
tįsimasis

parodys,

prelatą
Drau-

Povilas Višinskis 
\ isuomenininkas,

Krupavičius gynė 
žmonių, teises, tai 
Tarybų Lietuvoje

žiūrėsime, kuriai ga< 
tarnaus Stepas Višinskis.

rusuose ir’ lenkuo-

Šiomis dienomis Lenkijoj 
uvo apvainikuotas arkivys- 
upo šlove Stepas Višinskis.

Višinskis bus Griiezno ir 
aršavos arkivyskupas, — mi-

ses, tas tarybinėje Lietuvoje 
yra didžiai pašlovintas, pa
gerbtas..

Lietuvoje suimdinėjami ir 
baudžiami tik tie, kurie dirba 
prieš savo tautą, prieš liau
dį, — kurie žudo tarybin/us 
Lietuvos piliečius, kurie į pe
lenus verčia valstiečių sody
bas! ‘

rusiojo kardinolo Auguste 
Hl on d’o įpėdinis./

Višinskiu pavardė, taigi 
garsi pavardė trijose tautose 
lietuviuose'.

irtekis Arkivyskupas.
inskių Giminė.
raugo” Panegyrika Kru

pavičiui.
Kaip Tai Tenka Įvertinti?

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
^Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Dienraščio XXXI.Metai XXXIX.Brooklyn, N. Y., <Pirmadienis, Vasario - Feb. 7, 1949

Trumano Valdžia Bruka Tris 
Ketvirtis Tafto - Hartley’o 
Posmų j Wagnerio f statą
Nereikalauja Įrašyt Indžionkšiny prieš Streikus; Sako 
Kad “Pagal Konstituciją” Galės Vartot Iridžionkšimis

Washington.—Pati Tru- 
mano valdžia siūlo taip pa
tašyti žadamą sugrąžint 
unijinį Wagnerio įstatymą, 
kad į ši įstatymą būtų įdė
ta trys ketvirtadaliai posmų 
iš dabartinio Tafto-Hart- 
ley’o įstatymo, — pareiškė 
republikonas senator. Taf
tas.

Valdžia reikalauja, kad 
Kongresas sykiu panaikin
tų priešunijinį Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą ir pataisy
mais .“pagerintų” ir sugrą
žintų Wagnerio įstatą.

buvo uolus 
publicistas ir ano meto žymus, 
progresyvus asmuo, — jis mi
rė 1906 rA., tesulaukęs tik 31 
motu amžiaus.

Rusas Andrius Višinskis — 
žymus valstybininkas, politi
kas, diplomatas, šiuo metu 
einąs užsienio reikalų minis
tro Molotovo padėjėjo parei
gas. Jis žinomas visam civi
lizuotam pasauliui.

(Tiesa, Andrius Višinskis, 
sakoma, yra lenkų kilmės.)

Lenkas Stepaįs Višinskis — 
arkivyskupas, 
dinolas.

Povilas ir Andrius Višins- 
kiai—naujosios gadynės žmo- 
nes- Darbo Federacijos komi

tetas užgyrė tuos darkan
čius pataisymus.

Vadinami “pagerinimai”New Yorko “Times’o 
respondentas Varšavoje, rašy- j varžytų streikus ir unijas 
damas savo laikraščiui apie ------------‘----------
Stepo Višinskio < 
kėdėn įsėdimą, netiesioginiai 
žymi 
nusivylė jo kalbą, sakyta ce
remonijų proga.

Stepas Višinskis šitaip pasa
kė katalikams:

“Aš nesu politikas, nesu re- 
formistas, nesu veiklos, žmo
gus. Atsistoju aš prieš jus tik 
ka“ip jūsų dvasinis tėvas.” 

Kardinolas Illondas šiaušėsi 
prieš liaudiškąją Lenkijos vy
riausybę. Reakcininkai norė
tų, kad taip darytų ir Ulondo 
įpėdinis.

Na, gyvenimas 
kaip ten bus!

arkivyskupe Lenkija Suėmė Tuzinus
?n jseiiimą, netiesioginiai r-, ... „ . . .
i, jog lenkai reakcininkai KeakClIUŲ Karininkų

Rašydamas apie 
Krupavičių, Marijonų 
gas šitaip nukalba:

“Kai 1940 m.’ bolševikai 
okupavo Lietuva, jis (Krupa
vičius) pasiliko Lietuvoje ir 
energingai gynė tautos ir žmo
nių teises, išstatydamas save 
i dideli pavoju būti suimtam, 
ištremtam ’ ar net nužudy
tam...” (“D-gas,” š. m. sausio

Klerikalų dienraščio redak
torius čia nukalbėjo, kaip kū
dikis.

Jeigu
, tautos ir 

koks jam 
galėjo gręsti pavojus?!

Juk tarybinė vyriausybė, ta
rybiniai valstybes organai tik 
tam ir sukurti, kad ginti lie
tuvių tautą ir saugoti žmonių, 
liaudies, teises!

Kas gynė ir gina lietuvių

vy-

Vengrų Kardinolas Naudojo 
N. Yorko Kardinolo Pinigus 
Prieš Vengrijos Respubliką
Kardinolas Mindszenty Teisme Patvirtjna Prisipažinimo 
Laišką; Teisiami ir Jo Bendrai, Respublikos Priešai

Varšava. — Lenkijos 
riausybė suėmė kelis tuzi
nus buvusiųjų armijos ofi- 
cierių ir kareivių. Jie kalti
nami, kad suokalbiavo iš
šaukti sukilimą ir nuversti 
demokratinę Lenkijos val
džią. k

UGNIAKA1NIO IŠSIVER
ŽIMAS JAPONIJOJ

Tokio/ Japonija.— Smar
kiai išsiveržė Yake ugnia- 
kalnis (vulkanas), 150 my
lių nuo sostinės Tokio. Plau
kia nuo kalno žėruojanti la
va. Ugniakalnis krečia kar
štus “pelenus” ant plačios 
apylinkės. "

Tai dar pirmas to ugnia- 
kalnio išsiveržimas per pas
kutinius 97 metus.

SERGA DAUG APSNIGTŲ 
INDIJONŲ

Omaha, Nebraska.— Tūk
stančiai sniegais užblokuo
tų indijonų serga plaučių 
uždegimu ir influenza Neb- 
raskoj ir Montanoj. Lėktu
vai numeta jiems vaistų ir 
maisto.

New York, -r- Pramonių 
serai Wall Stryte nupuolė 
žemiau, negu bet kada per 
paskutinius 12 menesių.

tautos ir Lietuvos liaudies tei- j Jei Izraelis Priims Bėglius,

Vienas dalykas neaiškus: 
jeigu Krupavičius 1940-1941 
metais, kai ten buvo įsikprusi 
tarybine, santvarka, dirbo sa
vo tautai ir liaudžiai, tai ko
dėl jis po karo* negrįžo iš Vo-’ 
kieti jos Lietuvon ? ,

Kodėl jis nestojo šalies at
statymo darban ?

Kodėl jis savo “tėviškos 
rankos” neištiesė karo nukan-

(Tąsa 5-me pusi.).

Egiptas ‘Užleis’ Jam Negevą
Rhodes Sala. — Egipto 

pasiuntiniai siūlė Izraelio 
atstovams:

Tegul Izraelis priima at
gal 230,000 pabėgusių Egip
tan arabų, tai Egiptas pri
pažins Izraelio valstybei 
Negevo dykumą, pietinėje 
Palestinoje.

Izraeliečiak yra atkariavę 
nuo ‘ įsiveržusių egiptėnų 
beveik visą Negevą.

Paryžius. — Čionaitinis 
arkivyskupas uždr audė 
Francijos katalikams pri
tart Vengrijos valdžiai teis
me prieš kardinolą Mind- 
szerity.

75 nuošimčiais panašiai, 
kaip atšaukiamas Tafto- 
Hartley’o įstatymas, sakė 
sen. Taftas pasikalbėjime su 
korespondentais.

Valdžia atmeti siūlymą 
įrašyt teismų indžionkši- 
nus (drausmes) į Wagnerio 
įstatymo “taisymus”, bet 
neatsisako nuo indžionkši- 
nų; tvirtina, kad ir be to 
prezidentas gales naudoti 
indžionkšinus prieš ’ strei
kus, girdi, “kenkiančius 
žmonių sveikatai ir šalies 
saugumui”. Esą, pati Jung. 
Valstijų Konstitucija duoda 
indžionkšinų galią’ prezi
dentui. Republikonai tatai 
užginčija ir reikalauja atvi
rai indžionkšinais “page
rint” Wagnerio įstatymą.

Teisia 3 Francijos Ge
nerolus kaip Išdavikus

Paryžius. — Karinis teis
mas tardo tris Francijos 
generolus, kaip tėvynės iš
davikus. Jie yra gen. Alfred 
Fagalde, Rene-Paul Dooms- 
son ir Jasques Darras.

Juos vokiečiai paėmė ne
laisvėn 1940 metais. Būda
mi nelaisvėje, tie generolai 
prašėsi priimt į. nacių smo
gikų kariuomenę ir žadėjo 
išvien su vokiečiais kariauti 
prieš demokratinius talki
ninkus.

Jankiai Išmeta Komunistus 
Japoną Mokytojus

Tokio. — Generolo Mac- 
Arthuro komanda Japonijoj 
įsakė išmest visus komunis
tus profesorius ir mokyto
jus-iš universitetu, kolegijų 
ir kitų mokyklų.

Dešinioji premjero Yoši- 
dos valdžia mielu noru vyk
do tą įsakymą. >

Berlyno Laikraščiai Sako, 
Amerika Nenori Taikos

Berlin. — Vokiečiu laik
raščiai rytinėje, sovietinėje, 
Berlyno*- dalyje kritikuoja 
prez. Trumaną, kad jis at
sisakė vykti Europon pasi
tarti su premjefū Stalinu 
dėl santaikos. Sako, Ameri
ka nenori taikos.

Komunistinė vok iečių 
spauda įtaria, kad monopo
liniai Amerikos' kapitalis
tai siekia pavergti sau Vo
kietiją ir naudoti ją kaip 
karo stovyklą prieš Sovietų 
Sąjungą.L

RUOŠIAMAS NUOS
PRENDIS KARDINOLUI

Budapest, Vengrija. —Už 
dienos kitos bus padarytas 
sprendimas kardino!. Mind- 
szenty’ui, kaip vengrų res
publikos išdavikui. Valdžios 
prokuroras reikalavo ašt
riai "jį nubausti. Kardinolo 
advokatai prašė švelnint 
bausmę.

Apsivalkstę marškomis, užsimaskavę, Ičad žmonės ne
pažintų, fašistai K.u Khix Klano nariai Atlantoje, 

Georgia, lošia esą dievobaimingais: jie eina 
bažnyčion specialčms apeigoms.

Teisėjas Medina Grūmoja 
Koipunistų Advokatams

New York. — Federalis 
teisėjas Haroldas Medina 
grasino apskųsti kitam tei
smui arba Advokatų Sąjun
gai vienuolikos teisiamų ko
munistų vadų advokatus; 
Medina sako, kad jie truk
dą bylą. O trukdymas tą- 
me, kad advokatai reikalau
ja iškvosti visus ponus, iš 
kurių bus parinkta džiūrė 
komunistams teisti.

Medina taip pat “grūmojo 
kitu teismų komunistų va
dams už Komunistų Parti
jos išleistą lapelį. Lapelis 
nurodo, kaip j neteisingai, 
vienpusiškai parenkamos

poniškos federates džiūrės 
New Yorke. Medina sako,

būt patraukti teisman kaip 
“teismo paniekiu tojai.”

Teisėjo Medinos paliepi
mu ,tapo išbraukti iš rekor
dų tūli darbiečio kongres- 
mano Vito Marcantonio liu
dijimai. Marcantonio s paro
dė, kaip negrai ir kiti eili
niai amerikiečiai yrą atša
unami nuo federalių džiū- 
rių.

Komunistų vadai teisiami 
neva už tai, kad jie plana
vę “jėga ir prievarta nuver
sti Amerikos valdžia.” L.

Reporteris Pašovė 
Irano Karalių

Valdžia Ramina, kad 
“Negręsiąs Nedarbas”

Teherąn, Iran. — Repor
teris - fotografįstas palei
do 5 kulkas į Irano (Persi
jos) karalių Mohammedą 
Rizą Pahlevį. Viena kulka 
pervėrė Pahleviui Jūpas, ki
ta įstrigo nugarcįn, bet ne
pavojingai sužeidė.

Šovikas tapo smarkiai su
muštas ir areštuotas. Ka
ralius buvo apšaudytas, 
kuomet ėjo į universiteto 
iškilmes.

Dėl pasimojimo prieš ka- 
| ralių įvestas karo stovis vi
soje šalyje. t

Washington.’— Prezid. 
Trumanas tarėsi su darbo 
•sekretorium M. Tobinu ir 
kitais savo ministrais apie 
didėjantį bedarbių skaičių. 
Jie kalbėjosi ir apie reikme
nų khinų “pigimą”. Kilo 
klausimas, ar tai bus žen
klai prasidedančio plataus 
darbų “atoslūgio.”

Po tų pokalbių valdinin
kai ramino amerikiečius, 
kad negręsiąs daugmerriš- 
kas nedarbas, bet pridūrė, 
kad valdžia “tėmys depresi
jos reiškinius.”

700,000 Neteko Darbo 
Per Vieną Mėnesį

Gen. Vafiades del Ligo 
Paleistas iš Pareigą

Washington. ,— Valdinis 
Cenzo Biuras paskelbė, kad 
pirmąjį šių metų mėnesį dar 
700,000 žmonių nustojo dar
bo; tai dabar esą 2,700,000 
bedarbiu, o dirbančiųjų 57,- 
500,000.

(Daugelis bedarbių dar 
peužsirašę pašalpoms bei 
pensijoms; žymi jų dalis to
dėl nepriskaityta prie be
darbių armijos.)*

Peiping, Kinija. — Nau
jasis šio miesto majoras, 
komunistas, pranaša u j a, 
kad liaudininkai - komunis
tai per vienus metus užims 
visą Kiniją.

5*. Jie

Athenai, Graikija. —Par
tizanų - Laisvųjų Graikų 
radijas pranešė, kad jų ko- 
mandierius, > demokratinės 
valdžios premjeras, genero
las Markos Vafiades jau ke
li mėnesiai sunkiai serga ir 
dėl ligos jiegali savo parei
gų atlikti; todėl graikų Ko
munistų Partijos centro ko
mitetas, paliuosavo Vafiade- 
są nuo premjero ir vyriau
sio partizanų t komandie- 
riaus pareigų. .

Bet Graikijos monarcho- 
fašistai skleidžia paskalos, 
būk
gen. Vafiades^ todėl 
jis dar nesumušęš 
chistu....

partizanai “nužudę” 
, kad 
monar-

M
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Budapest; ' Vengrija. — 
Teisino prokuroras parodė, 
jog Vengrijos kardinolas 
Mindszenty gavo pinigų ir 
nuo New Yorko kardinolo 
Spellmano. Šiuos pinigus 
Mindszėnty taip pat naudo
jo sąmokslui nuversti Ven
grijos respubliką ir įvesti 
monarchiją, kur viešpatau
tų Otto Hapsburgas, buvęs 
Austrijos karalaitis.

Kitas teisiamųjų, kuni
gaikštis Paulius Eszterhazy 
prisipažino, jog kardinolas 
Mindszenty perdavė jam 
$8,000, kad iškeistų juos 
juodojoj i rinkoj naudai ju
dėjimo dėl respublikos nu
vertimo.
Kunigaikštis Paulius taip

gi pripažino, jog Mindszen-

MacArthur Kišasi i ’ te*
Kinijos Dalykus

Nanking, Kinija.-• 
komunistų radijas kaltino 
generolą MacArthurą, ame
rikonų komandierių Japo
nijoj, kad jis kišasi į vidu
jinius Kinijos reikalus ir 
drąsina Kinijos tautininkus 
tęsti karą prieš komunistus- 
liaudininkus.

Peiping, Kinija. — Kinų 
liaudininkai- komunistai su
tiko priimt į Peipingą Kini
jos tautininkų valdžios at
stovus, siunčiamus į taikos 
derybas su komunistais.

ty perdavė jam 29 tūkstan
čių dolerių vertės čekius, • « 
kad išsmugeliuotų juos į 
užsienį. Taip jis tuos čekius 
slaptai ir pergabeno užsie
nin, kad iš svetur būtų re- • 
miamas monarchistinis są
mokslas prieš vengrų res
publikos valdžią.

Sykiu yra teisiami kuni
gai Miklbs Njigy ir Belą Is- 
panyi ir katalikų laikrašti
ninkas Laszlo Toth, kaip 
veikėjai kardinolo Mind- 
szenty’o suokalbyje.,

Kun. Miklos taip pat pri
sipažino šmugeliavęs juo
dojoj rinkoj kardinolo į- * 
teiktus dolerius.

Mindszenty Sako Klydęs 
Pirmajame Savo Laiške
Pernai lapkričio mėnesį 

kard. Mindszenty, pirm jo 
areštavimo, parašė savo bi
čiuliams laišką, kuriame sa- , " 
kė: — Atmeskite bet kokį 
mano pareiškimą, kurį ga-

Kinų i imčiau padaryti, kuopiet vai- .

Norvegai Tarsis su Amerika 
Apie Stojimą j Karo Bloką

Washington. — Atvyksta 
Norvegijos pasiuntiniai. Jie 
tarsis su Jungtinių Valstijų 
valdžia apie Norvegijos į- 
stojimą į Šiaurinio Atlanto 
kraštų karinę santarvę 
(prieš Sovietų Sąjungą).

Vengrija Atmeta Anglus- 
Amerikonus “Tėmytojus”

Budapest, Vengrija. — 
Vpngrų valdžia atmetė A- 
merikos ir Anglijos reikala
vimą priimti anglų-ameri- 
konų “tėmytojus” į kardi
nolo Mindszenty teismą. Į- 
tariama, kad tie tėmytojai 
veiktų kaip melagiai-šmeiži- 
kai prieš vengrų 
ka.

(Amerika ir Anglija už
protestavo prieš jų tėmyto- 
jų atmetimą.)

Teisme yra 38 svetimša
liai korespondentai, jų tarpe 
anglai ir amerikonai.

džia suims mane.
Tai būsiąs, girdi, mela

gingas arba suklastuotas 
pareiškimas. >

Kardinolas buvo areštuo
tas sekamą mėnesį.

Dabar valdžios prokuro
ras teisme užklausė, kodėl ‘ 
kardinolas rašė tą laišką. 
Kardinolas atsakė:

— Kuomet aš jį rašiau, Y 
nemačiau tūlų dalykų, ku
riuos dabar matau. Mano 
nusiteikimas dabar yra toks 
pat, kokį išdėsčiau savo pa- / 
reiškime, kurį paskui pada
riau teisingumo ministrui 
ir kuris buvo perskaitytas 
teisme vakar (vasario 3 d.).

Šiame laiške kardinolas 
Mindszenty prisipažino kal
tas beveik visais nusidėji
mais (šnipavimu Amerikai 
ir kt.), kuriais valdžia jį 
kaltina; Mindszenty tik vie
nu punktu gynėsi, — kad . 
nebuvęs suokalbio galva dėl 
respublikos nuvertimo.

— Ar kas vertė tamstą 
taip prisipažinti? — už
klausė valdžios prokuroras.

— Niekas nevertė, — at
sakė kardinolas.

Anglai-Jankiai Protestuoja 
Prieš Sovietų Manevrus

Berlin. — Sovietų kariuo-
i espubli-; meng jaro pratimus šaudyti

. Berlin. — Anglai, ameri
konai ir frarfeūzai uždraudė 
bet kokius siuntinius iš va
karines Vokietijos į sovie
tini tos šalies ruožtą.

Addis Ababa, Ethiopija.— 
Graikijos monarchistų kon
sulas čia įsakė visiems ka
rinio amžiaus Graikijos pi
liečiams susiregistruoti.

t
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priešų lėktuvus oro korido
riuje tarp Berlyno ir va
karinės Vokietijos, kuri už
imta anglų - amerikonų ir 
francūzų.

.Amerikos, Anglijos ir 
Francijos kariniai atstovai 
reikalavo, kad Sovietai su
stabdytų tuos pratimus.

Filipinai. — , Mindanao 
klioštoriuje sudegė katalikų 
kunigas.

PennPhiladelphia.
sylvanijos geležinkelis pa
leido dar 2,500 darbininkų 
tarnautojų.

V
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Pasikalbėjimas Su 
Leonu Prūseika

— Kuo tai aiškinate?
— Vyriausiai tuų, kad 

katalikai darbo žmonės jau 
pradeda įmatyti, kad jų 
sudėti pinigai švaistomi, — 
tai mažiau duoda arba vi
sai neduoda. Kita: sunkė- 
jantieji laikai neleidžia au
koti net ir norintiesiems.

— Kokia jūsų pažiūra 
link prelato Krupavičiaus 
ir Sidzikausko vizito — lėk
tuvu iš Vokietijos atskridi- 
mo?

Užklaustasis paleido iš 
burnos debesėlį cigarete dū
mų, nusišypsojo. *

— Man atrodo, kad iš jų 
misijos nieko neišeis. Ir ne
gali kas nors teigiamo iš jos 
išeiti. Jie gal būt susirinks 
pinigų savo kelionei, — vis
kas. O politiškai? Ką gi jie 
gali laimėti politiškai, bū
dami Amerikoje, ko negalė
tu laimėti, būdami Vokieti- 
joje? Na, tegu čia jie sau 
pašturmuoja.

Prūseika grįžo prie dipu
kų klausimo. Jo nuomone, 
nemažai yra padorių dipu
kų, kurie norėtų sumegsti 
ryšius su Vilnimi ar Laisve, 
bet jie kol kas bijo tai da
ryti dėl teroro — klerika
lai, socialistai,' smetoniniu- * 
kai juos grasina teroru. Bet 
ilgainiui visa tai praeis. 
Geresnieji, p a d o r e snieji 
žmonės pakryps į mūsų pu
sę ir stovės su progresyviu 
judėjimu, sakė svečias.

— Ką manote apie įvy
kusius mūsų suvažiavimus?

— Jie buvo geri, gražūs, 
vieningi, sąlydūs. Jie paro
dė, kokiu susidomėjimu ir. 
entuziazmu mūsų visuome
nė rūpinasi savo judėjimo - . 
reikalais, savo spauda, savo 
Kultūros Centru. Tik, man 
rodosi, jūsų didžiuliame 
bankiete būtinai reikėjo tu
rėti programa, -r- koncerti
nė programa, taipgi ir kal- 
bų-kalbelių, kurias galėjo 
pasakyti bankieto dalyviai- 
svečiai.

Svečio nuomonei pilnai 
pritariau.

— O, ‘ beje,, kur manote 
sustoti, grįžtant į Chicagą?

— Pittsburghe — tik vie
name Pittsburghe. Ten šeš- . 
tadiėnį turėsime mitingą;' 
teks matyti visa eilė gerų 
žmonių. I

— Prašau * perduoti nuo 
laisviečių linkėjimų pitts- 
bųrghiečiams ir čikagie- 
čiams.

— Dėkui! — atsakė sve
čias.

Tuo pačiu sykiu priėjęs 
senas Pruseikos pažįstamas 
įteikė jam porą dolerių, sa
kydamas, jog tai Vilniai 
pasveikinimas.

— Ar ne permažai, drau
ge? — nusišypsojo svečias.

Mūsų pasikalbėjimas bai
gėsi. ,

Specialiai atvykęs į mū> 
sų suvažiavimus Brookly- 
nan, Vilnies redaktorius 
Leonas Prūseika čia išbuvo 
arti savaitę. Laiko jis, ži
noma, veltui neleido: daly
vavo mitinguose, pasitari
muose, o atliekamu laiku 
rašė savo dienraščiui.

Pirmadienį ir antradienį 
praleido Elizabethe, Bayon- 
nėj, Newarke, Cliffsidėj; 
trečiadienį Liberty Audito
rijoj pasakė kalbą.

Jūsų korespondentas tik 
trečiu “pasikėsinimu” tega
vo progos su svečiu pasikal
bėti. Man rūpėjo patirti, ką 
d. Prūseika mano tam tik
rais visuomeniniais reika
lais, žinotinais kiekvienam 
progresyviam lietuviui.

— Kaip stovi Vilnies rei
kalai? — mano buvo pir
muoju klausimu.

— Bendrai, jie geri, — 
atsako svečias. — Medžia
ginė padėtis vidutinė. Re-1 
dakcijoj turime pilną dar
bininkų personalą. Yrajtai 
kurių problemėlių spaustu
vėje, tačiau, reikia manyti, 
jos teigiamai ir greit išsi
spręs.

— Patys nieko, 
knygos' nei 
metu nerašote?

— Ne. Nėra laiko. Vis
kas tenka atiduoti laikraš
čiui ir organizacijoms.

— Kaip vyko jūsiškio 
dienraščio vajus?

— 1948 metais jis buvo 
geresnis nei užpraėjusiais 
metais. Ypačiai Detroito ir 
Chicagos, vajininkai puikiai 
atsirekomendavo.

1950 metais sukaks 30 
metų, kai buvo įkurta 
nis. Dėl to klausiau 
čia:

— Ką manote daryti 
kesniam Vilnies jubiliejui 
atžymėti ?

— Kol. kas dar nenubrė
žėme tam visų plaišų. Tepa
darėme tik vieną mostą: iš
leisime padidintą Vilnies 
Kalendorių 1950 metams, 
kuriame bus daug jubilieji
nės medžiagos. Apie kitus 
su jubiliejum susijusius da
lykus dar galvojame.

— Mums rodosi, kad jū- 
|sų Kalendorius per vėlai iš- 
į eina, ar ne? ' :

— Tai ir mes patys žino- 
I me, bet sekamu metu met- 
,|7 v V
i rastis išeis daug anksčiau.

Chicaga yra Amerikos 
lietuvių sostinė." Chicagon, 

” ~ - 7 . anip^kiJ^ abejojimo, sunksta ir
io korespondento Kings-! d!pukų . Pabegehų) dau- 

_ giau nei kurin kitan mies

Washingtonas labai suju- renai krikščionys.
i dęs suklijuoti naują karinę

— ; sąjungą,- vadinamą Šiauri-
I nio Atlanto Santarve. Tai 
karinė sąjunga ir aiškiai 
nukreipta prieš Tarybų Są- priešinasi 
jungą ir kitas liaudies de- sybės 
mokratines šalis.

Karinis prisirengimas ei
na visais garais.

$8.00
$4.00
$9.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Trys Bylos

ko, kad galima taika Grai
kijoj, tik lai iš tos šalies iš
traukia Amerikos ir Angli
jos armijas, paleidžia visus 
politinius kalinius, 'suteikia 
laisvę unijoms, sudaro koa-

Jie di
džiumoje apgyvenę pietinę 
dalį Burmos. Yra davinių, 
kad sukilimas iššauktas re
akcinių sluoksnių, kurie 

Burmos vyriau- 
progresyviams žy-- 

giams žemės klausime.
Čechoslovakijos liaudies 

Karinio teismas nuteisė sušaudyti 
orlaivyno komandieriai rei-1 generolą H. Piką, kuris 

pavogė svarbius karinius 
dokumentus ir perdavė An
glijos imperialistams.

Kinijoj didmiesčiai Han- 
kowas, Nankingas ir Šarf- 
ghajus įgaliavo savo mies* 
to valdybas nepaisyti buvu
sios generolo Čiang Kai-še
ko vyriausybės, bet tartis 
su komunistais dėl taikos. 
Tuomi nori išgelbėti mies
tus, kad mūšių ugnyje jie 

išbandė nebūtų sugriauti. Pirmiau 
naują jūrinį, bombų,vežiką taip pasielgė Peipingo mies

to vyriausybė ir išėjo gerai.
Amerikiniai 

ketina pasilikti 
koj” Kinijoj ir 
šių gelbėjimo” 
rija jau rodo, 
buvo pasilikę panašioj pa- 

rūpinosi gelbėti 
bet kapitalistų ir 
reikalus.* 
komunistai sako, 

generolo Čiang

' ! esamos karo 
' orlaivių statymo progra- 
i moš, kuri apima apie 5,000 
i karo lėktuvų, dar pridėti 

dėsnius : karinių lėktuvų, kas
vėl kainuotų $800,000,000.

Newport News, Va.,, pra
dėjo statyti naują karinių 

! lėktuvų vežiką, kuris bus 
I pavadintas “United States.”

Šiuo metu pasaulyj vyksta trys didžiulės bylos, krei-1 kalauja prie 
piančios į save žmonijos.dėmesį. , .....

New Yorke, kaip’jau žinome, vyksta vienuolikos ko
munistų vadų byla, kuri, savo esmėje yra byla prieš | 
pagrindinius'Amefikos žmonių konstitucijos i 
prieš visą tautą.

Budapešte, Vengrijos sostinėje, vyksta kardinolo 
Mindszenty byla, — tai byla liaudies prieš kontr-revoliu 
ciją, tai byla naujovės prieš'senovę.

Paryžiuje vyksta t. v. Kravčenko užvestoji byla prieš! Jo pastatymas atseis $152,- 
komunistų savaitraštį “Les Lettres Francaises”. 000,000.

Karo laivynas
komunistų savaitraštį “Les Lettres Francaises”.

Apie šią bylą pas mus ligi šiol buvo rašyta mažiau nei 
apie dvi pirmąsias. Šios bylos instigatorius — ne tik 
vienas Kravčenko, nusikaltėlis Tarybų Sąjungai ir pasi
traukęs iš tarnybos, perėjęs tarnauti Wall strytui, bet 
visas anti-sovietinis pasaulis.

Skaitytojas žino, kad Kravčenko: tai asmuo, kuris, 
pasitraukęs iš sovietinės tarnybos (sakoma, jis ten di
džiai nusikalto ii- bijojo už tai gauti bausmės), pradėjo 
šmeižti T. Sąjungą. Jis parašė knygą, pavadintą “I 
Choose Freedom”, ir toje knygoje pridėjo tiek melų, kiek 
jų galėjo išgalvoti visi, kurie tą knygą rase. Kravčenko

“Martin AM-l-Mauler,” 
kuris gali vežti 9,000 svarų 
bombų, nuskristi į vieną 
pusę 2,000 mylių ir sugrįž
ti be apsistojimo.

Karo ginklams mūsų vy
riausybė pinigų 
upių aptvėrimui, 
latiniai

misionieriai 
“bolševikiš- 
varyti “dū- 
darba. Isto- 
kur tik jie

turi, bet 
kad nuo- 

potviniai .nedarytų 
dabar beveik šventuoju laikomas tų,-kurie griežia dantis už šimtus milionų dolerių 

piliečiams nuostolių, tai “pi
nigų nėra.” Ir ateinančio 
pavasario piliečiai jau su 

‘baime lankia, kurie gyvena 
Missouri, Mississippi ir ki
tų vidurinių valstijų upių 
pakraščiais.

Anglijoj fašistas - hitle
rininkas Oswald Mosley 
organizuoja ir veikia. Lon
done, Kensington e Town 
Hall svetainėje, jie laikė 
masinį mitingą. Socialistų 
policija neleido lauko pu.sė- 
ję ^demonstruoti anti-fašis- 
tams. Ir ko kito laukti, ka
da tie patys Anglijos val
donai Vokietijoj sėbraujasi 
su Hitlerio generolais?

Bulgarijos liaudies vy- 
: riausybė įtėikė Jungtinėms 
’ Tautoms protestą prieš 
i Graikijos fašistų nuolati
nius lėktuvų skrajojimus 
į virš Bulgarijos. Sako, kad 
j graikų fašistų lėktuvai že- 
; mai ir giliai į Bulgariją 
i įskrenda, traukia paveiks- 
!lus apsigynimo punktų ir 
i taip elgiasi, tartum tarpe 
abiejų šalių būtų karas.

Burmoje išsiplėtė karenų 
Prezidentas Trumanas pasakė spaudos koresponden-1 tautos sukilimas. Sako, kad 

tams, kad jis nemanąs dėl taikos tartis su Tarybų Sąjun- į sukilimui vadovauja Kare- 
gos vyriausybe Jungtinių Tautų išlaukyj. Jis ryžtasi kai- nu Tautinė Unija, kurios 
bėtis apie taiką, apie santykių sąlydinimą su T. Sąjunga prezidentu yra Saw Ba U- 
tik Jungtinių Tautų pastogėje. Qyįt

Panašiai yra pasisakęs ir mūsų valstybės sekretorius
Dean Acheson. * I milionai. Jie turi skir- ja, kad knyga išleista sume-

Jeigu taip, tai norėtųsi prezidento Trumano paklausti; tingą kalbą ir religija nuorimais kurstymo karo prieš 
vieno dalykėlio: kodėl jis praėjusį rudenį,-tuojau prieš burmiečių/ Burmięčiai di-*Sovietus.

Graikijos partizanai sa-

prieš Tarybų Sąjungą.
Paminėtame savaitraštyje buvo padaryta Kravčenko 

knygos apžvalga, kurioje nesigailėta tiesos žodžių pasi
rašiusiajam knygos autoriumi. Kravčenko dėl to labai 
užsigavo ir patraukė “Les Lettres Francaises” redakciją 
teisman. Matyt, Kravčenko prie to prikurste visokį anti- 
sovietiniai elementai Amerikoje. Matyt, jie ir tą bylą fi
nansuoją.

Skundėjai manė, kad tuo savo “žygiu” jis turės progos 
daugiau šmeižtų paleisti T. Sąjungos adresu. Bet jie, 
matyt, niekad nepagalvojo, ką padarys užpultieji.

Užpultieji redaktoriai tuojau stojosi gynimosi darban. 
Jie parsikvietė liudininkus iš Amerikos, Anglijos; ir net 
iš Tarybų Sąjungos.

Iš Amerikos teisme jau liudijo publicistas Albert Kahn, 
kuris gerai Kravčenko pažįsta ir žino iš pat panagių jo 
veiklą Amerikoje — po to, kai Kravčenko pabėgo iš so
vietinės tarnybos.

Iš Anglijos teisme pasirodė žymusis kairiųjų* darbiečių 
vadas, Anglijos parlamento narys Konni Zilliacus.

Bet tai ne viskas.
Užpultieji parsikvietė iš Tarybų Sąjungos liudininkų, 

ten gerai pažinusių Kravčenko. Sakoma, tarp tų liūdinin
kų bus net ir buvusioji Kravčenko žmona, kurią šis “do
rasis demokratas” pametė, apleido. Visi jie, sakoma, pa- 

7 rodys, kas iš tikrųjų tas Kravčenko yra per būtybė.
Užpultieji, taigi, ryžtasi teisme parodyti anti-sovieti- 

nių gaivalų tikrąją spalvą, kad ją matytų visas pasaulis.

Mums Dar Vis Neaišku

dėtyj, tai 
ne dūšias, 
dvarponių 

Kinijos 
kad jeigu
Kai-šeko paskirta L Tsung- 
jeno vyriausybė nori taiky
tis, tai turi pirmiausiai ko
munistams pristatyti karo 
kriminalistus, priešakyje su 
generolu Čiang Kai-šeku. 
Kaip matome, tai Li Tsung- 
jeno vyriausybė tik tam yra 
sutverta, kad leisti karo, 
kriminalistams pabėgti j 
užsienius.

Washingtone vis dar yra 
tokių, kurie siūlo gelbėti 
Kinijoj * reakciją. Taip se
natorius Pat/McCarran rei
kalauja skirti $lJ>00,000,- 
000 r eakci ni n k ųn^elbė j i m u i.

Francū'Zijojė, Paryžiuje, 
V.., Kravchenko byla prieš 
komunistų savaitraštį “Les 
Lettres Francaises” virsta 
prieš jį patį. Dalykas tame, 
kad jo parašyta knyga “I 
Chose Freedom,” kurioj jis 
visaip puolė Tarybų Sąjun
gą, pasirodo veik tokia pa
ti, kaip karo metu buvo iš
leista nacių knyga, parašy
ta R. Kravchenko. Stojasi 
klausimas: ar tik nėra tas 
patsai Rt ir V. Kravchenko?

Anglijos parlamento na
rys Konni Zilliacus sako, 
kad Kravchenko knyga yra 
pilna melų. Amerikietis ra- 

Karenų ten gyvena apie šytojas Albert Kahn liūdi- . . . ■. . . -r . . 1 • • 111 ■  • * 1 _ f „ J. _

prezidentinius rinkimus, buvo nuskyręs aukščiausio teis- džiumoj yra budistai, o ka-!

riausybę, kuri galės praves
ti naujosios valdžios rinki
mus’.

Tas partizanų pasiūly
mas labai nepatiko monar- 
cho-fašistų režimui ir jo pa- 
gelbininkams iš užsienio.

Italijoj smarkiai puola 
Jungtinių Valstijų įtaka, 
kaip rašo New York Her 
aid - Tribune. Plačiosios 
masės vis daugiau įsitikina, 
kad Marshallo Planas yra'i’ais 
taikomas gerovei Amerikos 
kapitalistų, o ne Italijos 
žmonių. Taipgi liaudis nu
sivylė pereitais balsavimais, 
kurie buvo pravesti Wall 
St ryto komandoj.

Indijoj baisi sausra iš
džiovino upes,- šulinius ke
turių provincijų — Cutch, 
Saurashtra, Baroda ir Gu- 
jarad. Visiškai ten sunaiki
no javus. Taip, kad prasi
deda badas, kuris apims 
mažiausiai 10,000,000 žmo
nių.

P i etą Korėjoj vėl prasi
dėjo armijoj sukilimai. 
Mat, ten ponai ir kapitalis
tai nori senomis priemonė
mis šalį valdyti, kad darbo 
liaudį išnaudoti.

Tie valdonai skelbia, būk 
iš Šiaurinės Korėjos įsiver
žė 400 kareivių ir pradėjo, 
sukilimą. Žinoma, tai ble
fas.

Lenkijos liaudies teismas 
nuteisė Juzefą Grzymeką 
sušaudyti. Šis hitleriškas 
agentas 1939 metais provo
kavo ant Lenkijos - Vokie
tijos sienos išstojimus, ku
rie priartino karą. Vėliau, 
būdamas •Hitlerio S. S. 
(Slaptos Policijos) nariu, 
tapo atsakomingu už 80,000 
rusų ir lenkų karo belaisvių 
išžudymą.

Trizoni joj o rgan izuo j a 
vokiečių armiją. Vokiečiai 
socialistai, kurie yra uolūs 
naujo karo kurstytojai 
.prieš Tarybų Sąjungą, vy
riausią rolę vaidina. Mobi
lizuojami pirmiausiai buvę! 
Hitlerio tankistai, lakūnai,! 
S.S. ir. kiti medaliais ir j 
kryželiais apdovanoti už.! 
“pasižymėjimą.”

Taikos Reikalai. Tarybų. 
Sąjungos premjeras J. Sta-| 
linas, užklaustas ; 
nio 
bury Smith apie Sovietų 
Amerikos santykius, davė 
atsakymus. Jis sakė, l^ad 

I Sovietai sutinka pasirašyti, 
i (Tąsa 4-mo pusi.) ,

jokios
brošiūros šiuo

Vil- 
sve-

mo pirmininką teisėją Vinsoną vykti į Maskvą ir ten tar
tis su aukštais T. Sąjungos pareigūnais, — su Molotovu 
ir Stalinu?
. Argi ne kiekvienas’atsimename tą laiką, kuomet spau
da iškėlė prezidento Trumano sumanymą aikštėn, saky
dama, kad prezidentas tai būtų įvykdęs gyveniman (pa
siuntęs teisėją Vinsoną Maskvon), jei tuometinis valsty
bės sekertorius Marshallas nebūtų prieš tai užprotesta
vęs ?

Tik tupmet, kai Marshallas, būdamas Paryžiuje, pre
zidentui pagrasino, pastarasis atsisakė nuo savo pasi- 
brėžtojo žygio.

Kyla klausimas: jeigu prezidentas Trumanas praėju
sių metų spalių mėnesį matė reikalo tartis su T. Sąjun
ga taikos palaikymo reikalu Jungtinių Tautų išlaukyj, 
tai kodėl negalFjis tartis dabar, kuomet iš pačios T. Są
jungos yra tam rimtų pasiūlymų?

Pramogos Dienraščiui
Ką jūsų miesto organizacijos, drauge skaitytojau, šie

met surengs dienraščio Laisvės naudai jos 30 metiniam 
jubiliejui atžymėti?

Ką nors surengti būtinai reikia!
Dėkit pastangų surengti koncertą, kokį nors vaidinimą 

ar bankietą. Dėkite pastangų tai padaryti tuojau.
Juo anksčiau, tuo geriau!

Pietų Afrikos policija puola negrus Durban miešti, iškiloj susikirtimui tarp negrv 
ir indėnų., Nesusipratimas kilo dėl baltųjų valdovo užkartos saliai diskriminacinės 

sistemos, ■ . . * ,■ '<

tam. Tuo reikalu prisimi
niau ir svečiui:

— Kur link orijėntuojasi 
daugiau dipukų: prie Drau
go ar Naujienų?

— Prie Draugo, — atsa
ko Prūseika. — Jie ten jau
čiasi kol kas lyg nesauges
ni. Ten'būdami, jie, matyt, 
ir medžiagiškai daugiau! 
laimi. Beje, ar jūs pastebė-: 
jote, kad tarp Draugo ir1 
Naujienų palaipsniui kyla 
ergeliai? Anksčiau ar vė
liau jie turės susiniauti aš
triau. Dabar, kai smetoni- 
ninkai įėjo į Lietuvių Ta
rybą, klerikalai su tautinin
kais jau pradeda išstumti iš 
pozicijų Grigaitį. Olis^ atro
do, klerikalams priimtines
nis. Visai natūralu! •

— Ką gi manote apie jų 
vajus?

— Jie įklimps. BĄLF’o 
vajus neina, kaip lyderei 
nori; Tarybos vajus dar 
prasčiau.

Korespondentas.

' Cleveland. Ohio
i •

Bankietas rengiamas nede
gioj, vasario 13 d., Slovenian 

6309 St. Clair Ave., 6 
vai. vakare.

Apart skanių valgių, sakys 
prakalbą Gus Hali, vienas iš 
11-kos teisiamų komunistų. 
Jis aiškins teismo reikšmę. 
Bus daugiau kalbėtojų ir kon
certinė .programa. Dalyvau
kite? 1 Rengėjai.

Washington. — Senato 
komitetas užsienių reika
lais užgyrė $16,00b,000 ara
bams,. pabėgusiems iš Izra
elio žemės.

į 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirtn., Vasario 7, 1949
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TARYBINĖS LIETUVOS MOKSLŲ
Prof. J. MATULIS 

Lietuvos TSR Mosklų Aka
demijos Prezidentas 
Po šio straipsnio yra pa

aiškinti kai kurie jame var
tojami tarptautiniai žo
džiai.--Red.

Lietuvos TSR Mokslų 
Akademija yra jauna įstai
ga. Ji Įkurta prie Tarybų 
valdžios 
mėnesi. 
Mokslu 
moję veikia 11 institutų su 
pagalbinėmis mokslinėmis 
tiriamosiomis bazėmis: Bo
tanikos Sodu Kaune, stam
biausia Lietuvos respubli
koje Gyvulininkystės Moks
linio Tyrimo Stotimi, Gam- Tyrinėjamas tręšimp durpė- 
tos rezervatu Žuvinte, Eks
perimentine Zooferma, Zo
ologijos Muziejumi Kaune, 
Etnografiniais ir Istori
niais Muziejais Vilniuje ir 
Šiauliuose ir Literatūros 
muziejais Vilniuje ir Kau-i 
ne.

1949 m. mokslinių tiria-1 
mųjų darbų tematikos pa- 
grindan paimtas penkmeti- 
nis planas respublikos liau
dies ūkiui atkurti bei iš
vystyti. Tematinis planas 
apima 146 temas įvairiose 
mokslo srityse.

Smetoninėje Lietuvoje 
žemės ūkio elektrifikacija 
buvo laikoma utopija. Da
bartiniu metu Tarybų Lie
tuvos Vyriausybė pavedė 
Mokslų Akademijai susta
tyti republikos žemės ūkio 
elektrifikacijos planą; ku
ris bus artimiausiais me
tais įgyvendintas. Šio klau
simo išsprendimui dirba 
Ekonomijos, Geologijos ir 
Geografijos, Žemės Ūkio ir 
Technikos Institutų moks
liniai darbuotojai. Pirmoje 
eilėje ruošiamos upių, kaip 
hidroenergijos š a 1 t i n io, 
schemos. Artimiausiu laiku 
ant jų bus pastatyta visa 
eilė ^hidroelektrinių.

Vienu svarbiausių tary
binės vyriausybės rūpesčių 
yra, greta su pramonės at-i 
statymu ir išvystymu, pa
kelti ir išvystyti .visas že- 

. mės ūkio šakas. Ryšium su 
tuo praėjusios vasaros me
tu Žemės Ūkio Institutas 
atliko didelį darbą. Ištirta 
ir sužymėta žemėlapy apie 
350,000 ha bendro ploto

1941 m. sausio
Dabartiniu metu
Akademijos siste-

“Užklydę1” Šalčiai į 
Vakarines Valstijas

I

padidinimo priemonių. Šio- prof. rŲ Ivanauskui, tyrinė
je srityje 1948 m. pradėti jama aklimatizacija ir 
dideli tyrinėjimo darbai.

Gyvulininkystės Moksli- teritorijoje naujų žinduolių 
nio Tyrimo Stotyje pradėti rūšių brangykailių. Žuvin- 
bandymai išvedimui vieno-1 to rezervate 1947 m. įkur- 

Taip pat buvo tęsiami I do Lietuvos TSR • sąlygoms! dinti bebrai, 1948 metais— 
bandymai su- natūralinėmis tinkamo juodmargių galvi- vychuchol - kurmėnas. Ty- 
ir mineralinėmis trąšomis, jų tipo. Šioji veislė pasižy- rinėjama 
Vadovaujant Lietuvos TSR mi stiprumu, 
Mokslų Akademijos nariui-i gurnu, aukštu 

V. ir pieno riebumu. Pradėti 
išgvil- taip pat selekcijos darbai da tyrinėjimus dėl atvežtų 

išvedimui tinkamų respubli- iš kitur augalų aklimatiza- 
kos Sąlygoms baltųjų di-i ei jos. Lietuvoje. Tyrimai 
džiųjų kiaulių veislės beko-: parodė, kad kai kurie sveti- 
ninio ir lašininio tipo. Ly- mų kraštų medžiai, k. a.: 
giagretiškai su šiuo darbu Pinus Banksiana, Pinus Ei- 
vedam? tyrinėjimai gyvu- gidą ir kt. visiškai tinka di
lių šėrimo . racionalizavimo, dėsnių plotų apželdymui. 
naminių paukščių dėslumo i Tuo būdu Lietuvos miškai 
didinimo, naminių gyvulių|praturtės vertingom medžio 
invazinių ligų, tyrinėjimas.:žaliavom.

Biologijos Institute, va-i Nemažą ’ Lietuvos TSR 
dovaujant senam Mičiurinoi teritorijos plotą užima len- 
mokslo sekėjui akademikui i gvos sodams mažai tinka-

dirvožemių.
Žemės Ūkio
pedicijų surinkta medžiaga, 
sudaromas naujas detalus 
Respublikos dirvožemių že
mėlapis.

Pasinaudojant 
Instituto eks-

korespondentui prof.
Ruokiui, siekiama 
denti atitinkamą žalieninę! 
žemdirbystės sistemą, trę
šimo sistemą. Aiškinamos 
vietinių trąšų gamybos są
lygos individualių valstie
čių ūkiuose, kolektyviniuose 
ir tarybiniuose ūkiuose.

mis efektingumas. Lietuvos 
TSR teritorijoje yra dideli 
plotai rūgščių dirvožemių, 
kurių kalkinimas yra viena 
pagrindinių jų derlingumo

re-
aklimatizacija respublikos

juodsidabrių la
geri! mėsin-lpių veislumo ir jų kailių 
pieningumu kokybės pakėlimo problema. 

Botanik. Sodas Kaune ve-

medžiai, k. a.:

SUĖJO 8 METAI
mos dirvos. Lietuvos TSR moksliniam bendradarbiui 
Mokslų Akademijos Biblo- prof. Šopauskui praeitą va- 
gijos Instituto suorganizuo
tas pomologijos sodas pra
dėjo veisti tokias augalų ir 
vaismedžių kultūras, kurios 
būtų tinkamos ’auginti ne
derlinguose respublikos ra
jonuose. #

Ekonomikos I n s t i tuto 
mokslinis tiriamasis darbas 
nukreiptas į tolimesnį so
cialistinio 
vystymą, 
institutas 
gamybos

atski- 
rūšių

Medi- 
Insti- 
tiria-

liaudies ūkio iš- 
Dabartiniu metu 
tiria žemės ūkio 
specializacijos ir 

išskirstymo rajonais
rų gamybos šakų bei 
problemas.

Eksperimentinės 
cinos ir Onkologijos 
tūtas savo mokslinį
mąjį darbą glaudžiai deri
na su Lietuvos TSR Sveika
tos Apsaugos , Ministerija. 
Vadovaujant instituto vyr.

duomenys apie 
Birštono kuror-

TSR Mokslų

5—Įvairumai 
sąrą buvo surinkti gausūs 
moksliniai 
Palangos ir 
tu s.

Lietuvos
Akademija pokariniais me
tais išvystė didelį mokslinį 
tiriamąjį darbą. Tarybinė 
vyrįausybė ir komunistų 
partija Akademijos darbui 
skiria didelį dėmesį.

Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos veikla įneša vis 
didesnį indėlį į priešakinio 
tarybinio mokslo laimėji
mus, į Tarybų šalies poka
rinį liaudies ūkio atstaty
mą ir tolimesnį plėtimą.

TŪLŲ ŽODŽIŲ
PAAIŠKINIMAS

Bazė — pagrindas, stotis.
Botanika — mokslas apie

Naujos Rakietos, Kurių Skridimą Vairuoja Radijo Bangos nuo Žemes
Amerikos karininkai sėk

mingai išbandė dvi naujas 
rakietas — lekiančias bom
bas, kaip pagarsino oro jė
gų komandieriai Washing
tone praeitą sdvaitę. Sako, 
jog, paleidus tokią rakietą 
oran, galima ją radijo ban
gomis nuo žemės pakreipti 
vienon ar kiton pusėn, bele
kiant' jai.

Tos rakietos buvo išban
dytos White Sands’e, New

Mexico valstijoje.
Viena rakieta, vadinama 

774, galinti pakilti aukščiau 
kaip 100 mylių;' Ji yra 32

Garsioji vokiečių rakieta 
V-2 buvo 45 pėdų ilgio. Ji
nai iškildavo iki 114 mylių. 
Amerikinės rakietos dar 
nepasiekė tokio aukščio.

Bet ‘kartą paleidus vo
kiečių rakietas V-l bei V-2, 
jau negalima bilvo jų lėki7 
mo vairuoti. Kaip toli jos

lėks, nustatydavo tam tik- piamas šių rakietų skridi- 
ras mechanizmas, kuris už- mas, jau belekiant joms, 
darydavo kurą, kada rakie
ta nuskrisdavo paskirtą to-

Naujosios amerikinės ra- 
kietos, vadinamos 774 ir 
N ATI V, turi pasturgalyje 
keturis sparnelius. Mano
ma, jog tuose sparneliuose 
yra radijo imtuvai, kuriuos 
gali pakreipti radijo ban
gos nuo žemės. Bet valdžia 
'slepia, kokiu būdu pakrei-

NATIV rakieta yra tik 13 
pėdų ilgio ir pakyla iki 10 
mylių aukštyn. Amerikos 
oro jėgų komandieriai, ta
čiau, slepia, kiek iš tikrųjų 
pakilo 774 rakieta bandy
muose.

Jie sako, jog abidvi ra- 
kietos skrenda greičiau už 
garsą. Žemai garsas lekia 
760 mylių per valandą, o 

'40,000 pėdų aukštyje apie

per valandą — 
mylia turi 5,280

kurui paprastai
skysto deguo-

660 mylių
Amerikinė 
pėdų.

Rakietų 
naudojama
nies (oxygeno) ir alkoholio 
mišinys.

Nuo praeito rudens pa-i 
skirta 26 milionai, 500' 
tūkstančių dolerių statymui| 
tokių rakietų, kurių skridi
mas būtų vairuojamas ra
dijo prietaisais nuo žemės.

BEVARDŽIO KAZIO MARGUMYNAI-ĮDOMU, KAS DAR NEŽINO
Jungtinių Valstijų Vie

šosios Sveikatos įstaiga 
praneša, kad žmogus nuo 
30 iki 60 metų amžiaus su
trumpėja puscoliu iki 1 co
lio. /

Bet ir šiaip žmogus po 
dienos darbo būna puse co
lio ar daugiau trumpesnis, 
negu ryte, po poilsio atsikė-

New Jersey valstijoj šių 
metų pradžioj buvo 9,408 
karčiamos,707 klubai su įsi
gėrimu, 908 daugmeniškos’ 
alkoholio parduotuvės, 203 
smulkrųeniški alkoholio par
davinėtojai ir 45 tik sezo
nais varantieji alkoholio 
biznį. Pernai visi jie sumo
kėjo valstijos valdžiai $5,- 
082,890 už alkoholinius lei
dimus (laisnius).

Anglijoj iki 1752 metų 
Naujuosius metus pradėda
vo kovo 25 d' Mat, tu lai- 
kų Ahglijos dvasiškija iš- 
skaitliavo, kad Marija “ne
kaltai pradėjo” Jėzų kovo 
25, d. Atžymėdami “nekaltą 
pradėjimą”, tad ir pradėda
vo naujuosius metus tą die
na, v

gali pasakyti 160 žodžių per pabaigos 5 milionais padidė- 
minutę. j ' --

Jungtinių Tautų posė
džiuose vartojama anglų, 
francūzų, rusų ir ispanų 
kalbos. Jungt. Tautų doku
mentai1 rašomi rusų, kinų, 
anglų, francūzų ir ispanų 
kalbomis.

jo moterų skaičius pramo
nės darbuose.

Jungtinių Valstijų darbo 
departmentas praeitą sa
vaitę paskelbė, jog dabar 
už algą dirbančių moterų 
yra 16 milionų.

Mokslininkai sako, jog 
šiuo laiku amerikiečiai yra 
aukščiausio ūgio žmonės — 
bent trimis ketvirtadaliais 

,colio'aukštesni už kitų ša
lių 'žmones, vidutiniai im- 
,ant.

Amerikoj per metus iš
parduodama virš 3 bilionų 
atviručių (postkarčių) už 
100 milionų dolerių.

Marių bangžuvės (velio- 
ribos) kartais priplaukia 
per arti prie jūros pakraš
čio. Kai bangžuvės kūno a- 
pačia pasiekia žemę, tai di
delio savo svorio slegiama, 
bangžuvė uždūsta, nežiū
rint, kad jos galva būtų 
vandens apsemta.

Jungtinėse Valstijose yra 
6,800 viešųjų knygynų, tu
rinčių 100 milionų knygų. 
New. Yorkę viešasis knygy
nas yra didžiausias. Jis tu
ri 100 skyrių su 4 milionais, 
500 tūkstančių knygų.

New Yorka yra apsuptas 
578 myliomis vandenų ir tu
ri 722 skirtingas laivams

Šiuo laiku’336,230 Ameri
kos piliečių gyvena užsie
nyje.

Šią žiemą gi šalčiai iš to 
Kanados kampo plaukia tie
siog į pietus per minimas 
vakarines valstijas, kurios 
yra tarp kalnų virtinių iš 
vakarinio ir rytinio šonų.

Kalnynas rytinėje tų val-

Netikėtai šalta ir gili žie
ma kamuoja Nebraską, Ne- 
vadą, rytinę Washington© 
valstijos dalį ir paliečia net 
pietinę Californiją, kur 
žmonės pirmiau nejusdavo 
žiemos. Tuo tarpu New Yor
ke, Bostone, Philadelphijoj 
ir kituose šiauriniai- ryti
niuose miestuose dabartinė stijų pusėje sulaiko šalčio 
žiema visai švelni, panaši į bangas nuo keliavimo į ryti- 
antrąją rudens pusę. Kame nes valstijas. Šaltis perpildo 
priežastis? - plotą, kaip milžinišką gam-

Tūli moksliniai rašytojai tipį “lovį,’’ Tarp tų dviejų 
spaudoje sako:

— Pirmiau, šaltas žiemos( 
oras nuo šiaurinio žerhės 
ašigalio (poliaus) plaukda
vo per šiaurvakarinę Kana
dą į šiaūrinį ruožtą vaka
rinių valstijų, o iš ten 
traukdavo įstrižai per vi- 
durvakarines valstijas į 
New Yorką, Massachusetts 
ir kitas lytines valstijas.

plotą, kaip milžinišką gam-

kalnynų; tuomet šalčio “tva
nas išsilieja” per kalnus į 
/•pietinę Californiją ir kitas 

pietų valstijas.
Kodėl šalčiai dš šiaurva- 

karinės Kanados iškrypo iš 
paprastojo savo kelio ir 

• plūsta tiesiog į pietus per tą 
’ milžinišką tarpkalnę? To 
; daN niekas negali išaiškinti.

« ■■ > »• j

Patirta, kad žmogus gali 
skaityti raštą 250 žodžių 
per minutę, o kalbėdamas

Ne\V Yorko Stock Ex
change (birža) 'pradėjo šių 
metų biznį su 2,010,854,747 
šėrais, kurių vertė buvo 
skaitoma $26,466,288,296.

“Beer Barrel Polkos” žo
džius ir muziką sukūrė Ja
romin Vejvoda Čechoslova- 
kijoj ir pavadino “Skoda 
Laska.”

Čia Jungtinėse Valstijose 
buvo pakeistas tos polkos 
vardas ir ji suamerikonin- 
ta.

augalus.
Rezervatas — tam tik

ram tikslui paskirta vieta.
Eksperimentinis — tiria

masis, bandomasis.
Zooferma, :— mokslinė 

gyvulininkystės farma.t
Zoologija — mokslas apie 

gyvūniją.
Etnografija — mokslo 

šaka, tyrinėjanti tautų gy
venimą ir kultūrinius jų 
reiškinius. • .

. Tematika — pagrindi
niai dalykai tam tikru 
klausimu; temos.

Utopija — tuščia svajo
nė.

Geologija — mokslas apie 
žemės sudėtį, jos kilmę, 
sluoksnius ir kt.

Hidroenergija — elektri
nė jėga, kuriai gaminti 
naudojama vandens begi- • 
mas.
, Hidroelektra — vandens 
jėga gaminama elektra.

Ekspedicija — nnokslinis 
žygis, kelionė mokslo reika
lais.

Detalus — smulkmenin- 
gas.

Individualus — priklau-t 
isąs atskirtam asmeniui'.

Efektingumas —• našu-
| mas,' šekmingumas.

Tipas — rūšis.
Selekcija — atranka; gy

vulių bei augalų ‘parinki
mas jų veislėms gerinti.

Racionalizavimas — tikx 
į sius, išmintingas (pritaiky/- 
mas reikalui. A

Biologija— mokslas apie 
gyvybę..

Invazinis — iš svetur 
įsibriaująs.

Aklimatizacija — pritai
kymas, pripratinimas prie, 
skirtingo oro ir kitoniškų 
gyvenimo'sąlygų.

Reaklimatizacija — iš 
naujo pritaikymas prie 
skirtingų oro ir kitų gam- 
tinių sąlygų. .

Teritorija —. žemės plo
tas.

• Pomologija 
apie vaisinius 
daržoves.

Problema — 
uždavinys.

Kurortas — 
dymosi vieta.

- mokslas 
medžius ir

klausimas

Nuo 1940 iki 1948 metų

3 VALGIO DALYKAI YPAČ ILGINĮ AMŽIŲ

yra pla- 
tyrinėji-

.—Ypač trys maisto pro
duktai ilgina žmogaus am
žių, —- sakė dr. Henry C. 
Sherman, Columbijos Uni
versiteto profesorius, kalbė
damas mokslininkų susirin
kime N'ew Yorke, sausio 25 
d. — Tie trys valgio daly
kai yra vitaminai 
kalcis.

Dr. Shermanas 
čiai pagarsėjęs
mais liaukų (glandsų) ir 
vitaminų veikimo kūne.

Jis puikiai supranta ir 
proteinų - baltymų reikalą, 
be kurių visai negalima bū
tų gyventi. Proteinų gauna
ma iš pieno, mėsos žuvies, ir 
nesudarkytų grūdinių val
gių-

Bet Shermanas pabrėžė 
minimus vitaminus ir kalcį 
todėl, kad jų dažniau sto- 
kuoja amerikinėje mitybo-

je, negu proteinų.
Vitaminu A yra turtin

gi sviestas* Smetona, nenu
graibytas pienas, žuvų 
aliejus (kaip Cod Liver 
Oil), morkos, salotos ir įvai
rūs švieži vaisiai bei daržo
vės.

Vitamino C apsčiai yra 
orandžiuose, 1 e m onuose, 
tomeitėse, net bulvėse. Pa
tirta, jog vidutinė virta bul
vė turi tiek vitamino C, kaip 
nedidelis stiklas tomeičių 
syvų.

Geriausias kalcio šaltinis 
yra pienas.

Darant bandymus žiur
kėms ir, kitiems gyvuliu
kams, ilgiausiai gyveno tie, 
kuriems, be kitko, buvo 
duodama daug vitaminų A 
ir C ir kalcio.

Tokiais patyrimais pasi
remdamas, prof. Sherma-

nas tvirtina, kad jeigu žmo
nės žvalias naudotų šių tri
jų valgio produktų, tai ga
lėtų pailginti sau amžių 7 
iki 10 metų.

Jis kartu teigią, kad šie 
dalykai palaiko sveikatą ir 
fizinius bei protinius gabu
mus pusamžiams žmonėms.

N. M.

Anglijoj paskutiniu lai
ku dvesia daug kačių nuo 
vadinamos “katinės influ- 
enzos.” Mėginama išrasti 
tam tikrus čiepus katėms.

Medžio pjuvenos 
gerinti žemei, kur 
auginamos.

tinka 
uogos

San Francisco. — Dakta
rai pripažino, jog girtybe 
yra ketvirta didžiausia 
rimų priežastis.

mi-

1 . •

i ,

Kai Jungtinės Tautos 
sirenka posėdžiauti, » tai 
štabas susidaro iš 2,900 
menų. Amerika turi 321 
vo pilietį tame štabe.

su- 
jų 

as- 
sa-

Lankstus Vamzdelis 
Parodas Vidurius *

New Yorke iš didžiųjų 
departmentinių krautuvių 
vagišiai (shoplifters) per 
metus .pavagia miliono do
lerių vertės prekių. 75 nuo
šimčiai tų vagišių yra mo
terys “šaplifterės.”

Įstatymiška blaivybė - 
“prohibišin” J u n g tmėse 
Valstijose prasidėjo 1917 
metais. Valdžia tais metais 
uždraudė degtinę ir alų ga
minti, bet dar neuždraudė 
pardavinėti. “Pilna” blai
vybė prasidėjo 1920 m. 
gruodžio 5 d.

1933 m. balandžio 7 d. 
Kongresas patvarkė, kad 
galima gaminti ir pardavi
nėti lengvą vyną . i? 3-2 
nuošimčių stiprumo alų. 
Tais pačiais metais gruo
džio 5 d. buvo atšauktas 
blaivybės įstatymas.,

Kazys Bevardis.

Westinghouse laborato
rijoj Pittsburghe daktaras 
Richardas C. Hitchcock pa
ganomo sulankstomą - su- 
riečiamą vamzdelį inkstams 
ir kitiems vidurių organams 
tyrinėti.

Tas vamzdelis, vadinamas 
“šviesos dūda”, padarytas 
iš dirbtinės m e d ž i ągos 
(plastiko) “fosterite.”

Antrajame vamzdelio ga
le yra mažytė elektrinė lem
putė, 'ir žiūrint per pirmą
jį vamzdelio 'galą, šviesa 
puikiai matoma, nepaisant, 
kaip vamzdelis būtų surai
tytas.

Vamzdelio medžiaga yra 
peršviečiama, taip kad, žiū
rint į jo galą lauke, yra ma
toma opos bei skauduliai vi
duriuose. J. C. K.

’Ii3 pusi.—Laisve (Liberty, J 
Lithuanian Daily)

Pirm., Vasario 7, 1949



Levas Tolstojus - KAZOKAI Lietuvių kalbon 
verte 

V. Jocaitis
Kaukazo Apysaka 1-21-49

Ką Galvoja, Planuoja Ir Veikia 
Jaunieji Tarybų Lietuv. Rašytojai

(Tąsa)
Marjana plačiai nusišypsojo ir pra

skėtė marškinių antį.
— Visų nepaimk, — tarė ji.
— Žinai, aš vis tavęs ilgėjaus, dieva

ži, — lygiu ramiu balsu pakuždomis ta
rė Lukaška, imdamas šaulažoles iš mer
gaitės užančio ir, dar arčiau prie jos 
prislinkęs, ėmė jai .pakuždomis kažką/ 
kalbėti, vis juokdamasis akimis.

— Pasakiau" kad neisiu, — staiga 
balsu tarė Marjana, pasitraukdama nuo 
jo.

— Tiesa... Ką aš tau norėjau pasa
kyti, — šnibždėjo Lukaška: — dievaži! 
Ateik, Mašenka.

Marjana neigiamai papurtė galvą, bet 
akimis šypsojosi.

— Mariuką, Marjanka! Mariuką! 
Mamuka vakarienės šaukia, —I sušuko 
atbėgdamas prie kazokaičių mažasLi ’ 
Marjankos brolis.

— Tuojau pareisiu, — atsakė merg- 
na: — tu eik, mielasai, eik sau vienąs; 
tuojau pareisiu.

Lukaška atsistojo ir kilstelėjo papa
chą.

—■ Matyt, ir man metas namo, bus 
daug geriau’, — tarė jis, apsimesdamas 
abejingas, bet vos sulaikydamas šypsnį, 
ir dingo už namo kertės.

Tuo tarpu naktis jau visai nusileido 
stanicon. Skaisčios žvaigždės pabiro tam
siam danguje. Gatvėse buvo tamsu ir 
tuščia. TNazarka pasiliko su kazokaitė- 
mis ant priemūrio, ir buvo girdėt jų juo
kas. O Lukaška, tyliais žingsniais paė
jėjęs nuo merginų, susikūprino ir stai
ga pasileido bėgti, prilaikydamas šoki- 

< nėjantį durklą, ne namo, bet chorunžo 
namų link. Perbėgęs dvi gatvesO ir pa
sukę^ į gatvelę, jis pasibruko Černenką ir 
atsisėdo ant žemes patvory. “Mat, kokia 
chorunžaitė, — galvojo jis apie Marja- 
ną, —> nė pajuokaut nenori, velnias! Na, 
palauk!”

Artėjančios moters žingsniai nutrau
kė jo mintis. Jis įsiklausė ir pats sau nu

sijuokė. Nuleidusi galvą Marjana ėjo 
lygiu ir greitu žingsniu jo link, barškin
dama žabeliu į tvoros mietus. Lukaška 
pakilo nuo žemės. Marjana krūptelėjo ir 

’sustojo.
— Mat, velnias prakeiktas! Išgąsdinai 

mane. Dėlto nėjai namo, — tarė ji ir 
balsu nusijuokė.

Lukaška yięna ranka apkabino mergi
ną, o kita paėmė jai už smakro. — Ką 
aš tau norėjau pasakyti.. . dievaži! — 
Jo balsas trūkčiojo ir painiojos.

— Kokias šnekas radai naktimis, — 
atsakė Marjana. — Manęs mamuka 
laukia, o tu eik pas savo širdelę.

Ir, ištrūkusi iš jo glėbio, ji keletą 
žingsnių atšoko į šalį. Priėjusi savo kie
mo tvorą; ji stabtelėjo ir atsigręžė į ka
zoką, kurs neatsilikdamas bėgo greta jos, 
įkalbinėdamas ją palaukti valandėlę.

— Na, tai ką norėjai sakyti, nakti
balda? — Ir ji vėl nusijuokė.

— Tu nesijuok iš manęs,. Marjana! 
Dievaži! Kas, kad aš širdelę turiu? O 
griebk ją velniai! Tik žodį tark, jau 

• taip tave mylėsiu — ką norėsi, tą ir pa
darysiu. Štai kur jie (Ir jis pažvangi- 
no pinigus kišenėje). Dabar- pagyven
sim. Žmonės džiaugiasi, o man kas? Iš 
tavęs jokio džiaugsmo nematau, Marja- 
nuška!

Mergina nieko į tai neatsakė, stovėjo 
šalia jo ir mikliais pirštais laužė žabelį 
į mažus šipulius. •

Staiga Lukaška suspaudė Jkumštis ir 
sukando dantis* .

— Bet ir kurio galo vis laukti ir lauk
ti! Ar aš tavęs nemyliu? Daryk su ma
nim,* ką nori, — staiga tarė jis, pikiai 
suraukęs kaktą, ir pagriebė ją už abiejų 
rankų.

Ramus Mąrjanos veidas ir balsas nė 
kiek nepasikeitė.

— Tu nekvailiok, Lukaška, o paklau
syk mano žodžių, — atsakė ji, neištrauk
dama rankų, bet atstumdama ąiub savęs 
kazoką. — Žinoma, aš esu merga, bet tu 
manęs paklausyk. Ne mano valia, bet , 
jeigu tu mane myli, štai ką aš tau pasa
kysiu. Rankas mano paleisk, aš tau pati 
pasakysiu. Tekėti tekėsiu, o kvailystės 
tu jokios iš manęs nesulauksi, — tarė 
Marjana, nenusukdama veido į šalį.

— Tai kas, kad tekėsi? Tekėjimas ne 
mūsų valioj. Tu pati pamilk mane, Mar- 

januška, — kalbėjo Lukaška, staiga iš

įdūkusio ir rūstaus vėl tapęs romus, nuo
lankus ir švelnus, šypsodamas ir iš arti 
žvelgdamas jai į akis.

Marjana prisiglaudė prie jo ir stipriai 
pabučiavo į lūpas.

— Broliuk! — sušnibždėjo ji, audrin
gai ^spausdama jį .prie savęs. Paskui 
staiga ištrūkusi nubėgo ir neatsigrįžda
ma pasuko į savo namų vartus.

Nepaisydama kazoko maldavimų pa
laukti dar valandėlę, paklausyti, ką jis 
jai pasakysiąs, Marjana nebesustojo.

— Eik! Pamatys! — tarė ji. <— Ana, 
žiūrėk, rodos, velnias, mūsų įnamis kie
me vaikščioja. .

“Chorunžaitė! — galvojo sau Lukaš- 
ka, — už manęs tekės! Tekėti, žinoma, 
tekės, bet tu pirmiau pamilk mane.”

Jis rado Nazarką pas Jamką ir, drau
ge su juo pagirsnojęs, nuėjo pas Duniaš- 
ką ir, nepaisydamas jos neištikimybės,

• nakvojo pas ją.
XIV

Oleninas tikrai vaikščiojo kieme tuo 
metu, kai Marjana ėjo pro vartus, ir gir
dėjo jos pasakymą: “velnias, mūsų įna
mis vaikščioja.” Visą tą vakarą jis iš
buvo su dėde Jeroška naujojo savo buto 
prieangy. Jis lįep’ė išnešti stalą, samo- 
varą, vyno, uždegtą žvakę ir prie arba
tos stiklo bei rūkydamas cigarą klausėsi 
pasakojimų senio, atsisėdusio prie jo 
kojų ant laiptelių: Nors oras ir buvo ra
mus, žvakė tirpdama lašėjo, ir jos liepsna 
blaškėsi į visas puses, nušviesdama kar
tais priebučio paramstį, kartais stalą ir 
indus, kartais baltą nuskustą senio gal
vą. Aplink skraidė naktinės plaštakės ir, 
barstydamos nuo sparnelių dulkes, dau
žėsi į stalą ir stiklines, kartais'įskrisda- 
mos į žvakės liepsną, kartais dingdamos 
juodoj tamsoj' už apšviestojo rato ribų. 
Oleninas drauge su Jeroška išmetė pen
kis butelius čichirio. Pripildamas stikli
nę, Jeroška kiekvieną kartą vieną kišo 
Oleninui, sveikindamas jį, ir kalbėjo ne
sustodamas. Jis pasakojo apie senovinį 
kazokų gyvenimą, apie savo platųjį tė
tušį, kurs vienas ant savo pečių atneš- 
davęs paskerstą 10 pūdų meitėlį ir išger- 
davęs du kibirus čichirio. Pasakojo apie 
savo aukso dieneles ir savo draugą Gir- 
čiką, su kuriuo maro metu per Tereką 
burkas gabendavęs. Pasakojo apie me
džioklę, kurioje vieną rytą' du briedžius 
nušovęs. Papasakojo apie savo širdelę, 
kuri naktimis pas jį kordonan lakstyda
vusi. Ir apie viską taip iškalbingai ir 
vaizdingai buvo pasakojama, kad Oleni
nas nė nejautė, kaip laikas bėgo.
- — Tai mat, mano mielas, — kalbėjo 
jis, — nepažinai tu manęs mano aukso 
dienelėmis, aš .tau viską būčiau parodęs. 
Nūnai Jeroška puodynę išlaižė, o seniau 
Jeroška visame pulke garsėjo. Kieno pui
kiausias arklys, kieno Gurdos (durklai 
ir kardai, labiausiai branginami Kauka
ze? buvo Vadinami meisterio Gurdos var
du) kardas, kur nueiti išgerti, su kuo 
paūžti? Ką į kalnus pasiųs Achmet-cha- 
no nudėti? Vis Jero^ą. Ką mergos my
li? Vis Jeroška. Kadangi aš tikras dži
gitas buvau. Girtuoklis, vagis, tabūnus 
kalnuose atmušdavau, dainininkas ... 
viską galėjau. Nūnai jau ir kazokų tokių 
nėra. Žiūrėti koktu. Nuo žemės- va tiek 
(Jeroška parodė per aršiną nuo žemės), 
kvailiškais batais apsiauna, vis jais gro
žisi, tiek to ir džiaugsmo. Arba girtas 
nusilaka; ir pasigerti kaip žmogus ne
moka, vieni niekai. O kas aš buvau? Aš 
buvau Jeroška vagis; mane ne vien sta- 
nicose — ir kalnuose. pažinojo. Kuni
gaikščiai, mano kunakai, atvykdavo pas 
mane. Aš, būdavo, su visais kunakas: 
totorius, armėnas, kareivis, karininkas
— man visi lygūs, kad tik gerti mokėtų. 
Tu, sako, turi apsivalyti nuo purvo tų, 
su kuriais susidėjai: su kareiviu negerk, 
su totorių nevalgyk.

— Kas taip sako? — paklausė Ole
ninas.

— O mūsų ilgaskverniai. O pasiklau
sytum mulos ar totorių kadi jaus. Jis sa
ko: “Jūs netikėliai, giąurĄ kam kiaulę 
valgote?” Vadinas, kiekvienas savo įsta- 
tyrho^iaikosi. O mano galva, tai vistielc 
pat. Viską-dievas žmogaus džiaugsmui 
leido. Nėra jokios nuodėmės. Kad ir iš 
žvėries imk pavyzdį. Jis ir totorių nen- ’ 
drėse gyvena, ir mūsiškėse. Kur nueis, 
ten jo namai. Ką dievas davė, tą ryja.

(Bus daugiau)

(Pabaiga)

Visi tie trūkumai, kurie 
būdingi Vilniaus Jaunųjų 
Rašytojų Sekcijai, dar ryš
kesni yra Kauno jaunųjų 
sekcijos darbe. Buvusi’ sek
cijos vadovybė (drg. Grigo
raitis), nežiūrint savo jau
numo, buvo pradėjusi prak
tikuoti ne demokratišką, o 
biurokratišką elgesį su pra
dedančiais rašytojais, ne
teikdama, nekonsoliduoda
ma sekciją, o sklaidydama 
ją, atstumdama jaunuosius 
rašytojus.

Jeigu darbas silpnai buvo 
vykdomas Vilniaus ir Kau
no Jaunųjų Rašytojų Sekci
jose, tai dar blogesnė padė
tis buvo literatūros būre
liuose mūsų respublikos pe
riferijoje, kur jaunieji 
draugai vos pradeda bandy
ti savo jėgas literatūros 
srityje. Šitie pradedantieji 
literatai neturi' net tokių 
svarbių pagelbinių savo

darbui priemonių, kaip lie
tuvių literatūros istorijos ir 
literatūros teorijos vadovė
lių, kurie ik šiol dar nepa
ruošti ir neišleisti. Nesant 
šių priemonių, pradedantie
ji periferijos literatai labai 
dažnai negauna jokių žinių, 
negauna elementarinių nu
rodymų, ir dėl to dažnai da
ro klaidas, negali susiorien
tuoti savo kūryboje.

Jaunieji pradedantieji ra
šytojai privalo giliai įsidė
mėti draugo A. A. Ždano- 
vo žodžius apie rašytojo 
darbo techniką: “Negalima 
būti žmonių sielos inžinie
rium, nežinant literatūrinio 
darbo technikos”.

MŪSŲ DARBO UŽDA
VINIAI

Kad sėkmingai išspręstu
me prieš mus stovinčias 
problemas, kad pašalintume 
mūsų darbe pastebėtus trū
kumus ir užtikrink u m e 
spartesnį jaunų kadrų įąilie-

tarptautine Apžvalga
(Tąsa nuo 2 puslapio)

kad jie neorganizuos prieš 
Jungtines Valstijas karo, to 
paties reikalauja ir iš mū
sų šalies.

Stalinas pareiškė, kad jis 
norėtų susitikti su prezi
dentu Trumanu ir tuos rei
kalus išspręsti. Jis siūlė 
susitikti Sovietų Sąjungoj, 
Lenkijoj arba Čechoslovaki- 
joj-, nes jo sveikata nelei
džia jam nei lėktuvu, nei 
jūromis vykti į Washingto- 
ną.

Tai pareiškimas, kuris 
sujudino šimtus milionų 
žmonių pasaulyje, kurie, no
ri taikos, daro viską, kad iš
vengus karo.

Bet šis pareiškimas iš
šaukė, marias žodžių Wash
ingtone, iš kurių išplaukia 
“NO!” Trumanas atsisakė 
vykti į užsienį matytis su 
Stalinu. Valstybės Sekreto
rius Acheson .metė visokių 
apkaltinimų Tarybų Sąjun
gai ir Stalinui. Tuo pat 
kartu jis deda visas pastan
gas organizuoti karinį blo
ką prieš Sovietus — Šiau
rinio Atlanto Sąjungą. Ato
minių bombų gaminimo 
galva Mr.' Lillienthal “bus
tina,” būk pagamino dar 
baisesnių bombų, negu bu
vo mestos, 1 ant Japonijos 
miestų.

Išeina: jūs kalbėkite apie 
taiką, o mes gaminame ato
mines bombas ir organizuo
jame karinį bloką. Atrodo, 
kad tokis. atnešimas linkui * 
Stalino siūlomos taikos iš
šauks pasaulyje didelį tai
kos šalininkų susirūpinimą.

Vokietija (Sovietų zona). 
Sakoma, kad lėktuvais pri
statymas maisto im kitų 
reikmenų per 7-nis" mėne
sius į Berlyną Jungtinėms 
V a 1 s t i joins jau atsiėjo 
$106,750,000. Reiškia, 
brangiai mokame už užsi
spyrimą.

Tuo kartu amerikiečių, 
anglų ir francūzų zonose 
Berlyne yra didelis nedar
bas. Suprantama, kad lėk
tuvais nepriheši medžiagų 
fabrikams ir neišneši jų 
dirbinių. Todėl 115,000 vo-

Vengrija paskelbta liau
dies respublika. Prasidėjo 
teismas prieš kardinolą 
Mindszenty, kuris kaltina
mas suokalbyje nuversti 
liaudies vyriausybę ir šalies 
išdavime.

Sovietų Sąjungoj žinių 
agentūra Tass išjuokė ka
pitalistinių laikraščių pra
simanymus apie Andrių Vi
šinskį, kuris lankėsi Čecho- 
slovakijoj.

Šiaurinės Korėjos atsto
vas Dyu En Kha atvyko į 
Maskvą, kaipo tos šalies pa
siuntinys. Tarybinė spauda 
rašė, kad generolo Čiang 
Kai-šeko “pasitraukimas,” 
yra tik bandymas apgauti 
liaudį. Jo armijos sumuš
tos -jo neapkenčia žmonės, 
tai jis “pasitraukė,” many
damas, kad gal tas privers 
turtinguosius kinus dau
giau jį remti ir tuo pat 
kartu gal Wall S try to ka
pitalistai pulsis-atviran ka
rau prieš. Kinijos žmones.

Sovietų vyriausybė atsa
kė Jungtinių Valstijų vy
riausybei, kad ji nebuvo 
pažadėjus grąžinti visus vo
kiečius karo imtinius iki 
sausio 1 d,, 1949 metų. To
kios sutarties nėra. Su Vo
kietija taikos sutarties taip
gi dar nėra.

jimą į mūsų tarybinę litera
tūrą, mums su jumis reikia 
atlikti daugelį ir svarbių 
uždavinių, siekiant .pagrin
dinai pagerinti visą mūsų 
darbą.

Lietuvos Tarybinių Rašy
tojų Sąjungos Valdyba turi 
sustiprinti vadovavimą jau
nųjų pradedančiųjų rašyto
jų darbui, daugiau dėmesio 
skirti jų reikalams. Būti
na, kad Valdyba užmegstų 
patį glaudžiausį kontaktą 
ne tiktai su Vilniaus ir 
Kauno Jaunųjų Rašytojų 
Sekcijomis, bet ir su peri
ferijos literatūros būreliais. 
Jaunųjų rašytojų darbas 
turi būti pastoviai svarsto
mas Tarybinių Rašytojų 
Sąjungos Valdybos posė
džiuose.

Ryžtingai ir iš pagrindų 
turi būti pagerintas Komisi
jos darbui su pradedančiais 
rašytojais darbas. Komisija 
privalo tapti tuo centru, ap
link kurį teiktųsi visi prade
dančiųjų rašytojų klausimai 
ir reikalai, kuris būtų .viso
keriopo darbo varikliu.

Lietuvos Tarybinių Rašy
tojų Sąjungos literatūriniai 
konsultantai, toliau teikda
mi pastovią konsultacinę 
paramą pradedantiesiems 
rašytojams, privalo žymiai 
praplėsti savo darbo apimtį. 
Jų pareiga konsultuoti ne 
tik Vilniaus bei Kauno pra
dedančius rašytojus, bet in
spektuoti ir tuos, kurie gy
vena periferijoje.

Dideli uždaviniai laukia 
ir pačius jaunuosius, prade
dančiuosius rašytojus. Jų 
pirmoji ir svarbiausioji pa- ' 
reiga — nuolatos ir pasto
viai gilinti marksizmo-leni
nizmo mokslo pažinimų, di
dinti savo politinį sąmonin
gumą. Pilnutiniai pažinti ir 
įsisavinti socialistinio rea
lizmo metodą savo karybo
je, nepaliaujamai kelti savo 
rašytojines kvalifikacijas.

Kritika ir savikritika yra 
svarbiausias tarybinio gy
venimo variklis. Dėl to šios 
priemonės turi būti plačiau
siai vystomos jaunųjų ra
šytojų sekcijose .ir visuose 
literatūros būreliuose.

Lietuvos ‘Tarybinių Rašy
tojų Sįjungos Valdybos pa
reiga yra imtis žygių, kad 
lietuvių literatūros istorija 
ir literatūros teorijos vado
vėlis ’būtų juo greičiau iš
leisti ir pateikti jauniesiems 
pradedantiesiems raš y t o- 
jams.

Viena pačių geriausių 
priemonių jauniems rašyto
jams augti ir bręsti yra jų 
šefavimas iš vyresniųjų ta
rybinių rašytojų pusės.

Didžioji bolševikų partija, 
tarybinė vyriausybė krei
pia mūsų tarybinei literatū
rai nuolatinį ir didelį dėme
sį. Mums sudaromos visos 
galimybės sėkmingai dirbti, 
augti ir bręsti. Tad leiskite 
išreikšti tvirtą viltį, kad 
rimtai dirbdami ir mokyda
miesi, partijai vadovaujant, 
jaunieji pradedantieji rašy
tojai artimiausiu laiku taps 
tikrais tarybiniais rašyto
jais ir sukurs veikalus, ver
tus mūsų didingos istalininės 
epochos!

Dienraščio Laisves

BWillS
Rengia Dienraščio Laisvės Bendrove

Vasario-February
25, 26 ir 27

Rankiojimas džiūrymanų yra 
“piktu nesilaikymu taisyklių, 
neamcrikinis ir visai neatleis
tinas,” pareiškė senatorius 
William Langer, North Dako
tas republįkonas, atakuoda
mas tą sistemą, kurią, kaip 

*, praktikuoja 
federalis teisėjas John C. 
Knox pietiniame New Yorko 
distrikte. Del ta 12-kos ko
munistu gynėjai reikaladja

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

visos Amerikos laukiame bazarui dovanų. Visų 
dienraščio patriotų prašome darbuotis rinkimu do
vanų pinigais ir daiktais savo dienraščio bazarui.

Iš

Kas vakarą bus 
dainų programa. 

Kas vakarą geriausi 
valgiai ir gėrimai

Kas vakarą šokiai. 
Geo. Kazakevičiaus 

Orkestrą gros įvairius 
kavalkus.

Penktadienį šeštadienį Sekmadienį
Feb. 25th Feb. 26th Feb. 27th
Įžanga 30c Įžanga 40c Įžanga 40c' 1?' .

Penktadienį Pradžia 7 P. M.
MUZIKA NUO 8 P. M. 

įžanga 35c. Taksai įskaityti.

kiečių iš šių zonų eina di-rb-sako kaltintojai, 
ti į Sovietų Berlyno zoną, tederalis r _ 
Ir dar vakarinėje pusėje 
yra 165,000 bedarbių. Jų 
taipe auga didelis nepasi- panaikinti tų 12-kos jka’ltini- 
tenkinimas. Spėjama, kad mus. Toji pagal pasidaboji- 
jeigU ilgai taip bus, tai tasimą reakciniams politikieriams 
gali ęriversti amerikiečius, surankiota džiūrė įkaitino 12

_ > ir franCŪZUS pasi- komunistų “suokalbyje skleis
ti marksizmo idėjas.’/

tenkinimas. Spėjama, kad mus. Toji pagal pasidaboji

anglus 
traukti iš Berlyno.

šeštadienį Pradžia 3 P. M.
MUZIKA NUO 7:30 P. M.

Įžanga 40c. •Taksai įskaityti.^

Sekmadieni Pradžia 1 R. M.
MUZIKA NUO 6:30 P. M.

Įžanga 40c. Taksai įskaityti.

...—.... , i 1 '■1 1 ■»' "v*
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Vasario 7, 1949



ST. PETERSBURG, FLA
Malonu prisiminti ir džiugu 

pasigirti iš mūsų lietusių ma
žos. kolonijos Lietuvių Litera
tūros Draugijos 45 kuopos 
veikimo. Kuopos susirinki
mas įvyko 30 d. sausio, pas 
dd. Tashalius. Susirinkime 
dalyvavo nemažai narių, 
taipgi ir svečių - turistų, 
daryta ir gerų nutarimų 
darbininkijos labo.

Pirmiausiai buvo skaitytas 
laiškas nuo dienraščio Laisvės, 
kas dėl suvažiavimo. Kadan
gi suvažiavimas įvyko tą pačią 
dieną, tai žinojome, kad mūsų 
sveikinimas negali pasiekti, i 
bet finansinė parama Laisvei . 
yra reikalinga apvalius metus. , 
Todėl, kaip kuopos nariai, i 
taip ir svečiai aukavo po do- į 
lerį, kitą dienraščio reikalams, i 
Vardai bus pasiųsti su auko
mis.

o

Kitas atsišaukimas buvo 
nuo Civilių Teisių Gynimo 
Kongreso. Visi suprato rei

kalą remti, nes teišmas prieš 
1 1-ką Amerikos liaudies va
dų yra tik pradžia generalio 
puolimo 
Nutarta 
svarbiam

ant darbininkijos.
paaukoti $10 tam

Toliau 
nutarta 
dienraščio Vilnies, dėl jo ba- 
zaro . Eilė moterų pasižadė
jo savo rankų darbo gražių 
dalykėlių pasiųsti bazarui-, o 
iš kuopos paaukoti didelę dė
žę cjtrinių vaisių.

Smagu, kad mūsų kuopa 
nuolatos auga, veik kiekviena
me susirinkime prisirašo nau
jų narių, arba atsikelia iš ki-. 
tų kuopų. Taip ir šiame susi
rinkime atsikėlė labai malo
nūs draugai Simanavičiai iš 
Hartfordo ir Antanas Du Iškiš 
iš New Jersey valstijos. Sma- 

mūsų mieste apsistojo
Grabįikai iš Detroi- 
apsišvietę ir malonūs 
ketino persikelti j

besvarstant reikalus 
pasidarbuoti ir dėl

Philadelphia, Pa Hartford, Conn.

ra kartu
Simanas.

gu, kad 
draugai 
to. Jie 
žmonės

K TELEPHONE
STAGG 2-5013
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MATTHEW P. BALLAS
§
I
(c

mūsų kuopą Ir apsigyventi 
mūsų mieste. Būtų malonu, 
kad ir daugiau 'tokių draugų 
susilauktume iš šiaurinių vals
tijų.

Malonus draugas J. Sima
nas, iš Clevelando šią žiemą 
nėra su mumis, bet jo gyveni
mo drauge Evutė y 
su mumis. Drg. J.
sveikino mūsų kuopą laiškeliu 
su gerais linkėjimais.
nuo savęs linki Simanui svei
katos ir laimes.

Girdėti, kad vietos lietuviai 
ir turistai pageidauja, kad 
kuopa dažniau surengtų tokių 
piknikų, kaip jau porą turėjo
me. Mat, tai yra proga vie
tos lietuviams ir turistams su
sitikti, pasikalbėti, susipažinti. 
Mes, fioi idiškiai, esame lai
mingi, kad neturime žiemos ir 
galirhe rengti piknikus, valgy
ti tyrame ir šiltame lauko ore.

Todėl, LLD 45 kuopa vėl 
rengia pikniką, sekmadienį, 
20 d. \asario, ten pat pas dd. 
Elenutę ir Jurgutį Bernotus 
jų gražiame ūkyje, netoli U. 
S., kelio No 41, už Tampa* 
Kviečiame atsilankyti, kaip 
vietos lietuvius, taip ir turis
tus. Pereitame piknike daly
vavo dvi sesutės iš Miami 
miesto — Eva Granas ir P. 
Simen, taipgi dar vienas vai
kinas. Būtų gerai, kad ir 
daugiau miamiečių atsilanky
tų pas mus. Turėsime muzi
ką, skanių valgių ir gėrimų.

Natalia.

Kuopa

do! erių sėjama 
pasaulio 
pat, dėl

jauni žmonės
sveikatą page-
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(BIELIAUSKAS)' LAISNIUOTAS GRABORIUS
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
(Laisniuotas Balsamuotojas)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintai ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
♦ Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

»

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

(Kampas 68lh St.) I •
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,

telefonuokite: • (
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

po 
da-
ne-

Gerb. Laisvės Redakcija!
Prašau atsakyti, kiek vi

so pasaulyje gyvena žmo
nių? M. ^Sinkevičius.v

Atsakymas:
Paktų knyga “The World 

Almanac” už 1949 metus 
paduoda, kad viso pasaulyje 
gyvena 2.264.40(9.447 žmo
nių. zv

Tikrumoj, iki paskutinio 
žmogaus niekas negali su
skaityti, nes kas valanda 
nauji žfrionės gema, o seni 
miršta. Prie to, dar yra at
silikusių pasaulyje kraštų, 
kur gyventojų surašinėjimo 
arba nėra, arba tik pavir
šutiniai jis atliekamas.

Varšava. — Naujai pas
kirtas Lenkijos katalikų 
galva arkivyskupas Stefan 
Wyszynski žadėjo nepoli- 
tikieriauti.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus ,

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue t
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Gerų Žmonių Geri Darbai
Yra žmonių ir buvo žmo

nių, kurie sukūrė ka nors nau- 4. z t.

dingo, gražaus, gero dėl žmo
nijos. Apie juos mes kalba
me, istoriniuose užrašuose 
daug prirašyta apie jų dar
bus. Per šimtmečius minimi 
jų vardai ir gėrimės jų atlik
tais darbais.

Philadelphijos lietdvių tar
pe vis dar randasi nemažas 
būrys tokių geradarių. Jei 
paimtum laikotarpį bent 20 
metų ir peržvelgtum smulk
menas pažangaus darbavimo
si kultūrai, apšvietai, rėmimui 
spaudos, šelpimui streikuojan
čių' del geresnės ateities, rė
mimui politinių kalinių, karė 
nukentėjusių ir tt., surinktum 
į būrį visus tuos draugus ir 
drauges geradė.jus, tai būtų 
daug žinomų; ir jei aprašy
tum jų vardus, būtų didelis 
raštas. Man tas neįmanoma.

Aš tik priminsiu mažą atsi
tikimėlį. Gyventum kur už 
jūrų-marių. negi tikėtum, kad 
garbingoje Amerikoje randasi 
žmonių, kurių ekonominė pa
dėtis labai sunki, čia Marša
lo Planas, čia milijonais ir bi
lijonais
tolimiausias 
lis. O čia 
datek liaus, 
negali savo
rinti! Daktarams reikia pi
nigų, vaistams pinigų, ligoni
nėn neįkelsi kojos, kol neuž
tikrinsi, kąd apsimokėsi jų nu
statytą kainą!

Štai pas mus pažangios 
draugės Akulaitienės sunesvei- 
kavo dukrelė. Per ketvertą 
metų daktarai taip iščiulpė 
išteklių, kad gydytis neįmano
ma. O gydytojai pataria, kad 
jai padarytų dar vieną ope
raciją, tai gal pagerėtų.

čia mūsų geradarės draugės 
sumanė, kad pagelbėti nors 
kiek. ALŪLD 10 kuopa pa
rinko porą draugių, kad ‘ką 
tokio padarius. Jos sumanė 
surengti vakarėlį. Atsišaukė 
į tuos pačius nuolatinius ge
radarius per dienraštį Laisvę. 
Susirinko nemažas būrys. Už
kandžiavo. Liks pelno nuo 
užkandžių, tuom pat tarpu 
sumanė rinkliavėlę. 'Susirin
kę pareiškė prijautimą seka
mai. Po $1 aukavo: J. Mar
tin, Mačiūnienė, A. Zigman- 
tavičienė, J. Ivanauskas, A. 
Pranaitis, Vikalna, Vaškienė, 
Lastauskas, Al. Merkis, V. 
Mačis, Statkus, J. Balinskas, 
V. Šapranauskas, R. Merkis, 
J. Gaspariūnas, J. Juknas, ir 
R. Juknienė, B. Jatulis ir A. 
Pildžius. Po 50 centų: A. 
Valančius, W. Scotch, Jone- 
'iene, Samulionis, Stankūnie
nė ,V. Urbienė ir J. Kižaus- 
kas. Viso $23,05.

čia tik mažytė dalelė iš 
daugelio mūs nuolatinių gera
darių ! O sumanytojos buvo 
draugės. šapranauskienė ir 
šaulinskienė.

Iš Laisvės Choro Susirinkimo
* Laisvės Choro susirinkimas 

įvyko 27 d. sausio. Išrinkta 
■choro valdyba 1949 metami. 
Pirmininko vietą užėmė J. Ta
mošaitis (Thomas), finansų 
raštininkas — J. Kazlauskas, 
užrašų raštiipnkė — M. Mule- 
rankienė ir iždininkė —- O. 
Giraitienė. Išrinktos ir įvai
rios komisijos.

Koncerto komisija raporta
vo, kad metinis koncertas at
sibus sekmadienį, 13 d. vasa
rio, Lietuvių Kliubo Svetainė
je, 227 Lawrence St. Pra
džia 2:30 vai. po pietų. Tar
pe' kitų dainininkų, dalyvaus 
Emilija Jeskevičiūtė iš Brook- 
lyno, kuri dar pirmu; kartu 
Hartforde pasirodys. Man 
teko girdėti ją dainuojant 
Bostone, tai puiki dainininkė.

Dalyvaus su komiškomis 
dainomis Ig. Kubiliūnas iš So. 
Bostono. Laisvės Choras prie K 
šio koncerto gerai rengiasi ir 
dainuos daug naujų dainų, 
kaip lietuvių, taip ir anglų 
kalboje. Reiškia, programa 
bus puiki.

Nutarta paaukoti $5 dėl ko
vos prieš vaikų paralyžių. 
Taipgi paaukota $15 gynimui 
civilių teisių mūsų šalyje. 
Reiškia, Laisvės Choras ne 
vien pasirodo su dainomis, bet 
ir prisideda prie prakilnių' 
darbų ir kovų.

Taipgi nutarta pasveikinti 
dienraštį Laisvę su $5 proga 
jo sukakties 30-ties metų. 
Kaip žinome, dienraštis pasi- 
tarna'uja lietuvių organizaci
joms, kartu ir mūsų chorui, 
garsindamas parengimus, susi
rinkimus ir kitas sueigas bei 
pateikdamas įvairių žinių.

Meno Sąjungos ir apskrities 
reikaluose plačiai kalbėta. 
Nariai išreiškė pageidavimą, 
kad būtų sušaukta konferenci
ja rytinėje šalies dalyje, New 
York o ar New Jersey vals
tijose ir aptarta meno reika
lai. Korespondentas.

moterį ir dabar dirba už $20 
kaipo klerkas British Admi* 
ralty’joj.

Kun. Tįmothy Coakley su
prato, kad nėra to pasakiško
jo "užgrabinio d^ngąus, kurį 
visiems* kunigija siūlo, o patys 
bėga nuo jo kuo toliausiai.

(Ištrauka iš Lewiston-Au- 
burn Daily Sun, sausio 21, 
1949 m. A. -K. A.

laike mūsų tėvo Šermenų, 
taipgi dėkojame už prisiunti- 
mą gražių gėlių! Ypatingai 
tariame padėką Uršulei ir Da
nieliui Yaitoniams iš Auburn, 
Me., kurie atvežė daug gražių 
gėlių. Visiems, kas vienaip 
ar kitaip prisidėjo su patar
navimu, tariame širdingai 
ačiū. ’ V. Fadgalskis.

Lewiston - Auburn, Me.

Mexico, Me.
. Niekados pirmiau pas mus 
tiek daug lietuvių nemirė vie
nais metais, kaip /1948. Mirė 
net 10 asmenų. Gi 1649 m. 
mirtis. jau padarė vėl gerą 
pradžią, nes mirė keturi lie- 
tuvjai. Reiškia, mūsų tautie
čių eilės žymiai mažinasi.

1948 metais mirė: Barniš- 
kis, Zaika, Yvanavičia, Jonai
tis,' Stelmokas, Staponas, Pe
trikas, Kairys ii‘ Kazukas. 
1919 metais mirė Kazla, 
Venckus, Vaznienė ir Gali- 
nauskas.

Sausio 15 d. mirė Pranciš
kus Venckus, sulaukęs 81 me
tų amžiaus. Iš Lietuvos at
važiavo į Ameriką 1902 me
tais. Lietuvoj turi seserį — 
Vincentą Venckaitę, o Ame
rikoj du brolius — Juozupą ir 
Povilą. Ražant šiuos .žodžius, 
Povilas sunkiai serga, randasi 
Rumford o ligoninėje.

Pranciškus paliko tris du
kras, visos ženotos, ir penkis 
anūkus. Velionio žmona mi
rė .penki metai atgal. Velio
nis kelis metus nesveikavo, tai 
jį prižiūrėjo vyriausia dukra 
iki pat mirties. Velionis 3 d. 
lapkričio buvo pasidavęs 
operacijai, o 15 d. sausio mi
rė. Jis 1943 metais pasipir- 
ko lietuvių kapinėse žemės 
plotą (lotą), ten tapo ir pa
laidotas, greta jo žmonos.

Velionis buvo laisvas nuo 
religijos, todėl sakydavo, kad 
jį laisvai ir palaidotų, kaip jis 
palaidojo savo žmoną. Jo pra
šymą išpildėm. Jo kūnas il
sisi Lietuvių Laisvose Kapinė- 
.se. ;

Mes, Vaclovas ir Marijona 
Padgalskiai, širdingai dėkoja
me visiems giminėms ir drau
gams, kurie mums pagelbėjo

Dar artinasi daugiau įdo
mių- sueigų. 20 dienų vasa
rio Lyros Choras rengia pui
kų vakaruką, daug ką žada ir 
verta atsilankyti; įvyks rusų 
name, 735 Fairmount Avė.

Vasario 27 Moterų K Ii ubas 
ten pat žada turėti smagų va
karėlį. Verta ir ten būti, nes 
moterys ištikrųjų atlieka daug 
ir vertingų darbų. Neseniai 
įvykino “Pergalės” perstaty
mą, o dabar, girdėti, rengiasi 
prie kito svarbaus veikalo 
perstatymo, su vietinėmis spė
komis. į

Na, darbuokitčs, sesutės. 
Gerų pasekmių!

D. Berželis.
------ ---- , _ A_ _ , ........ r

LDS Metinis Susirinkimas
Sausio 8 d. atsibuvo LDS 

45 kuopos metinis susirinki
mas pas "draugus J. M. Ta
mošiūnus. Kaip ir visada, na
riai į/susirinkimą pribuvo be
veik visi. Kuopos sekretorė 
atidarė susirinkimą su Naujų 
Metų geriausiais linkėjimais. 
Taipgi pagerbėme mirusį narį 
atsistojimu.

Paskui sekė protokolo skai
tymas. R. Šileikienė išdavė 
finansų raportą už visus me
tus. Mėnesinių mokesčių į 
centrą pasiųsta $240.78, kuo
pos reikalams per metus iš
mokėta $13.15, pas iždininką 
ant rankų liekasi $84.29. Pro
tokolo raštininkės raportas 
priimtas. Narių stovis kuopo
je geras, ir kiek esame narių, 
visi gerai mokasi.

Valdybos rinkimuose pirmi
ninku išrinktas K. Steponaitis, 
kiti valdybos nariai likosi tie 
patys.

Turime du ligonius—F. Ap
šegą ir A. Liaudanskienę. Lin
kėtina abiems ligoniams grei
to pasveikimo,

★ ★ ★ ‘ 
Katalikų Kunigas dėl meilės 

Metė Kunigystę
Londonas, sausio 20 (AP).- 

Per 12-ką metų iškunigavęs, 
kun. Timothy Coakley padėjo

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kintiems Lietuvos žmonėms, 
kurių daug yra katalikų ?

Užuot grįžęs gimtojon šalin 
ir išvien su kitais lietuvių 
tautos sūnumis ir dukromis 
stojęs kūrybiniu darban, Kru
pavičius susidėjo su visokiais 
lietuvių tautos priešais ir su 
jais išvien dirba! Jis dirba 
už grąžinimą Lietuvon smeto- 
nizmo!

Šmeiždamas Lietuvą, jis da
ro viską, kad išprovokavus 
naują karą.

Jis ir jo šalininkai savo lū
kesius remia pranašaujamuo
ju karo siaubu, atomo bom
ba.

Visa tai rodo, jog Krupavi
čius nedirbo nuoširdžiai lietu
vių tautai nei 1940 metais, 
kaip rašo- Draugas. Jis dirbo 
jėzujitiškai: viešai pataikavo 
tarybinei vyriausybei, o slap
tai — kaip žmonės sako, — 
“velnią mistino.”

Tų davinių šviesoje, šian
dien Krupavičius, atvykęs A- 
merikon, dedasi karštu lietu
vių tautos patrijotu.

Ar gi tai nėra jėzujitiška 
politika? |

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kp. susirinkimas įvyks va
sario 9 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Visi nariai esate kviečiami da
lyvauti susirinkime, pasimokėkite 
duokles N’ dalyvaukite visuose tari
muose. Su 1949 m. prasidėjo vajus 
gavimui naujų narių, tad prašome 
pasidarbuoti gavime naujų narių mū
sų kuopon įrašyti.—P. Walantienė, 
sekr. (30-31)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 9 d. vasario (Feb.), po 
num. 408 Court St., 8 vai. vak. 
Malonėkite dalyvauti, bus svarbių 
reikalų aptąvti. — Sekr. B. W.

(31-32)
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GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled.....................$5?.50

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl 

ViduržUminio 
Nupiginimo

2121
APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S 

Jewelry Store
Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug 

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

I T P T O Grand St., Brooklyn 
jLj JL > JL 1 1 arti Graham Avenue

Medina Grūmoja Nauja By
la Komunistų Vadams 
New York. — Teisėjas 

Medina grūmojo antra byla 
teisiamiems komunistų va
dams už tai, kad yra sklei
džiami lapeliai, kurie kriti
kuoja vienpusiškų teismo, 
vedimų prieš komunistus. 
Pasak Medinos, tie Lapeliai 
“paniekina teismų.”

į šalį Romos katalikų kuni
gystę, kad vesti merginą, 23 
metų amžiaus, taipgi kata-li-j 
kę, Miss Patricia Mary Ball.' 
Jis pamylėjo ją bekunigauda
mas per pastaruosius 4-rius 
metus Our Lady of Lourdes 
bažnyčioje, Swansea. Apsive
dė paimdami civilį šliūbą 
Kensington’o Registracijos 
Office. - Abu jaunavedžiai 
linksmi ir pilni vilties, pasi
rinko laisvą kelią į ateitį.

Kunigas Timothy Coakley, 
35 metų amžiaus, buvęs armi
jos kapelionas per 12-ką me
tų. Jis paliko bažnyčią ir vi
sus šventuosius, pasirfhko sau 
šeimynišką gyvenimą. Vedė

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū- : 
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 

?nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTU SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)- Pirm., Vasario 7, 1949

F. W. Shalins
. (SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkvvąy

WOODHAVEN, N. Y. 
t 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai, 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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Pasveikino Sugrįžusią 
Iš Atostogų

Brooklyniečiams Yra Proga 
Išrinkti Gerą Atstovę

I

Sužinojusios, kad Katrina 
Petrikienė jau parvyko iš ato
stogų Floridoje, būrys mote
rų, Lietuvių Moterų Apšvie
tus Klubo narių, susitarė ją 
pasveikinti ir ta pačia proga 
išgirsti, ką ji matė, ką gir
dėjo Floridoje. Mat, greta 
pareigų-pareigėlių kitoms or
ganizacijoms, K. Petrikienė 
jau eilė metų eina mūsų klubo 
pirmininkės pareigas.

Sueigėlei gerą ir greitą pro
gą sudarė Albina Mikalaus, 
suteikdama vietą savo name, 
East New Yorke, taipgi pati 
pagamindama rožėmis dengia 
iškilmingą pyragą ir kitų vai
šių. — Sugrįžxusiai iš žydinčių 
kraštų turi būti su gėlėmis,— 
aprokavo d. Mikalaus. Ir at
ėjo nešinos vaišėmis Olga 
Reinhardt iš Ridgewoodo, Ro
žė Laukaitienė iš Maspetho 
(ir, gal, tūlos kitos—neteko 
gaspadiriės atsiklausti).

Pobūvėlyje privatiškame bu
te, aišku, iniciatorės negalėjo 
sukviesti visų, bet turėta (ne
oficiali) atstovybė veik iš vi
sų. B r o o k 1 y n o d a 1 i ų.

Sėdint prie puošnaus stalo, 
varde visų dalyvių garbės 
viešniai įteikta ir nedidelė do
vanėlė kaipo parodymas, kad 
jos darbus klubietės įvertina, 
jos sugrįžtančios laukė.

Oficialės kalbų programos 
čia nebuvo, tačiau tarp sma
gių lengvo pobūdžio pašnekė
siu bent porą desėtkų sykių 
bėgiu vakaro iškilo artėjan
čio Laisvės bazaro klausimas, 
kalbos apie tai, ko jame pa
geidaujame, ko tikimės. Cen
tru to visko buvo turėsimais 
moterų stalas.

K. Petrikienė pateikė vieną 
ypatingą pasiūlymą-dovaną— 
mes išleisime, o jinai ant uŽ- 

• sakymo pasiųs suknelę tokio 
dydžio, iš tokios medžiagos ir 
tokio styliaus, kokį tos dova
nos gavėja pasirinks. Kadan
gi jinai yra ekspertė brangių 
suknelių styliuotoja, siuvėja, 

skaitoma dide-

Apšmugeliavo Savo 
Gerus Draugus

t

Staiga Mirė JotautasAreštavo Paskolų 
Davėjus šeštadienio rytą, vasario 5- 

tą, staiga mirė K. Jotautas, 
gyvenęs Union Ave., Willi- 
amsburgo sekcijoje. Jis atsi
kėlė tą rytą sveikas ir išėjo i 
gatvę. Po trumpo laiko po
licija pranešė į namus, kad 
Kazį Jotautą rado negyvą ant 
gatvės.

Kokia mirties priežastis, kol 
kas tebebuvo mums nežinoma.

Daugelis klausinėja, kas at
sitiko su E. New Yorku ir 
Richmond Ilill’u, kad perei
tais metais nerengėme savo 
tradicines metines vakarienės. 
Priežasčių neaiškinsimo, bot 
pranešame, kad mūsų tradici
ne vakarienė ’ įvyksta vasario 
19-tą dieną, Kultūriniame 
Centre. Rengia abidvi kuopos 
— Literatūros Draugijos ir 
Liet. Daro. Susivienijimo. To- i 
dėl, pasistengiate tuojau ti- ! 
kietus įsigyti. Jų galima gau- j 
ti pas kuopų narius, kol dar | 
n e u ž d ary tas p ard a v i n ė j i m as.

šių metų vakarienė bus to- I 
kia pat, kaip ir pereitosios.

Gaspadinės ir darbininkai, 
ne’pamirškite, kad susirinki
mas ivyks vasario 14 d., 8 vai- | 
vakare, Kultūriniame Centre, i

Visi tikietų platintojai pa- j 
sistengkite pranešti iki vasa- I 
l'io 14 d., kiek tikietų turite į 
išpardavę, nes komisija turi i 
apskaičiuoti,, dėl kiek žmonių ' 
reikės maisto pagaminti.

V. Paukštys.
P. S.—Williamsburgo drau

gai galite tikietus užsisakyti 
per J. Kuodi, “Laisvėje.”

Slaptoji policija New Yorke 
areštavo du brolius William 
ir John Benderius iš Hobo
ken. Juos kaltina, kad jie 
teikdavę laivakroviams pasko
las nuo 10 iki šimto dolerių, 
už tas paskolas išlupdami po 
10 nuošimčių per savaitę pa
lūkanų.

Užtikrinimui, kad jie galės 
atsiimti paskolą ir palūkanas, 
jie paimdavo iš laivakrovio jo 
ženkleli, kurį nusinešus Į raš
tinę jam išmoka algą. Jie 
patys paimdavo prasiskolinu
sio algą ir iš jos atsiimdavo 
viską, ko jiems reikėjo.

Pas vieną areštuotųjų radę 
9 algos vokelius, 7 algoms 
gauti ženklelius ir 55 asmenų 
sąrašą.

Iki kokio purvo gali 
bristi žmogus už dolerį ir ko
kiu raistan jis gali įbraidin- 
ti net savo goriausius drau
gus !

Bronx apskrities teismabu- 
tyje buvo teisiamas vienas 
toks mūsų dolerinės sistemos 
išdavas Bernard Striar, 24 
metų, buvęs mūsų orlaivyne 
leitenantu. Jis ryžęsis grei
tai pralobti — tas labai gar
binga, einant mūsiškės siste
mos goriausiomis tradicijomis. 
Tik jis vartojęs ne visai už
girius būdus, tad tapo nu
teistas 5 iki. 10 metų kalėti.

Striar pasiskelbęs galįs ne- 
legališkame turguje (gray 
market) gauti plieno po 4 
ir pusę cento svarą, o parduo
dant gauti po 12 ir pusę cen
tų už svarą. Tai prekybai jis 
pirmiausiai paprašęs pinigų iš 
savo geriausių draugų ir lie
pęs niekam nesakyti. Ir taip 
per tūlą- laiką nuo vienų im
damas. kitam vis atidavinė- 
jęs su tuo “dideliu pelnu” iki 
žinios apie “aukso mainas” 
čia pat Bronx, su pastaba 
“tik niekam nesakyk,” paskli
do po visą miestą ir toli po 
užmiesčius. Kiekvienas suži
nojęs apie tai veržėsi įduoti 
savo pinigus ir pašnabždėti į 
ausi savo draugui. Arba dar 
geriau—iš draugo pasiskolinti 
■pinigus ir pats investuoti į to
ki pelningą bizni.

Tuo tarpu tūli jau pradėjo 
per ilgai laukti pelno ir nu
žiūrėti, kad čia kas nors atsi
duoda bloguoju. Nelaukdami, 
kol ateis pelnai, pradėjo ieš
koti savo investmentų. Sura
do Striar. jį areštuodino. Po
licija iš jo išgavuši prisipa
žinimą, kad jis tuo būdu su
rinkęs iš savo geriausių drau
gų (o tie iš savo geriausių) 
apie' 250 tūkstančių dolerių. 
Bet tų pinigų nerado. Nuteis
tasis- sakosi neturįs ii’ gana. 
Spėlioja, kad jis pinigus kur 
paslėpęs, tikėdamasis jais pa
sinaudoti po išėjimo iš kalėji
mo.

kalbas salėse, per radiją, rašė 
spaudai už ALP kandidatus.

Pati dar tik pirmu kartu 
savo gyvenime kandidatuoja 
valstybinėms pareigoms.

Kaip kaliforniečiai didžiuo
jasi pasiuntę į kongresą žymią 
demokratę Mrs. Douglas, taip 
newyorkieciai turėtume kuo, 
didžiuotis, jeigu Brooklyno 7- 
sis Kongresinis Distriktas, jo 
piliečiai, pasiųstume į Wash- 
ingtoną kongresan savo atsto
ve žymią visuomenininke Mrs. 
Minneola Ingersoll.

Moterys ir bendrai biednuo- 
menė turėtų ypatingo džiaugs
mo, nes Mrs. Ingersoll visuo
met domėjosi ir dabar yra pa
sižadėjusi kovoti už 
rovę ir mokslą, Už 
tuves darbininkų 
Yra nare ir veikėja 
ganizacijų 
skyriuose,
kais ir motinomis, nes jai pa
čiai, motinai 9 metų sūnelio 
ir 4 metų dukrytės, tie reika
lai randasi širdyje ir mintyje.

Ingersoll’iai gyvena 57 
Gates Ave.

Išsikirpkite šią informaciją 
šiandien, turėkite visur su sa
vimi, kad patys atsimintumėt 
balsuoti (kurie gyvenate tame 
7-me distrikte) ir paragintu
mėte kitus balsuoti šio mė
nesio (Feb.) 15-tą ir balsuoti 
už Mrs. Ingersoll.
Ir New Yorke Ta Dieną 

Rinkimai

Ne\v Yorko miestas paskel
bė ieškąs auklėtojų vaikams, 
kurių nenori - negali atiduoti 
isūnint£ Už 
valgi mokėsią 
$55 mėnesiui, 
metų po $50.
d i k a l i šk a p ri ežiu ra—e k str a.

jų priežiūrą ir 
už mažiukus po 
už vyresnius 2 
Drabužiai, me-

Mrs. Minneola Ingersoll — 
nepaprastų gabumų ir ryžtin
gumo žmogus, su didžių dar
bų praeitimi, yra išstatyta 
Amerikos Darbo Partijos — 
Progresyvių kandidatu į kon- 
gresmanus iš Brooklyno 7-to 
kongresinio distrikto. 
kongresmaną 
Delaney.

Specialiai 
vasario (šio

Septintas
triktas apima veik visą centra- 
linį Brooklyną ir jo apylin
kes pavandeniu iki Williams- 
burgo-Greenpointės vakarinio 
krašto.

Mrs. Ingersoll, motina dvie
jų vaikų, yra žmona žymaus 
visuomenininko Jeremiah 
Crary Ingersoll (jo tėvas Ray
mond V. Ingersoll buvo 
Brooklyno prezidentu), yra 
vienu iš vyriausių vadų Henry 
A. Wallace’o Progresyvių 
Partijoje.

Gimtisi Montgomery, Ala
bama, 1913 metais, Mrs. In
gersoll pirmuosius 20 metų 
praleido Alabamoje, ten išė
jo pradinį mokslą ir kolegiją, 
pasiruošdama visuomeniškai 
tarnybai, kurią jinai jau prak
tikavo ir mokykloje. Pati te- 
besimokindama, ji mokė bap
tistų šventadieninėje moky
kloje.

Chicagoje, 1935 metais, ji 
susivedė su Ingersoll’u ir abu 
su vyru dirbo didžiajame plie
no darbininkus organizuoti 
vajuje. Jinai buvo pirmoji 
moteris Philip Murray’o šta
be. Jai buvo pavesta suorga
nizuoti plieno darbininkų mo
teris į unijas pagalbines 
(auxiliaries) Chicagoje ir Ga
ry su apylinkėmis. Vėliau ji 
pagelbėjo vyrui paskubusios 
visuomeniškos įstaigos Hull 
House vedime, veikliai daly
vavo pilietiniuose veiksmuose, 
sekretoriavo Piliečių Komite
tu^ už Pakankamą 
Uą Priežiūrą.

Laike karo, jos 
naujant pirmuoju
tankistų batalione su 'generolo 
Hodges pirmąja armija Euro
poje, Mrs. Ingersoll veikė Ci
viliniame Apsigynime.

Po karo, juodu sugrįžo 
Brooklynan. Mr. Ingersoll’ 
pradėjo leisti Salute žurnalą, 
o Mrs. Ingersoll veikti pilieti
niais reikalais. Ji pagelbėjo 
Įkurti ir buvo pirmininke A- 
merikos Progresyvių Piliečių 
ferooklyne-New Yorke iki tos 
organizacijos susijungimo su 
American Labor Party, o po 
to veikia Progresyvių Partijo
je. Laike rinkimų sakė pra-

Gavęs 3 naujus auto nupi
gintomis kainomis ir $3,050 
pinigais už 'išnuomojimą 
apartmentų, real estate 
mos savininkas Abraham 
Schwartz tapo nuteistas 
mokėti $3,500 pabaudos ir 
ribota laika kalėti. C *

fir- 
M. 
su- 
ne-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys pavieniui vyrui. Pageidauja
ma, kad būtų rimtas, gero būdo ir 
blaivininkas. * Gera 
Garu šildoma ir
Galima' naudoti virtuvę, 
te pirmadienį nuo 7 iki 
GE 8-7166 — klauskite 

(31-33)

Turgaviečių komisinierius 
Schulz sako,\kad mėsos, kai
nos nuleistos 'po kelis centus, 
bet kad vartotojams ir \tos 
kainos tebėra per aukštas. 
Brangesniems gabalams 
dar trūksta pirkėjų.

5 kambarių apartmcn- 
lubos po 6 kambarius 

neapšildomi. Geras 
Namas randasi 842

is

PARDAVIMAI
Parsiduoda 3 šeimynų namas, ant 

pirmo aukšto 
tas ir dvejos 
apartmentai, 
privažiavimas.
Glenmore Avė. Savininkas K. Simon 
gyvena 9439 85th Ave., Woodha
ven, N. Y. Tel. VI. 9-4946.

Vienas apartmentas 6 kambarių, 
ant vidurinių lubų tuščias. (31-32)

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

GERI PIETŪS!
Kada norite gėry piety, 

kreipkitės į

Primer Coffee Shop;
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

426 Lafayette St.- 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172transportacija. 
karštas vanduo. 

Skambinki- 
8 v. v. — 
Mary.

TONY’S

Valandos:

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Medikališ

Valandos:

ve-

BAR & GRILL

BEER & ALES

daiktų.

9

PAUKšTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

New Yorko Paramount
Rodo “My Own True Love. 

Ir yra veiksmai scenoje.

Telefonas
EVergreen 4-7729

vyrui tar- 
leitenantu

pat
An-
žy-

ti 
lentelę 1950 
taupyti metalą 
Sutaupysią $300,000.

Albanėjc vėl siūloma dary
ti k po vienį auto* leidimo 

metams tikslu 
ir * pinigais.

Brooklyn© Paramount♦
Dabar rodo “Live Today for 

Tomorrow” ir “The Countess 
of Monte Cristo.”

Rivoli Teatre
Ketvirtas mėnuo teberodo 

“The Snake Pit,” apie nelai
mingą pamišimo ligos auką.

FILMOS - TEATRAI

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

§ BROOKLYN K
| LABOR LYCEUM1
I DARBININKŲ ĮSTAIGA |

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-j| 
akietų. Vestuvių. Susirinkimų ir tt.^ 

k
M 
X 
« 
K

Victoria Teatre
Trylikta savaitė rodo “Jo

an of Arc.”

« Sales del Balių, Koncertų, 
|pdetų, Vestuvių, Susirinkimų
M " ” ' - - -----------S5,
y

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

32 Ten Eyck
Tel. EVergreen 4-8174

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui • esant 
padidinu tokioj 
xdydžio, kokio pa- ;; 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojū;; 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

kampas Broadway ir Stone Ave., ■■ 
prie-Chauncey St., B’way Lihe 

Tel. GLenmore 5-6191

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves

50

tad ši dovana 
lės vertės.

Daugelis kitų draugių taip
gi jau turi savo planus ba- 
zarui, o už vis daugiau mo
terų stalui. Greta kitko, nori
majam stalui kas vakaras tu
rėti ant išleidimo pyragų. Ir 
turėsime “grab bag,” kuri 
priduoda daug linksmybės.

Klubietė.

George Gastin, 25 metų, ta
po pašautas įbėgant į subway 
prie 87 th St. ir Park Ave., 
New Yorke. Jį kaltina api
plėšinėjime delicatessen krau
tuvių .

Manhattan e ta diena 
rinkimai vieno assemblymano, 
vieton išėjusio į teisėjus Da- 
vidsono. Manhattan’o 5-me 
Assembly Distrikte darbie- 
čiai pastatė kandidatu puikią 
moterį, ilgametę 
liaudies reikalus, 
dar jauną metais 
nette Rubinstein,

kovotoją už 
bet taip 
daktarę 

vienos
mios mokyklos vedėją.

Kas nori pažangių įstatymų 
ir linki progreso ir gerovės 
mūsų šaliai, tas turėtų pasi
darbuoti už išrinkimą Minne- 
olos Ingersoll į kongresmanus 
ir d-rės Annettes Rubinstein 
į assemblymanus. T—a.

Veteranas Nužudė 
Moteriškę ir Save

WALLANDER IŠVYKO 
FLORIDON

Pasitraukiąs iš policijos ko- 
inisionieriaus pareigų Arthur 
Wallander lėktuvu išvyko 
Floridon, žadėdamas “daug 
žaisti golfo, tenniso, taipgi pa
simaudyti.”

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. 

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.• 

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. .

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

’ Penktadieniais uždaryta

'/I Tr»T>*G D 4 O 411 GRAND STREETZjLrr o O Art Brooklyn, n. y.
Joseph Zeidat Jr„ prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

' DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Kare sužalotais nervais 
teranas Jose Santiago, 38 me
tų, New Yorke, nušovė savo 
dėdės žmoną, savo’ šeiminin
kę, ir pats nusišovė išėjęs ant 
apartmento stogo. Liko naš
laičiais du nušautosios kūdi
kiai.

Stanley Teatre 1
Kurie dar nematėte gra

žuolės “Symphony of Life,” 
paskubėkite. Paskutiniu kar
tu ją rodys antradienį, 8-tą. 
Tą vakarą pradės rodyti nau
ją Tarybų Sąjungos ‘ filmą 
“Secret- Agent.” , Anksti nu
ėjusieji tą vakarą turės pro
gą matyti abi—paskutiniu ir 
pirmu kariu rodomas filmas.

Roxy Teatre
Pradėjo rodyti “Yellow 

Sky.” Danny Kaye asmeni
niai dalyvauja scenoje.

Trys vyrai ir 17 metų jau* 
nuolis sulaikyti su džypsu, 
kuriame rado 100 vogtų kos
tiumų. Keturi šimtai tokių 
buvę išvogti iš Finlay. Hali 
Clothes, New Yorke. Suim
tuosius kaltina priėmime vog
tų

Peter Kayiskars

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

Peter
KAPISKAS

Swirl Cut
St

for

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Astor Teatre
Teberodo “^Enchantment,” 

ten esančią jau. 7-ta savaitė.

Embassy Teatruose
Trumpos žinių filmos iš dau

gelio pasaulio kraštų ir mūsų 
šalies miestų.

Bijou Teatre
Vis dar rodo technispalvę 

“The Red Shoes,” -turinčią di
delio pasisekimo.

Radio City Music 'Hali
Rodo komišką “A Letter to 

Three Wives.” Didžiojoje sce
noje — “Flying High.”

- Gubernatorius Dewey pa
siūlė pakelti valstijos taksus 
ant pajamų 46 su virš nuošim
čiais (66 2/3). Tuo pakėlimu 
surinktų $114,000,000 dau
giau.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Steven Augustine & Frank Sanko 

%

SAVININKAI 
' PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed ... or ba
by fine... hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE 
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
šymą.

Fashion 
Center

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankpmis- šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę 
malonumą, kuris.
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

GarHanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatyllfei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

240 Gržind Strefel
Hairdressers \ n li m y

For Appointmėnt Call EVergreen 4-2525
Mon. Tues., AVed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sa£. 9-6 P. M.

sutai-

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-PirTn., Vasario 7, 1949
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