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Pažangioji Amerikos lietu
viu visuomenė gerai pažįsta 
(iš jo darbu) Dr. Stasį Matu, 
laitį, — senąjį lietuvninką, il
gametį kovotoją dėl Lietuvos 
liaudies reikalu, literatą ir is
toriką.

Prieš karą Stasys Matulai
tis gyveno Minske — po 1926 
metu fašistinio smurto Lietu
voje jis išvyko T. Sąjungon,— 
kur .jis buvo Baltarusijos 
M oksl u A k ad e m i j os n a rys.
• Daugelis jojo draugu Ame
rikoje manė, jog Dr. Matu
laitis bus žuvęs karo liepsno
se, kaip žuvo teiksiančiai kitų 
T. Sąjungos piliečių.

O visokį T. Sąjungos priešai 
Amerikoje plepėjo, būk “Sta
linas Matulaitį likvidavo,” — 
kaip lengva nonsensus paple
pėti .’

Lietuvių tautos džiaugsmui, 
senelis Dr. Matulaitis yra gy
vas ir kukliai dirba mokslini i 
darbą Vilniuje!

★ ★ ★
Gruodžio mėnesio Vilniaus 

“Tiesoje” stebiu nuotrauką 
Lietuvos veteranų revoliucijo- 
nierių, — tų vyrų, kurie 1918 
metais dalyvavo Tarybų val
džios steigime Lietuvoje, ir 
kurie dar yra gyvi, sveiki ir 
po 30 metų dirba, kaip dirbę.

Jų tarpe ir Dr. Stasys Ma
tulaitis.

“Tiesos” redakcija pastebi, 
jog Matulaitis “1918 metais 
buvo Vilniaus universitetui at
gaivinti komisijos narys, da
bar—istorijos mokslu dakta
ras, Lietuvos TSR Mokslų A- 
kademijos Istorijos instituto 
vyriausias bendradarbis.”

★ ★ ★
Kadaise, būdamas Minske, • 

turėjau porą ilgokų pokalbių , 
su gerbiamuoju akademiku.

Jis jau tuomet buvo praži- ' 
lęs, bet atrodė labai gerai — j 
dar buvo tvirtas.

šiandien žiūriu, Dr. Matu- i 
laitis jau dikčiai praplikęs, vi
sas baltas baltutėlis, kaip žy
dinti obelis, ir jau. gerokai su
menkėjęs.

Metų našta* juk kiekvieną 
be gailesčio lenkia žemyn.

Spėju, jog Dr. Matulaitis 
bus apie 80 metų amžiaus.

Be abejojimo, kiekvienas 
pažangus amerikietis lietuvis 
linki jam dar ilgai gyventi 
ir dirbti savo tautai, lietuvių 
tautai, kuriai jis tiek daug ir 
per ilgą metų eilę ištikimai 
dirbo.

Dr. Matulaičio parašytoji 
“Lietuvių Tautos Istorija” dar 
vis geriausia Lietuvos istorija 
iš visų, kokios ligi šiol pasi
rodė.

Jo dviejuose tomuose knyga 
“Religija,” kurią išleido Liet. 
Literatūros Draugija, turi di
džiulės mokslinės vertės.

Matulaitis pradėjo rašyti 
prieš virš 50 metų. Jo raštai 
visuomet turėjo didelio pasise
kimo liaudyje.

★ ★ ★
Su pradžia šių metų Vilniu

je pradėjo išeidinėti naujas 
politinis-literatūrinis žurnalas 
“Švyturys.”

Jo atsakinguoju redakto
rium bus VI. Mozūriūnas, o 

/redakcinę kolegiją sudarys A. 
Gricius, T. Tilvytis, V. Jurkū
nas ir J. Karosas.

švyturio” mes dar nesame 
gavę, bet jis žada būti įdo
mus.

’ ★ ★ ★
-Tai už keleto dienų prasi

dės metinis dienraščio Laisvės 
bazaras.

Šiemet jis įvyks Lietuvių* 
Kultūriniame Centre — Li
berty Auditorijoje.

Prašome kiekvieną Brook ly
no ir apylinkės lietuvį atvyk
ti bazaran, pasisvečiuoti, pa
sižmonėti ir drauge, aišku, pa
dėti savo dienraščiui.

Kurie turite dovanėlių —
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VALDŽIA DAR NEPLANUOJA JOKIOS i
PAGALBOS MILIŪNAM BEDARBIU

—I________________________________________________

Lauksianti, iki Susidarys bent “5 Milionai Bedarbiu”

GEORGE WASHINGTON
,1

Washington. — Valdinių 
Darbo Statistikų galva Ew
an Clague pranešė, kad da
bar esama 3 milionai be
darbių ištisoje šalyje. Bet 
valdžia neplanuoja , jokių 
viešų pašalpinių darbų, kol 
bedarbių armija išaugs 
bent iki 4 ar 5 milionų, sa
kė Clague.

(Darbo unijų vadai skai
čiuoja, kad jau dabar yra 5 
milionai bedarbių, tik val-

I dininkai apeina tikrąjį jų 
skaičių.)

Clague, tarp kitko, paste
bėjo, kad paskutinį praei
tų metų mėnesį smarkiau 
sumažėjo civiliniai ' darbai, 
negu bet kada pirmiau tą 
patį mėnesį visoj Amerikos 
istorijoj.

Tuzinais tūkstančiu da- I C
i bar paleidinėjami automo- 
I bilių darbininkai, geležin- 
i keliečiai ir kt.

Vengrija Suėmė Slaptingą 
Popiežiaus Pasiuntinį

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų vyriausybė arešta
vo popiežiaus pasiuntinį 
vardu Moczi. Pas jį rado 
slaptą popiežiaus laišką, 
kuris ragina priešintis “ko
munistinei” valdžiai ir ne
daryt bažnytinės santaikos 
su ja. *

Jankiai Lavina Čiangui 
Armiją Formozoj

Šanghai, Kinija. •— Keli 
šimtai Amerikos oficierių 
ir saržentų muštruoja nau
ją Čiang Kai-Š'ekui tauti
ninkų armija Formozoj 
(Taiwane), didelėje saloje 
už 100 mylių nuo pačios Ki
nijos. Žadama ypač gerai 
tą armiją apginkluoti ame
rikiniais ginklais.

Pranešimas iš Šangha- 
jaus šeštadieni sakė: Jeigu 
kinų komunistai - liaudi
ninkai užims visą Kinijos 
sausžemį, tai tautininkai su 
amerikonų pagalba galėsią 
perkelt naująją savo armi
ją iš Formozos į pačią Ki
niją ir panaujint karą prieš 
komunistus.

Keršytojas Bombomis 
Sprogdino Namus

Beverly Hills, Calif. — 
Buvęs laivastatis Wm. J. 
Ward pakišo savo darytas 
bombas po trimis namais. 
Viena bomba apardė H. D. 
Hoverio namą, o kitas dvi 
policininkai “užgesino.”

Areštuotas Ward’as sa
kė, kad jis keršijo daktarui 
ir valdininkams, kurie su
stabdė jam atlyginimą už 
sužeidimą darbe. Jis rengė
si išsprogdinti dar 5 na
mus, kur gyvena nusikaltę 
jam žmonės.

Policija rado krūvą dina
mito Ward’o buveinėje.

Manoma, kad Wardas 
pamišęs.

Willow Run, Mich.—Kai
ser - Frazier automobilių 
korporacija uždarė savo 
fabriką, paleisdama 12,000 
darbininkų.

New York. — Pasmuko 
žemyn grūdų ir medvilnės 
v — •serai.

paaukokite, jei išgalite.
Bazaras prasidės vasario 25 

ir baigsis vasario 27 d.

Pasakoja, būk Partiza
nai Nulinčiave Jankį

I

Athėnai, Graikija. — A- 
merikonu oficieriai ir Grai
kijos monarcho - fašistai 
paskleidė paskalas, kad 
graikų partizanai, girdi, 
“linčiškai nužudę” ameri
koną pulkininką Seldeną R. 
Ednerį ir graiką lakūną,; 
kuomet jų lėktuvas nukri
tęs partizanų pusėn ties 
Karpenision miestu.

Partizanų radi jas tuo- i 
met pranešė, kad tas lėktu
vas tarnavo monarchistam 
mūšyje; todėl jie nušovė 
lėktuvą, su kuriuo žuvo ir 
jankių pulkininkas ir grai
kas fašistų lakūnas.

Išpūstos Gen. MacArthuro 
Pasakos apie Šnipus

Washington. — Pulki
ninkas George Eyster, ar
mijos žinių viršininkas, 
pripažino, kad generolo 
MacArthuro raportas per 
daug išpūtė pasakas apie 
“sovietinius šnipus” Japo
nijoj karo metu.

. Tas raportas, paskelbtas 
užpereitą savatię, apšmeižė 
amerikietę rašytoją Agnes 
Smedley ir tūlus kitus žmo
nes, apšaukdamas juos šni
pais.

Užuot pranešt tik fak
tus, MacArthuro raportas 
pripliaupė skystų išmislų, 
gąsdindamas Ameriką ne
va visuresančiais komunis
tiniais šnipais. — Tai ne
rimtas raportas, — sakė 
pulkininkas Eyster.

Smunka Francijos Biznis, 
Daugėja Bedarbiai

.. ■ .....u..

Paryžius. — Dar suma
žėjo Francijos dirbinių’iš
gabenimai į užsienį —trūk
sta pirkikų svetimose rin
kose. Valdžios iždas gilyn 
lenda į skolas. Užsidarinė
ja fabrikai, auga bedarbių 
armija.

Krautuvės garsina “iš
pardavimus nupigintomis 
kainomis”.

’ Laikraščiai skelbia, kad 
maistas ir kiti reikmenys 
nupigę 20 iki 50 nuošimčių.

Iš tikrųjų tik truputį at
pigo mėsa 4r kiti maisto 
produktai.

Baltimore. — Baltimore 
ir Ohio geležinkelio kompa
nija paleido dar 2,250 dar
bininkų.

F

Rytoj, vasario 22 dieną
Jurgio Washingtono gim
tadienis. Jurgis Washing- 
tonas gimė prieš 217 metų, 
o mirė prieš 150 metų.

Jurgis Washingtonas bu
vo ne tik pirmasis Jungti
nių Valstijų prezidentas, 
išrinktas sulyg nauja kon
stitucija, ■— jis buvo visų 
Amerikos revoliucinių gin

kluotų pajėgų vyriausias 
vadas. Jis vadovavo ano 
meto revoliucinei Amerikos 
armijai, kariaujančiai prieš 
britus imperialistus, už A- 
merikos nepriklausomybę.

Amerikos nepriklauso
mybė, atsiminkime, gimė 
revoliucinėje ugnyje. Ji gi
mė kovose su priešu, laikiu
siu Jungtines Valstijas sa
vo kolonija.

Kongresmanas Ragina Siųst
Amerikos Armiją Prieš
Graikijos Partizanus

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Char
les A. Eaton užklausė:

— Kodėl mes nepasiun- 
čiam savo armijos, kad iš
valytų Graikijos partiza
nus?

. Eatonas, republikonų va
das kongresmanų komisijoj 
užsieniniais reikalais, pa
reiškė :

— Anksčiau ar vėliau |

mes turėsime ką nors da
ryti Graikijoje. Nes jeigu 
tai]) bus, kaip iki šiol, tai 
partizanai pasiims paramą, 
kurią Amerika siunčia 
Graikijos valdžiai.

(Skaičiuojama, kad Jung. 
Valstijos jau nusiuntė 
Graikijos monarchistams a- 
pie 500 . milionų dolerių ka
rinės ir medžiaginės para
mos, pagal Trumano moky
mą prieš komunizmą.)

PHIIA. MAJORAS GRASINA 
VAŽIUOTĖS STREIKIERIAM

Philadelphia. — Miesto 
majoras Bernardas Samuel 
pasišaukė Mike Quill ir ki
tus važiuotės streiko vadus 
ir liepė taikytis su Phjla- 
delphijos Transportacijos 
kompanija. Majoras paste
bėjo, kad streikas “baisiai 
pūkio biznį ir gresia 
jum žmonių sveikatai.

Jau 10 dienu, kai 11,000 
streikierių sustabdė visus 
gatvekarius, auto - busus, 
požeminius geležinkelius ir 
“eleveiterius.”

Miesto valdyba skaičiuo
ja, kad streikas padaręs i- 
ki “$80,000,000” nuostolių 

ir kitiems biz-

IRUSIAI REIKALAUJA ĮSTATYMO, 
KURIS SMAUGTU DARBO UNIJAS
Šaukia Nepripažint Unijų, Varto! Teismų Indžionkšinus

Washington. — Naciona- 
lė Fabrikantų Sąjunga ir 
Jungtinių Valstijų Prekyb. 
Rūmas — trustinių kapita
listų lizdai — reikalavo ne 
tik palaikyt, bet griežtai 
paaštrint priešunijinį Taf- 
to - Hartley’o įsatymą.

Tų stambiojo kapitalo or
ganizacijų atstovai šaukė 
darbinį Senato komitetą 
“taisyt” Tafto - Hartley’o 
įstatymą sekamais pos
mais:

Nauja Druska Nunuo
dijo Bent 4 Žmones

/ ————

Chicago. — Bent 4 asme
nys įvairiose vietose mirė 
nuo naujos druskos, kuri 
buvo pardavinėjama var
dais “westsal”, “foodsal” ir 
“saltisalt”. Naujovinė dru
ska, be to, susirgdino daug 
žmonių.

Sveikatos valdyba Wa
shingtone dabar uždraudė 
tokios druskos pardavinėji
mą.

Paprasta valgomoji dru
ska yra junginys chloro ir 
natro (sodium), o minimos 
naujosios druskos yra su
darytos iš chloro ir lithiu- 
mo.

Amerika Gauna Daug Svar- 
! biu Metalų iš Sovietų
J ---------------------------*

Washington. — Bendra
sis kongresmanų - senato
rių komitetas ragino val
džią didinti karinių me
džiagų sandėlius. Sykiu ko
mitetas raportavo, jog A- 
merika perka pusę jai rei
kalingo chromo ir daugu
mą mangano iš Sovietų Są
jungos.

Metalai chromas ir tung-
stenąs yra vartojami plie
nui gerinti įvairiems kari
niams įrankiams.

Bijoma, kad Sovietai ne- 
: sustabdytų šių metalų A- 
; merikai, kuomet Amerikos 
I valdžia uždraudė pardavi- 
; net Sovietams mašinas ir 
1 techninius įrankius.

Kompanijos po Labdarybės 
Skraiste Šoka Taksus

Be jokio apribojimo var
to t teismų indžionkšinus- 
drausmes prieš streikus; * 
užgint samdytojams daryt 
sutartis, pilnai pripažįstan
čias uniją; užtikrint “lais
vę” neunijiniams darbinin
kams visur dirbti, nepai
sant jokios unijos; už
draust unijoms reikalautų 
kad kompanijos savo lė
šomis palaikytų sveikatos- 
gerovės fondus;' užgint 
samdytojams eiti į derybas 
su tokiomis unijomis, kurių 
visi viršininkai neprisieks, 
kad jie nėra komunistai ir 
kad atmeta bet kokius ry
šius su komunistiniu judė
jimu.

Valdžia siūlė atšaukt . 
Tafto - Hartley’o įstatymą 
ir su jos “pataisymais” at
gaivint unijinį Wagnerio į- 
statymą. Bet Trumano de
mokratai Kongrese iš tik
rųjų nekovoja, kad Tafto 
įstatymas butu panaikintas.

Perša Palikt Karinius 
Fabrikus Vokiečiam

Washington. — Bendras 
Senato ir Kongreso Atsto
vų Rūmo komitetas patarė 
palaikyt vakarinėje Vokie
tijoje didžiuosius fabrikus 
(tinkamus kariniams dar
bams). Vakarinė Vokietija 
yra užimta anglų - ameri
konu ir francūzu. v c.

Tas kongresinis komite
tas siūlo laužyti Amerikos,\ 
Anglijos, Sovietų Sąjungos 
ir Francijos sutartį dėl ka
rinių atpildų iš Vokietijos. 
Sutartis sakė, jog tokių fa
brikų mašinerija turi būti 
atiduota kaip dalis atlygi
nimo šalims, nukentėju
sioms nuo nacių karo.

Dedami Karo Dantys 
Atlanto Santarvei

Washington. — Amerin 
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson slaptai tarė
si su demokratais ir repub- 
likonais Senato vadais, 
kaip apeit tą Konstitucijos 
dėsnį, kuris sako, tiktai 
Kongresas tegali paskelbti ' 
kara.

Pranešama, kad susitarė 
prižadėt Šiaurinio Atlanto 
kraštams karinę talką, bet 
girdi, ne automatiškai, o 
dar paliekant pačiam Kon
gresui teisę skelbti karą... 
kad būtų ir “vilkas sotus 
ir avis čiela”.

Washington. — Republi- 
konas senatorius. Charles 
W. Tobey siūlė aprėžti va
dinamas korporacijų “lab
darybės bendroves”.

Korporacijos kas metai 
sudeda šimtus milionų do
lerių į tokias bendroves, 
kurios yra paliuosuotos nuo 
taksų.

Kapitalistai pasigarsini- 
mui skiria truputį tų pini
gų labdarybei, o daugumą 
pasilaiko sau. Taip jie ir 
nusuka dideles sumas tak
su valdžiai, v

pavo- pramonei 
nian^s.

O kuomet streikas “pa
vojingas sveikatai”, tai ma
joras gali atsišaukt į vals
tijos gubernatorių, kad at
siųstų kariūomenę, streikui 
laužyti.

Quill, CIO Važiuotės 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas, užreiškė daugmeni- 
škame streikierių pikiete:

— Kovosime dar kelias 
savaites arba net mėnesius, 
kad priverstumėm kompa
niją patenkinti mūsų reika
lavimą.

Streiko vadai reikalauja, 
jau tik 13 centų pakelti va
landinę .algą. Kompanija 
siūlo 7 centus priedo.

Cechai Sulaikė 3 Jankius 
Kaip Tariamus Šnipus

Praga. — Jau du mėne
siai, kaip čechoslovakų’po
licija suėmė du amerikonus 
kareivius ir vieną studen
tą, kurie iš Vokietijos per
ėjo į Čechoslovakiją.

Čechoslovakų valdžia į- 
taria juos kaip karinius 
šnipus ir juodosios rinkos 
smugelninkus.

Amerika kartotinai rei
kalavo paleist suimtuosius; 
sakė, kad jie per klaidą per
žengė sieną į Čechoslovaki
ją-

LAISVE šį antra
dienį NEIŠEIS — tai 
yra nacionale šventė — 
Jurgio Washingtono Die
na.

Įsakyta Areštuot Privačius 
Arklių ir šunų “Betų” 

Agentus Floridoj
Tallahassee, Fla. — Flo

ridos gubernatorius Fuller 
Warren įsakė areštuot vi
sus privačius agentus, ku
rie renka “betus” arklių ir 
šunų lenktynėms. Mat, pati 
Floridos valstija ima sau 8 
nuošimčius taksų nuo 
šųjų “betų” dėl tokių 
tyhių.

vie 
lenk

I
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Bulgarija Duoda Pavyzdį.
New Yorko Timeso korespondentas Sofijoj praneša 

savo laikraščiui apie Bulgarijos vyriausybės siekimąsi 
suderinti valstybinius reikalus su religiniais arba prie
šingai. 1

Užsienio reikalų ministras Kolarovas įteikė šalies sei
mui projektą naujam įstatymui, reguliuojančiam tikybi
nius reikalus Bulgarijoje.

Pagal tą įstatymą, Bulgarija uždraus visokioms reli- i 
gijų sektoms palaikyti ryšius (be vyriausybės leidimo ir Į 
žinios) su kitomis religinėmis organizacijomis, veikian
čiomis užsienyj. Nebus leidžiama Bulgarijoj veikti nei 
misijoms, palaikomoms užsienio įstaigų.

Visokios Bulgarijoje esamosios tikybos —- stačiatikių,! 
mahometonų, katalikų (pastarųjų ten yra mažiausia) —i 
turi pilną laisvę Bulgarijoje veikti, bet jos neprivalo be! 
vyriausybės leidimo imtis įsakymų iš kitų kraštų; jos! 
privalo būti visų pirmiausiai bulgariškos religijos, o nei 
užsieninės ir ne užsieniui tarnaujančios.

Menama, jog parlamentas šį bilių priims ir jis neuž-J 
ilgo bus įstatymas. O jeigu taip bus, tai-Bulgarijoje vei-į 
kiančioš religijos bus priverstos prie jo taikytis, o jei josi 
taikysis, tai Bulgarijoje, aišku, neatsiras Mindszenty’ių! 
— dvasiškių, kurie, susitarę su užsieniniais provokato-i 
riais ir liaudies priešais, varytų pragaištingą propagan-;

Iš Pragos pranešama, jog Čechoslovakijos aukšti vals
tybės pareigūnai tariasi su aukštąja katalikų dvasiškijap 
dėl kai kurių “nesusipratimų” ištiesinimo. Cechoslova- 
kijos pareigūnai paskelbė, kad toje šalyje nebus Mind-- 
szenty’ių. ’

iš Mindszenty’io avantiūrų, imsis žygių susitaikymui su 
valstybe taip, kad ateityje nekiltų tokių nesusipratimų,; 
koki iškilo praeityje.

Nėra to blogo, iš kurio nebūtų gero, sako žmonių po- į 
sakis. Reikia manyti, jog po Mindszenty’io bylos katalikui 
dvasiški ja pasimokys, na, ir ji nors kartą susipras.

Mums rodosi, katalikų dvasiškija, nepaisant kur ji bū-j 
tų, Lietuvoj, Lenkijoj, Vengrijoj, Čechoslovakijoj, Bul-i 
gari joj ar kur kitur, turėtų vieną suprasti: Ji nebus tas, Į 
kas buvo, kuomet tuose kraštuose viešpatavo klerikališ- 
kai-fašistinės diktatūros. Ji turi taikytis prie naujos ga
dynės, naujos santvarkos, naujų apystovų.

Kam Visa Tai?

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Kaipgi Sekasi Lietuvos 
Tarybiniams Ūkiams?

ČIA IRGI BAUDŽIA
Dar vienas “argumentas” 

prieš Tarybų Lietuvą. Jinai 
neglosto tų, kurie nesumo-| i t n i • i • z (1 •ka taksų. Tikrai “baisu”. 
Menševikų dienraštis net 
pirmam puslapyje rašo:

19 18 m. spalių 31 d. “Tie
soj” puolami 
čiaus buožės 
nesu mokėjimą.

jau turėjo mokėti $2,283,000. 
Taigi, popiera pabrango dau
giau trijų kartų.

Inigos per tą laiką tačiaus 
nepadidėjo. Aišku, silpnes
ni laikraščiai negali atsilai-

ninkai sako, kad vaikas ar 
augalas gali paveldėti- ne tik 
tėvų įgimtus, bet ir įgytus 
ypatumus. Tos teorijos opo
nentai rėkia, kad ne tiesa.

vaikąs'gali įgyti tiktai 
įgimtas ypatybes. Ką

Rašo V. Augustinaitis

Viešintų vals- 
už mokesčių

Mesys Jonas

mokėti žemes mokesčių 5,- 
319 ) b., bet jų nesumokėjęs. 
Taip pat Pasausis Jurgis- ir

m. skolinga 707.70 rb. Ji 
buržuaziniais laikais val
džiusi daugiau kaip 40 hek- 

o dabar vartojanti 
pas ją 
Marijo-

taru.
samdomą.!;) .jėgą —

Tas nesvietiškas brangu
mas kankina ypač darbinin
kiškus laikraščius. Mūsų 
laikraščių prenumerata visai 
nežymiai padidinta, visa .ki
ta pasiliko tas pąts, kuomet 
visokios reikmenys laikraš
čiams pabrango trigubai ir 
dar daugiau.

Mūsų laikraščiuose taupu
mas yra labai didelis. Žmo
nės Mirba dideliu pasišven
timu, bet ir taip gan sunku 
verstis.

Rėmimas savo spaudos šiuo 
tarpu yra ypač labai reika-

tėvų
tėvai įgyja laike savo gyve 
nimo, sako jie, 
vaikams, 
skandalą 
tus. Jie 
Sąjungoj 
m as.

Jeigu

nepersi,duoda 
Ir jie kelia baisų 

prieš Lisenką ir ki- 
rėkia, kad Tarybų 
mokslas smaugia-

.jie būtų 
atsirad o
įgimtais
žmogus

žmonės su 
gabumais ? 
neperduotų

na.

sabotuotojų” daug 
teisman. (N., vas.

“ b (rožių 
atiduota

Teisme tie žmones turės | 
progą pasiaiškinti, kodėl 
jie taksų nesumokėjo. Ką 
teismas nuspręs, tas ir bus.

Bet ar ne taip daroma ir 
čia Amerikoje? Už sąmo
ningą išsisukinėjimą nuo 
taksų mokėjimo, už tikslų 
valdžios apgaudinėjimą ir

net Į kalėjimą tupdo.
Nejaugi to Naujienų 

daktorius nežino?

SMETONOS MINISTRO 
NEVILTIS

Kun. Prunskis rašo bu
vęs nuvykęs Washingtonan 
pasikalbėti su 
ministru {jonu 
Ten radęs ant
bant popiežių Pijų XII ir 
prezidentą Trumaną, o po 
jais ' “staugiantį 
vilką.”

Iš pasikalbėjimo

Smetonos 
Žadeikių, 

sienos ' ka

AKLI NEMATO 
NIEKO $

Klerikalų Amerikoje tū
las E. Urbonas rašo: “Nuo 
pat savo gyvenimo pra
džios bolševizmas vargina 
pasaulį neramumais... Tai 
saujelės Kremliaus vyrų 
siekiai ir trukšmas. Vyrų, 
kurie nori visą pasaulį tu
rėti savo rankose...”

Skaitai žmogus ir ma
nai: Mūsų klerikalai politi
niai visiškai akli. Jie komu
nistinio sąjūdžio visiškai 
nesupranta, jo net nemato. 
Jiems tai visa tik “triukš
mas”. .Jie nemato milijoni
nių partijų Prancūzijoje, 
Italijoje ir Kinijoje. Jie ne
mato ir nesupranta, kad 
bolševizmas yra socialinis 
sąjūdis, kuri pagimdė iš
naudojimas ir priespauda. 
Tai yra žmonijos troškimas 
ir siekimas pasiliuosųoti iš 
išnaudojimo ir priespaudos.

įvairiais
Jeigu 

savo vaikams įgytų laike gy
venimo ypatybių, tai nebūtų 
jokio progreso žmogaus vys
tymesi. Nebūtų atsiradę 
žmonių su įvairiais gabu
mais, su įvairiais talentais, 
žmogus ar augalas, gyven
damas tam tikrose aplinky
bėse, sąlygose, prisipratina 
prie jų, sutampa su jomis, o 
paskui jo vaikas būna su tais 
tėvų Įgytais ypatumais. Tik 
tokiu būdu gali atsirasti 
įvairūs žmonės, su įvairiais 
gabumais ir palinkimais. Be 
to žmoni ja ir augmenija sto
vėtų ant vietos, negalėtų 
prisitaikyti prie naujų sąly
gų.

Tarybų valdžia perdavė Lie
tuvos darbo valstiečiams per 
659 tūkstančius hektarų žemės, 
kuri priklausė dvarininkams ir 
buožėms. Dalis buvusios dva
rininkų žęmės ir kai kurie 
dvarai buvo paskirti valstybi
niams tarybiniams ūkiams or
ganizuoti.

DVARININKŲ PALIKIMAS.

Dvarininkai paliko skurdų 
palikimą, žemė buvo nualinta 
ir dirbama primityviu būdu. 
Dar tebebuvo vartojama žag
rė ir trilaukė sistdma. Trakto- I * riai ir žemės ūkio mašinos bu
vo retenybė. Visi buržuazinės 
Lietuvos dvarininkai teturėjo 
tik 30 traktorių; automašinų 
kaimuose visai nebuvo. Gyvuli
ninkystė buvo blogoje būklėje. 
Gyvulių tvartai neatitiko bent 
kiek kultūringų gyvulininkys
tės reikalavimų. Buvo 
kilojamas vadinamas 
laikymas ant mėšlo.

Kumečių gyvenimo 
mis dVarininkai dar
tesirūpino, negu galvijais. Ku
mečiai gyveno kareivinių tipo 
ankštuose ii- šaltuose barakuo
se. Gyvenimas pusbadžiu, be
teisė padėtis, katorginis dar
bas ir skurdas darė jų gyveni
mą nepakeliamą.

įsikūrus Tarybų valdžiai 
Lietuvoje', buvę Lietuvos ku
mečiai tapo pilnateisiais pilie
čiais. Gavę iš valstybės paramą 
ir žemę, jie įsigijo savo* nuo
savus ūkius.

tarybinių

metais 
grūdinių

ūkių, aukštą

tarybiniuose 
kultūrų der-

tarpe ir 
derlių.

1948 
ūkiuose
liūs buvo pusantro karto dides
nis negu pernai. Jie pristatė 
valstybei du su pbse karto dau
giau rugių ir kviečių negu 
1917 metais. Galvijų skaičiaus 
augimo metinis planas viršytas 
spalio 1 dienai, stambiųjų ra
guočių — ,118%, kiaulių — 
109%. Pieno ir pieno produk
tų valstybei pristatyta beveik 
tris kartus daugiau negu peiw 
nai.

prakti- 
gy vu 1 i ų

sąlygo- 
mažiau

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

DEŠIMT GRABORIŲ
Neseniai į Washingtona 

i suvažiavo dešimt graborių, 
i susitarusių ‘ palaidoti Lietu- 
! vą! Važiuodami jie nusive- iv— • i i • i. . — •

MOKSLAS IR DISKUSI
JOS APIE ĮGIMTUS 
IR ĮGYTUS YPATUMUS

Kanados Liaudies Balsas 
teigia, kad tie, kurie atme
ta Lisenkos teoriją bei 
mokslą apie įgytus ypatu
mus, labai smarkiai klysta. 
Jie neturi mokslinio pagrin
do. L. B. rašo:

Lisenką ir .jo teorijos šali-

mi- 
de-

mato- 
jaučiasi 

prastai, visiškai beviltiškai, 
veikiausia nujaučia, kad su 
laiku turės iš Washingtono 
kraustytis ir netekti minis
teriškos duonutės. Kas lie
čia Ameriką, pasakęs Ža- 
deikis Prunskiui, tai “mes 
esame dugne pasaulinių 
problemų. Kada tas dugnas 
bus išmuštas, kas gali pasa
kyti?”

Paskui Prunskis užklau
sęs, “kaip dabar stovi mū
sų byla tarptautinėje, plot-I Gal visoje žmonijos isto- 
mėje?” Atsakymas:\sJ^Yra rijoje nėra buvę tokio sudi- 
laukimo stadijoje.” ; mo dėl šnipų ir apie šnipus,

Žadeikis esąs pasiryžęs ! kaip šiuo metu. Senoji kar- 
laukti net keturiasdešimt! ta pergyvenome net du ka
me tu ! v

žė ir grabą, kurin turėjo 
Lietuvą paguldyti. Laimė, 
kad Lietuva nesiduoda lai- 

idojama! Viena tik grabo- 
riam pavyko, tai nusifotog-! 
rafuoti ant'grabo susėdus Vyriausybė i 
ar jį apstojus (LAIC Pho
to). Tasai graborių atvaiz
das, su visa graborių grupe 

! ir grabu tilpo paskutiniame 
! “Dirvos” num.
; Suvažiavusieji Lietuvos 
graboriai pasivadino ALT, 
VLIK’o,. LAIC ir kitų įstai
gų atstovais. Ta^p jų kyšo 
ir vargšo P. Grigaičio fi
zionomija. • M-s.

TARYBINĖS VYRIAUSYBĖS 
, PARAMA

Tarybiniai ūkiai jau pačiais 
pirmaisiais metais 
savo laukuose gerus < 
N e į k a i n u o j am ą paga 1 bą 
biniams ūkiams, o taip pat ir 
visam Lietuvos 
suteikė . Sąjunginė 

ir 
gos broliškos tautos, 
žemės ūkis gavo šimtus 
traktorių, tūkstančius 
ūkio mašinų, dešimtis 
tančiu tonu mineraliniu 4. 4. 4

ėmė gauti 
derlius, 

tary

SMARKUOLIAI DARBE
Kovoje dėl duonos avangar

de žygiavo tarybinių ūkių 
aukštojo derliaus grandys. 
Kiekvieną tokią grandį sudarė 
darbininkų grupės, konkrečiai 
įsipareigojusios gauti savo ba
re aukštą derlių.- šiais metais 
tokių grandžių buvo 345. Jų 
pasiekimus įdėmiai sekė ne tik 
tarybinių ūkių darbininkai, bet 
ir visi aplinkiniai valstiečiai. 
Tarybiniame ūkyje “žemiai,” 
grandininkas žemiauskas gavo 
po 29.7 centnerio rugių ir kvie
čių iš hektaro-; tarybinio ūkio 
“Aštrioji Kirsna” grandinin
kas Miklusis surinko po 28.8< I ’
centnerio iš hektaro. Tokie 
derliai buržuazinės Lietuvos 
žemės ūkiui buvo visiškai ne
žinomi.

VALSTIEČIAI-RAS1M0KĖ
Lietuvos tarybinių ūkių, 

stambios socialistinės žemdir
bystės priešakinių židinių lai
mėjimai dar pernai įtikino 
daugelį ūkininkų kolektyvinio 
ūkio pranašumu. 1947 
rudenį respublikoje 

i kurtis kolektyviniai 
' į 1948 metų pabaigą, 

ūkių jau buvo apie 
mieji jaunų kolektyvinių ūkių 
žingsniai parodė jų 1 didžiulį 
pranašumą, palyginti su smul
kiu individualiniu ūkiu. Derlius, 
gautas kolektyvinių ūkių, žy
miai didesnis negu individuali
nių valstiečių. Daugelio arte
lių gautas derlius viršija 16 

j centnerių grūdinių kultūrų iš 
• vieno hektaro. Kėdainių aps-

metų 
pradėjo 

ūkiai. Į 
tarybinių 

600. Pir-

ŠNIPAI! ŠNIPAI!!
Vengrijos vyriausybė pareikalavo iš Washingtono vy

riausybės, kad ji atšauktų savo pasiuntinį — ministrą- 
Selden Chapin kaip Vengrijai nepageidaujamą asmenį.

Mr. Chapin parkviečiamas Washingtonan.
Tačiau, vykdamas namo, kur tik Chapin sustoja, ten 

jis puola Vengriją, jos santvarką, kardinolo Mindszen- 
ty teismą, ir kitus dalykus. Ministras Chapin teigia, būk 
Vengrijoje nesą demokratijos, o jei jos ir yra, tai ji 
bai aprėžta,” susiaurinta.

O visgi turėtų atsirasti drąsuolis, kuris paklaustų 
nistrą Chapin’ą: kada gi Vengrijoje buvo didesnė 
mokratija už šiandieninę?

Tuojau po pirmojo pasaulinio karo Vengrijoje buvo! 
įsikūrusi tarybinė santvarka, kurią neužilgo Vengrijos 
dvarponiai, išvien su užsieniniais militaristais, paskan
dino kraujyje. ;

Kas sekė po to?
Po to Vengriją smaugė fašisto Horthy diktatūra, — 

diktatūra, kuri, galop, Vengriją įtraukė į fašistinę ašį, i 
pavedė Hitlerio globai ir atsuko ją prieš T. Sąjungą,| 
Ameriką ir kitus demokratinius kraštus.

Karo metu Vengriją slopino ne lengvesnė fašistin. dik
tatūra, kaip prieš karą.

Vengrijos liaudžiai laisvę atnešė tik Raudonoji Arm i-; 
ja, išmušusi iš ten hitlerininkus okupantus.

Tik po to Vengrijoje prasidėjo naujas gyvenimas, lais-- 
vas gyvenimas, nors ekonomiškai jis, be abejojimo, dari 
vis tebėra sunkus. Bet sunkumus atnešė ne komunistai, 
o karas,—karas, suruoštas Hitlerio, išvien su Vengrijos 
fašistais.

Šiandien, sutiksime, visoki karo provokatoriai, visokį 
senosios santvarkos apverkėjai, visoki dvarponiai, iš ku
rių žemė buvo atimta ir atiduota vargdieniams, fabri
kantai, iš kurių fabrikai buvo atimti ir pavesti visuome
nei, zurza, nepatenkinti, — tūli jų gal yra kalėjimuose, 
— bet Vengrijos liaudis yra laisva.

Per vargus ir kovas vengrų tauta siekiasi naujo, lai
mingo gyvenimo. Bet jiems kelią pastoja visoki Mind- 
szenty’iai, visoki buvusieji išnaudotojai, fašistai ir jų 
lekajai, kurie dar vis tikisi su t atomo bombos pagalba 
grąžinti fašizmą Vengrijon.'.

Tokių Vengrijos liaudis netoleruoja, tokius ji slopina. 
Dėl tokių (kaip gaila!) net ir tūli mūsų diplomatai lieja 
gaidžio ašaras!

LAIKRAŠČIŲ BĖDOS 
DĖL BRANGUMO

Vilnis rašo:
į palyginamai trumpą lai

ką šioje šalyje sulaikyta ke
letas laikraščių.

Dayton, Ohio, pulkininko 
Lewis Rock “Journal” ii 
“Herald” išpirko James Cox

duotas jo konkurentui,
Madison, Wis., irgi vienas 

laikraštis išpirko savo kon
kurentą. *

Paskiausia mirė New Yor- 
ko Star,* kuris buvo įpėdinis
laikraščio P M. P M laikėsi, 
nes. milionierius Marshall 
Field turi daug pinigų. Jis 
sudėjo apie ' 85,000,000. Ka

kitiems, laikraštis mirė*.
Pažymėtina tas, kad “Star” 

tiražas, naujiems savinin
kams perėmus, padidėjo, bet 
laikraštis laikytis vistiek ne
galėjo — nepajėgė išsimokė- 

• ti.
Dėlko?
Atsakymą 

no laiki'aščių 
melais, pulk,
už popiera savo laikraščiams 
$695,000, bet , 1948 motais

rasime Dayto- 
bėdose. 1941 

Rock sumokėjo

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Vasario 21, 1949

i r u, bet nei Pirmajame ka- 
' re, nei Antrajame nebuvo 
įtiek gandų ir kalbų apie 
I šnipus, kiek jų yra dabar.

Vengrijoje buvo susektas 
šnipų lizdas su kardinolu į 
Minclszenty priešakyj. Kar- 

idinolas ir jo penki pagelbi- 
ninkai atsidūrė už grotų. 
Keletas . Amerikos atstovy
bės tarnautojų išprašyta 
laukan iš Vengrijos, kaipo 
šnipai bei šnipų verbuoto
jai. Bulgarijoj jau sulaiky
ta keliolika protestantiškų 
kunigų. Jiems irgi primeta
ma tarnavimas užsieniui.

•Prieš keletą dienų skan
dalingai generolas MacAr
thur suriko apie Tarybų 
Sąjungos “šnipinėjimą dar 
prieš karą Japonijoje.” Tar
pe kitų amerikiečių, kalti
nama Agnės Smedlęy šnipi
nėjime Tarybų Sąjungai.

•.Iš Maskvos praneša, kad 
ten sulaikyta ir bus išde- 
p o r t u o t a Anna Louise 
Strong, kaipo “Amerikos 
šnipė.” Tik vieną dįeną vė-j 
liau skaitome ilgą, kores
pondenciją iš Vokietijos, 
kad ten prasidės byla prieš 
20 Čechpslovakijos piliečių, 
kurie buvo suareštuoti ir

apkaltinti šnipinėjime. Juos 
teis Amerikos okupacinis 
teismas. Sako, pirmoji gru
pė bus teisiama didžiausio
je slaptybėje ir nebus pa
skelbtas teismo nuospren
dis. Kitos trys grupės bus 
teisiamos viešai.

Aną dieną Amerikoje su-' 
areštuotas kanadietis Carr 
ir išdeportuotas Kanadon. i 
Jam irgi primetamas šnipi- i 
nė j imas.

Vienas dalykas aiškus: 
Mūsų šalyje reakcijonieriai j 
tiksliai platina šnipų isterį-1 
ją, šimteriopai per dėdami | 
ir padidindami pavojų. Lai! 
žmonės kalba ir dreba iš I 
baimės dėl šnipų, tai nebe- i 
turės nei laiko nei energi
jos pasirūpinti savo gyve
nimo reikalais. Komercinė 
spauda, tarnaudama reak
cijai, rašo taip, jog viduti
nis pilietis netektu lygsva
ros ir šnipų pavojaus ieško
tų net savo palovėje.

Tokia jau ' gadynė, kad 
be šnipų vargiai kuri šalis 
apsieina. Bet kad iš to su
sidarytų koks nors Ameri
kai pavojus, tai yra absur
das. Vienas kitas užsienio 
šnipas nesužlugdys Ameri
kos demokratijos.
matus 
griauti

Jai pa
rausią ir > gali su- 
fašistinė reakcija

žemes ūkiui 
Tarybine 

Tarybų Sąjm^ 
Lietuvos 

nauju 
žemės 
tūks- 

trąšų,
labai reikalingų dvarininkų 
alintos žemės derlingumui 
kurti.

MOKSLINĖ PAGALBA
Darbo valstiečių tarpe buvo 

vedamas didelis darbas sklei
džiant priešakinius tarybinio 
agrotechninio mokslo metodus.
Antai, 1948 metais respubliko- gyvenimas 
je buvo pravesta 16 tūkstančių 
agrotechnikos paskaitų ir pasi
kalbėjimų. Jų išklausė per 
200,000 valstiečių. 700 žemės 
ūkio rateliuose 15,000 žmonių 
studijavo Mičiurino-Viljamso- 
Lysenko mokslo pagrindus. Vi
sa tai nusakė laimėjimą kovoje 
už Lietuvos žemės ūkių, tame

li Ur 
at-1 i 

Į kuities Marijos Melnikaitės ir 
Karolio Požėlos vardo kolekty
viniai ūkiai surinko vidutiniš
kai po 25-28 centnerius iš hek
taro. Marijampolės apskrities 
žemės ūkio artelė — ‘^Naujas 

buvo suorganizuo
ta Lietuvoje viena pirmųjų. Ji 
neseniai minėjo savo pirmąsias 
gyvavimo metines. Vieneri me
tai Įnešė daug naujo į artelės 
gyvenimą. Kolektyviniame ū- 
kyje įkurtos arklininkystės ir 
pienininkystės fermos, visi ar
telės narių namai elektrifikuo-

(Tąsa 3-čiame pusi.)

Kongresmanas Jacob Javits ir senatorius Irving M. 
Ives, newybrkieciai, su dainininke Lilly Windsor. 
Juodu pasiūlė, kad mūsų valdžia Įkurtų valstybės lė
šomis užlaikomą teatrą. Mūsų šalis yra vienatinė iš 
didžiųjų šalių, užsilikusi be\nacionalio teatro. Tarybų 
Sąjunga turi daug valstybinių teatrų. |domu, ar poriai 
teatrų savininkai iškęs neapskelbę republikonus ponus 

atstovus Rusijos agentais už toki pamėgdžiojimą 
raudonųjų? w

• -



ANGLŲ MOKSLININKAS UŽGINČIJA PASAKOJIMUS, KAI) ATOMŲ BOMBA NULEMTŲ KARĄ
Angį i jos mokslininkas 

P. M. S. Blackett perspėja 
amerikiečius, kad politikie
riai apgaudinėja juos, būk 
atominės bombos užtikrina 
Amerikai greitą ar lengvą 
karo laimėjimą prieš Sovie
tų Sąjungą.

Blackett’as, Manchesterio 
Universiteto profesorius, 
savo knygoje taipgi pateisi
na. Sovietų Sąjungą, kad ji 
atmetė amerikinį Barucho 
planą neva atominei jėgai 
kontroliuoti ištisame pasau
lyje (apart pačios Ameri
kos).

Prof. Balckett’o knyga 
“War, Fear and the Atom 
Bomb” vadina atominį* Am
erikos planą “veidmainyste 
ir apgavyste,” atkreipta 
prieš Sovietų Sąjungą.

Ta knyga išleista pernai 
rudenį, bet dėl jos vis dar 
“čiaudo” komerciniai Ame
rikos gazietninkai.

žymus Mokslininkas
Jie turi pripažinti, kad 

profesorius Blackett labai 
žymus mokslininkas ir ka
rinių dalykų žinovas. To jie 
negali užginčyti akivaizdo
je tokių faktų:

Pernai Blackettas gavo 
tarptautinę Nobelio dovaną 
($40,000) už naujus atra
dimus fiziniai - atominiame 
moksle.

Karo metu jis padėjo An
glijai ištobulinti lėktuvus ir 
kitus ginklus apsigynimui 
nuo naciu.

Anglijos karininkai ir 
šiandien vartoja profeso
riaus Blacketto taisykles, 
kaip gvildenti karinius rei
kalus ir pritaikyti • jiems 
ginklus.

Jo knygos peržvalginin- 
kas Robertas W. Minton to
dėl rašo New Yorko World- 
Telegrame:

H koši
mos priemiesčiuose, ir 94

vimas į Berlyną nusmukdė nepažeidė fabrikų 
karinę vokiečių dvasią).
Ne Oro

Japonus Pasiduoti
Bombos Privertė j nuošimčiai tų fabrikų dar-

bininku visai sveiki išliko.
Per keletą mėnesių gali-

žmonėms

nėra la- 
ginklas,

rikai, jeigu ji atom-bombo- 
mis suardytų tūlus “priešo” 
miestus? Net miestų griu
vėsiams užimti turėtų pa
siųst savo armiją. Taipgi 
turėtų iš naujo statyti na
mus bent savo kariuomenei 
ir “reikalingiems” 
gyventi.

Atomu bomba 
biau nulemiamas
kaip tankai, patrankos ar 
kulkosvaidžiai.

Diplomatinis Ginklas
Amerikos valdovai nau

doja atominę bombą kaip 
diplomatinį įrankį. Grūmo
dami jąja Sovietams, jie 
bando nugąsdinti Sovietų 
Sąjungą ir jos draugus, 
kad nusileistų Jungtinėms 
Valstijoms tarptautinėje

Jau karo pabaigon Ame
rika pavartojo atomines 
bombas kaip diplomatinį 
įrankį, kad sumažintų So
vietų įtaką.

Tik tokiu politikierišku 
tikslu amerikonai išsprog
dino atomines bombas Ja
ponijos miestuose Hiroši- 
moj ir Nagasaki. Bet Japo
nija būtų buvusi privers-, 
ta greitai pasiduoti ir be tų 
bombų.

Sovietų Sąjunga, pagal 
sutartį su prezidentu Roo- 
seveltu ir Anglijos premje
ru Churchillu, buvo pasi
ruošus užpult japonus Man- 
džurijoj rugpjūčio 8 d.

Užbėgdami rusų žygiui 
už akių, amerikonai pirmą
ją savo atominę bombą iš
sprogdino Hirosimoj rug
pjūčio 6 d., o antrąją — 
Nagasaki rugpj. 9 d. Japo
nija pasidavė rugp. 14 d.

Bijojo Didžios Sovietų 
Pergalės prieš Japonus 
Amerika bijojo, kad Rau

donoji Armija nelaimėtų• įUVUvji xixiAiijtv i iv. luini v vuj

— Blackett akylai I didžios pergalės prieš Japo-

Kas liečia. Japoniją, tai ma būtų buvę pataisyti Na- 
pats Jungtinių Valstijų ka-|gasaki prieplaukas ir elek- 
ro departmentas pripažino trinius miesto įrengimus, 
savo raporte (U. S. Bomb- kuriuos, atominė bomba ap
ing Survey), kad Japonija;ardė; o per pusantrų metų 
būtų tapus sumušta, jeigu!būtų buvę galima atstatyti 
amerikonai ir nebūtų laidę|bei sutaisyti 
oro bombų į jos miestus.

Tas pats raportas sako, 
jog ne atom, bombų nume
timas į Hirošimą ir Naga
saki privertė Japoniją pasi
duoti.

■ Washington© karo depar
tment© raportas dar štai ką 
parodo:

Atominė bomba beveik

įrengimus

kiek būtų reikėję atominių 
bombų, kad atlikti tokį pat 
naikinimo darbą, kokį pa
darė milionas ir 300 tūks
tančių tonų senesniųjų bom
bų, sako prof. Blackettas.

visus tokius 
Nagasaki fabrikus, kuriuos 
atominė bomba sugriovė bei 
sužalojo.

Paprastos ir Atominės 
Bombos ;

Atominės bombos, tiesa; 
yra daug sykių galingesnės 
už paprastąsias bombas. 
Bet

minių bombų bendroji jėga 
bus ta pati, kaip visų daug 
skaitlingesnių p a p r a stų 
bombų, tai ir sunaikinimo 
darbas bus lygus.

Prof. Blackett todėl sa
ko:

Isteriškai klajoja tie am
erikiniai karininkai, kurie 
svajoja, kad jeigu tik būtų 
pasiųsti būriai lėktuvų su 
.atominėmis bombomis, tai 
bematant ir suparalyžiuotų

galima apskaičiuoti, priešo šalį.

moksliniai lukštena kari
nius dalykus ir daro iš jų 
išvadas... Ir jam nepatin
ka karingoji mūsų (ameri
konu “dorovė” . .. Bet vie
nintelė mūsų atsvara prieš 
Raudonąją Armiją yra tik 
atominė bomba.

Kitas jo knygos peržval- 
gininkas, Waldemar Ka- 
empffert sako New Yorko 
Times’e:

— Prof. Blackett yra 
grynas mokslininkas, su ku
rio nuomonėmis bendrai 
sutinka dauguma karinių 
žinovų.

Kaempffert, tačiaus, iš
randa, kad Blackettas “ne
patyręs politikoje;” todėl, 
girdi, jis priešinasi atomi
niam Amerikos planui...

Parodymai
Tad plačiau susipažinki

me su profesoriaus Black- 
etto mintimis ir parody
mais. Jis rašo:

Nors atominė bomba yra 
baisi, bet ji nėra joks visa
galis ginklas karui laimėti.

Atomų bomba yra tiktai 
smarkesnė miestų blokų 
(kvartalų) naikintoja, ne
gu senesnės bombos, kurios 
buvo naudojamos Antraja
me pasauliniame kare.

Atominė bomba netinka 
karo laukui kaip pabūklas 
priešo armijai naikinti. To
kia bomba gali tik miestus 
ardyti, .civilinius jų gyven- ir suardyti geležinkeliai, 
tojus žudyti ir nuodyti.'

Kokia nauda būtų Ame- ypač Sovietų armijos žygia-

nūs Azijos žemyne. Todėl 
numetė tas dvi bombas į 
Japonijos miestus, idant 
galėtų tvirtinti, kad Ameri
ka atominėmis bombomis 
privertė japonus pasiduoti.

Tatai davė Japonijai 
priekabę greičiau prašytis 
taikos. O skubotai paskelb
ta taika sulaikė rusus, ku
rie būtų galėję šluoti japo
nus atgal per Aziją.
Nežiūrint Oro Bombų, Pa

kilo Karinė Vokiečių 
Pramonė

Profesorius Balckett, pa
siremdamas valdiniais do
kumentais, parodo, kad 
priešo miestų naikinimas 
oro bombomis neužtikrina 
karo laimėjimo.

Amerikonai ir anglai nu
metė milioną ir 300 tūks
tančių tonų bombų į Vokie
tiją.

O Jungtinių Valstijų ka
ro departmentas 1947 me
tais raportavo, jog Vokieti
jos pramone ne tik išsilaikė, 
bet dar padidino savo ga
mybą 1944 metais, nors 
tais metais buvo paleistas 
didžiausias oro bombų 
čius Vokietijon.'

Bombos nenupuldė 
nes vokiečių dvasios.

Vokietijos pramonė
dėjo smukti tiktai po to, 
kai buvo sunaikinti jos ži
balo fabrikai bei sandėliai »

TARYBINIO MEDICINOS MOKSLO LAIMĖJIMAI 1948 M.
-----------—• {•) ®------------------------------------  

racija ir kitos — labai ge
rai pavyko.

Paruoštos priemonės svei
katos sąlygoms pagerinti 
įvairiuose darbuose. Pada
ryta svarbūs pagerinimai 
gyvenamųjų namų ir fabri
kinių trobesių statyboje, at
sižvelgiant į sveikatos rei
kalus. Tie pagerinimai jau 
plačiai pritaikomi, atku
riant ir statant tarybinius 
miestus, pavyzdžiui, Stalin
grade.

Įvairiuose šalies kampuo
se tarybiniai mokslininkai 
studijavo naujus būdus ko
vai prieš maliariją, profe
sines ligas ir kt.

Per pastaruosius metus 
žymiai išsiplėtė leidyklinė 
akademijos veikla. Mokslo 
veikalu išleista 4 kartus 
daugiau, negu 1947 .metais. 
Atiduoti spausdint didžiau
sio tarybinio nervų chirur
go N. Burdenko moksliniai 
veikalai ir kitų akademikų 
medikaliai raštai.

Akademikas - sekretqrius 
S. Sarkisovas savo ataskai
tiniame pranešime pabrėžė, 
kad visas tarybinių medikų 
mokslinis darbas vyksta 
tampriame sąryšy teorijos 
su praktika ir siekia iš
spręsti svarbiausius klausi
mus, padedančius nuolat 
gerinti liaudies sveikatos 
apsaugą. Tarybinio medici
nos mokslo veikla persunk
ta aukštu žmoniškumu, rū
pinimusi žmogumi.

TSRS (Sovietų) .Medici
nos Mokslų Akademija bu
vo įkurta 1945 metais. Ji 
yra tarybinio ’'medicinos 
mokslo centras ir vienija 
žymiausius šalies medikus. 
Šiuo metu akademijos eilė
se yra 90 tikrųjų narių, 85 
nariai - korespondentai ir 
apie 3 tūkstančius moksli
nių darbuotojų.

24 institutų ir laboratori
jų bendradarbiai įgijo šiais 
metais medicinos mokslų 
daktarų laipsnius ir 108 
žmonės mokslų kandidatų 

; laipsnius.
Gruodžio pabaigoje Mas

kvoje įvyko 5-ji TSRS Me
dinos Mokslų Akademijos 
sesija. Be 17 mokslinių pra
nešimų svarbiausiais medi
cinos. klausimais, sesijos 
darbotvarkėn buvo įtrauk
ta atskaita apie akademijos 
veikla 1948 metais v s

Į sesiją susirinko viso 
TSRS medicinos mokslo pa
žiba — akademikai N. Ani- 
čkovas, A.' Abrikosovas, L. 
Orbeli, N. Semaško, J. Pav- 
lovskis ir daugelis kitų. Se
sijos darbe dalyvavo TSRS 
Sveikatos Apsaugos Minist
ras J. Smirnovas. Sesijos 
svečių tarpe — tarybinės 
visuomenės atstovai ir daug 
gydytojų, dirbančių Mask
vos klinikose, ligoninėse, 
sveikatinėse, vaikų įstaigo
se ir k t.

Susirinkę tarybiniai me
dicinos mokslininkai karš-

Rašo Vlad. 'Tregubovas

dėmesys buvo 
nervu veiklos li- 

sekmingai tęsiamas

tai dėkojo už dėmesį, rūpi
nimąsi ir paramą, kuriuos 
tarybinė vyriausybė teikia 
šiam mokslui išvystyti.

Buvo nurodyta, jog\ 1948 
m. Medicinos Mokslų Aka
demija gavo tiriamajam 
savo darbui didžiules lėšas, 
kurios pilnai patenkino vi
sus akademijos, jos institu
tų ir laboratorijų reikalus.

Pastaraisiais metais aka
demija atidarė eilę naujų 
mokslinių tyrimų įstaigų. 
Jų tarpe atidaryta gyvybi
nės fizikos, ginekologijos, 
nervų sistemūš institutai.

Didelis 
skirtas 
go m s;
darbas, toliau išvystant di
džiojo mokslininko Ivano 
Pavlovo atradimus nervų ir 
virškinimo srityse.

Stambų įnašą į mokslą 
padarė tarybiniai tyrinėto
jai sudėtingųjų bakterijų 
keitimosi. Svarbios pasek
mės buvo gautos ir gydyme 
gripo, piktybinių navikų, 
džiovos ir k t.

Tarpe svarbių klausimų, 
gvildenamų akademijos in
stitutuose, buvo ir nauji 
skausmo pašalinimo būdai, 
darant operacijas. Atlikta 
daugiau kaip 100 sudėtin
giausių operacijų, darant 
tik vietinį “apmarinimą” 
nauju būdu. Visos operaci
jos — jų tarpe plaučių da
lių pašalinimas, širdies ope-

BEVARDŽIO KAZIO MARGUMYNAI
New Yorkas komerciniai 

pripažintas didžiausiu mies
tu pasaulyj, bet Londonas 
gyventojais dar ir dabar 
skaitomas didžiausiu.

New Yorka, įskaitant vi
sas jo dalis, turi 8,005,000 
gyventojų, o Londonas 8,- 
244,400.

lias”)' yra daugiausiai lė- 
šuojantis kelias pasaulyje. 
Tai tiltinis vieškelis auto
mobiliams, kurio įrengimas 
kainavo 40 milionų dolerių.

skai-

kari-

pra-

(Reikėtų pažymėt, kad

Dar ir dabar Jungtinėse 
Valstijose yra 2 milionai, 
800 žmonių virš 14 metų 
amžiaus, nemokančių nei 
skaityt nei rašyt.

55 delegatai, dalyvavo sei
me, kuris priėmė Jungtinių 
Valstijų K o n s t i t u ciją. 
George Washington buvo to 
seimo pirmininkas. Tik 39 
delegatai toj seimo sesijoj 
pasirašė už Konstitucijos 
projektą.

Didžiausia pasaulyj ra
dijo stotis, su 2,500 kilowa- 
tų pajėga, yra Uralu kal
nuose, Sovietų Sąjungoj. 
Tai Stalino vardo radijo 
stotis.

New Jersey’s Pulaski 
Skyway (“padangių ke-

Z

Neteisinga yra sakyti, 
kad Jungt. Valstijų Konsti
tucija duoda pilietines tei
ses ir laisves žmonėms. Rei
kia sakyti, užtikrina (ga
rantuoja) teises ir laisves.

Nors Thomas Paine, ang
las rašytojas, buvo tikrasis

/•
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Atominė bomba Nagasa- kitus pasaulio kraštus, 
ki mieste vienu smūgiu už
mušė 40,000 žmonių (dau
giausia moterų ir vaikų).

Tad reikėtų 1,000 atomi
nių bombų išsprogdinti tirš
tai gyvenamuose miestuose, 
norint išžudyti 40 mili.onų 
priešo šalyj-e, kaip skaičiuo
ja fizikos mokslininkai.

Bet profesorius Balcket- 
tas pastebi, kad japonai Hi
rošimoj ir Nagasaki dar 
neturėjo nei slėptuvių nei 
kitų apsaugų nuo atominių 
bombų, ir visai nežinojo, 
kaip nuo jų saugotis.

(Suprantama, jog Sovie
tai iš anksto rūpinasi tokio
mis apsaugomis).

Blackettas gi tvirtina, 
jog dar daug metų praeis, 
iki Amerika prisigamins iki 
1,000 atominių bombų, kad 
galėtų sunaikinti 40 milio
nų sovietinių piliečių. Bet 
ir tuomet Sovietų armija

Tuo tarpu, amerikonų 
viešpataujama, tarptautinė 
komisija būtų laikoma visų 
atominių medžiagų savinin
kė Sovietų Sąjungoj ir ki
tur (apart Jungtinių Vals-

sutiktų su 
Amerika 
suvaržyti 

pramonę, 
užtikrins, 
sunaikins

Jei Sovietai 
tokiu planu, tai 
galėtų griežtai 
atominę Sovietų

O kas užtikrins, kad 
Amerika sunaikins savo, 
atomines bombas po to, kai 
amerikonai “suvaldys” ato
minę jėgą užsienyje?

/‘Sukta Gudrybe”
— Tai gudrus makkiave- 

liškas monas, — sako prof. 
Blackettas. — Tokią savo , 
gudrybę naudodami, ameri
konai, kaipo tarptautinės 
atominės komisijos nariai- 
inspektoriai, galėtų sušni- 
pinėti svarbiąsias Sovietų 

dar galėtų kovoti prieš am- * pramones; o karui kilus, 
erikonus. amerikonai* jau žinotų, ko-

/v. ..... jkias sovietines* pramones,
(Žinomas amenkmis ato-.arcĮ ^ atominėmis savo 

mistas J. R. Oppenheime-j|3om|)omjs
i is lemia, kad Jungtines; (Makkiaveli buvo begė- 
Valstijos per dvejus metus (pgkai suktas italų politikie- 

gyvenęs 1469-1527

sumanytojas Jungti nių 
Valstijų Konstitucijos, bet 
James Madison buvo vadi
namas Konstitucijos “tė
vu.”

Jungt. Valstijų Konsti
tucijoj nė vienu žodžiu nė
ra minimas Dievo vardas.

z

Su 1948 metų pabaiga 
Jungtinėse Valstijose buvo 
užregistruota 33,225,000 
keleivinių automobilių, o 
auto-busų ir sunkvežimių 
•— 7,332,000. Tai viso 40 
milionų, 557 tūkstančiai.

Tebėra gyvos trijų šios 
šalies prezidentų • našlės — 
Woodrow Wilson’o, Gaivino 
Coolidge’iaus ir Franklino 
D. Roosevelto.

Kazys Bevardis.

nuo šiol pasigamins iki l,“.rįus 
000 atom-bombų).

(Amerikos politikieriai; 
spėlioja, kad Sovietų Sąjun
ga iki 1953 metų neturė
sianti atominės bombos, 
nors Sovietų delegatas An
drius Višinskis pernykščia
me Jungtinių Tautų seime 
pareiškė, kad jau 
na Amerika” turi 
jėgos).
Blackett Vadina
Atomini Amerikos Plana c

Prof. Blackettas tvirtina, 
kad Sovietų Sąjunga nori 
gyvenimo reikalams išvys
tyti atominę jėgą, o Jung
tinės Valstijos mėgina tik 
atominėmis Hirosimos ir 
Nagasaki baisenybėmis pa
veikti Sovietus, kad Ameri
kos klausytų.

Jisai sako:
Amerikonai laiko atomi

nę jėgą tiktai kariniu įran
kiu. Amerikoje taip išvys
tyta elektrinė jėga, anglia- 
kasyklos ir geležinkeliai, 
kad Jungtinėms Valstijoms 
dar ilgai nereikės naudoti 
atominę jėgą fabrikams va
ryti, miestams bei gyvena
miems namams apšviesti ar 
apšildyti.

Sovietų Sąjunga — di
džiausia pasaulio valstybė. 
Jos pramonei reikia gaben
ti kūrą-anglį per tūkstan
čius mylių į tolimuosius ša
lies kampus; o tam jinai 
dar neturi gana geležinke
lių, sako prof. Blackettas. 
Nedidelius gabalus atomi
nės uraniumo ar plutoniu- 
mo medžiagos rusai galėtų 
lengvai nugabenti į tolimą
sias vietas, nors, ir lėktu
vais. O toks atominės me
džiagos galabas galėtų va
ryti ten fabrikus per ištisus 
metus. Taigi vien šiuo su
metimu Sovietams svarbu 
išvystyti atominę gamybą 
civiliams reikalams.

Amerikos gi atominis pla
nas, siūlomas Jungtinėms 
Tautoms dėl pasaulinio ato
mų jėgos kontroliavimo, 
siekia išlaikyti atominių 
ginklų monopoliją ameriko
nų rankosė, iki “sutvarkys”

kodėl Sovietai išmin- 
daro, kad

Barucho
atmeta 

planą 
kontro-

valdo-
“ne vie- 
atominės

šnipišku

štai 
tingai 
amerikini 
dėl atominės jėgos 
lės. ~

Jeigu Amerikos
varos rūpėtų taika, kaip jie 
skelbia, tai jie sutiktų pa- "y 
naikint atomines savo bom
bas ir susitarti su Sovietais 
ir kitais kraštais sumažinti 
ginklavimąsi. Jeigu jie. . 
siektų pasauliui medžiagi
nės gerovės, tai amerikonai 
turėtų padėti Rusijai išvys- 
tyt pramonę ir pagerint bū
klę jos žmonėms, o negrū
motų jiems atominėmis 
bombomis, — daro išvadą 
profesorius Blackett’as.

Ir žymėtina, kad jis ne • 
komunistas.

Kaipgi Sekasi Lietuvos 
Tarybiniams ūkiams
(Tąsa nuo 2 pusraplo)

ti. Kolektyvininkai surinko grū
dinių kultūrų ■ derlių beveik po 
20 centnerių iš kiekvieno hek
taro.
TARYBINIAI IR KOLEKTY

VINIAI ŪKIAI
Lietuvos tarybiniai ūkiai tei

kė ir tebeteikia didelę pagalbą 
kolektyviniams ūkiams. Savo 
mašinomis jie padeda įdirbti 
jų laukus, aprūpina reikalingo
mis veislinėmis sėklomis, siun- • 
čia į kolektyvinius ūkius žemės 
ūkio specialistus konsultacijai 
įvairiais klausimais. >

Lietuvos valstiečių perėjimas 
į kolektyvinio, socialistinio ū- 
kio kelią įgalins 1919 metais 
pasiekti dar didesnių laimėji
mų,’ vystant tarybinius ūkius 
bei/keliant visą Tarybų Lietu
vos žemės ūkį.

Washington. — Valdinis 
darbo departmentas skel
bė, kad dabar esą tiktai 
apie 3 milionus bedarbių.

Berlin.
kad sovietiniai sargai pa
šovė vieną girtą šmugelnin- 
ką, kuris automobliu bėgo 
į angliškai - amerikinę Ber
lyno dalį.

Pranešama,

3 pU8I.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Vasario 21, 1949
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(Tąsa)
Troba, kurioje gyveno Bieleckis, buvo 

tokia pat, kaip ir Olenino. Ji stovėjo ant 
stulpų per du aršinus nuo žemės ir buvo 
iš dviejų kambarių. Pirmame, kur įėjo 
Oleninas stačiais laipteliais, buvo paties
ti patalai, kilimai, antklodės, priegalviai, 
dailiai ir skoningai išdėlioti palei vieną 
priešakinę sieną, kaip tai įprasta pas ka
zokus. Čia pat, šoniniais pasieniais, ka
bojo variniai dubenys ir ginklai; pasuo
lėse pilna arbūzų ir moliūgų. Antrame 
kambary stovėjo didelė krosnis, stalas, 
suolai ir sentikių šventųjų paveikslai. 
Čia gyveno Bieleckis su savo sudedamą
ja lova, lagaminais, kilimėliu, kur kabo
jo ginklai, ir su išdėliotais ant stalo tua
letiniais mažmožiais ir portretais. Šil
kinis chalatas buvo pamestas ant suolo. 
Pats Bieleckis, dailutis, švarutis, gulė
jo vienmarškinis lovoje ir skaitė Les 
trois mousquetaires (trys muškietinin
kai).

Bieleckis pašoko.
— Tai matot, kaip aš įsitaisiau. Pui

kiai? Na, gerai, kad atėjot. 0 pas jas 
verda darbas baisiausiai. Ar jūs žinot, 
iš ko daromi pyragai? Iš tešlos su kiau
liena ir vynuogėmis. Bet ne tai svarbiau
sia. Tik žiūrėkite, kas ten dedasi.

Iš tikrųjų, pažvelgę pro langą jiedu 
pamatė nepaprastą sambrūzdį šeiminin
kų troboje. Mergos su vienu ar kitu daik
tu lakstė iš priemenės ir atgal į prieme
nę.

— Ar greit bus? — šūktelėjo Bielec
kis.

— Tuojau! Ar jau išalkai, seneli? — 
Ir iš trobos pasigirdo skambus juokas.

Apskritutė, skaistutė gražioji [Išten
ka paraitytomis rankovėmis įbėgo į Bie- 
leckio trobą lėkščių.

— Na, liaukis! Dar lėkštes sukulsiu, 
— suspiegė ji ant Bieleckio. — Ateitum 
bent padėti! — suriko ji Oleninui juok- 
damos. — Ir užkandžių (užkandžių — 
saldumynų) merginoms neužmiršk.

— O Marjanka atėjo? — paklausė 
Bieleckis.

— O kaip manei? Ji tešlos atnešė.
— Žinote, — tarė Bieleckis, — kad 

tą Ustenką aprengus ir išprausus ir tru
putį palepinus, ji pralenktų visas mūsų 
'gražuoles. Ar jūs matėt kazokaitę Borš- 
Čiovą? Ji ištekėjo už pulkininko. Tik ža
vėkis, kokia (lignite (dignite — didingu
mas). Iš kur visa tai atsirado.. .

— Aš nemačiau Borščiovos, bet, ma
no manymu, nieko gražesnio už šį pada
rą negali būti.

— Ak, aš taip moku prisitaikyti prie 
visokio gyvenimo! — tarė Bieleckis, 
linksmai dūsaudamas: — einu pažiūrėti, 
kas ten dedasi.

Jis užsimetė chalatą ir išbėgo. — O 
jūs pasirūpinkit užkandžiais! — šūkte
lėjo jis.

Oleninas pasiuntė savo kareivį par
nešti pyragaičių ir medaus, ir jam taip 
pasidarė koktu duoti pinigus, lyg jis 
ruošėsi ką papirkti, kad jis nieko aiš
kaus neatsakė kareiviui, paklaususiam: 
“kiek pirkti šaltmėtinių, kiek su me
dum?”

— Kaip sau nori.
— Už visus? — reikšmingai paklausė 

senas kareivis. — Šaltmėtinės branges
nės. Po šešiolika ėmė.

— Už visus, už visus, —1 tarė Oleni
nas ir atsisėdo prie lango, pats stebėda
masis, kodėl taip plaka jo širdis, lyg jis 
ruoštųsi padaryti kokį svarbų ir negerą 
darbą.

Jis girdėjo, kaip merginų kambary ki
lo didžiausias šauksmas ir spiegimas, 
vos tik ten įėjo Bieleckis, ir po kurio lai
ko pamatė, kaip jis triukšmingai, spieg
damas ir kvatodamas, iššoko atgal ir 
nubėgo žemyn laipteliais.

— Išvijo, — tarė jis.
Netrukus įėjo Ustenka ir iškilmingai 

pakvietė svečius, pareikšdama, kad vis
kas esą paruošta.

Kai jiedu įėjo trobon, tikrai viskas 
buvo paruošta, ir Ustenka taisė duknas 
pasieniais. Ant stalo, užtiesto pernelig 
maža staltiese, stovėjo karafa su čichiriu 
ir rūkytos žuvies. Troboj kvepėjo tešla ir 
vynuogėm, šešetas merginų su išeigi
niais bešmetais ir neapsigobusios, kaip 
visuomet, skarelėmis, stumdėsi kerčioj 
ties krosnimi, kuždėjosi, juokėsi ir 
prunkštavo.

— Nuolankiai prašau vaišintis per 
mano vardines, — tarė Ustenka, kvies
dama svečius prie stalo.

Merginų būry, kurios visos be išim
ties buvo gražios, Oleninas pastebėjo 
Marjanka, ir jam pasidarė skaudu ir 
pikta, kad jis susitinka su ja tokiomis 
vulgariomis ir nepatogiomis aplinkybė
mis. Jis jautėsi esąs kvailas ir nevikrus 
ir pasiryžo daryti tą patį, ką darys Bie
leckis. Bieleckis kiek iškilmingai, bet 
laisvai ir drąsiai priėjo prie stalo, išgėrė 
vyno stiklą už Ustenkos sveikatą ir kvie
tė kitus pasekti jo pavyzdžiu. Ustenka 
pareiškė, kad merginos negeriančios.

— Su medum galėtume, — pareiškė 
balsas iš merginų būrio.
* Pašaukė tarną kareivį, tuojau grįžusį 

iš krautuvės su medum ir užkandžiais. 
Kareivis; lyg tai su pavydu, lyg su pa
nieka, iš padilbų apžvelgęs, jo nuomonę, 
uliojančius ponus, rūpestingai ir sąžinin
gai perdavė į pilką popierių suvyniotus 
medaus gabalą ir pyragaičius ir buvo 
bepradedąs smulkiai aiškintis dėl jų 
kainos ir grąžos; bet Bieleckis jį išvarė.

Išmaišęs medų čichirio pripiltose stik
linėse ir prašmatniai paskleidęs ant sta
lo tris svarus pyragaičių, Bieleckis prie
varta ištempė merginas iš kampo, suso-’ 
dino užustalėj ir ėmė dalinti pyragai
čius. Oleninas netyčia pastebėjo, kaip 
įdegusi, bet nedidelė Marjankos ranka 
paėmė du apvalius šaltmėtinius ir vieną 
rudą medauninką ir nežinojo, ką su jais 
daryti. Šneka nesimezgė, ir buvo nesma
gu, nors Bieleckis ir Ustenka nesivaržy
dami plepėjo ir stengėsi' pralinksminti 
kompaniją.

Oleninas varžėsi, galvojo ką pasakyti, 
jautė, kad į jį smalsiai žiūri, o gal net 
šaiposi iš jo, ir kad savo nedrąsa jis ir 
kitus užkrečia. Jis vis raudo, ir jam at
rodė, kad ypatingai Marjanai buvo ne
jauku. “Tur būt, jos laukia, kad mes pi
nigų joms duotume, — galvojo jis. — 
Bet kaipgi joms duoti? Kad tik greičiau 
davus ir išėjus!”

XXV
— Kaipgi tu savo įnamio nepažįsti? 

— tarė Bieleckis Marjankai.
— Iš kur jį pažinsi, jeigu jis mūsų vi

sai nelanko? — tarė Marjana, pažvelgu
si į Oleniną.

Oleninas kažko išsigando, nukaito ir, 
nežinodamas ką sakyti, pareiškė:

— Aš bijau tavo motinos. Ji taip ma-' 
ne pirmą kartą išbarė, kai aš pas jus 
atėjau.

Marjanka nusikvatojo.
— O tu išsigandai? — tarė ji, pažvel

gė į jį ir nusisuko.
Čia pirmą kartą Oleninas pamatė visą 

gražuolės veidą, o anksčiau jis matydavo 
ją ligi akių skarele apsigobusią. Ne vel
tui ji buvo laikoma pirmąja stanicos 
gražuole. Ustenka daili buvo mergytė, 
mažutė, apskritutė, skaistaveidė, links
mom rusvom akutėm, su amžina raudo
nų lūpučių šypsena, amžinai besijuokian
ti ir plepanti. Marjana, atvirkščiai, ne
buvo gražute, bet gražuole! Jos veido 
bruožai galėjo pasirodyti perdaug vyriš
ki ir beveik šiurkštūs, jeigu ne tas aukš
tas grakštus ūgis ir galinga krūtinė ir 
pečiai, ir svarbiausia, jeigu ne ta griež
ta ir drauge švelni išraiška juodų, pail
gų akių, tamsaus . šešėlio apsuptų po 
juodais antakiais, ir maloni burnos ir 
šypsnio išraiška. Ji retai šypsojosi, bet 
užtat jos šypsnys visuomet jaudino. Iš 
jos dvelkė skaisčios jaunystės jėga ir 
sveikata. Visos merginos buvo gražios, 
bet ir jos pačios, ir Bieleckis, ir atėjęs 
su medauninkais kareivis — visi neju- 
čioms žiūrėjo į Marjaną ir, kreipdamiesi 
į merginas, kreipdavosi į ją. Tarp kitų 
ji atrodė lyg išdidi ir linksma karalaitė.

Bieleckis, stengdamasis išlaikyti vaka
ruškos padorumą, plepėjo nesiliaudamas, 
vertė merginas vaišintis čichiriu, erzė
jo su jomis ir tolydžio darė Oleninui 
prancūziškai netinkamas pastabas dėl 
Marjanos grožio, vadindamas ją “jūsiš
kė,” la votre ir ragindamas jį daryti tą 
pat, ką ir jis daro. Oleninui kas kartą 
darėsi vis sunkiau ir sunkiau. Jis sugal
vojo progą išeiti ir pabėgti, kai Bieleckis 
paskelbė, kad varduvininkė Ustenka tu
rinti vaišinti čichiriu, kiekvieną pabu
čiuodama. Ji sutiko, bet reikalavo, kad

(Bus daugiau)

Nemirtingoji Jaunyste
■------------- a _ _ ®—.------------------------------------------

Į tribūną pakilo jaunuolis, 
Rainio vardo mokyklos mo
kinys.

“Mes turime žinoti ir at
minti, jog mūsų laisve pirk
ta mūsų vyresniųjų brolių 
ir seserų, mūsų tėvų ir mo
tinų gyvybės kaina... Mes 
prisiekiame būti verti jų 
didžių aukų, visorpis jėgo
mis saugoti mūsų mokyklos 
revoliucin. tradicijas verž
tis .į mokslą, kaip veržėsi į 
jį Fricis Gailis, būti pirmie
ji darbe...”

Po jaunųjų didvyrių por
tretais garbės sargybą eina 
pionierių grandis. Sujaudin
ta liesutė mergaitė ryškiu 
žingsniu išeina iš rikiuotės 
ir kartoja iškilmingos prie
saikos žodžius.'

— Visados pasiruošę! — 
atsako pionieriai.

Maži berniukai, .trumpo
mis kelnaitėmis. Mažos 
mergaitės su kaspinais ka
selėse. Karta, kuri atliks 
tūkstančius puikiausių žy
gių darbe ir moksle, karta, 
prieš kurią platus šviesus 
kelias į komunistinę visuo
menę. Jie sugebės garbingai 
pastatyti šitą visuomenę ir 
apginti ją, jeigu reikės. Jie 
visad pasiruošę: jų širdyse 
ir protuose nuo jaunųjų me
tų iškilminga priesaika gy
vena Sudmalio ir Bankovi- 
čiaus, Fricio Gailio ir Pav- 
kos Korčagino, Zojos Kos- 
modemjanskajos ir Alek
sandro Matrosovo, jaunųjų 
Krasnodono didvyrių ir 
Valmieros įvaizdžiai. Įvai
riais laikotarpiais gyveno 
šie jauni didvyriai, įvairiai 
susidėjo jų gyvenimas. Bet 
vienodu kilniu pasiaukoji
mu jie atidavė savo gyvybę 
ateities vardan, ir vienoda 
šlovė gaubia jų nemirtingą 
jaunystę.

RYGA. — Jaunimas pri
pildė Rygos Rainio vardo 
vidurinės mokyklos salę. 
Vakaras skirtas Friciui 
Gailiui, jo memorialinės len
tos įtaisymui.

...Virš lentos portretas: 
tamsūs plaukai, atvira kak
ta, atkakliai suspaustos lū
pos — Fricis Gailis. Gimė 
1911 metų vasario 6 dieną. 
Rainio vardo vidurinės mo
kyklos mokinvs, komiau- 
nuolis. Kovoio dėl laisvės, 
dėl liaudies, li933 metų sau
sio 4 diena nužudytas bur
žuazinės Latvijos kazema
tuose.

Mokyklos choras dainuo
ja Rainio dainą apie išdi
džias pušis. Vėjas jas nu
laužė. Bet jos pakilo liek
nais stiebais virš jūros gel
mių ir tebetęsia drąsią kovą 
su audra...

Į išpuoštą žalumynais tri
būną vienas paskui kitą pa
kyla Gailio mokslo draugai, 
jo mokytojai.

Pasakojimuose, atsimini
muose, eilėraščiuose atgyja 
jaunuolio įvaizdis. Štai jis 
skaito pogrindinės komjau
nuolių organizacijos atsi
šaukimą savo darbo drau
gams — superfosfato ga
myklos darbininkams. Štai 
jis nepasotinamo žinių troš
kulio vejamas, bėga po 
sunkaus darbo fabrike j va- 1 
karinę mokyklą. Štai jis sė
di suole, kresnas, liemenin
gas bernaitis. Atidžiai klau
so, uoliai rašo. Jo rankos 
raudonos, truputį sutinu
sios: jis nušalo jas vaikys
tėj, kai žiemos naktį pabėgo 
nuo božės — šeimininko, 
kad patektų mokyklon, štai 
jis deklamuoja Rainio, Ma- 
jakovskio eilėraščius, ir jo 
akys po tankiais antakiais 
žiba. O štai jis socialdemo
kratų organizuotame susi
rinkime. Žinoma, antrojo 
internacionalo prisiekusių , 
plepėjų liežuviai labai mik
lūs. Bet darbininkai entuzi- 
azmingai ploja ne jiems, o 
Gailiui, kuris kalba paskui’ 
“etatinius” kalbėtojus ir 
paprastais darbininko žo
džiais kalba apie tai, į ką 
šaukė Marksas, ir kad ne
tolimame užsienyje marksi
stines idėjas pergalingai į- 
gyvendina tarybinės šalies 
darbo liaudis. Gailio autori
tetas darbo jaunimo tarpe 
auga. Auga ir politinės .po
licijos susidomėjimas juo. 
Bet jų rankose dar nėra į- 
rodymų, kad jis priklauso 
pogrindinei organizacijai. 
Tik 1933 m. žvalgybai pavy
ko sulaikyti Fricį Gailį vie
name paskirtų pasimaty
mams butų. Jo kišenėj — 
brošiūra: apie artimiausius 
komjaunimo organizacijos 
uždavinius. Tad štai kaltės 
įrodymas! Taip Gailis pa
teko į namą Alberto gat
vėj.

Didelis pilkas pastatas, 
aplink jį nedidelis taikus 
skveras. Bet Rygos darbo 
žmones apeidavo iš tolo ši
tą pastatą. Tai — šnipų ir 
provokatorių lizdas. Kaip 
voraš'voratinklyje iš durtu
vų, šautuvų buožių ir poli
cininkų lazdų, sėdėjo ten 
vokietis Fridrichsonas, sa
distas, biaurios juodos gy
vuliškos sielos žmogus.' -

Šitame name buvo žvėriš
kai nukankintas dvidešimt 

“dvejų metų Fricis Gailis. 
Aukos žuvimas nei kiek ne
varžė profesionalinių žudi
kų. Jie sugalvojo “natūrali
nės” mirties versiją. “Jis 
nužudytas mėginant pabėg
ti, — kalbėjo budeliai, —jis 
norėjęs pabėgti pro langą.”

Melas nepadėjo. Nepadė
jo nei policininkų lazdos, 
Gailio laidotuvės pavirto 
protesto demonstracija. Iš-

Rašo M. K.

vaikomi vėl rinkdavosi, kaip 
lietus pasipylė lapeliai, rau
donos gėlės dengė kapą.

Fricis Gailis palaidotas 
Rainio kapinėse. Kas metai, 
net pačios juodosios reakci
jos dienomis — jo kapą lan
kė draugai — darbininkų 
vakarinės inokvklos moky
tojai ir mokiniai. Mokykla, 
įkurta atmintinais 1919 me
tais, pavadinta revoliucijos 
dainiaus Janio Rainio var
du, šventai saugojo revoliu
cinius priesakus.

Imantas Sudmalis, Mal
das Skreja ir Džemas Ban- 
kovičius buvo maži vaiku
čiai, kai Rygos darbininkai 
laidojo Fricį Gailį. Bet 1940 
metais, kai darbininkai Lat
vijoje paėmė valdžią į savo 
rankas, jie buvo Rairiio var
do mokyklos mokiniai.

Imantas, Maldas ir Dže
mas Tėvynės karo metais 
perkėlė į pogrindį savo 
komjaunimo darbą. Jie pa
sidarė organizatoriais revo
liucinio jaunimo grupės. Jie 
nuėjo Gailio keliu, pasiau
kojančios kovos dėl liaudies 
laimės kelių. Kaip Gailiui, 
jiems buvo lemta išeiti sun
kų kvotimų, kankinimų ir 
baisiausių kančių kelią. 
Kaip Gailis, jie ryžtingai 
pakėlė išmėginimus. “Jie 

‘kovojo prieš vokiečių oku
pantus ir žuvo narsiųjų 
mirtimi dėl Tarybų Latvijos 
išvadavimo”. Šitie žodžiai 
įrašyti antroj memorialinėj 
lentoj toje pačioje mokykli
nėje salėje.

Trys portretai greta —- 
kaip greta stovėjo jaunuo
liai gyvenime ir kovoje — 
lyg žiūri į Fricį Gailį, sa
vo vyresnįjį brolį, sakyda
mi: “Mes nepažeminom ta
vo šlovingos vėliavos.”

si, kaip jis sukdavosi anuo
met. Labai daug mūs drau
gų jau išmirė ir dabar miršta, 
— kiekvieną mielą dienelę ►t 
miršta nesulaukę nei pusės 
savo amželio. X.

O jų daugumas mirė tik dėl 
to, kad nepažinojo, nesupra
to savo kūno stebėtino me
chanizmo, laiku neatkreipė 
atydos į savo tūlų sąnarių 
graudžius vaitojimus, aima
nas, skundus — liautis taip 
nuolatos juos kankinti perne
lyg daug su savo nelemtais 
papročiais!

Rūkymas, kuris baisiai pyk- 
do-erzina tą žmogaus gyvybės 
variklį-širdelę, ardo, silpnina 
plaučius ir visą organizmą. 
Nuolatos ir per didelėm do- 
zom vartojimas alkoholio, 
ypač dabartinio alučio, kuris 
nėra niekas daugiau, kaip tik 
nuodai. Bet jį, kaip prisi- * 
žiūrėjau, žmoneliai pila į tą * 
savo nabagutį pilvą, vietoj to 
geriausio žmogaus gyvybės 
eleksiro — tyro vandenėlio...
Sielvartai ir Rūpesčiai

x Per ilgos valandos sunkaus 
darbo, stoka poilsio, miego, 
ramybės. Na, o kur žmogaus 
kasdieniniai sielvartai, rūpes
čiai ? Kaip ir kur su šeima 
reikės gyventi rytoj ?

Užtikrinimo jokio nėra. To
kia jau mūs nelemto kapita
lizmo tvarka. O prie to, trū
kumas būtiniausių gyvenimui 
reikmenų šeimose, iškyla bar-^ 
niai, krimtimasis laimės nepa- 
siekimu. Štai 
ir tvirčiausia c- 
nizmą, — ėste 
liausiąs kūno
rios taip drąsiai, karžygiškai, 
ryžtingai ginasi nuo visokių 
blogose sąlygose žmogaus 
kūną apspitusių ligų ir jų vi
sokių mikrobų, bakterijų.

Na, o ar žinot, drauguČiai. 
kad jūs per daug valgote? 
Jūs nuolatos į savū vėdarą-) 
pilvą prikemšate kūnui visai 
beverčio kemšalo, ir taip jį 
apsunkinat, o paskui vaikščio- 
jate ir stenate, nepajėgiate 
lengviau atsidusti. Reiškia, 
jūs valgote daugiau, negu jūs 
kūnas reikalauja. O to pa
sekmės visada būna apgailėti
nos !

Nepamirškite: persivalgy
mas — tai yra žmogaus di
džiausia nelaimė, lygi kaip 
kur ant kryžkelio nelaimei 
neats argaus automobilito, 
pleškant po 80 mylių per va
landą... Persivalgymas suar
do pas jus visą organizmą. 
Išskiriant tuos, kurie turi sun
kiai dirbti. Šitų kūnui reikia 
nepalyginamai daugiau kuro, 
energijos. Smarkiai judantis 
žmogaus kūnas greičiau per
degina, sunaudoja ir netiku
sias, nenaudingas maisto da
lelytes, kąsnelius, ko negali 
padaryti baltakalnieriaus, ar
ba fvisai nedirbančio žmogaus 
kūnas.

(Tąsa 5-me pusi.)

kas suėda kad 
žmogaus orga- 
suėda tas veik- 
datelystes, ku-

Žmogus Pats Sau Gali Daug Kame Pagelbėt
! 9Skaitytojui toks antgalvis 
gal nebus įdomus, bet jis la
bai teisingas, nes dar ir šian
dien yra daug žmonių, kurie 
tikrai nežino-nesupranta, kad 
jie patys savo organizmui 
gali labai daug padėti ir ant 
daug metelių savo amželį pra
ilginti. Tik su žmonėm yra 
viena didelė bėda tame, kad 
jie į save mažai arba visai ne
atkreipia dėmesio. Jei kuris 
tik kojas dar gerai velka, ne
pargriūva eidamas šaligatviu, 
tai mano, kad su ju.omi vis
kas gerai.

Kitus kūno sąnarius pamirš
ta, apleidžia, jų visai nepri
žiūri. O toks žmogaus apsi
leidimas daugely atsitikimų 
reiškia belaikinę mirtį. štai, 
mielas skaitytojau, prašau ge
rai įsisąmoninti šiuos žo-. 
džius: nė joks inžinas, nė jo- 

( kia mašina neina be tepalo, 
be aliejaus!
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Žmogaus Kūnas— 
Tobuliausia Mašina

O už žmogaus kūno orga
nizmą tobulesnio inžino iki 
pat šių dienų dar joks moks
linčius - mandruolis nėra su> 
kūręs. Tik bėda su mumis, 
kad mes savo kūno organiz- 

'mo, tos nuostabiausios maši
nerijos, nepažinojom, nesu
pratom jo painaus mechaniz
mo, ir neprižiūrėjom, kaip 
reikėjo ir kada reikėjo, kad 
jis liuesai, be jokių varžtų, 
trukdymų, kiekviena, kad ir 
smulkiausia, jo dalelytė ga
lėtų dirbti — atlikinėti jai 
skirtą pareigą be kitų pagal
bos. Tik jei žmogaus visas 
organizmas veiks sutartinai, 
vieningai, savininko bus aty- 
džiai dabojamas, prižiūrimas, 
žmogus gali tikėtis sulaukti 
žilos senatvės. O jei žmogų 
kur patinka nelaimė — tampa 
sunkiai sužeistas iki tiek, kad 
nekurje jo organai numiršta, 
bet pats žmogus išlieka gyvas,

ir turi gyventi, — tai miru
siųjų dalių darbą pasiima ant 
savęs atlikti kiti kūno orga-. 
nai, celės. Bet jau tokio žmo
gaus gyvenimas būna neilgas. 
Kadangi šie, atlikinėdami ir 
savo ir mirusiųjų draugų par
eigas, patys greičiau išeikvo
ja savo energiją, — persidir
ba, o ilgainiui visai nusilpsta.

Kūnas ir Amžius.

Mes, kurie .jau gerokai pa
gyvenę — persiritę per ketu
ris ar penkis amžiaus kryže
lius, puikiai žinom, kad mūs 
kūno organizmas jau ne tas, 

v kaip kad buvo, kai buvom 
jaunuoliai. Ir tas įstabusis in- 
žinas netaip sklandžiai suka-

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Vasario 21,1949

Ziperines Conmar šapcs darbininkai Nevvarke buvo 
visai “užzipinę” šapą dviem savaitėm, iki bosai sutiko 
pakelti algas, derėtis kitais darbininkams rūpimais 
klausimais, pripažinti teises ilgiau išdirbusiems. Strei- 
kicrius, narius United Electrical, Radio & Machine 
Workers (CIO) veikliai rėmė mašinistai, nariai AFL 
unijos. Čia matoma grupė darbininku unijos buvusioje 

atidarytoje streikieriams virtuvėje.



Žmogus Pats Sau Gali Daug Ką Pagelbėti
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

Reikia “Pabadaut”
Dvi-tris dieneles tiesiog 

badauti po keletą kartų 
metus — pasimaitinant
tik su lapuočiais, daržovėmis, 

i žmogui, ypafi 
yra sveikiausia 
privaloma. Te
suteiksite poilsi 
organams, nuo-

pa
per 

vien

vaisiais, o tai 
sentelėjusiam, 
ir kiekvienam 
kiu būdu jūs : 
ir tiems kūno 
latos stovintiems 
sargyboje. Mes, 
jau senuoliai, turėjome per
gyventi daug visokių painia- 1 
vų-sukrėtimų, bet pergyve- . 
nom; už tai garbė ir padėka 
priklauso mokslo vyrams. To
kiems, kaip mūsų brangus se- i 
nelis Dr. Graičūnas ir visu ' 
mylimas Dr. Kaškiaučius, k u-1 
ne patys perėjo per didelį i 
vargą, bet neprarado pasiry
žimo dirbti visuomenėje dėl ; 
savo brolių tautiečių, kurie su į 
religijos skraiste • užrištomis 
akimis klaidžiojo nežinystės i 
rūkuose. Kad jiems pal odyti Į 
tikrenybę, kad nuplėšti nuo!

kurie jau

kjj

jų akių tą apgaulūs maską, 
jie laimingai užbaigė aukštąjį 
mokslą, pasiekė užsibrėžto 

pasiekus, jie rašė 
gamtos prajovus, 
knyga “Pasaulio

. ................ apie darbininko
sveikatą straipsnelius ir dabar 

! rašo patarimus.
susipažinom ne 
bet ir su savo 

Į nizmu.

O jo 
apie

Per juos mes 
tik su 
kūno

Visur Lygsvara
Supratom, kaip

gamta, 
mecha-

ta savo

pareikalavimus, 
lik raugintų ko-

tenkinti jo 
Duoti .jam ne 
pūstų su porkčiapu, bet ir po
ilsio, ir visko, ko tik jis pra
šo. Tai ve, kodėl mūs kūnas 
tapo atsparesnis visokioms Ii-į 
goms. .

bruku septintą savo
amžiaus

gydytojo, — pas ma-
ne viskas tvarkoj.

N epą m a 11 y k, s k a i t y to j a u, 
kad jau aš esu koks “baile-
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RES. TEL.
HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisnhiotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

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 įr kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustap Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
. Telefonuokite dieną ar naktį x

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. MujTu telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

t SI loretoad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui .

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS

FUNERAL HOME, Ine., 351 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

lis.’’ Aš taip pat, kaip ir visi, 
kai kada paimu stiklelį deg
tinėles, bet su miera, su sai
ku, elgiuosi atsargiai ir griež
tai. Aš tą pripratimą atsily
ginimo atmetu... O jei kur 
patenku į kompaniją, kur turi 
laikytis tam tikros “etikos,“ 
tai tuojau tokią apleidžiu. 
Sakau, į peklą eikit.su tokia 
savo etika! Kai kada parū
kau gerą cigarą, kai užeina 
noras. O jei ko nori, tai kūnui 
nekenkia. Pavyzdžiui, kai ka
da nenoriu kokias d.vi savai
tes ir menesį, o paskui ir vėl 
norisi. Pavalgau gerai. Bet 
nepridedu, kad kristų per 
briaunas. . . Nes ir medus, jei 
lik jo paimsi per daug vienu 
kartu, pasidarys kartus, kaip 
tas krienas! žmogaus kūnas 
pats jum pasako, ko jam rei
kia, ko trūksta. Ir jūs tą tu
rite duoti. Tas yra žmogui 
sveika, naudinga.

Kartais jums užeina noras 
suvalgyti saldainį, o tai leis

to reika- 
stoka cu-

Niekuomet nieko ne- 
Bet kad

kia, kad jūs kūnas 
Javo. Jam buvo 
kraus.
reikia imti per daug.
žmonės, kai tenka matyti, rū
ko be jokio saiko, geria be 
saiko, valgo be saiko, o dar 
kiti ir dirba be jokio saiko, be 
poilsio,-bi tik pinigų daugiau 
prisivaryti. . . Todėl dauguma 
ir miršta nesulaukę nei pusės 
savo amželio. Gaila!

Susninkų Jurgis.

Boston, Mass

Keturiems šimtams stočių agentų ir linijų priežiūros 
darbininku sustreikavus prieš Hudson & Manhattan 
gelžkelių (Hudso’jjk Tubes) firmą, stoties agentas už
daro tikietų langeų. Streikavo protestui prieš firmos 
kėsinimąsi atleisti iš darbo 49 darbininkus. Paskiau
siomis dienomis unijos viršininkai bandė darbininkus 
sugražinti darban be laimėjimų. Kuo galutinai išsi
spręs tas ginčas, dar nėra aišku. Kurie darbininkai 

grįžo darban, grįžo nepasitenkinę. (

MIAMI, FLORIDA
SVEČIAI IR VIEŠNIOS

silanko 
jų ant 
čiavosi

Mirė Kazimieras Washkis

Vasario 9 dieną Bostono L 
priemiestyje Brightone mirė il-l 
ganietis vietinis gyventojas K.L| 
Washkis, 70 metų amž. Velio
nis atvažiavo į šia šalį 1907 i 

i išgyveno|metais ir visą laiką

paeina
dabar esančios

Iš amato buvo
Latvijos 
m ašini fi

Iš Lietuvos 
vos, 
ribose 
tas ir gyveno gana prasisieku
siai. Priklausė prie visų vieti
nių pažangiųjų draugijų. Bu
vo vienas iš budavotojų Brigh-I leido Miami, 
tono lietuvių svetainės ir ’ 
da pirmaeilis darbuotojas 
žangiajam judėjime, tokiu 
nesvyruojančiai pasiliko 
mirties.

Fiziškai atrodė gana 
ir veiklus, kuriam, buvo lemta 
sulaukti šimto metų amželio, 
bet va, ta nelaboji vėžio liga 
pasigavo ir nukamavo žmogų j 
pusę metų. Su jo mirčia Bosto
no pažangioji visuomenė nete
ko nepavaduojamo išbandyto 
darbuotojo savo eilėse, o Lais
vė -- ilgamečio skaitytojo.

Pašarvotas .buvo savo na
muose, tarp daugybės gėlių vai
nikų

Kadangi čionai oras labai 
tai ir svečių daug ap- 
iš visų žieminių valsti- 
kalėdiniu švenčiu. Sve- 
būrys draugų iš New- 

, J. Buvo G. ir A.
i Jamison, sesutes Šiandienė ir 
Žukauskienė ir Ch. Anuškis.

I Mums buvo malonu pasimaty
ti ir pasikalbėti su minėtais 
svečiais.

15 d. sausio orlaiviu atskri- 
o draugė K. Petrikienė. 

Mums buvo smagu turėt ma-l 
lonią viešnią, tik gaila, kad 
taip trumpai svečiavosi. Vie
toj poros savaičių, būtų galė
jus nors porą mėnesių praleis
ti ant šiltos saulutės.

Taipgi ir daugiau brookly-j 
niečių svečiavosi ir dar kiti! 
svečiuojasi. Draugės Sime-Į 
nieiiė ir Gramienė irgi jau ap-1

kyšiu, 
skarma liaus, 
nekultūringa

liai”— nagi, 
ji lietuviai.

poniutė vadina sau nepatin
kamus žmones skarmaliais ir 
kitokiais vardais. Bot aš sa- 

goriau turėt vardą 
negu būti tamsia, 
fašiste.
kas tie “skarma- 
Miami pažangie- 
Sena patarlė sa

ko, “jeigu kiaulė ragus turėtų, 
tai nei ant stogo vietos nebū
tų galima surasti.“ Jeigu po
niai nepatinka tarpe “skar
malių,“ tai kodėl neina ant 
Miami Beach ? Ten visi tur
tingi žmonės ^apsistoja, tai ne
gadins poniai nervų. Bet, 
tomai, ši “milijonierka” 
tuščiu kišenium.

Nesuprantu, kodėl taip
kurie kvailai svajoja apie Flo
ridą. Rodos, dauguma išsi
reiškė, kad Floridoj nėra nie
ko tokio nepaprasto, apart 

1 gero oro. Visuomet šilta, gra
žu. Ypatingai žiemos laiku 
tai nepalyginamai galima pi- 

žiemi-

rn a-
yra

ne-

pinų 
vietą,

visa-1 pabuivęs 
pa-1 irgi 
jis! na. 
iki' dosi

i puodama 
tvirtas! Floridoj.

Ignas Sutkus, 
, rodos, menesį laiko, 
u-ido į šaltą Brookly- 

gudresnė, šil- 
saulutės, kve- 

orą gražioj

Sutkiene 
ant šiltos 

tyrą

Dabartiniu laiku čionai sve
čiuojasi gražus būrelis detro- 
itiečių, — A. Liutvinienė, Ta- 
mulicnė, Brazaičiai ir dar ke
leto pavardžių neatsimenu. 
Draugėm Liutvinienei ir Ta- 
mulienei patinka Floridos ge
ras oras, liūtų gerai, kad ga
lėtume prisipratini ant apsi
gyvenimo malonias drauges.

Ant visos žiemos yra apsi
gyvenęs Edward Lapinskas iš 
Mahanoy City, Pa. Ed. La
pinskas Mahanoy City gimęs 
ir augęs, bet lietuvių kalbą

giau pragyventi, negu 
nėse valstijose. Daug galima 
sutaupyt ant žieminių drabu-• 
žiu. ant apšildymo namų iri 
šiaip ant daug dalykų. Tik 
tiek skirtumas, kad čionai vi
suomet šilta, lai ir sveikatos 
žvilgsniu geriau.

Na, ir ko gi reikėtų taip 
pavydėt, jeigu kam aplinky
bės leidžia, kodėl gi neapsi-

šeštadienį, vasario 12 d. 
palydėtas arti šimto ku- 

mašinų, į amžino atilsio 
Cambridge’aus kapinyną.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo žmoną, du sūnus, brolį ir 
seserį, ir daugiau giminių Ame
rikoje. Laidojimo apeigos išti
sai buvo civilės.

Ilsėkis, drauge, užsitarnautu 
pailsiu naujosios tėvynės žeme
lėje! ' Z avis.

Athenai, Graikija. —Mo
narcho - fašistu komanda 
giriasi, kad jie “smarkiai 
sumušę” graikų partizanus 
Florino j, šiaurvakarinėje 
Graikijoje.

Majoras O’Dwyer išvyko 
Kubon atostogų. Išplaukė lai
vu.. atliekančiu tą kelionę per 
I dienas. Sugrišiąs vasario

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 23 d., 7:30 vai. vak., 946 F. 
78th SI., netoli St. Clair Ave. Na
riai prašomi dalyvauti, nes kaip 
kurie nepasiėmė knygos Žmogus ir 
Mašina. Ateikite, gausite knygą. 
Taipgi nepamirškite užsimokėti už 
duokles šiais metais, nes reikia sių
sti j Centrą. — Kom. (43-44)

bartinį gyvenimą, tai pusėti
nai gerai užsilaiko.

Mos, kurie jau nuolatiniai 
gyvename Miami, tai visuomet 
maloniai sutinkam lietuvius, 
atvažiavusius iš žieminių vals
tijų. Ir kurie turi bizniškus 
namus, tai suteikia patarna- 
vima dėl atvažiavusių svečių 
pagal gerinusį supratimą. Ir 
taip abelnai malonu susitikti 
su įvairių miestų ir valstijų 
svečiais.

Bet kartais atsiranda tarpe 
geros valios žmonių ir labai 
pasipūtusių poniučių. Ypatin
gai dabartiniu laiku svečiuo
jasi viena nepaprastai “tur
tinga“ pagyrų puodas lietuvė 
fašistinė poniutė. Nors labai 
“turtinga,“ bet visuomet ban
do apsigyvent pas paprastus 
žmones, neina į hotel), bet no
ri gauti vietą pigiai. Ir pyks
ta ant tu žmonių kurie is 
darbo gyvena. Sako, ir ko gi 
tie skarmaliai važiuoja į Flo
ridą, ar jie negali gyvent kur 
nors žieminėse valstijose? 
S^ko, jai labai nervus gadina 
toki 
kad

le kuriam mieste? Vietos yra 
labai daug, tik rtdkia vartot 
protą, nereikia manyt, kad 
Florida stebuklinga vieta arba 
tik dėl turčių. Darbo žmogus 
turi pilną teisę važiuoti, kur 
jam patinka ir kur gali pa
daryt pragyvenimą. Nerdikia 
vieni kitiem pavydėt. Jeigu 
darbo žmonės sukrovė tur
čiam milijonus ir bilijonus, 
tai ir patys gali pasidžiaugt 
nors šilta saulute, jeigu tik lei
džia aplinkybės. žarija.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

—)H—»XII —UU —UJI —till —Mtl——MU—

NOTICE is b<\ieby tri ven that License No. 
RI. .3002 has been issue! to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage- 
Control l.nw at 13') Pitchen Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the ;>reniises.

JAMi-IS MORAN 
Moran’s Bar & Grill

NOTICE is hereby given that. License No. 
L516V has been issued to the undersigned 
to sell, •.vim’ and liquor :it retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Con
trol Law at 1J5 Troy Ave., Borough r»f 
Brooklyn, . County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ERNEST SPINELLI & 
SALVATORE MORRONGIELLO

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

Newark 4, N. J.
HUmbol'dt 2-7964

žmonės, kuriuos ji žino, 
iš darbo gyvena ir į Flo- 

atvažiavo apsigyventi.
mano supratimu, tai pa
kas taip dar kiekvienas 

pilietis turi teisę apsigyventi,, 
kur kam patinka. Fašistinė

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų,

* kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkes
417 Lorimer’ Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mūsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių , 
gražus pasirinkimas.

Numestoji nuo Tilto 
Mergaitė Baigia 
Pasveikti

Nuo sausio 7-tos Greenpoint 
ligoninėje tebebūna Gail Nico
letti, 5 metų amžiaus mergai
tė, kurią dalinai pamišęs jos 
tėvas numetė ant akmenų 125 
pėdas nuo fcosciusko Bridge. 
Ten pat buvęs numestaą jos 
broliukas Arthur mirė. Ten 
mirė ir pats nušokęs nuo tilto 
jos tėvas.

Mergaite kaip nors išliko 
gyva. Iš karto ilgai gulėjo 
be sąmonės. Paskiau ilgai ne
galėjo kalbėti. Kalba jai grįž
ta ir visa fiziškai sveiksta. 
Daktarų vyriausia rūpestimi 
paskiausiu laikotarpiu buvo: 
kaip veiks jos mintijimas, nes 
galva buvo pavojingai sudau
žyta.

Aną dieną atėjusiai jos lan
kyti motinai Gail parodė į 
warde gulintį berniuką, saky-

dama, kad jisai tapo sužeistas 
automobiliaus vienas eidamas 
skersai gatvę. “Mama, Arthu- 
ras to nedarytų, ar ne?’’ — 
klausė ji motinos. Motina, 
žinoma, užtikrino, kad neda
rytų.

Iš mergaitės tokio prisimi
nimo apie broliuką, spėjama, 
kad arba ji buvo numesta nuo 
tilto pirmiausia, visai nematė, 
nežinojo, kas atsitiko su jos 
broliuku ar ji dar nėra pilnai 
atgavusi atminties.

LEGAL NOTICE
FRANK WILKAS 
PAVELDĖTOJAMS

Žemiau pasirašiusysis, sulyg įsa
kymo Orphan's Court' of Allegheny 
County, Pennsylvania, Pittsburgh’e 
yra įgaliotas — Master suradimui 
paveldėtojų bei artimų giminių, 
Prano Wilko — Frank Wilkas, ku
ris yra gimęs Taurakieme, Lietuvoje 
(Russia), rugpjūčio 24, 1892 m., į 
Jungi. Valst. atvyko birželio-June 
20, 1910 ir mirė liepos 2, 1947, gy
veno Wilmerding, Pennsylvania. In
formacijas apie jo šeimą ar pavel
dėtojus siųskite Lester K. Wolf, 
Attorney, 730 Oliver Building, Pitts
burgh, Pennsylvania.

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gele, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų j lietuvių ir iš lietuvių į an^lų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais.
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

Mažiau

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.MATTHEW A.BUVUS

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergrcen 8-9770

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 ŠO. 4th ST.,
Cor. Howes St.

BROOKLYN, N. Y. :
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū- 

■ dikiam reikmenys, įvairūs daik- 
’ teliai, ligonių kambariui reikme- 
inys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVcrgreen 7-6288

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio ! 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju ; 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

kampas Broadway ir Stone Ave., 
prie Chauncey St., B’way Line 

Tel. GLenmoro 5-6191 
>OOOOOOOOOOOOOOfXX><X>0^

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8812

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue ( 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

. «150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visoje dalyse miesto.
T’el. Virginia 7-4499
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Brooklyno Protestony
Dvasiškiai Neskubės
Mindszenty Ginti

Dėl Laisvės Jubiliejaus 
Susirinkimas

f

Naujas Policijos
Viršininkas

Moterys Turės Grožybių ir 
Skanyhiy Laisvės Bazare

Visos pažangiųjų lietuvių 
organizacijos buvo prašomos Į 
išrinkti po atstovą dėl pasi
tarimo dienraščio Laisvės 30 
metų jubiliejaus reikalais. At
stovų susirinkimas įvyks šį i 
trečiadienį, vasario 23 d., 7 
vai. vakare, Lietuvių Kultūri
niam Centre. Visi išrinktieji 
atstovai būtinai 
susirinkime. A. B

Buvęs policijos 
Wallander apleido 
per metus algos 
tarnybą miestui,
nauti Consolidated 
firmos prezidento 
su $29,000 algos 
Naujuoju viršininku
tas ir jau prisiekdintas Willi
am P. O’Brian.

viršininkas 
$15,000 

mokančią 
išeina tar- 

Rdison 
padėjėju, 
metams, 

paskir-

rybos Brooklyno Divizija Įspė
jo savo pasekėjus neskubėti 
reikšti savo simpatijų ar nusi
statymų dėl nuteisimo prasi- 
šmugoliavnsio Vengrijos kata
likų aukšto 
szenty.

Tuo patimi 
skili inge i 
siškiu c
rolę valstybės valdyme, 
met 
žiasi 
džią, 
savo 
ta vienbalsiai 
tos budėti išl 
nėse Valstijose mūsų paveldė
tos laisvės išsireikšti ir išlaiky
ti bažnyčią atskirtą nuo vals
tybės,” kaip tai patvarkė mū
sų valstybės Įkūrėjai.

Jie įspė jo saugotis “neap- , 
galvotų pareiškimų,” kuriais i 
galime “oficialiai ar neoficia
liai” užsitraukti didžias atsa
komybes.

Ne p r i t a r d a m i Mind sz o n t,y
nuteisimui, šie dvasiškiai ta
čiau pripažįsta, jog toje bylo je 
“Įpainioti politinia 
mai ir kad pasaulio 
Ii būti pastatyta 
Tad “visų tikybų 
yra reikalas šaltai 
kiekvieną klausimą 
nioje padėtyje.”

pasisakė 
nuo katalikų dva- 

pažiūrose Į dvasiškių 
Kuo-

katalikų dvasiškiai ver
ti ž vai (lyti svietiškę Val- 
protestantai dvasiškiai 

rezoliucijoje, kuri priim- 
i, įspėjo “nuola- 
laikymui Jungti-

Kriaučių Reikalai
Vaikas Nušovė Draugą

JŪ-Kriaučiai ir kriaučkos, 
sų visu yra reikalas dalyvauti 
susirinkime, kuris įvyks vasa
rio (Feb.) 23 d., 7:30 vaka
ro, Lietuviu Amerikos Piliečiu 
Klubo patalpoje.

i klausi- 
taika ga- 
pavojun.” 
žmonėms 
svarstyti 

toje pai-

Jūsų visų reikalas yra ta
me, kad jūs turite apginti sa
vo per daug metų sutaupytus 
centus. Čia, Brooklyne, yra 
iš kur nors atsibaladoję kokie 
asmenys ir reikalauja pas 
kriaučius paskolos. Ant ko ir 
kam, paaiškės susirinkime, 
kadangi jie atsišauks i šį lo- 
kalo susirinkimą.

Sena patarle- sako: 
neturi, tai 
kai jų turi, tai turi dvi be- j 
das. Taip yra ir Brooklyno ' 
kriaučiams—pas ką prašys, pas 1 
ką neprašys, o pas kriaučius ' 
visuomet ateina šaukdami:)

Nepraėjus nei mėnesiui po 
to, kai vienas berniukas nu
šovė kitą, tragedija vėl pa
sikarto.) o New Yorke vasario 
17-tos prievakarį — 12-kos 
metu amžiaus berniukas Hen
ry Wisely nušovė 13-kos me
tų berniuką Louis Willard. 
Vaikai sakosi karišką revol
veri radę Riverside Parke ir

Miesto Taryba Sutiko 
Pratęsti Miestavąjį 
Rendoms Įstatymą

Miesto Taryba specialiame 
posėdyje praėjusį ketvirtadie
ni nutarė pratęsti miefetavuo- 
sius rendų kontrolės Įstaty
mus iki gegužės 1-mos. Be 
šio pratęsimo Įstatymas būtų 
pasibaigęs gale šio mėnesio.

Taryboje buvo pravesta 
mintis, kad po gegužės 1-mos 
reikės naujų valstijos ir mies
to Įstatymų tuo klausimu. O 
tuo tarpu palauksią pažiūrėti, 
ką tuo klausimu veiks kon
gresas.

Motetų Apšvietos Kliubas 
savo paskiausiarrte susirinki
me ,įvykusiame vasario 1 7-tos 
vakarą, Liberty Auditorijos 
patalpose, peržvclginėjo, kaip 
einasi pasiruošimas Laisvės 
bazare turėti’savo stalą. Taip
gi kalbėta ir bendrai bazaro 
reikalais.

Marcelė Jakštienė atėjo ne
šina jau. gatavu bazarui 
“grab bag. 
rūpinasi 
“laimikio 
stalui.

g a ta v u
Ir visos draugės 

atnešti dovanų tam 
krepšiui” ir visam

Kelios
davė dovanų, o didžiuma savo 
dovanas atneš

kitos draugės jau

ateidamos į 
bazaro atidarymo vakarą 

moterų
k u- 
mo-

taksų

Marijona Kulikienė 2 ran
komis padabintas skepetaites.

Konstancija Karpavičienė

pinigų ! 
viena bėda, bet ! 
tai turi

“kriaučiai, duokite pinigų!”
Taigi, gerbiamieji, dėl sa

vo labo visi turite dalyvauti 
susirinkime. Mes turėjime sy
ki pasakyti, kad mums pa
tiems reikalingi pinigai bedar
bėje ir ligoje savo unijos na
riams pagelbėti. Mūsų senų 
unijos veteranų pinigai yra su
taupyti ir sudėti, tai jiems ir 
priklauso pašalpa ligoje ir ne
darbe. ' J. S.

Stanley Zubavičius, 
akauntantas, antradienį, vasa
rio (Feb.) 22 d. ištisą dieną 
bus savo ofise, 11 1 Ainslie 
Street, Brooklyne, ir aptar
naus taksų' išpildymo reikalu 
tuos, kurie pas jį atsikreips.

Nesi vėlinkite su taksų išpil
dymu. Zubavičius jums tin
kamai atliks šį reikalą ir už 
labai prieinamą atlyginimą.

ris yra vyriausiu 
'bilizacijos vakaru.

Bazaras prasidės jau 
penktadienio vakarą, vasario 
25-tą, ii’ tęsis šeštadieni ir 
sekmadienį, vasario 26 ir 27- 
tą. Bus Liberty Auditorijo-

šio .

Filmos-Teatrai
Astor Teatre

Paskutinės dienos filmos 
“Enchantment.” Antradienį 
pradės rodyti “Knock on Any 
Door.” žvaigždėse Humphrey 
Bogart.

Bazaro atidarymo vakarą 
moterys ateis nešinos silkėmis, 
pyragais, lietuviškais sūriais 
ir kitais gatavais paduoti 
skanumynais. Ir visu bazaro 
laiku turės pyragų ir pyragai
čių, tinkamų išleisti arba ir 
bazare pasivaišinti.

Dovanos Moterų Stalui e

Walter Mikelėnas (per 
likienę) atsiuntė šilkini g 
šaliką ir 
d uška'ites.

Ona Walmusiene (per K.) 
50 centu.

Kū
ra/, ų 

2 puošmenines pa-

VASARIO FEBRUARY Bijou Teatre
Kelintas 

technispalvė
mėnuo rodoma 
“The Red Shoes.”

Embassy Newsreel Teatruose
Ištraukėlės žinių paveiksluo

se iš daugelio vietų mūsų ša
lyje ir pasaulyje.

DIENRAŠČIO LAISVES

Paramount Teatruose
New Yorke, prie Times Sq., 

rodo “Whispering Smith,” su 
Aland Ladd vadovaujančioje 
rolėje.

Brooklyniškiame, Flatbush 
ir DeKalb Avės., rodo “Ac
cused” . ir “My Own True 
Love.”

M A*
H BROOKLYN fi

iLABOR LYCEUM;!
y DARBININKŲ ĮSTAIGA |
ifSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-ft 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.^ 
y Puikus steičius su naujausiais 
g įtaisymais. £
I
s?t*
Į*' 949-959 Willoughby Ave.
Jy cm
Sf - - -
5/ ph

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS g 
Kainos Prieinamos.

Tel. STagg 2-8842

xxxxxxx>ooooooooooooooooooę

BAZARAS
Ištisas 3 dienas šokiai, dainų programa, 

geri valgiai ir gėrimai

Radio City Music Hall
Sėkmingai teberodama jau 

kelinta savaitė užsibuvusi ten 
filmą “A Letter to Three 
Wives.”

Roxy
Paskutines

“Yellow Sky.’ 
pradės 
Sea in 
scenoje 
kitų. ‘

Teatre
dienas rodoma
Vasario 22-rą 

“Down to the
Asmeniškai

rodyti
Ships.

Danny Kaye su grupe

STANLEY ZUBAVIČIUS 
Akountentas,

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn,'N. Y.
Tel. EV. 4-3049

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai.

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

>000<x><x><^<>000000000000000<

LIBERTY
AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

Penktadienį Dainuos
Aido Choras, vad. Geo. Kazakevičiaus

Šeštadienį Dainuos
Sietyno Choras, vad. Walter Žuko

Stanley Teatre
Sėkmingai rodo “Secret 

Agent,” apie slaptosios žval
gybos rolę karo laiku. Fil- 
moje vaizduoja visokiausių 
padėčių, ' kokios gali pasitai
kyti turinčiam eiti tokias par
eigas. Iš to taip pat ir atski
ri asmenys . gali pasimokyti 
budrumo apsisaugojimui nuo 
šnipų.

Filmą gaminta direkcijoje 
Boris Barnet’o, kuris susipaži
nęs su veikla daugelyje sričių, 
kadangi pirm atėjimo vado
vauti gamybai filmų buvo ži
nomas 
ninkas,

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

Valandos:

kaipo šokėjas, kumšti- 
rašytojas ir aktorius.

World Teatre
49th St., 47-tą savaitę 

teberodo. paskubusią filmą 
“Paisau.”

Prie

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Penktadienį įžanga 35c, .
Šeštadienį ir Sekmadienį 40c asmeniui.

“Carousel” Kraustosi
Paskilbęs veikalas “Carou- 

seniau ilgus laikus iš- 
ant Broadway, dabar 

sugrįžęs kelioms savai- 
statomas City Center.

- DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

sel,” 
buvęs 
buvo 
tems,
Ten išsibaigus laikui, bet žiū
rovams nesibaigiant, toji “Ka
ruselė” vasario 22-rą persi- 
kraustys į Majestic 
W. 44th St.

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

Penktadieniais uždaryta

Valandos:
Teatrą,

Prižadėtąsias kelias dešim
tis dovanų paskelbsime po jų 
priėmimo, nes tik taip bus ga
lima išvengti duplikačljos 
skelbimuose. Tik tiek galima 
pasakyti, jog pažaduose yra 
labai gražių rankdarbių ir k i- j 
lokių finansiniu atžvilgiu ver
tingų dovanų, naudingų as
mens vartojimui, namams.

Rengiamės Moterų Dienai

Kitu svarbiu žygiu yra pa
siruošimas 
Tarptautinę 
ga rengiami 
tų laiku, J

Moterų
Ta pro-

minėti
Dieną.
geri pietūs (pie- 

valandą) kovo
13-tą, Liberty Auditorijos sa- 
lione. Tikietas tiktai $2. Pie? 
tūs bus paukštienos, su visais 
pridėčkais.

Mūsų narės menininkės su
teiks gražią dainų ir muzikos 
programą. Ir turėsime vieš
nią kalbėtoją. kuri apsakys 
mums apie viso pasaulio mo
terų veiklą išlaikymui taikos. 
Tąja viešnia bus žymi visuo
menininke Margaret Krum- 
bein, buvusi su Amerikos Mo-

vykusi i Vengrijoje Įvykusi 
viso pasaulio moterų suvažia
vimą.

Kalbėtoja, lietuvių kilmės 
amerikietė, kalbės lietuviškai.

Visus kviečiame rengtis tai 
iškilmei, taipgi prašome iš 
anksto Įsigyti tikintus.

Po susirinkimo, sugrįžusi iš 
atostogų Floridoje smagi, pa
silsėjusi klubo pirmininkė K. 
Petri kieno pavaišino skaitlin
gai susirinkusias klubietes vy
nu, arbaįa ir užkandžiais ir 
pokalbiuose ši tą papasakojo 
iš savo Įspūdžių, kurių dalis 
buvo- jos ir aprašyti, tilpo 
laisvėje. Sk irstėmės links
mos, susitardąmos pasimatyti 
Laisvos bazare. Klubietė.

sopranas,Marina Kosheta, 
koncerte Town Hall, New 

^,Yorke> vasario 20-tos 
vakarą.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau kambario Brooklyne, mo

kėsiu $10 j mėnęsj. Malonėkite pra
nešti Jonui Ignatavičiui, 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. (43-44)

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL ,

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9-107

'71 TOP* G RA P 111 GRAND STREET /A r ! ' D Ah BROOKLYN. N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINQOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck S
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJ/1 BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) - Pirm., Vasario 21,1949 
f




