Titanikui 

kad jis ne-
i

12 valandą

sė ir varė savo laivą visais 
garais pirmyn, 
kad ledkalniai 
nieko nereiškią, 
galįs nuskęsti.

Bet štai apie
naktį Titanikas grypštelėja 
už ledkalnio. Laivas sudre
ba, bet sudrėbėjimas toks 
lengvas, kad nė vienas kelei
vis dėl to neparkniumba. 
Tačiau Titanikas jau nu- 
smerktas pražūčiai. Ledkal
nis praardė ilgą ruožtą • jo 
dugno. Titanikas pradeda 
skęsti, ir <per 2 valandas ir 
40 minučių visai nugrimsta. 
Su juomi žūva 1,635 žmo
nės. ir tik- 705 gyvi išlieka.

Kad galimą, būtų išveng
ti panašių nelaimių, tai 
Amerika, Anglija ir tūlos 
kitos šalys už dvejų, metų 
po Titaniko nuskendimo su
sitarė palaikyti budrią sar
gybą dieną ir naktį prieš 
ledkalnius bent nuo pavasa
rio pradžios iki vidurvasa
rio. Iš Amerikos pusės tą 
pareigą9 atlieka \spėęialiai 
Jungtinių Valstijų krantų 
sargybos laivai ir tam ty
čia išlavinti jūrininkai.
Kaip Atsiranda Ledkalniai

Tų ledkalnių tėvynė yra 
milžiniška kalnuota sala

Greenland] j a, 500 tūkstan
čių ketvirtainių mylių plo
to. Visa ji, apart kai kurių 
siaurų pakraščių, apklota 
storu ledo sluoksniu. Kal
nai su ledynu vidurinėje sa
los. dalyje siekia 8,000 iki 
10,000 pėdų aukščio. Ten 
visuomet šala ir nuolat snie
gą. Didžiulis sniego, susi
kaupimas spaudžia apati
nius sniego sluoksnius taip, 
kad paverčia jdos, ištisiniu 
ledynu.

Nauji sniego klodai taip 
slegia ledyną, kad jis nega
li išsilaikyti savo vietoje. 
Susikaupę sniegynai verčia 
ledyną slinkti visomis pusėr 
mis linkui jūros. ^Taip ledy
nas iš lėto ir slenka ne tik 
kloniais, bet ir skersai kal
nų į vandenyną. Kloniais gi 
ledyno “liežuviai” iki 200 ir 
300 pėdų storio pašliaužia 
po 50 iki 75 pėdų per die
ną link jūros. Smukdami 
pagaliaus vandertyn, jie su
daro milžiniškus plūduriuo
jančius ledkalnius.

Kai kurios Greenląndijos 
ledyną dalys slenka per 
septynerius metus, kol pa
siekia vandenyną už 6,000 
^mylių.

Vandenyno-srovė palaips-

niui varo ledkalnius Į pie
tus, iki jie perplaukia sker
sai laivų kelio tarp šiauri
nės Amerikos ir Europos. 
Kurie ledkalniai tada dar 
nebūna sutirpę, daugelį to
kių pasigauna šiltoji jūrų 
srovi — Gulf Stream ir 
tirpdydama neša į šiaurės 
rytus, link Lediniuotojo 
(Arkliškojo) Vandenyno.

(Ta šiltoji jūrų srovė, at
plaukia nuo pusiaujo [ekva
toriaus], pasisuka į Carib
bean Jūrą ‘ir į Meksikos 
įlanką, kur dar labiau su
šyla ir plaukia pro Flori
dą ir Kubos salą į žiemių 
rytus. Tuo būdu Gulf sro
vė žymia dalim- šildo ir 
šiaurvakarinės Europos 
kraštus.)
Gal Pati Gamta Panaikins 
Ledkalnius; bet Tada New 

Ydrkas Paskęstų
Mokslininkai prįpažįsta, 

jog dar nėra jokių trkrų^ 
priemonių laivams pilnai 
apsisaugoti nuo ledkalnių 
pavojų Atlanto .Vandenyne; 
bet, girdi, gal pati gamta 
•ilgainiui išspręs tą klausi
mą. Juk Geografinis Švedi
jos Institutas atrado, kad

nuo 1900 metų žylniai paki
lo temperatūra (sumažėjo 
šalčiai) * Greenland]joje irz 
kitose šiaurinio,žemės ašiga
lio (poliausj srityse. Kai * 
kurie mokslininkai spren
džia, kad dėl temperatūros 
kilimo tose vietose turės 
tirpti ledynai, Jeigu oras 
ten taip eis šiltyn, kaip per 
paskutinius 50 metų, tai ga
lų gale turės ištirpti ir 
Greenlandijos ledynas, di
džiųjų ledkalnių tėvas. Bet 
jei tas ledynas ištirptų, tad 

‘jūrose tiek padaugėtų van
dens, kad apsemtų New 
Yorką ir kitus Amerikos 
pajūrių miestus. Tačiau" 
dar tūkstančiai metų praei
tų, iki jūra galėtų “užim
ti” tuos miestus.

i
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3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Pirm., Rugs. 15, 1947
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— -Eik, vaikutėli, miegoti, marti gali 
dar daugiau supykti, — perspėjo paga
liau motina sūnųv kuris, galvą nuleidęs 

* fr suniuręs, sėdi prie krosnies. — Juk 
žinai, kad nesantaika namuose — pra
garas. Reikia stengtis pačiam šitokią ne
santaiką numalšinti, jei ji dar neįsišak
nijusi.

Taip ji sakė,, bet savo širdyje žinojo, 
kad šita nesantaika giliai jau yra įlei
dusi šaknis. Niekas jos nebeišraus.

Nuo tuomet, kada išėjo Urtė Šimony
tė iš jų namų, senoji Sobrienė negali nu
sikratyti kaži kokio sąžinės neramumo. 
Ji niekada nenori sau prisipažinti ir ne- 

• prisipažins, kas ją kankina, kodėl ne
gandojasi jos širdis. Ji tik dažnai dejuo
ja ir dūsauja naktimis ir dienomis ver
kia.' Bet kad jos kas paklausia, kas ją 
taip kankina, tai ji tik sako^ kad ji jau 
einanti prisivertimo keliu. O per ankštuo
sius vartus esą sunky pereiti. Kelias dan- 
guna esąs status ir erškėčiuotas.

Ak, kad taip vienas galėtų pamatyti 
tą mirtinąją jos sielos baimę! Nes ji yra 
girdėjusi, kad galima mišias užpirkti. O, 
esą, būna visokių užpirkimų: kitą sykį 
ansai žmogus, kuriam mišios užpirktos
— vietoje numirštąs ir su visomis savo 
nuodėmėmis nueinąs į pragaro bedugnę; 
kitam pareinanti kokia baisi liga, nuo 
kurios jis jau niekada nepagyjąs. Vėl ki
tą kremtanti jo sąžinė, lyg kirmėlė ko
kia.

Ar tik nebus-JJrtė Šimonikė užpirkusi 
jai mišias? SųbVienė negali užmiršti 
paskutiniųjų jos žodžių: “Sugrįš, su
grįš!” Ak, dešimteriopai jau sugrįžo! Ši
tas sąžinės krimtimas, šitas sielos nera
mumas! O dar ana nesantaika namuose! 
Ir dabar Sobrienė tyli, ji minkšta, lyg 
balta vilna. Ji blogo žodžio, daugiau ne- 
bepratars nei ant vieno žmogaus, nei ant 
pikčiausio. Uz tai ji ir sųnų maldina, 
prašo kentėti. Tik ji nesako tikrosios 
priežasties ir niekada nesakys! Jeigu 
tikrai užpirko Urtė mišias, tai niekaip 
nebeišsigelbėsi kitaip, kaip tiktai maldo
mis ir ašaromis. <

Motinos siunčiamas išėjo Mikas, nors 
ir nenoriai. * (

— Kad nors pagaliau vaikų atsirastų,
— sako sbnasis Sobrys senajai: •— rasi 
protą įgautų. j

Bet senoji nieko neatsakė.
Mikui įėjus į antrąjį galą, jaunoji jau 

fyuvo lovoje. Iš karto apsimetė Sobrienė 
mieganti. Mikas, nuėjo dar laikraščių 
skaityti. Bet Sobrienė nemiegojo, o tik 
galvojo, kaip ir kokį smūgį suteikti savo 
vyrui. Pagaliau ir pradėjo:’

— Nemanyk, kad aš palaikysiu Katrę 
kitiems metams. Dabar aš sužinojau, ko
dėl tu taip labai trokšti ją palaikyti.

— Nelaikyk, bet tada ir eisi nusisam
dyti naujų tarnaičių. Aš nebeisiu, man 
jau užtenka tų tavo patyčių.

— Matyk, koks tu! Taigi, taigi, Katrė 
mandri mergiotė, tokiais raudonais vei
dais. Gana puikiai juoktis moka. Pasi
kraipyti gerai suprantą. Kokia aš kvai
la, kad ne pirma jau pastebėjau. Nė die
nos ilgiau jos nelaikysiu!

— Ko tu dabar svaičioji? — pradėjo 
lyg ir maldinti Mikas savo žmoną: — 
Penkis š^šis metus jau gyvename.

— Taigi, taigi, penkis šešis metus ir 
aš buvau t(J<ia kvaila, kad vis tavimi pa
sitikėjau, '^Kldi pasitikėjau! Tu mokėjai 
gana gudriai man galvą apsukti, kad nie
ko nepastebėčiau. Ir nepastebėjau. Bet 
yla. visada išlenda iš maišo. Vienas sy
kis nemeluoja.

— Kad tu ne mano žmona būtum, tik
rai tau per ausį rėžčiau! — suriko Mi
kas, pašokęs nuo stalo: — Ar tau ne gė
da taip nekaltai užsipulti?

— Ką, tu mane mušti nori? Toks tu 
vyras! Dėl pasileidėlių mergų mane muš
ti ! Nekaltai aš tave užsipuolu, ak tu, ne
kaltybe! O Šimonių Urtė? Tai buvo gera 

, pradžia. Vieną kartą -pripratęs... — ir 
biauriai nusižvengė jaunoji Sobrienė.

t Skaudūs išėjo barniai. Kelis kartus, 
nebesusivaldydamas, iškėlė Mikas kumš- 
čią. Ir kad žmona ne lovoje būtų buvusi, 
tikrai nebūtų pasigailėjęs, ir... Bet ne, 
Mikas pasižiūrėjo šį vakartį savo žmo
ną, lyg pirmą kartą ją matytų, ir pasi- 

-baisėjo. — Ne, niekada aš jos nebeliesiu 
nuo šio vakaro! — pasižadėjo sau Mi

kas: — Tegul ji eina, manęs dėl, į teis
mą. Kaip galėjau kartais manyti, kad ją 
myliu! Ne, niekada nebūsiu jos mylėjęs, 
tik, tik ... E, biauru! — Atsisėdo Mikas 
vėl už stalo galo .ir, stengdamasis nu
rimti, prisišaukė aną praeitį. Tuokart,

— Mikas atsimena tai dar kaip šiandien,
— kada rankpaduotuvės buvo, jis pasiė
mė Ėvę į šalį ir jai-pasakė: “Tu žinai, 
Šimonių Urtė sako, kad jos vaiko tėvas
— aš. Kaip čia yra ar nėra, bet pasiža
dėk niekada man šito neprikaišioti. Gir
di? Kas buvo — buvo, ateityje tokių da
lykų nebebus.” Ir Ėvė prisiglaudė prie 
Miko, lyg gėdinga, lyg nurausdama, ir 
tyliai pašnabždėjo ji, kad jam šitai atlei
džianti ir niekada nptfiananti .panašių 
priekaištų daryti. “Juk jaunystė — pai
kystė! . . .” pridūrė ji ir dar daugiau nu
dūrė akis šemyn. Kodėl taip? Ak, Ėvė 
Vanagikė kalbėjo iš prityrimo. Ne vel
tui kaimynai apie ją galvas kraipė. Ir 
kad ne Sobrių Mikašykaži, — Vanagikė 
dar ir šiandien tebemergautų. Tiesa, ir 
Mikas buvo šį tą girdėjęs, ąišku, kad 
vainotojų liežuviai netylės. Bet patsai 
susitepęs būdamas, ką bedarysi! O ji at
sinešė daug pinigų* Tuojau buvo galima 
išmokėti ištekančiai seseriai dalį, ir ūkis 
liko be skolos.

Ir iki šiol Ėvė, jaunoji Sobrienė, nė 
vieną kartą nepriminė Mikui jaunųjų 

-dienų. Bet šį vakarą — kelintą jau kar
tą paskambėjo iš jos lūpų Urtės vardas. 
Seniai jau buvo jis atpratęs galvoti apie^ 
Urtę arba bent jos prisiminti. Juk ūki
ninkas turi kitų rūpesčių, negu apie bu
vusią kadaise tarnaitę galvoti.
' Šį vakarą Ėvė tiesiog nebepakenčiamai 
dažnai priminė Urtę Šimonytę. Tikrai jisv 
norėtų panaudoti kumščią uždaryti tai 
baisiai burnai, kuri taip nešvariai, taip 
nedorai ištaria Šimonytės vardą. Ir štdi 
lyg žvynas nukrinta jam nuo akių, ir 
staiga jam pasirodo Šimonytė tokia kilni, 
tokia nepaprasta, beveik norėtų jis pa
sakyti — šventa. Pirmą kartą jaučia jis, 
kad jis kaltininkas, ’ ir pirmą kartą po 
tų ilgų metų jaučia jis apgailestavimą, 
jaučia sąžinę. Ir staiga supranta, staiga 
žino, kodėl tokią žmoną gavo, kuri jam 
tik kryžius ir vargas bus visame jo am
žiuje; nes ar nesakoma, kad už kiekvie
ną darbą, blogą ar gerą — seka atlygi
nimas jau šiame pasaulyje? •

Nors šio vakaro barniai ne dėl jo kal
tės kilo, tačiau jis jaučia, kad nusipelnęs 
koliojimo. Tik kad ji susiprastų ir nebe
minėtų Šimonytės! , Ant jo tegul jau 
krauja visus nešvarumus! - /

Įvyko, kas savaime suprantama: atsi
sakė abi mergi palikti kitiems metsfims ir 
net pirmąją’Kalėdų jos jau išėjo.

Tarpšventėje tikrai išvažiavo į turgų 
Ėvė Sobrienė mergų samdyti. Nusamdė 
vieną keistos išvaizdos, abejotino stropu
mo. Bet reikėjo dar vienos. Neberado 
turguje. Reikės pavažiuoti į Žemaitiją.

Bet į Žemaitiją važiuoti baidosi jau
noji Sobrienė. Ir vėl išvažiavo Mikas 
mergos samdyti.

Rado ir nusamdė. Paskui, susipirkinė
jęs visokių mažmožių, už kuriuos nerei
kia muįto mokėti, grįžo namo. Bet grį- • 
žo vienas. Persisamdžiusioji tarnaitė ža
dėjo atvykti už savaitės, norinti pasilsė
ti, sakė.

Anksti sutemsta, o vakarai tamsūs, 
nes mėnuo vakaroja, sniego jokio šįmet 
dar nebuvo. Keliai svetimi, o važiuoti to
li. Norėdamas sutrumpinti » §au kelią, 
Sobrys pasuko tiesiai per Ašpurvinę gi
rią Aukštųjų link. Nors vieškelis ir pras
tas, bet dabar pašalusi,, tai vis jau ne. 
taip labai bloga važiuoti.

Kaži kodėl arkliai taip nerimauja? 
Kelis kartus jau šokp į šalį, lyg piktą 
dvasią jie būtų pamatę. Vos vos nuvaldė 
juos'Sobrys. Gerai sudavė botagu. Bet 
tuo jų nė kiek nenuramino. Jie prunkš
čia ir skliaudžia ausis, akimis tik skas- 
tosi į visus pakampius. Atvarslus reikia 
gerai įtempus laikyti. , ....

— Tur būt,,per daug avižos bado! — 
barasi Mikas.

Pagaliau nurimo jau kiek - arkliai ir 
ėmė bėgti - lengva risčia. O nebereikiant 
taip tampriai laikyti arklius, ir pradedi 
žmogus šį tą galvoti. Kaži iš kur išlindo 
tokia mintis: kur kyšo dabar Urte, kaip 
jai dabar sekasi? Ar ji kur tarnauja, o 
rasi ištekėjo. >

(Bus daugiau)'

Stambiausias Vilniaus universalis magazinas Gedimino gatvėje.

Laukiame Svarbaus Svečio

Laukti ko tokio iš kitur, tai 
jau sena mada. Laukiama ne 
tik saviškių, pažįstamų, gimi
nių, draugų, geradarių, bet ir 
patarėjų, kaip atsiekti ką to
kio geresnio.

šiuo sykiu didžiai laukiame 
Henry Wallace’o. Wallace 
kadaise buvo vice-prezidentu 
prie gerojo prezidento Roose- 
velto. Nuo to laiko Amerikos 
žmonių būklė pakrypo labai 
į blogąją *pusę. Jei tam kry
pimui nebus užstotas kelias, 
tai mūsų šalis gali susilaukti k 
visai blogų laikų. IL Wallace r Y 
pradėjo darbuotis, kad sulai
kyti reakcijos kilimą. Jis tu- 

;ri nemažai pritarėjų, o jų rei
kia dar daugiau.

Philadelphijoj Wallace’o 
pritarėjai rengia r jam masinį 
mitingą. Jis įvyks penktadie
nio vakarą, rugsėjo (Sept.) 
19 d., Convention Hall, 34th 
ir Spruce Sts*

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
mus, J<urie pirmesnių1 isto
rikų buvo nutylimi arba iš
kraipomi.

Instituto bendradarbiai 
tiria eilę kitų lietuvių lite
ratūros problemų ir ruošia 
spaudai lietuviu klasikų ir 
žymesniųjų rašytojų raš
tus.

Lietuvių kalbos instituto 
sistemoje yra du literatūri
niai muziejai: Lietuvių Li
teratūros Muziejui Vilniuje 
ir Maironio literatūros mu
ziejus Kaune. Instituto ben
dradarbiai paruošė spaudai 
apie 20 mokslo darbų bei 
straipsnių.

. Lietuvos Istorijos Insti
tuto moksliniu tyriamasis 
darbas 1946 metais ėjo Lie
tuvos istorijos ir Lietuvos 
etnografijos tyrimo krypti
mi. Institutas vadovauja 
dviem muziejams: Vilniaus 
etnografiniam muziejui ir 
“Aušros” muziejui šiau-:. 
liuose.

Vienas iš pačių svarbiųjų 
Instituto darbų yra Lie
tuvos istorijos kurso ruoši
mas. Darbas jau yra įpusė
tas ir tikimasi jį užbaigti 
1947 metais. 1946 metais 
mokslinis tiriamasis darbas 
lietė eilę tokių problemų 
kaip: 1) “Visuomeninių 
santykių vystymasis Lietu
voje”, 2) ^Lietuvių tauta 
kovoje su vokiškaisiais gro- 
biTtaųs”, 3) “Lietuvių tau
tos tarpusavio santykiai su 
rusų tauta” (istorinė apy
braiža).

Etnografijos srityje 1946 
metais buvo vykdomi tau
tosakos rinkimo bei surink
tosios medžiagos tvarkymo 
darbai. Surinkta senosios 
lietuvių tautosakos 2,800 
vienetų; į šį skaičių įeina 
715 liaudies dainų sumelio- 
dijimas ir apie 50 vienetų 
tarybinės tautosakos. Suda
rytas liaudies dainų kata
logas .iš 7,000 vienetų. Tau
tosakos medžiagos rinkimo 
bei tvarkymo darbą vykdė 
ir muziejaus darbuotojai. 
Visuose muziejuose yra ap
tvarkyta apie 20,000 etno
grafinių eksponatų ir 1,- 
653 archeologiniai ekspo
natai. . ' •,

InstitutasN yra pasiryžęs 
surinkti ir sutvarkyti visą 
Lietuvos TSR istorinę me
džiagą, ypač kreipiant dė
mesį į didžiojo Tėvynės ka
ro . laikotarpį, tarybinių 
partizanų veikimą Lietuvos 
TSR, tarybinės santvarkos 
įvedimą Lietuvoje, lietuviš
kuosius Raudonosios Armi
jos dalinius, vokiškųjų gro
bikų siautėjimą bei lietuvių 
tautos kovas prieš juos ir 
t.t.

Intitutas yra paruošęs a- 
pie 16 mokslo, darbų, mo
nografijų bei straipsnių.

Ekonomikos I n s tituto

mokslinis tyriamasis dar
bas 1946 metais apėmė 3 
sritis: Lietuvos TSR ga- 
mybinių^jėgų išvystymą, y- 
pač ry šutui sų ketvirtojo 
penkmečio^ plano uždavi
niais./

Iš kitų Ekonom. Instituto 
1946 m. vykdomų darbų rei-
kia pažymėti: 1 lietuviško
sios ekonominės terminijos 
žodyno ruošimas ir . 2) 
marksizmo - klasikų verti
mas bei redagavimas. 1 '

'Į Teisės Instituto 1946 m. 
^mokslinio tiriamojo darbo 
planą įėjo šių pagrindinių 
problemų tyrinėjimas: 1) 
Lietuvos buržuazinio laiko
tarpio visuomeninė bei val
stybinė santvarka, 2) impe
rialistinių valstybių sieki
mai Lietuvoje, 3) senosios 
Lietuvos teisinių šaltinių 
tyrimas ir aprašymas, 4) 
tarybinės teisės sistemos 
tyrinėjimas.

Teisės InsiVutas 1946 m. 
atliko šių problemų tyrimą: 
1) lietuviškosios teisinės 
terminijos žodyno ruoši
mas, 2) Lietuvos TSR. tei
sinių aktų rinkinių sudary
mas, 3) mokslinės teisinės 
literatūros ir klasikų vei
kalų apie valstybę ir teisę 
vertimas ir redagavimas.

Nežiūrint to, kad Mokslų 
Akademija yra dar visai 
jauna, ji gali pirmųjų penk
mečio metų darbo rezulta
tais didžiuotis ir tvirtinti,

Easton, Pa
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Po metų laiko ir vėl gavau 
laišką iš Lietuvos, iš Rukuižų 
kaimo, Bukonių parapijos, 
Ukmergės apskrities., Rašo S. 
Stankevičius.

Gerbiamieji! sveikinam jus 
jūsų gyvenime. Dabar mes 
sveiki, sūnus Vincukas jau ei
na t laukan, kartu padeda 
dirbt, akėt, ant arklio par- 
joja namo. Pavasarį buvo la
bai sausa ir šilta, nebuvo lie
taus .iki liepos mėnesio, o nuo 
liepos mėnesio kone kasdieną 
pareina' lietus. Bet derlius 
neblogas, rugiai neblogi, tik
tai mažai buvo pasėta. Vasa
rojus taip pat geras, bulvės 
gražios, :jeigu, nęsupus. Tuo 
laiku giminės visi sveiki, nau
jienų tuo kartu į— nieko nau
ja. ^Mes nuo .jūsų seniai tu
rėjome laišką. , Ir nuo brolio 
Kazimiero taipgi seniai laišką 
gavome. Kaių jam einasi?

Tai taip gražiai skamba 
laiškas iš Tarybų Lietuvos, ra
šytas mažažemio ūkininko. 
Kitab dalis laiško, privatiško 
pobūdžio, praleista. Laiškas 
išsiųstas liepos 30, o ąautas 
rugsėjo 8 dieną. Reiškia, at
ėjo per 38 dienas. Pašto ant
spaudas lietuvių ir rusų kal- 

raidės,<o tarmė lie- 
Pąšto markė užkli- 
60 kapeikų. , , 

V. J. Stankus.

ba, rusų 
tuviška.
juotą už

kad 1947 metų darbo rezul
tatai bus dar gražesni, nes 
tarybinė vyriausybė .moks
lininkų darbui sudaro pui
kiausias sąlygas ir patys 
Lietuvos mokslininkai kupi
ni pasiryžimo visas savo 
jėgas skirti savo Tėvynės 
mokslo suklestėjimui.

Lietuviams taipgi iabai 
svarbu ten dalyvauti ir išklau
syti Wallace’o kalbą. Taigi 
pasinaudokit šia proga, pra- ‘ 
neškite savo pažįstamiems 
apie šias prakalbas. Svarbu 
darbuotis ir todėl, kad šio 
miesto didlapiai negarsina U. 
Wallace’o prakalbų.

Būkim visi! ' R.

i
PADARYSIME VISOKIUS 

SPAUDOS DARBUS t
i

♦

I

I 
g 
gI

RONKONKOMA
8684

i
Malonu pranešti, kad Laisvės spaustuvės pa- • 

dėtis su darbininkais yra pilnai normali. Jau 
turime reikalingą sąstatą darbininkų ir galime 
atlikti visokius spaudos darbus.

Organizacijoms galime atspausdinti konsti
tucijas, mokesčių knygeles ir visokius kitus 
spaudos darbus. Taipgi greit galime padaryti 

^^parengimams plakatus, tikietus ir kitokius dar
bus. ’

DAROME KALENDORIUS
šiemet jau darome bizniams kalendorius. 

Turime didelį pasirinkimą visokių paveikslų.
Biznieriai, kurie norite apdovanoti savo kos- 

tumiorius kalendoriais, kreipkitės į Laisvės 
spaustuvę, ir • jus būsite tinkamai aprūpinti.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Telefonas STagg 2-3878 •*

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje ,kreipkit6s pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

II
I

TELEPHONE
STAGG 2-5043

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA. 

“Telefonas Poplar 4110

i x

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošti; mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir e kainomis 
būsitę patenkinįi.

4 pu^l., Laisve. (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Rugs. 15, 1947



žio skyrius buvo surengęs 
puikų pikniką Justice Park 
Gardens. Tikrai šiš piknikas

CHICAGOS ŽINIOS
♦

Karo Veteranai Geresni 
Mokiniai

I

E. L. Clark, Northwestern 
universiteto ekzaminierius, 
/sako, kad laike jo rimto ir 
atsargaus patikrinimo patirta, 
jog paėmus tų vidurinės mo
kyklos mokinių laipsnius, ku
rie buvo karo tarnyboje, ir tų, 
kurie nebuvo, karių mokslo 
laipsnis stovi 31% aukščiau, 
negu nekarių."

Kiti mokslininkai patvirtina 
tą pranešimą, bet kartu žymi, 
kad buvę kariai suaugesni ir

daugiau turi patyrimo gyveni
me, tad ir moksle yra rūpes
tingesni.

Malonus Pasimatymas

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10194 has hern issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I>aw at 61 63 Sands Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOM1NADOR M. PONCE

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 9636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqtfor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 566 Fourth Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premise?.

PATRICK MORIARTY

NOTICE Is hereby given that Liclase No. 
RL 9907 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under' 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1578 --- Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DENNIS SLATTERY & 
MICHAEL J. NEVIN

(Celtic Bar) (R)

F.B 1926 has been issued to the undersigned 
NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
656 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARLEMS REST CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1953 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage • Control Law at 
203 Neptune Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to U? consumed on the 
premises.

JOSEPH COOPERMAN & 
JOSEPH HELFANT

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 547* has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Haverrleyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEN FRUM & ALLEN SCHAFFER (It)

NOTICE is hereby gicen that License No. 
GB 2509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contbol Law at 
2700 Albarmarlo Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERMINO GUERCI (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10" of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5501 New Utrecht Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID STEIGMANN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7301 — 13th Avenue,' Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SANTO GIANNETTO

NOTICE is hereby given that Licenser No. 
GB 9978 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
59 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP GOLDFEDER 
(Goldfeder’s Dairy)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section ill"’ »,f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
19 Utica Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

• LEXINGTON P. PEĖSE JR.

J?rieš Pirmą Pasaulinį karą 
išvažiavo Mrs. Josephine Man- 
dera 6 sūnūs iš Sicilijos į 
Ameriką. Ir per 40 metų ji 
jų nematė.

Pasibaigus Antram Pasauli
niam karui, vienas sūnus nu
vyko į Siciliją ir parūpino do
kumentus motinai, kuri tūri 
91 metus, šiomis dienomis ji 
atvyko į Chicagą . Ją pasitiko 
orlaivių stotyje 6 sūnūs, 6 
marčios, 23 anūkai ir 9 pro- 
anūkai.

Senukė stebėjosi gausingu- 
mu maisto ir Chicagos miesto 
išžiūra. Ji sakė, kad per visą 
savo amžių nėra buvusi toliau 
nuo namų nuvažiavusi, kaip 
18 mylių.

Trys Banditai Apiplėšė 
Joseph Zuro Namus

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectron 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Grattan Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the" 
premises.

WALDY L. PELOS
♦--------;----------------------------------

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7510 has been issued to the undersigned 
to sell oecr, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78241— 3rd Avenue, Borough of Brooklyh, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH WEINGAST 
(Colonial Dairy)

Penktadienio naktį 3 ban
ditai sulindo pro langą į J. 
Zuro namus, 9625 So. Damen. 
Pirmiausia surišo J. Zurą ir 
jo gyventoją Joseph Kordin, 
o moteris ir vaikus susodino 
ant > lovos. Pirmiau banditai 
norėjo suvaryti vaikus ir mo
teris į drabužių kambarėlį, 
bet moterims prižadėjus būti 
ramioms, jos paliktos lovoje 
sėdėti.

Plėšikai buvo užsidengę vei
dus ir gerai apsiginklavę. Jie 
išnešė žiedus, laikrodžius, ra
dijus ir kitokius brangius 

.daiktus/ kurie bendrai kaina
vo $6,000. Be to, pasiėmė Zu
ro automobilių, susidėjo daik
tus ir išvažiavo. (

Pabėgo iš Ligoninės
Sekmacpenį policija „rado 

ant šaligatvio ’ prie Montrose 
Ave. ir Marine Dr7 šviesia
plaukę merginą. Ji gulėjo! be 
sąmonės su perskelta galva.

* Mergina nuvežta į Americ
an ligoninę. Iš karto buvo 
atsipeikėjusi kiek ir ištarusi 
“Jean Chester,’ ’ir »“l!Jew 
York” ir vėl ąpalpusi.'

Policija paliko ją ligoninė
je. Jos piniginėje buvo $5.66 
ir ant rankos auksinis laikro
dėlis. Be to, policija sakė, 
kad ji neatsidavusi degtine.

Pirmadienio ryte, kuomet 
slaugės nuėjo pažiūrėti mer
ginos, labai nusistebėjo, nes 
jos nerado kambaryje, taipgi 
nerado jos drabužių. Tačiau 
piniginė jos palikta. Policija 
negali suprasti, kaip mergina 
galėjusi pabėgti, taip sunkiai 
sužeista.

Slaugės irgi nematė, kaip ji 
apleido ligoninę.

. Policija ieško minėtos men 
ginos ir prisibijo, kad ji ne
tekusi sąmonės kur nors ne
klaidžiotų.

★ ★ ★ \
Veteranų Piknikas Buvo 

Pasekmingas
Sekmadienį AVC—Al Blo-

daug kuom skyrėsi nuo " kitų 
piknikų. Viena, jame buvo 
įvairių įvairiausių žaidimų. 
Įvairi programa. Ypatingai 
daugelis domėjosi gražuolių 
kontestu. Teisėjai sekamai iš
rinko gražuoles. Pirmą prizą 
gavo Jįerri Wickery, tai • drg. 
J. ir N. Benikaičių dukrelė, 
antrą prizą laimėjo Vanda 
Žalis, trečią prizą Ann Bowe
ry.

Gal daugiausia, juoko prida
rė, tai vaikinas, užsivilkęs se
nu maudymosi kostiumu ir už
sidėjęs siūlų baltus “plaukus,” 
atvaizdavo 1930 metų gražuo
lę. Moterims, gal tas nepatiko, 
tačiau toji jo išvaizda sukėlė 
daug juoko.

Kas svarbu, tai kad tame 
piknike buvo labai daug jau
nimo. Visi gerai nusiteikę. 
Daugiausia dirbo patys vete
ranai ir jų žmonos bei mergi
nos prie aįStarnavimo,

Piknike buvo išdalinta įvai
rios dovanos žaidėjams, bet 
korespondentui neteko patirti 
laimėtojų vardai.

Beje, mačiau ,kad pirmame 
būryje kiaušinių mėtyme, pir
mą dovaną laimėjo marquette- 
parkiečių Stukų sūnus ir Do
rinu sūnus.

Iš veteranų pikniko ir jo 
įvairaus paruošimo, turėtume 
ir mes, seniai, pasimokinti, tai 
galėtume sutraukti kur kas 
daugiau publikos.

Smagu, kad mūsų vetera
nams pasisekė jų piknikas.

Beje, laike programos jie 
pagerbė žuvusius karius. Kal
bėtojai ragino visus daugiau 
vesti kovą prieš naujo karo 
kurstytojus. Rep.

—----- *
Rasistai Veikia

Antradienį, rugsėjo d., 
apie 1,300 mokinių atsisakė 
lankyti Emerson mokyklą, Ga
ry, Ind., kam toje mokykloje 
priėmė 38 negrus mokinius.

Sekmadienį kunigai iš J sa
kyklų Yagino tėvus, kad pir
madienį grįžtų visi mokiniai į 
mokyklą. Viena, kad tas yra 
daroma prieš įstatymus; an
tra, tuo būdu skleidžiama ra
sinė neapykanta.

Policijos viršininkas Millard 
Matovina ^pažadėjo pasiųsti 
užtektinai policijos. Be to, pri
žiūrėti, kad visi mokiniai bū
tų mokykloje. • Dar daugiau, 
areštavo 2 mokinių tėvą Joel 
Eddy, kuris kaltinamas už pri
sidėjimą sukėlime neapykan
tos prieš negrus mokinius.

Dabar jis paleistas po $10,- 
000 užstato.

Apvogtas ir Nubaustas
CHICAGO. • — Plėšikai 

pavogė $270 iš Mike Court- 
ney’o. Iš aprašymų laikraš
čiuose buvusioji jo -f>ati su
žinojo, kur Mike gyvena, ir 
patraukė jį teisman todėl, 
kad jis nemoka jai priteis
tos pašalpos (alimentų). Už 
Tai teismas pasiuntė Maikį 
kalėjiman pusei metų .

Jersey City, N. J.
Serga; Vestuvės

Onai žalkauskienei padaryta 
sunki operacija. Operacija, dak
tarų tvirtinimu, yra sėkmin
ga; Ligonė išbuvusi porą savai
čių Medica ICentre, dabar jau 
namie (31 Brunswick St.) Jo^ 
gyvenimo draugas A. žalkaus- 
kas yra LDS ir LLD kuopų 
narys ir “Laisvės” skaitytojas. 
Visi, kuriems laikas 'pavelija, 
prašomi Oną žalkauskienę ap
lankyti.

Žalkauskai turi aludę aukš
čiau pažymėtu antrašu ir, rei
kalui esant, visuomet paaukoja 
svarbiam tikslui, tad jūsų re
porteris apgailestauja Onos 
žalkauskienės jos sunkioje ligo
je ir linki jai gražiai ir greitai 
pasveikti.

Apsivedė
6-tą dieną rugsėjo apsivedė 

Eleanor Linkiu te su Kruczyk, 
lenkų tautybės vaikinu. Abu 
jaunieji yra čia gimę. Vestuvių 
pokylis įvyko bažnytinėje sve
tainėje. Svečių buvo apščiai. 
Piliečiai Linkai jau išleido dvi 
dukteris ir sūnų ir visi Jersey 
City gyvena. Puota buvo graži, 
patarnavimas irgi puikus. Rei
kia priminti, kad Linkai yra 
malonaus būdo ir svetingi žmo
nės, gražiai ir sutikime su vi- 
sais gyvena, todėl ir vestuvėse 
jų dukters buvo daug svečių. 
Jaunieji išvyko į Floridą me
daus mėnesiui praleisti. Gi li
kusieji svečiai vestuves baigė 
sekmadienį, 7-tą d„ rugsėjo.

Gražus buvo ir palydovų pul
kas: trys pabroliai, trys pamer
gės, piršlys su svočia ir jauna- 
vedžiai .Viso penkios poros gra
žiai pasidabinę; visi jauni ir 
darė labai gražų įspūdį į susi
rinkusius. Seniai ir senės atsi
minė savus laikus, savas ves
tuves, gi jauniejai gal manė, 
kad ir jų ateina laikas, kuomet 
ir jie bus taip pasipuošę ir jų 
kada nors bus vestuvės.

Nuo savęs linkiu jaunave
džiams smagiai praleisti me
daus mėnesį saulėtoje Floridoj.

Tą pačią dieną buvo ir ki
tos lietuvių vestuvės, bet su ki
tos tautos vaikinu. Ir tik už pel7 
kių skiriančių du miesteli — 
Jersey City ir Kearny, įvyko 
piliečio Paknio sūnaus vestuvės 
su lenkų tautybės mergina. 
Šliūbą ėmė lenkų bažnyčioje ir 
čionai mūsų miesto nedidelė 
lietuvių grupelė buvo pasiskirs
čiusi į tris dalis. Įdomu pa
brėžti ir tai, kad čia augęs lie
tuvių jaunimas nepaiso tauty
bės. Jiems anglų kalba yra jų 
l$lba. Pilietis.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

w Registruotos Slauges 
ir

SLAUGIŲ PAGELBININKRS \
Guolis ant vietos ar kitur

Nuolatinis Darbas 
Kreipkitės

WOONSOCKET HOSPITAL 
115 Cass Ave. Woonsocket, R. I.

________________
REIKALINGOS

OPERATORĖS
Prie $5.75 ir $9.75

SUKNELIŲ

Kreipkitės Tuojau
J. BELMONTE DRESS CO.

5-43—18th Aw. * Long Island City
(214)

PATYRUSIOS MOTERYS
Avių Žarnų Atrinkimui 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas 
Linksmos Darbo Sąlygos

Kreipkitės 8 A. M. Trečiadienį
LEWIS & STONE, Ine.

y 332 Johnson Avenue, Brooklyn. .
(215)

St Petersburg. Fla.
ĮVYKS LLD 45-TOS KUOPOS 

SUSIRINKIMAS

Popiežius ragino moteris 
eit į politiką.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS ‘ MERGINOS
AMŽIAUS 

, . 18-30
MOKYTIS 

DAILAUS AKURATNO DARBO 
APMOKAMOS ŠVENTĖS-VAKACIJOS SU ALGA 

PAKILIMAI 
' PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
Turi Būt Gero Typo Ir'Su Gerom Rekomendacijom

BAKER & CO., INC.
Employment Office Entrance

378 McCarter highway, Newark, n. j.

... t
HELP WANTED—MALE HEL? WANTED—MALE

REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

NOTICE is hereby given t|iat License No. 
GB 10919 has been issyed to th#' undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 — Avenue R. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to 'be consumed off the 
premises.

SEYMOUR YATES 
(Abe’s Dairy)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1909 has been issued to the uhdersigned 
to sell Leer, at retail under Section P>7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
15 Gates Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN RIZOS & 
ANTONNIOS ARGIANNIS

NOTICE is hereby given that License ^No. 
GB 13293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
65-67 Stafford Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ihe 
premises.

DAVID KAPLAN

NOTICE iįį hereby given that License No. 
GB 155661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 11)7 of 
the Alcoholic .Beverage Control Law at 
804 Myrtle .Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARMELO FERRARA

*

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer į

Manager
JOHN A. PAULEY

Llcerised Undertaker

I
*

231 Bedfoul Avenue

Brooklyn 11, N. V.

• Tel. EVergreen 8-9770

J. J. KAŠK1AUČ1US, M. D. I
580 Slimmer Avenue, ;

Newark 4, N. J.
’ HUmboldt 2-7964 I

'■iiiiiffifliniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii

Atsilsėję per vasarą nuo 
bent kokio draugijinio veikimo, 
St. Peterburgo ir apylinkės lie
tuviai imsis vėl už darbo. Gegu
žės mėnesiniame susirinkime 
buvo nutarta pertraukti LLD 
kuopos susirinkimus iki rugsė
jo mėnesio, kada jau bus grį
žę didžiuma narių iš žieminių 
valstijų. Taigi, sekantis susi
rinkimas įvyks rugsėjo (Sept.) 
28, apie antrą valandą po pie
tų, pas draugus Tashalius, 617 
— 13th Ave.' So. Automobiliais 
atvažiavusiems iš kitur, reikia 
susirasti 4th St. So. ir važiuo
ti į pietus iki 13th Ave. So. Čia 
pasukę po tiesiai, už poros blo
kų, ras susirinkimo vietą.

šis susirinkimas priduos 
daug smagumo vien tuoA 
žvilgsniu, kad dauguma kuopos 
narių nėra matę viens kito per 
praeitus 4 mėnesius. O per tuos 
4 mėnesius daug kas naujo įvy
ko. Prie to, mūsų kuopos pre
legentas Pranas Pakalniškis 
duos įdomią paskaitą. Prieš su
sirinkimą apsidairykime, kad 
suradus naujų narių prirašy
mui į kuopą, žiūrėkime, kad 
mūsų kuopa augtų ir bujotų.

Vienas “Naujienų” korespon
dentas iš St. Petersburg© rašo 
“Naujienose,” kad LLD 45-ta 
kuopą gyvuosianti tik tol, iki 
kokie ten du seniai pranyksta 
iš St. Petersburg©. Tas parodo, 
kaip siaurai protaujantis tas 
rašytojas buvo. Lietuvių Lite
ratūros Draugija yra didžiau
sia apšvietos organizacija lie
tuvių išeivijoj, kuri bėgyje su- 
virš 30 metų .savo gyvavimo iš
leido daugybę puikių mokslinių 
ir dailiosios literatūros knygų 
ir leidžia puikų žurnalą “švie
są.” Ir tą visą nariai gauna, 
užsimokėdami tik po $1.50 į 
metus. Todėl ši apšvietos orga
nizacija taip puikiai bujoja ir 
plečiasi tarpe užsieny gyvenan
čių lietuvių. Floridoje iki šiol 
turime tik 2 kuopas, bet yra

F.W.Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

, visose dalyse miesto. » 
Tel Virginia7-4499

REIKALINGI VYRAI
GEROS ALGOS 

Ideališkos Darbo Sąlygos
• Kreipkitės

CAUSSE MFG. & IMPORTING COMPANY
LINCOLN BLVD.

BOUND BROOK, N. J.
(215)

New Yorko viešbutyje — 
Waldorf - Astoria—susirinku
siems operacijų daktarams ne
reikės vykti į New Yorko li
goninę tėmyti prie operacijų 
įvestas naujoves. Iš ten į 
viešbutį operacijas parodys-te
levizijos pagalba.

Rugsėjo 11-tą šilumos buvo 
84 laipsniai, drėgmės 90%.

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

LDS 11-ta kp. rengia vakarienę 
subatos vakare, rugsėjo 27-tą, Ge- 
demino svetainėje, 575 Joseph Ave. 
Vakariepė kainuos tik vienas dole
ris. Kur dabar kas gali pavalgyti 
vakarienę už taip žemą kainą? To
dėl visi ir visos meldžiame atsilan
kyti, nes visiems yra žinoma, kaip 
mūsų virėjos moka svečius pavai
šinti su gardžiais valgiais. — Kvie
čia Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
r Moterų Klubo susirinkimas įvyks 
rugsėjo 18 d., 735 Fairmount Ave. 
Būtinai visos dalyvaukite, nes turė
sime labai daug reikalų apsvarstyt.
— Sekr., Mattes. / (214-315)* -—A

RIDGEWOOD, N.*Y.
LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 16 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 ^Thames St. Dalyvaukite 
šiame susirinkime, turime daug 
svarbių dalykų aptarti. — P. Ba- 
barskas, sekr. (214-215)

viltis, kad trumpoj ateity susi
tvers jų daugiaus, tada galėsi- na 
me turėti ir apskritį. J. N. S. \ nių

POLIŠIUOTOJAI

SMILTIM ŠVEITĖJAI

TEKINIMO MAŠINŲ

, OPERATORIAI

Pageidaujama Patyrusių
Tačiau Ne Būtinai

Bonai Mokami už Naktinį
Darbą

Pasitarimas, Fabrike 
nuo 8 iki 4 vai.

Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant Penktadieniu

, ENGLISHTOWN
CUTLERY, LTD.
Harrison Avenue

Englishtown, N. J.
, (216)

SUPERINTENDENT
33 šeimų Namas, Laiptais Užlipamas
MOKANTIS NAUDOTIS ĮRANKIAIS

4 Rūmų Apartmentas ant 1-mų lubų.
Gesas, elektra, priskaitant Algų.

BAIRD, 212 Broadway, Brooklyn
1216)

LONDON. — Įvyko spro
gimas Anglijos laive Regi- 

del Pacifiko. f8 žmo- 
užmušta ir 15 sužeista,

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra; didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4

%

I f'

426 LAFAYETTE STR.,
* Newark, N. J. '

Tel. Market 2-5173

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
fe

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Bfoadway 1 
Brooklyn, N. Y. 

Tęl. ST. 2-8842

. - . f

GREEN STAR BAR & GRILL
lietuviškas kabaretas

— A

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Graen Stąr Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
■ ’ i

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro) , Telefonas EV. 4-8698

5 pusi., Laisvė (Liberty, LiUfe Daily), Pirm., Rugs. 15, 1947



NoH'Yorko^/?^77liii()t •
Pirkite Gėles 
Pas Lietuvi 

£

Jaunas, energingas vyras, 
gelių bukietų ir vainikų, ga
mintojas Augustas Gustas turi 
gėlių krautuvę* po numeriu 
6762 Fourth Ave., Brooklyn 
20, N. Y.

Augustas Gustas yra eksper
tas išpuošimui gėlėmis salių 
ir namuose kambarių tokiems 
pokiliams, kaip vestuvėms, 
krikštynoms, sukakčių poki
liams ir taip toliau. Augus
tas Gustas visai žema kaina 
meniškai papuoš jums svetai
nę nokiliam taip, kad jūs ten 
jausitės,, kaip rojuje. Nepai
sant, k*u r j ū s gyvenate, 
paskambinkite SHoreroad 
8-9330 ir gražiai lietuviška: 
pasakykite Augustui Gustui, 
ko jūs norite iš geliai. Jis 
jums patenkinančiai patar
naus.

Jei kas iš jūsų mylimų ser
ga, ligoninėje ar namuose, no
rite pasiųsti gėlių bukietą, už
teks jums paskambinti Gustui 
ir jis aprūpins gėlių bukietu.

Povilas Gustas 
Įsisteigė Koplyčią

Plačiai brooklyniečiams ži
nomas graborius Povilas Gus
tas nusipirko namą, kur buvo 
vokiečių graborystės įstaiga, 
ir jau veda šermenų ir laido
tuvių aptarnavimo bzinį. Jo 
įstaiga užvardyta: Paul Gus
tas Funeral Home, Ine., 354 
Marcy Ave. (prie Armory), 
Brooklyn 6, N. Y. Telefonas 
EVergreen 7-4774.

Povilo Gusto naujoji vieta 
gražiai įrengta, patogi šerme
nims, nes ir pats namas, ma
tyt, yra tam tikslui statytas. 
Yra du erdvūs, gražiai įrengti 
kambariai šermenims ir že
miau atskiras kambarys, taip
gi patogiai įrengtas, šermenų 
lankytojams pasikalbėti ir pa
rūkyti. šermeninės, priprastai 
vadinamos koplyčios, duoda
mos nemokamai.

Povilas Gustas sako, kad jo 
telefonas niekada nemiega, 
šaukite diena ar naktį. Gus
tas kviečia visus užeiti na ma
tyti jo vietą.

Mirė
Mary Kowalski (Kavaliaus

kienė), 76 m. amžiaus, gyveno 
20 Ten Eyck St., mirė namuo
se, rugsėjo 12 d. Kūnas bus pa
šarvota* graboriaus J. Garšvos 
koplyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
rugsėjo 16 d. Most Holy Trini
ty kapinėse. Velionė paliko nu
liūdimi dvi dukteris, Mrs. Rus
so ir Mrs. Porzio ir anūkų.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Brooklyn© Muziejaus foto
grafijos mokykla šiemet turės 
kursą ir apie Gaminius ju- 
džius.

Teresa Wright, žvaigždėse su Ray Milland ir Brian 
Donlevy, dabar matoma filmoje Trouble With W^o- 
men,” \ a

AR YRA KAS DAUGIAU TEISIAMAS 
APART KOMUNISTO DENNIS?

Jeigu taupytai už ką? Dennis 
yra amerikietis. Bet Ameriki
nis Komitetas Sveturgimiams 
Ginti sako, kad jis turi 125 by
las svęturgimių. Ar yra pana
šumo jų ir Dennis bylose? Ar 
gali bile kas iš sveturgimių 
tapti 127-tu, 128-tu ir tt. Ką 
bendra turi rinkimai su tomis 
bylomis?

Tie ir panašūs klausimai bus 
atsakyti šio antradienio vakarą, 
Laisvės salėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, įvyksiančiame (lis-

Atidaryta PR 
Gynimo Raštinė

Gynimui proporcionalės at- 
' stovybės balsavimų sistemos 
į (PR) naujai įkurtas Keep PR 
Į Komitetas atsidarė ir savo 
kampanijos raštinę, 226 Madi
son St., New Yorke.

Į gynėjų demokratiškiausios 
rinkimų sistemos komitetą 
įstojo daug žymių visuomeni
ninkų, tarp kitų, buvęs mies- 

j to tarybos prezidentas New- 
| bold Morris, buvęs miesto iž- 
I dininkas Joseph D. McGold
rick, Charles Evans Hughes, 
Jr., rabinas Stephen S. Wise, 
valstijos industrinis komisijo- 

' nierhis Edward Corsi, Charles 
|. C. Burlingham, buvęs valsti- 
i jinio demokratų komiteto pir- 
I mininkas Herbert Pell. Sa- 
į muel Seabury yra garbės pir- 
I mininku.

Buvęs assemblymanas John 
i L. Lamula paskirtas komiteto 
! kampanijos vedėju.

Komiteto įkūrime dalyvavo, 
j jį rems visos mažumų partijos 
Ir daug nepriklausomų žymių 
asmenų, taipgi demokratiš- 
kiausieji elementai iš senųjų 
partijų. Pagal šią sistemą bi- 

i le žmogus pilietis, partinis ar 
; nepartinis, gali būti išrinktu, 
i jeigu tiktai randasi pakanka
mas skaičius piliečių, norinčių 
jį išrinkti. '•
Nepartiniams ir Partijų 
Eiliniams Yra Proga

Prie esamos PR rinkimų sis- 
I temos ir partiniai jaučiasi lais- 
| vesni. Jeigu partijos, viršūnė
se susidaro klika, kuri* nesi
skaito su nariais,neuždeda ant 
baloto tinkamų kandidatų, ei
liniai nariai patys gali išsta
tyti ir išrinkti nepriklausomus 
kandidatus. Panaikinus PR, 
to negalėtų padaryti, nes tada 
niekas negalėtų būti išrinktu 
be viršūnių užgyrimo.

KANDIDATAS į teisėjus
Buvęs J. V. Aukščiausio 

Teismo teisėjas George Fran- 
kenthaler apsiėmė pirmininku 
Piliečių Nepartinio Komiteto, 
susidariusio išrinkti teisėją J. 

, Edward Lombard New Yorko 
vyriausio teismo' teisėju pil
nam terminui. Jis dabar tar
nauja laikinai, vietoje miru
siojo Martin. Jo kandidatūrą 
užgyrę republikonai ir darbie- 
čiai.

%
kusi jų vakare. Rengėjai prašo, 
kad jūs atsineštumėt savo ži
nias kitiems pasakyti ir išklau- 
sytumėt kitų. Kiekvienam svar
bu žinoti, dėl ko tos bylos, kas 
darytina joms ištikus.

Jonas Gasiūnas teiks diskusi
joms įvadą. Taipgi tikimės ki
tataučio tais klausimais eks
perto.

Pradžia lygiai 8 vai. Įžanga 
nemokama. Kviečiame visus.

■ Narius prašome būti kvietėjais 
I visų kitų. L. K. Klubo Valdyba.

Sviestas Pabėgo 
Nuo Stalo

* . ........... ■—'■■■« .f

Daug žydų bįednuomenės, 
per ištisus mėnesius mitę mar- 
garina vietoje sviesto, išėję 
nusipirkti šventėms sviesto, 
atrado kainas pašokus nuo 93 
centų iki $1 in daugiau už 
svarą. Kiaušiniai taip pat 
daug, kur pašoko iki $1. Bied- 
nuomehės restauranuose taip
gi dingo sviestas ir su kiauši
niais daromieji valgiai. Stoi
kas jau seniai buvo pabėgęs 
nuo vidutinio uždarbio, apydi
dės šeimos stalo.

Puošniame Viešbutyje 
Įrengtos Suktybės 

f _
Detektyvai kaž kokiais su

metimais praėjusio ketvirta
dienio prieaušrį pravedė abla- 
vą puošniame Margery viešbu
tyje ant stambesniųjų gemble-’ 
rystės sukčių. Matomai, per
daug įsidrąsinę buvo, dides
nius ir už save “apskutinėjo.”

Viešbutyje gembleriai buvę 
pasiremt avoję puošniausius 
butus lošimui kortomis, kau- 

! liukais ir kitkuo ir taip me
chaniškai suplanavę viską, kad 
jie patys negalėjo pralošti. 

’Tad jie viliodavę į savo bučių 
ne bile ką, bet išgalinčius 
pralošti mažiausia 10 tūkstan
čių dolerių. Tam turėję ir 
gražių mergų agenčių, kurios 
iš naktinių klubų atvesdavo 
k oštum erių.

i
Aštuoni detektyvai, vadovy

bėje kapitono Frank Dunn, 
dirbę savaitę laiko apsimetę 
visokiais viešbučio tarnauto
jais kol prirengę" abi ava.

George Edwin Michel,. 35 
m., jamaikietis, nubaustas me
tus kalėti. Jį pagavę “cenzū
ruojant” laiškus bu pinigais, 
išėmus- pašto inspektorių 
tiksliai jo išbandymui įdėtus 
į laišką du dolerius.

FM0S-1HTRAI
STANLEY THEATRE

Pradėjo rodyti naują filmą 
“Russian Ballerina,” su nepa
prasto talento ir išsilavinimo 
šokėjomis meiliškoje - roman
tiškoje ' filmoje. žvaigždėse 
Maria Redina, Vladimir Kaza- 
nivich, Nadia Yastrevoca, Ol
ga žizneVa, Galina Ulanova.

Greta šios filmos yra keli ki
ti dalykėliai, trumpos, bet labai 
įdomios filmos iš plačios Tary
bų Sąjungos.
RADIO CITY MUSIC HALL
Pradėjo naują programą. Ro

do “Dow*n to Earthy” su Rita 
Hayworth ir Larry Parks, taip
gi grupęy kitų' gerų aktorių. 
Filmą spalvinė,- mužikališka. 
Scenoje “Fanfare,” pilnas spal
vingumo spektaklis.

RIVOLI TEATRE
Tebęrodo “Crossfire,” svar

bią filmą.
EMBASSY NEWSREEL 

TEATRUOSE
žiniškos filmos iš Indijos, 

Italijos, Francijos, Vokietijos 
ir iš įvairių veiksmų mūsų ša
lyje.

Jauni Žydai Buyo 
Užėmę Angly Raštinę /

48 jauni Amerikos žydai 
buvo susirinkę į British Ad
miralty v raštinę, 43 Exchange 
Place, New Yorke, protestuo
ti prieš grąžinimą tūkstančių 
žydų iš Palestinos į Vokieti
ją ir prieš brutališką terorą
Palestinoje.

Raštinėje buvo apie 15-20 
darbininkų tuo metu, kada 
jaunimas suėjo ir išstatė sa
vo plakatus, pradėjo mitin- 
gauti. ♦ Policijos kapitonas ra
gino juos išeiti, bet demons
trantų vadai, David Krakow,
22 m., ir Seymour Rosenberg,
23 m., abu paskiausio karo 
veteranai, atsiklausė grupės:

—Ar kas iš jūsų nbrite iš
eiti? Visiems kartu atsakius, 
kad neis, jaunimas ten pasi
liko per $vi valandas ir tik 
atbuvę savo mitingą demons
tratyviai išėjo.

SUMUŠĖ MARININKĄ

Du policistai, broliai James 
R. ir Henry J. Fitzgerald, 
brooklyniečiai, kaltinami teis
me, kad jiedu sumušė mari- 
ninką, kare atsižymėjusį vete
raną saržentą E. Lowe, susi
varžius už taksiką. Policistai 
tuomet buvęs civiliniuose, bet 
ant marininko panaudoję ne 
tik kumščius, bet ir revolve*- 
rių kulbes, pavojingai suža
loję, o po to dar areštavo ir 
įkalino.

Marinų korpusas ėmėsi Lo
we ginti, ę policijos 'viršinin
kas įsakė nuodugniai ištirti 
policistuš.

GERI “IŠRADĖJAI”

B rook 1 yn u i kr ė d i t u o j am as 
naujas “išradimas” — čia 
gomblerystės raketo tūzai tu
rį pasisamdę savo pavaduoto
jus, kurie ne tiek apsukrūs 
biznieriai, jų laikas ne toks 
brangus, kaip didžiųjų. Jie 
didžiųjų vardu stoją į teismus 
ir atbūna net kalėjimo baus
mes.

Charles Michalson, 56 m., 
gyvenąs 27 W. 22nd St., New 
Yorke, kaltinamus raportavęs 
už 3 metus mažiau ketvirta
dalio savo uždarbio ir taksų 
temokėjęs tik trejetą tūkstan
čių, kuomet turėjęs mokėti ar
ti 30 tūkstančių. $

Fred Carlson. 40 metų, per 
6 metus buvęs Pomonok Coun
try Club iždininku, Flush inge, 
kaltinamas pastaraisiais trimis 
mėnesiais pralošęs ant arklių 
ir ant skraidymų į jų lenkty
nes klubo $8,042.60.

t
Atplaukęs prekinis laivas 

Yugoslavia Victory užkliuvo 
po vandeniu panėrusį sken
duolį laivą ir tapo pažeistas. 
Išpumpuojant vandenį, prekes 
iškrovė.

Vincent Riccucci, švaros de
partment© darbininkas, apde
gė darbe prie sunaikinamų iš
matų.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

, , i 1—2 dienomValandos: j „ „ ,t 6—8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S '
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA9, 

Savininkas1
306 UNJON AVENUE 

' , ' ■ ' » 
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Užvedė Bylą 
Ginčijamą Mergaitę 
Atgauti Motinai

Mrs. Daisy Nisch, gyvenanti 
714 Evergreen Ave., Brook
lyne, užvedė pas miesto vy
riaus} teisėją bylą atgauti iš 
vaikų globos draugijos savo 
11-kos metų amžiaus Vlukrelę 
Barbara Ann Smith.

Motina sako, kad- ji nevers 
dukters gyventi pas ją, bet 
leis pas jos auklėtoją Mrs. 
Bertha. Koch, gyvenančią 
Baisley Park, Queens. Mrs. 
Koch mergaitę jai išauklėjo 
nuo 6 savaičių kūdikio, ją my
li, kaip dukterį, o mergaitė 
taip pat myli Mrs. Koch ir 
gailiai raudojo, kada 'prievar-
ta buyo atplėšta nuo jos, per- 1 buvo tuomet arba yra dabar
duota kitai auklėtojai. Ji no
rinti matyti mergaitę linksma.

Mergaitė nuo Mrs. Koch 
buvusi atimta draugijos tar
nautojos aiškinimu, būk mer
gaitė pas ją esanti “nepaten
kinta.” Bet išvežta į ’ Staten 

Tsland pas naujuosius auklė
tojus mergaitė savo .buvusiai 
auklėtojai rašė liūdnus laiškus 
ir už savaitės parbėgo pas ją. 
Vaikų globęs draugija teismo 
keliu mergaitę vėl atėmė.

Dabar, tikrajai motinai pa
reikalavus, teisėjas Cortland 
A.-Johnson įsakė vaikų glo
bos draugijai įrodyti, del • ko 
mergaitė neturėtų būti atiduo
ta moteriškei, kuri ja myli. 
Arba atiduota tikrajai moti
nai, kuri už jos auklėjimą mo
kėjo po $20 iki $27 kas mė
nuo. Ji mokėjo per draugiją.

Įdomu tas* kad Mrs. Koch 
aną dieną atėjo į tą teismą

9------ ______---------------------------- ——

i; \li & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St, .

Brooklyn 11, N. Y.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DANTISTAS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-5569

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
{vairiom spalvom.

Kampai Broadway Ir 
prie Chaunaey St., Broadway Lim

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmore 5-0191 1

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikailis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

1 Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir* virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir, pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

< •

!' Protestavo Dėl Aukšty 
"S“JSTt Hendu Veteranams

burti tokį būrį žmonių pa- ---------
nešti lėšas dr eikvoti laiką ją Brooklyniečiai žydai vetera- 
paremti teisme. naį per savo organizaciją įtei-

Beje, iškilus skandalui su kė valstijiniam butų komisio- 
Barbara Ann Smith, išėjo nieriui Stichman’ui protestą 
aikštėn ir kita, panaši pafįė- ■ del per aukštų rendų vetera- 
tis. Mr. ir Mrs. George Kaars, nams .Marine Park projekte 
Mineola,-L. L, buvę duoti auk- (Gerritsen Beach). Jie sako, 
lėti kūdikį Bette Jane Cowan i j<a(j ]aimingi civiliniai toje 
nuo 18 dienų amžiaus. Da- pačioje susiedijoje moka po. 
bar, kada Bette jau yra. 3 me- $9 nuo kambario, o veteranai 
tų, draugija pranešusi, kad projekte moka po $38 už du 
mergaitę atimsią* nes Mrs. mažus kambariukus.
Kaars, 46 metų, esanti per Į _______________
sena auklėti. Be to, mergai- ŠUNŲ GARBEI
tė.esanti šviesiaplaukė, o jie— 1_______
tamsiaplaukiai. šie žmonės ir
gi kovosią už jau pamylėtą 
kūdikį.

Atrodo, kas nors, kur nors 

li etvarkoje.

Mrs. Mary Schmidt, 76 me
tų amžiaus, užsimušė nukri
tusi ar nušokusi nuo stogo lu- 
teronams senukams namuose, 
2598 Fulton -St., Brooklyne, 
kur ji pastaruoju laiku gyve
no.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA .

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Veitavių, Sueirinkimų ir 1.1. Paikai 

iteičiui ia naujausiai* Jtaliyinaii.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

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

<

Peter Kapiskas
X

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South45th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. ‘ VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas. x

Kiekvieną šeštadieni jvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

•6 pusk, Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Rugs. 15, 1947

Mrs. Regina Perl, gyvenu
si 302 E. 134th St., Ngw Yor
ke, sėdėdama greta išmestų 
ant gatvės jos rakandų, skun
dėsi, jog visa tai, anot namo 
savininko, dėjęsi dėl šunų, ku
rių Čią pat ji turėjo keturis.

Michael Connelly, 26. m., 
newyorkietis, buvęs peiliu ap- 
raižęs savo brolį ir už tai areš
tuotas, bet kad brolis atsisakė 
jį kaltinti, jį paleido be teis
mo.

I

DįANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

/ BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6868

Valandos: } J-1*1** • 
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Alus ’
RHEINGOLD

BEER & ALES

t
32 Ten Eyck St.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174




