
Dėl darbo pabėgėliams.
Kun. Balkūnas ir Luciferis.
“Išmelžti parapijonai.”
Maldos visur gerai apsi

moka.
Skaitlinės ir Melagiai.

Rašo A. BIMBA

Brooklyno Amerika jau pri
pažįsta, kad naujai pribuvu
siems lietuviams prasideda 
pačios sunkiausios bėdos. Sa
ko: “Pirma buvo tik butų 
problema, o dabar jau rimtai 
paaštrėjo ir darbo klausimas. 
Ypač sunku atvykusioms pas 
gimines ar prietelius, kurie 
labai užsiėmę, arba kurie yra 
seni ir nepajėgia padėti.“

O ateitis dar tamsesnė, nes 
visi ženklai rodo ekonomines 
depresijos gilėj imą, darbų 
mažėjimą. Kur reikės pasi
dėti be darbo? Ar ilgai tie 
“prieteliai“ galės užlaikyti, 
maitinti ?

★ ★ . ★
Kalti patys pabėgėliai ii 

tie jų prieteliai, kurie juos vi
liojo i “amerikonišką rojų.“ 
Čia tik vienam kitam pavyks 
gerai į gyvenimą Įsikibti, 
daugybei gi ateitis tamsi, 
liūdna.

Jie gi galėjo labai lengvai 
sugrįžti į Lietuvą ir ten gra
žiai įsikurti. Bet buvo fašis
tinės propagandos aukomis ir 
neklausė tų, kurie jiems iš 
širdies patarė grįžti savo tė
vynėn.

★ ★ ★
Kunigas prelatas Jonas 

Balkūnas pasiėmė ant savęs 
viso savo gyvenimo patį sun
kiausi ir pavojingiausį užda
vinį : suvajavoti Luciferį ir iš
gelbėti Kristų iš jo nagų!

Nesijuokite, bef tai tikra, 
didelė tiesa. Jis pats taip vi
sam svietui apznaimina. Sa
vo atsišaukime į viernuosius 
jis šaukia: “Šėtonas tarnų 
atranda visur. Kova . yra ve
dama ne tarp buržuazijos ir 
proletariato. Kova yra tarp 
Kristaus ir Luciferio.”

' ★ ★ ★
Kristaus pusėje, žinoma, 

stovi kun. Balkūnas. Bet 
tuščiomis rankomis to Luci
ferio, pragaro direktoriaus, 
nenugalėsi. Tai aišku. To- 
dėl Balkūnas sako turįs įstei
gęs specialų “Katalikų Ak
cijos Fondą” ir pats save pa- 
siskyręs fondo pirmininku.

Klausimas visiems aiškus: 
Kurie neaukosite Balkūnui, 
tie tarnausite Luciferiui!

Aukų gi reikia daug, nes 
kunigo Balkūna kišenė ir gili 
ir kiaura!

★ ★ ★
Sužinome ir kitą dalyką, 

čia turime reikalą su Kelei
viu.

Keleivis skundžiasi prieš 
vyskupus ir kunigus.

Bent jau CJucagoje neseniai 
buvęs toks baisus atsitikimas. 
Chicagon pribuvo išalkęs vys
kupas Brizgis. Vietos klebo
nas sušaukė parapijomis į mi-1 
tingą ir, žinoma, gražiai iš
kraustė jų kišenes. Paskui, 
girdi, “Kada parapijonai jau 
buvo bažnyčioje išmelžti, tada 
klebonėlis ir vyskupas palai
mino juos eiti į bendrą lie
tuvių susirinkimą.”

Aišku, kad tam bendram 
lietuvių susirinkime menševi
kams ir smetonininka.ms ne
beliko kas melžti. Ar beiš- 
melši ką nors jau iš išmelžtų 
parapijom] ?

★ ★ ★
Neseniai pasimirė žymusis 

žydų rabinas Stephen Wise. 
Tai buvo liberališkų, pažan
gių idėjų dvasininkas. Tačiau, 
pasirodo, kad ir jis paliko 
$50,000 vertės turto.

Vadinas, maldos dvasinin
kams gerai apsimoka — vi
siems, nepaisant kokio tikėji
mo jie būtų.,

Naujienų bendradarbis 
sakosi matęs ir ‘ skaitęs dvi 
Lietuvoje išleistas brošiūras,

(Tąsa 5-me pust)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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: Amerikonai Tikisi 
j Greito Važiuotės I •

Atidarymo Berlynan 
Amerikos Atstovas Tęsia 

Derybas šit Maliku '
New York. — Bendrinis 

Amerikos a m b a sadorius 
Philipas Jessupas savaitės 
pabaigoje vėl tarėsi ’su So
vietų užsieninio ministro 
pavaduotoju Jakovu Mali
ku. Jiedu svarstė tokį so
vietinį. pasiūlymą:

Sovietų vyriausybė su
tiks atidaryti vakariniams 
talkininkams važiuotę į 
Berlyną, jeigu jie sykiu pa
naikins blokadą prieš So
vietų • užimtą Vokietijos 
ruožtą ir nustatys dieną, 
kada privalo susirinkti A- 
merikos, Anglijos, Sovietų 
ir Francijos užsieniniai mi
nistrai į konferenciją visos 
Vokietijos klausimam sprę
sti.

Po pasikalbėjimo su Ma- 
likū Jessupas tarėsi su An
glijos ir Francijos delega- 
tais Jungtinėms Tautoms. 
Paskui jis išleido pareiški
mą, kad:

— Pasitarimai gana sėk
mingai eina. Suprantama, 
kad šių keturių valstybių 
atstovai raportuos apie tai 
savo valdžioms.

Kiti (anglų-amerikonų ir 
francūzų atstovai Jungti
nėse Tautose pareiškė pasi
tikėjimą, kad Sovietai ne
trukus atidarys važiuotę į 
Berlyną, o vakariniai talki
ninkai nuims blokadą nuo 
sovietinio Vokietijos ruož
to.

Vadai Atidėlioja Fordo 
Darbininkų Streiką

Detroit. — Dešiniųjų va
dovaujama, CIO Automobi
lių Darbininkų Unijos val
dyba nusprendė atidėti 62,- 
000 Fordo River Rouge fa
briko darbininkų prašymą, 
kad leistų jiems streikuoti 
prieš paskubos didinimą 
darbe.

Aukštieji unijos vadai 
davė leidimą tiktai ketver
tui tūkstančių Fordo Din- 
colno automobilių darbinin
kų streikuoti prieš pasku
ba, v

Aukšč. Teismas Užgyrė Uniją 
Teisę Reikalauti Pensijų

Washington. — Inland 
Plieno kompanija kreipėsi į 
Aukščiausią Jungtinių Val
stijų Teismą, kad panaikin
tų valdinės komisijos nuta
rimą, kuris pripažino uni
joms teisę per derybas rei
kalauti, kad samdytojai į- 
vestų pensijas dėl senatvės, 
ligos ir t.t.

Aukščiausias Teismas at
sisakė svarstyt kompanijos 
prašymą; tokiu būdu užgy
rė unijų teisę derėtis su 
samdytojais dėl pensijų. 
Kompanija tvirtino, kad 
Tafto - Hartley’o įstatymas 
užginąs tokias pensijas.

Chester, Pa. — Sustrei
kavo 3,000 Sun kompanijos 
laivastačių.
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Kin«| Liaudininkai 
Paėmė Nelaisvėn 
40,000 Tautininkų
Į Gabalus Kapoja Septynias Apsuptas Tautininkų Armijas;
Įžiūrima, kad Liaudies Armija Jau Užėmė Hangčovą

Paveikslas rodo sužeistuosius tautininkų karius, einančius per sostinę Nankingą po 
to, kai Liaudies Armija urmų užėmė ši didmiestį.

Po Nankingo užėmimo liaudininkai tuojau žygiavo link Šanchajaus, 6 milionų gy
ventojų miesto.

Praeito šeštadienio žinios rodė, kad Liaudies Armija apsupo šimtus tūkstančių 
tautininkų, kariuomenės dideliame’pussaly je tarp Nankingo-Yangtze upės, Šangha
jaus ir Hangčovo.

TRVMANO DEMOKRATAI ATMETA TIKRĄJĮ 
WAGNERIO ĮSTATYMO GRJZIMM.i

Washington. — Darbietis 
kongresmanas Vito Mar- 
cantonio pasiūlė atšaukt 
priešunijinį Tafto - Hart
ley’o įstatymą ir sugrąžint 
unijinį Wagnerio įstatymą 
be jokių darkančių “‘patai
symų.”

Demokratai ir republiko
nai kbngresmanai 275 bal
sais prieš 37 atmetė Mar- 
cantonio pasiūlymą. x

Trumano demokratai per
ša Thomaso - Lesinskio bi- 
lių su tokiais Wagnerio į- 
statymo “pataisymais”:

Aprėžti streiko teisę, var
žyti pilną unijų pripažini

Amerikonai Palaiko Visus Nacių Trustus
Washington. — Karinė 

amęrikonų generolo Lu- 
ciaus Clay’o vyriausybė pa
liko pilnoje čielybėje visus 
didžiuosius tarptautinius 
nacių 'trustus - kartelius, 
nors pirm dviejų metų bu
vo išleistas amerikinis įsta
tymas, kad tie milžiniški 
trustai turi būti paskirsty
ti į atskiras, savarankiškas 
kompanijas.’

(Keturių didžių talkinin
kų sutartis Potsdame taip 
pat reikalavo išardyti plie
no -'geležies, I. G. Farben 
chemikalų ir kitus trustus, 
kurie paruošė ir apginklavo 
Hitlerį karui.)

Valdmė komisija, sugrį- ■

Atlanto Paktas Gręsia Policiniu Režimu,—-Pareiškė H. Wallace 
» .

Chicago. — Progresyvių 
Partijos vadas Henry Wal
lace pareiškė masiniame 
susirinkime:

— Jeigu Jungtinės Vals
tijos užgirtų karinį Atlan
to paktą, tai būtų palaido
tos pilietines amerikiečių 
laisvės.

Reakcininkai žino, jog 
kuomet Amerikos valdžia 
reikalauja to pakto šalis 
apginkluoti ir įvedinėja ka
rinį ūkį, tai ji reikalaus sau 
valios kontroliuoti' darbi
ninkus ir kliudyti jų teises.

Kuomet Kongresas užgy
rė 16 bilionų dolęrių kari
nių išlaidų per metus, juk 

mą; reikalauti iš unijų va
dų priesaikų prieš komunis
tus, priversti unijas duoti 
valdžiai finansines apyskai
tas, vartoti teismų draus
mes prieš streikus svarbio
se visai šaliai pramonėse.

Tokiais pataisymais Tru
mano demokratai kopijuo
ja Tafto-Hartley’o ‘ įstaty
mą. Tu'om jie tikisi pa
traukti- republikonus ir pie
tinius demokratus balsuoti 
už Thomaso - Lesinskio bi- 
liu. c

Republikonai gi ir pieti
niai demokratai bruka bilių 
John Woodo, Georgijos val

žus iš Vokietijos davė ra
portą, kuris kritikuoja ge
nerolo Clay’o valdybą už 
trustų palaikymą ameriko
nų užimtoje Vokietijos da
lyje, bet labiausiai kaltina 
Clay’o padėjėjus.

Šią tyrinėjimų komisiją 
paskyrė Amerikos armijos 
sekretorius Kenneth C. Ro- 
yall pernai gruodyje. Tyri
nėtojai, be kitko, atrado, 
jog tūli vokiečių trustai 
gamina Amerikai reikalin
gus karinius įrengimus^

Komisijos nariai yra 
Jungtinių Valstijų prekybos 
komisionierius Garland S. 
Ferguson, advokatas Samu
el S. Is-seks ir Chicagos mie

tuo pačiu laiku republiko
nai senatoriai Kari E. 
Mundt, ir Homer Ferguson 
iš pasalų įnešė sumanymą 
įvesti policinę minties kom 
trolę. ’

Kada ginklavimosi išlai
dos didinamos, tiek pat ma
žinamos lėšos naudingiems 

I dalykams. Ir Senatas va
kar, “taupydamas lėšas”, 
numušė 15 milionų dolerių 
nuo fondo, skiriamo senat-

BerlinJ— Reikmenų ga
benimui lėktuvais į vakari
nį Berlyną amerikonai iš
leido jau 150 milionų dole
rių.

stijos “demokrato’.
Woodo bilius taip pat 

bendrai kopijuoja Tafto- 
Hartley’o- įstatymą, bet siū
lo tūlus pašvelninimus — 
truputį apribot > teismų, 
drausmių naudojimą • prieš 
didžiuosius streikus; pripa
žint streikieriams per 6 mė
nesius teisę balsuoti, kokią 
uniją jie nori pasirinkti, ir 
nebaust unijistų už kai ku
riuos boikoto streikus.

Republikonai ik priešingi 
Trumanui demokratai da
ro tokius švelninimus tiktai 
tam, kad patrauktų truma- 
niškus demokratus balsuoti 
už Woodo bilių.

sto pareigūnas Andrew T. 
Kearney.

Jie atrado, kad genero
las Clay, karinis Amerikos 
gubernatorius Vokietijai, 
kliudė tiktai civilines pra
mones, kurios gamina žmo
nėms tiesioginio vartojimo 
daiktus; bet jis paliko ra
mybėje didžiąsias fabriki
nes įstaigas, kurios galėtų 
būti tuojau įkinkytos gink
lų ir amunicijos gaminimui.

Monopolinė Robert Bosch 
vokiečių kompanija pirm 
karo palaikė savo šnipus A- 
merikoje. Bet generolas 
Clay ir tos kompanijos ne
kliudo.

vės apdraudai ir kitiems 
darbininkiškiems reikalam.

Reakcininkai, prisideng
dami riksmais prieš komu
nizmo pavojų, patys grū
moja didesniu pavojum •— 
sunaikinti demokrati nes 
mūsų < įstaigas ir nušluoti 
brangiausias mums pilieti
nes laisves.

Reikalaukite atmest At
lanto paktą, jei norite iš-' 
vengti karo ir apsaugoti 
pilietines savo laisves.

Tame pat mitinge kalbė
jo socialistas Italijos sena
torius Michele Giua ir dar
bietis Anglijos seimo narys 
H. Lėster Hutchinson. .

Šanghai^ Kinija. — Kinų 
Liaudies Armija gal jau 
užėmė Hangčovą, didelį 
uostą ir miestą, 100 mylių į 
pietų vakarus nuo Šangha
jaus, kaip pranešė ameriki
niai korespondentai šešta
dienį. Komunistų partiza
nai pirm to įsiveržė j Ka- 
šingą, geležinkelių mazgą 
tarp šanghajaus ir Hang
čovo.

Liaudininkai - komunis
tai pirmiau paėmė Wukan- 
gą ir kitus miestus į šiaur
vakarius netoli nuo Hang- 

Ičovo; manoma, kad jie jau 
užkirto tautininkų kariuo
menei sausumos kelius pa
bėgimui į pietus nuo Hang
čovo. Taip būtų apriesta, 
lyg geležiniu lanku, 300,000 
tautininku kariuomenės di
džiuliame kampe nuo Wu- 
hu miesto prie Yangtze u- 
pės iki Hangčovo užlajos.

Komunistų - liaudininkų 
radijas pranešė:

— Mūsų armija maršuo- 
ja iki 40 mylių pirmyn per 
dieną, kad kuo greičiausiai 
užimtume Hangčovą.

Liaudies armija apsupo 
ir į kąsnelius kapoja septy
nias tautininkų armijas 
tarp Yangtze upės ir Tai e- 
žero. Jau paėmė nelaisvėn 
daugaiu kaip 40,000 tos 
tautininku kariuomenės.

Vienas liaudininkų pulkas 
sunaikino bei suėmė du 
tautininkų pulkus. Tame

Šnipę Byla prieš 
Judithą Coplon

Washington. — Federališ 
teismas tardo Judithą Cop- 
lon’aitę. Jinai kaltinama, 
kad iš teisingumo depart- 
mento paėmus kai kuriuos 
FBI agentų raportus ir no
rėjus perduoti, sovietiniam 
inžinieriui Valentinui Gubi^ 
čevui, Jungtinių Tautų pa
reigūnui. Tie FBI raportai 
pasakoją apie vadinamus 
“Sovietų šnipus” Ameriko
je. >

Kovo pradžioje FBI šni
pai suėmė Judithą ir Gubi- 
čevą, besikalbant jiem ant 
gatvės New Yorke. FBI 
rado Judithos krepšelyje 
tūlus neva sekretnus po
pierius, FBI agentai Wa
shingtone tyčia pakišo Ju- 
dithai tuos popierius, kuo
met jinai tarnavo teisingu
mo departmento raštinėje.

; Judithą sako, kad Ji no
rėjo tuos dokumentus pa
naudoti kaipo medžiagą .sa
vo rašomai knygai ir netu
rėjo tikslo juos bet kam ki
tam perduoti.

Gubičevas paleistas už 
$100,000 užstato iki teismo. 
Užstatą davė Sovietų am
basada Washingtone.

Peiping, Kinija. — Kinų 
komunistai reikalauja, kad 
anglai -amęrikonai ištrauk
tų visus karinius savo lai
vus iš Kinijos vandenų.
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žygyje sužeistas tik vienas 
liaudies kareivis.

Liaudies Armija, rengda
ma spąstus tautininkų ar-, 
mijom, perkėlė valtimis 
tūkstančius savo kovūnų į 
vakarinius Tai ežero kran
tus. Ežeras toj vietoj yta a- 
pie 40 mylių pločio. Kuo
met vieni liaudininkai smo
gė tautininkus iš priekio, 
tai kiti, persikėlusieji per 
Tai ežerą, kirto jiems nu
garom

Į šiaurvakarius nuo Šan
ghajaus Liaudies Armija 
užėmė Kušaną ir kitus 
miestus.

New Yorko Times kores
pondentas Walter Sullivan 
rašo:

— Komunistų eiles taip 
smarkiai šluoja sumišusius 
tautininkus atgal, kaip tal
kininkai šlavė vokiečius 
1945 metais pirm pat Vo
kietijos pasidavimo.

Bilionas Jloleriy—Tai 
“Niekis” Vandenbergui

Washington. — Marshal- 
lo plano ambasadorius W. 
Averell Harriman ragino 
Kongresą. tuojau paskirti 
1 bilioną, 130 milionų dole
rių Atlanto kraštams gink
luoti per metus.

Republikonų vadas sena
torius Arthuras Vanden- 
bergas sakė Senato užsie
ninių reikalu komisijai:

— Tie, $1,130,000,000 yra 
tiktai menkniekis. Svar
biausias dalykas — tai pat
sai Atlanto paktas, kurį 
privalote greitai užgirti.

Izraelio Prezidentas 
Pas Kard. Spellmaną

New York. — Izraelio 
valstybės prezidentas Chai
mas Weizmanas pietavo 
pas kardinolą Spellmaną. 
Jiedu kalbėjosi ypač apie 
krikščionims šventųjų vie
tų apsaugojimą Jeruzalėje 
i? apie laisvės užtikrinimą 
jas lankyti.

(Popiežius neseniai siūlė 
perimt Jeruzalę į Jungtinių 
Tautų žinybą. Izraelio vy
riausybė nori, kad Jeruzalė 
būtų Izraeliui pripažinta. 
Anglija piršo pervesti Je
ruzalę arabiškam Trans- 
jordano karaliukui.)

BURMOS VALDŽIA GI
RIASI ATSIGRIEBIANTI

Rangoon, Burma. — De
šinioji premjero Thakino 
Nu valdžia giriasi, kad jos 
armija atgriebus nuo suki
lėlių Amarapura miestelį, 6 
mylios nuo Mandalay, vidu
rinės Burmo didmiesčio.

Pirm poros savaičių ta 
valdžia buvo paskelbus, 
būk sukilėliai Karenai pa
sidavę. Bet nieko panašaus 
neįvyko.
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Mokslininkas Įspėja
Žymusis amerikietis mokslininkas, Dr. Edward U. 

Čondop, direktorius National Bureau of Standards, aną 
dieną sakė kalbą Washingtone. Jis kalbėjo Amerikos Fi- 

. zikų Draugijos nariams.
Amerikoje, sakė mokslininkas, “didėja anti-intelektua- 

lizmo banga, žiauriai nukreipta prieš žodžio ir diskusijų 
laisvę.” Kovojama kiekvienas, turįs pažiūras, kurios ne- 

’ patinka reakcininkams.

> paneigti kiekviena mintis, pareikšta už ką nors naujes
nio.

Valstijiniuose seimeliuose diskusuojama, leidžiama 
įstatymai prieš “subversyvius veiksmus,” bet vyriausias 
jų šūvis kreipiamas į universitetus, į mokslininkus, — 
visiškai panašiai, kaip buvo ankstyvaisiais nacizmo kilj- 
mo Vokietijoje laikais.

“Nacių formula siekiamasi pritaikyti čionai tokia, 
kokią naciai naudojo vries Ib-ką metų Vokietijoje.”.

Pats mokslininkas Condon neperseniai buvo Ne-Ame- 
rikinio Komiteto “tyrinėjamas” ir klausinėjamas. Jis bu
vo bandytas inkvizicijos pagalba prisipažindinti “prie vi
sų griekų.” Bet šiam mokslininkui pavyko išsiteisinti.

Tai, ką Dr. Condon sako, žinoma, yra tikra tiesa. Mes 
ją nuolat priminėme ir aiškinome. Visokie raudonbau- 
biai, visokie raganų gaudytojai, tiek Kongrese, tiek vals- 
tijiniuose seimeliuose, plepėdami neva apie “amerikinę 
demokratiją,” iš tikrųjų, turi galvoje fašizmo įvedimą 
Amerikon.

Jiems pritaria katalikų aukštoji dvasiškija; jiems pri
taria visokie “rinktiniai” “visuomenininkai.” Net ir tūli 
darbo unijų vadai, taip'apjakinti tos piktos naciškos pro
pagandos, kad ima ir įlenda į jos bučių!

Šiuo metu vykstąs federaliniame teismabutyje New 
Yorke 12-kos komunistų vadovų teisinį yra dalis tos t(JS;

. bjaurios propagandos ir pikto tikslo.
Tiek darbininkai, tiek mokslininkai, tiek profesiona- Į kiaušiai 

lai, tiek biznieriai, kurie nenori, kad fašistiniai retežiai | Johnson 
rakintų juos,< privalo visi, sutelktomis 
kovoti.

Reakcininkai čechoslova- 
kai Washingtone turi savo 
tarybą, arba kitaip, neofi- 
cialę Č e c h o s 1 o vakijos 
“valdžią.” .Jie net iki to įsi
drąsino, jog pasakoja, kad 
jau buvo suplanavę' nuvers
ti Čechoslovakijos liaudies 
vyriausybę ir patys valdyti. 
Bet pabijoję, kad “gali ne
pavykti” Jr savo sukilimą 
atidėję.-

Žmonių patarlė sako: 
“Kad kiaulė ragus turėtų, 
tai visą svietą išbadytų.” 
Taip ir su jais. Daug jie 
nori, bet mažai gali. Bet 
štai kas svarbu:'ką pasaky- 

šalies valdonai, 
,” būtų 

Čechoslovakijoj arba kitoj 
I kurioj liaudies demokrati
nėje šalyje sudaryta prieš 
Ameriką?

Kada Mr. Louis Johnson 
pakeitė James Forrestal, 
tai vyksta didelių permainų 
apsiginklavime. Lėktuvų 
vežikas “United States” jau 
buvo pradėtas statyti, ktu 
ris būtų buvęs 65,000 tonų 
įtalpos. Pradžioje buvo 
skelbiama, kad jo pastaty
mas atsieis $150,000,000. 
Dabar sako, kad pastaty
mas ir įrengimas būtų atsi
ėjęs net $1,000,000,000. To
dėl Mr. Johnson įsakė dar
bą sulaikyti, nors jau ne
mažai . milijonų dolerių iš
leista jo statybai. Dėl to la
bai supyko karinio laivyno 
sekretorius John • L. Sulli-

pusę dolerių... Tuo kartu 
armijos sekretorius K. Ro- 
yall kalbą apie pasiuntimą 
galingos armijos į Europą, 
o generolas Bradley apie 
tai, kad ‘Jungtinių Valsti
jų rubežius jau yra ant 
Rhine,’ tai yra, ant Fran
ci jos ir Vokietijos sienos^”

Atrodo, kad ir turčiai jau 
pradedą daugiau 
Mar^hąlld Plano ir 
karo sąjungų naštą.

Anglijos karinį 
‘.‘Pakhoi” smarkiai 
vo kulkasvaidžių
Saigon upėje, 'Indo . Kini
joj. Atrodo, kad britus im
perialistus visur “sveiki
na” kulkomis.

Bulgarijos premjeras G. 
Dimitrovas nesveikuoja, 
tai jo vietą užėmė Vasilius 
Kolarovas, senas veikėjas - 
komunistas. Bulgarų pasie
nio sargai atmušė turkų
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Tarptautine Apžvalga
Rašo D. M. š. '

Korėjiečių Laiškas
o kritikavo

Jungtinių Valstijų politiką

į

tas įvyko: Vei- 
todėl, kad Mr. 
yra susirišęs su 

pajėgomis išvien ! karinių lėktuvų gaminimo 
i i kompanijomis, tai, atrodo,

! daugiau pinigų "skirs lėktu- 
j vų gamybai, negu karo lai- 
ivu. Dėl to kilo nemažas 1 v
skandalas Washingtone.
____ j, “savi marškiniai 
arčiau prie skūro.s.”

Armijos buvęs sekreto-

jai Įrodymai!
Prokuroras skaito ištraukas

apie valdžios nuvertimą pajėga. Toji knyga' — 
junginės Komunistų Partijos Istorija.”

Šią knygą, kuri galima gauti knygų krautuvėse, kuri 
yra pardavinėjama viešai per pastaruosius 20 metų, rįus atkaklus karo šalinin- 
skaito komunistai, skaito, kas tik nori pažinti revoliuci
nio darbininkų judėjimo vystymąsi ir augimą RusijojeI y^Jį’ taip pat pasitraukė iš 
ir kituose kraštuose, kurie šiandien sudaro Tarybų Są- įos vįetos. 
jungą.

Na, ir šią knygą cituoja prokuroras 
kuriame teisiami 12-ka komunistų vadų. K---- -

Va. žiūrėkite, prokuroras bando aiškinti džiūrei, kaip! į jpetus ** 1 x _ ■ nnlm Iri
Leninas moko komunistus jėga nuversti valdžią!

Prokuroras jaučiasi suradęs tokį radinį, kuris atida
rys džiūrei akis ir parodys jai ir pasauliui, kokie baisūs 
komunistai: jie nori nuversti mūsų valdžią pajėga! 
' Bet kas gi pasirodė?

Pasirodė tai, kad minėtoji citata lietė autokratinę ca
rizmo valdžią Rusijoje. Leninas ten bylojo, jog reikia nu
versti carizmas ir įkurti demokratinė valstybė.

Teisiamųjų gynėjai tai-iškėlė aikštėn. Advokatai, beje, 
siūlė teisėjui, kad jis leistų patiems džiūrės nariams tą 
knygą perskaityti, pastudijuoti, — lai jie patys sudarys

džiūrei teisme i Prezidentas Trumanas aziuiei leismc,|re.kalau.a $1450 000(000 
į apginklavimui tų 

šalių, kurios sudaro karinę 
Šiaurinio Atlanto Sąjungą. 
Tie dideli pinigų eikvojimai 
erzina net tūlą komercinę 
spaudą. Štai New Yorko 
Daily News, bal. 24, redak
ciniame piktai rašo apie 
eikvojimą bilijonų dolerių 
pagal Trumano vyriausybės 
planus.

Dienraštis rašo: 1946 nie

dytų taikos keliu išrišti Vo
kietijos klausimą.

Tarybų Sąjungoj atsiek
ta didelio pasisekimo ga
myboje. Lyginant 1949 m. 
trijų mėnesių — sausio, va
sario ir kovo gamybą su 
tais pat mėnesiais 1948 me
tų, tai abelnai gamyba pra
lenkė 1948 metus ant 23 
procentų. Bet kaip kuriose 
srityse dar daugiau, kaip 
tai, gelžkeliai pralenkė ant 
59 procentų, plieno gamyba 
ant 27 procentų.

Pavasariniais pasėliais 
vien pietų pusėje apsėta ant 
2,300,000 hektarų daugiau, 
kaip 1948 metais. ^Vienas 
hektaras turi yeik^du ir 
pusę akeriaus). ‘.Traktorių, 
žemės įdirbimo įvairių ma
šinų veik dubeltavai jau tu
ri. Darbininkų skaičius in
dustrijoj paaugo ant 1,400,- 
000. 808 aukštas, mokyklas 

įsiveržimą ties Dogana so-1 lanko 734,000 studentų, o 
džiumi. Mūšyje naudojoj 228,000 pradinių mokyklų 
kulkasvaidžius. Bulgarijos j — 34,500,000 mokinių. Mo- 
vyriausybė atmetė Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų vald
žių protesto notas reikale 
nuteistų protestonų kunigų.

Burmos sukilėliai jau 
prisiartino prie sostinės 
miesto Rangoon. Sako, kad 
sukilimui vadovauja komu
nistai. Burmoj jau seniai 
liaudies kovos eina prieš 
esamą išdavikišką vyriausy-

Laiškas, po kuriuomi pasi- jos klausime, 
rašė 16,767,680 žmonių

Korėja yra didelis pussa- ir okupacines Amerikos jė- 
lis. Ji užima 85,246 ketvir- gas, kurios “palaiko tuos 
taines mylias ir turi 30,- pat elertientus, kurie vieš- 
000,000 gyventojų. Pussalis patavo laike Japonijos oku- 
yra tarpe Geltonųjų ir Ja
poniškų jūrų. Tik šiaur
vakarinė dalis Korėjos 
sausžemiu prieina prie 
Mandžūrijos. Korėjiečiai 
savotiška tauta, kaip ir 
junginys — mongolų, man- 
džūrų, kinų ir kitų.

Japonijos
Korėjoje įsigalėjo po 1904- 
1905 m. kai‘o :
Rusija, o. 1910 metais ją ga
lutinai padarė savo koloni
ja. Jie .ten žiauriai viešpa- ’ 
tavo. x

1945 metais Tarybų Są
jungos armija ištaškė Ja
ponijos geriausias jėgas 
Mandžūrijoj ir išlaisvino ir 
Korėją. Pagal Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Valsti
jų susitarimą Krymo Kon
ferencijoj, į pietinę dalį-at
vyko Amerikos armija, o į 
šiaurinę, iki 38-tosios juos
tos, laikė okupavusi Sovie
tų armija. Sovietų Sąjunga 
savo armiją ištraukė, pali
ko Šiaurinei Korėjai tvar
kytis pačiai/ Tą siūlė ir 
Jungtinėms Valstijoms pa
daryti, bet ir dabar Ameri
kos armija ,laivynas ir or- 
laivynas turi savo jėgas 
Pietų Korėjoje.

Korėja yra 
kraštas. Tarpe 
turtų yra aukso, 
švino, žalvario, 
tungsteno, grafito, kietos 
anglies ir kitų metalų ir 
reikmenų. Žemė derlinga ir 
gerai dera medvil
nė, ryžiai, kviečiai, mie
žiai, tabakas, pupos ir 
kitokį maisto augmenys. 
Plačiai išvystyta šilko va
balų veisimas. Korėjos pa
jūriai turi puikių prieplau
kų, o jūros turtingos žuvi
mi.

'Tarybų Sąjunga siūlė 
Jungtinėms Valstijoms su
daryti iš visų liaudies de
mokratinių partijų vyriau
sybę, kuri pravestų' Korė
joj balsavimus ir išrinktų 
parlamentą sudarymui val
džios. Bet, kaip žinome, 
šiandieną “demokratiją” 
vieni supranta, kur kapita
las viešpatauja, o kiti, kur 
darbo liaudis, tai ir nebuvo 
galima susitarti. ‘

Todėl Jungtinių Tautų 
specialė komisija, 
prielanki Jungtinių 
jų kapitalui ir okupaci
nėms jėgoms, 1948 metais 
Pietų Korėjoje suruošė rin
kinius, ‘ išrinko parlamento 
narius ir sudarė tokią vy
riausybę, kuri prašo, kad 
Jungtinių Valstijų armija 
pasiliktų Korėjoje.

Šiaurinėje Korėjoje bu
vo išrinkta savi delegatai, 
kurių'rinkimuose dalyvavo 
99.97 nuoš. visų piliečių bal
savimo amžiaus, o kartu ir 
77.52 nuošimčiai , slaptai 
balsavo Pietų Korėjoje ir 
išrinko delegatus į bendrą 
parlamentą, kuris skelbiasi 
visos Korėjos parlamentu. 
Šiaurinės-Korėjos vyriausy
bė turi liaudies, pasitikėji
mą, tai ji gali apseiti ir be 
užsienio armijos.

1948 metais, nuo spalių, i-

pacijos>.. kurie naudoja 
tankus prieš Kopėjos demo
kratinius žmones.” Laiške 
reikalaujama iš Jungtinių 
Valstijų* pasekti Tarybų 
Sąjungos pavyzdį ir at
šaukti iš Pietų Korėjos sa
vo armijos, laivyno ir or-

imperialistai laivyno jėgas.
\ Po tuo laišku pasirašė 

su caristine 16,767,680 Korėjos gyvento
jų, tame skaičiuje 9,940,000 
korėjiečių, kurie gyvena 
Pietų Korėjoje. Pasirašyti 
lakštai sudaro 30 didelių t
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' Laiškas ilgas, turi du 
skyrius. Viename bendrai 
dėkavoja- Tarybų Sąjungai 
už išlaisvinimą Korėjos iš 
Japonijos vergijos ir api
būdina Šiaurinės Korėjos 
atsiekimus nuo 1945 metų 
vasaros. 'k

Šiaurinės Korėjos indus-> 
trijos pakilimas 1948 metų 
viduryje jau buvo virš 
400%, lyginant su 1946 me
tų gamyba. Fabrikai ir 
dirbtuvės dirba, * gelžkeliai 
veikia, nauji industrijos 
centrai steigiasi. Šiaurinėje

f
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į

ky to jų skaičius yra 1,300,- 
000, o daktarų 950,000.

Anglijos atstovybėj, Mas
kvoje, buvęs žurnalo “BrL 
tanski Sojužnik,” rusų kal
boje, redaktorius Archibald 
R. Johnstone pasmerkė An
gliją, kaipo karo kurstyto
ją ir pasisakė, kad gyvens 
Tarybų Sąjungoje.

Jung tin i ą Tau t ą seime 
Tarybų Sąjungos delegaci
jos vadovas Andrius Gro
myko sakė, kad Anglijos ir 
Amerikos valdžios ragino

turtingas 
iškasamų 

sidabro,

bežemių valstiečių gavo 
virš 1,000,000 hekatarų že
mės, virš 100,000 valstiečių 
šeimų persikėlė iš lūšnynų 
į puikius namus gyventi, 
valdžia suteikė jiems 120,- 
000 galvijų ir daugybę ki
tokios pagalbos.

Japonijai viešpataujant 
Šiaurinėje Korėjoje buvo 
tik 1,372 pradinės mokyklos 
su 910,000 mokinių ir nebu
vo augštesnių mokyklų. Pu
sė, gyventojų buvo beras- į 
čiai. Laiškas sakų, kad 
1948 metų viduryje jau bu
vo 4,327 pradinės mokyklos 
su 1,740,000 mokinių, taip
gi 1,758 mokyklos suaugu
siems, kurias lankė virš 1,- 
000,000 suaugusių. Į tris 
metus4 laiko 2,000,000 buvu
sių beraščių išmoko rašyti 
ir skaityti. Jau veikia 11 
universitetų ir kolegijų su 
10,000 studentų ir 70 aukš
tesnio mokslo mokyklų.

Antra dalis laiško pa
švenčiama kritikai Jungti
nių Valstijų politikos ir ka
rines komandos elgesio Pie
tų Korėjoje. Jame sakof kad 
tik tam, idant išgelbėti se- . 
nų viešpatavusių valdonų ’ 
galią, tai Jungtinių Valsti
jų armija, karo laivynas ir 
ori ai vynas yra Korėjoje ir 
jos vandenyse.

Buvusi Jungtinių Tautų 
komisija smerkiama, kaipo 
įrankis Wall Strytę. Ir pa
sirašę sako, kad jie nebijo 
net mirties kovoje už Ko
rėjos laisvę, už darbo žmo
nių išsigelbėjimą, ką liudija, 
kad 77.52 nuošimčiai jų da
lyvavo rinkimuose . visos 
Korėjos parlamento, •nepai
sant, kad reakcija buvo 
baisi, kad “tankai važiavo į 
žmonių minią.” Laiškas pa- , 
reiškia: “Mus laukia dar 
daug sunkių kovų. Bet mes 
esame tikri, kad būsime < 
laimėtojais.”

, Valstiečio Sūnus
r ‘

Kinijos Liaudies Išlaisvi
nimo Armijos sugabumai 
pereiti Yangtze upę, gud
rus manevravimas apsupti 
ištisas reakcininkų armi
jas ir jas suimti, nustebino 
senojo pasaulio šulus. Kas 
tauškė, kad “komunistams 
ims. b- mėnesius laiko perei
ti Yangtze upę,” tai dabar 
mato, kaip jie klydo.

N a n k in go gyventojai 
džiaugiasi, kad juos išlais
vino iš reakcininkų nagų. 
Moteris sakė: “Aš niekados 
netikėjau tojnis pasakomis, 
kad komunistai žiaurūs. Aš 
žinojau, kad jie yra taip 
pat kinai ir mums kinams 
nėra reikalo jų bijoti.”

Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų karo laivai kraus
tosi iš Kinijos, nes to rei
kalauja pergalinga liaudies 
armija. Mūsų šalyje reakci
nė spauda baisiai nusigan
dus, kad Kinijos liaudis lai
mi. Republikonai ir kiti bu
kapročiai reikalauja karo 
intervencijos. .

Lenkija ir Indija pasira
šė prekybos reikalais su
tartį. įžymus lenkų veikė
jas H. Mine, kuris pirmiau 
tvarkė industrinius reika
lus,- dabar įeis į vyriausybę, 
kaipo vice-premjeras.

Trizonijoj Anglijos, Fran-

jungą. Tam yra pakanka
mai įrodymų. Jis sakė, kad 
ir dabar tūli .politikieriai 
dirbą, kad atgaivinus Vo
kietijos karinę galią, sura
dus naują vadą ir pulti 
Sovietus.

Seimo darbai menki, nes

matai Jungtines Tautas pa
vertė į savo politikos įran
kį. Ten kalba, debatuoja, 
užmetimus daro Vengrijai, 
Bulgarijai z ir kitoms demo
kratinėms šalims,1 nors" pa
tys kalbėtojai gerai žino, 
kad tos valstybės nesiskai- 
tys su tokiais tarimais, ku
rie yra kišimasis į tų šalių 
vidaus reikalus.

žinoma, 
Valsti-

savo nuomonę ir opiniją, ar tpji knyga gera ar bloga, > tais mums sakė, kad “pas- 
, ! kolinkime” Anglijai $3,- 

750,Q00,000, kitaip jai ga
las .. . Paskolinome .. . Ta
da atsirado Trumano Dokt- cijps ir Jungtinių Valstijų 
rina — “pagalba Graikijai i komandieriai ir valdininkai 
ir Turkijai,” kas jau taksų ■ susitarė. įsteigti savų zonų 
mokėtojams kainavo' $607,-' vieną Vokietijos valstybę, 
000,000!... Po to atsirado! kuri apims 46,000,000 gy- 
Marshallo Planas, kuris pe-jventojų. Generolas L. Clay 
reitais metais Amerikos! reikalauja tuojau priimti tą 
žmonėms kainąyo arti $6,- naują, geriau sakant, seną 
00,0,0.00,000, o šiemet tam Vokietiją į karinę Šiaurinio 
reikalui vėl jau pą$ki,r tą Atlanto Sąjungą karui prieš 
$5,550,0,0.0,0,00 ... Vėliau Tarybų Sąjungą ir* kitas 
pradėjo rašyti apie reikalą liaudies demokratines šalis, 
karinio bloko — Šiaurinės * \
Atlanto Sąjungos. Ji suda- kad susirinktų kęturiu di- 
ryta. . . Prezidentas jai džiųjd vąlstybių i 
reįkalauja 'skirti bilijoną ir ministrai ir dar kartą ban-

pavojinga ar nepavojinga.
Bet teisėjas, žinoma, advokatų siūlymą ametė.
Na, ir kas? Ar tai šitaip yra komunizmas teisiamas?
Ar ’ galima komunizmas sukritikuoti tokiomis citato

mis, kokias daro ponas prokuroras?
Žinomą, ne! ,
Komunizmo neišaiškins nei šnipai, kuriais bando pasi

kliauti prokuratūro. Šnipas, koks jis nebūtų, negali būti 
patikimas. Šnipas yra šnipas, o Markso mokslas liekasi 
mokslų.

Markso mokslą, kaip ir kokį kitą mokslą", tegali kriti
kuoti mokslininkai, o ne šnipai, nepaisant to, kad jiems 
pavyko įsiskverbti į komunistų partiją.

Bet pas mus, deja, viskas norima padaryti “ameriko- 
ni<ai.” ' . r*

Ir Jis Laukia Karo
Amerikiniai korespondentai' Kinijoje rašo, jog tiek 

Čiang Kai-šekas, tiek kiti jo vienminčiai — dvarponiai, 
fabrikantai, didieji spekuliantai, — žino, kad jie jau yra 
pralaimėję Kiniją-. Bet jie turi dar vieną didelę viltį: jie 
mjuno, jog kilęs trečiasis pasaulinis karas jiems grąžins 
titgal Kiniją!

Koks tų ponų naivumas! Koks kūdikiškumas!
Bet’ne vieni čian kai-šekininkai taip galvoja. Panašiai 

galvoja ir Lenkijos Mikolajčikai, ir Vengrijos Nągiai, ir 
Lietuvos smetonininkai (net ir social-dėmokratai)! Pa-

įtarieji mano, jog 3-čiasis pasaulinis karas Lietuvon grą
žins smetonįzmą!

Jeigu jie rimčiau pagalvotų, tai, žinoma, prie tokių 
kvailų išvadų neprieitų. Kiekvienas protaująs žmogus 
šiandien žino tai: jei kiltų (jei imperialistams pavyktų jį 
išprovokuoti) 3-čiasis pasaulinis, karas, tai po jo nebe
liktų ne tik nei vieno fašistinio krašto, bet neliktų net ir 
paties kapitalizmo. '

MM*"
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Radinas Stephen S: Wise, įkū
rėjas New Yorkę Laisvosios 
Sinagogos, Amerikos Žydą 
Kongreso/ prezidentas, mirė 
sulaukęs 75 metų amžiaus, iki 
paskiausių laikų veikliai daly
vavęs liaudiškuose sąjūdžiuo
se. Jo gedi tikrieji krikščio
nys, greta žydų, kuriems j*S 

yądovavo per ilgus metus.

ki gruodžio, kaip" Šiaurinė
je Korėjoje (viešai), taip 
Pietinėje Korėjoj (slaptai) 
buvo renkami piliečių para
šai po “Laišku Stalinui.” 
Tame laiške 'pasirašantieji 
dėkavojo Tarybų Sąjungai 
už išlaisvinimą Korėjos , iš 
po Japonijos jungo ir reiš
kė savo sutikimą $u Tary
bų Sąjungos politika Kori

Geležinkelio linija 
durpėms pervežti

•Kaunas, sausio 20 d. — Dur
pėms į Kauną iš. Ežerėlio dur
pyno transportuoti nutiestas 
siaurasis .geležinkelis. Iš bro
liškųjų tarybinių respublikų 
gauti du gravežiai ir durpėms 
skirtos platformos. Durpės j 
Kauną jau pristatomos gele
žinkeliu. ,

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirip., Gegužės 2, 1949
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iiGAMTOS' PERTVARKYTOJO MIČIURINO GYVENIMAS IR VEIKLAv

Kurioje šalyje šiandien 
nežinomas Ivano Vladimi- 
rovičiaus Mičiurino vardas? 
Jo mokslas, jo žodžiai, jog 
“žmogui įsikišus, galima 
priversti greičiau kitėti 
kiekvieną augalo ar gyvulio 
formą, žmogui pageidauja
ma kryptimi” — žinomi vi
same pasaulyje. Jie žinomi 
todėl, kad tuos žodžius di- 

/ dysis tarybinis mokslinin
kas Mičiurinas parėmė mil
žiniška kūrybinio darbo 
p r a k t i ka, išaugindamas 
daugybę naujų augalų rū
šių, keisdamas augalų gy
venimo sąlygas.

Pernai Taiybų Sąjungoje 
buvo pagamintas šaunus 
judamasis paveikslas, vaiz
duojantis Mičiurino gyve
nimą ir mokslinius jo dar
bus.

Ir štai puikioje spalvoto
je filmoje prieš žiūrovo akis 
ši iluostabi žalioji laborato- 

4 rija — Mičiurino sodas.
Atvyksta garsus amerikie- 

ė čių mokslininkas profeso
rius Majeris su kitu savo 
draugu — piniginguoju 
jankiu. Tokia scena prasi
dedanti filmą sukelia žiū
rovams smalsumą: kokiais 
reikalais atvyko čio, į Mi
čiurino sodą šie užjūrio pi
niguočiai? Pasirodo, jie 
siūlo Mičiurinui perkelti jo 
mažą sodą specialiai ski
riamu laivu į Ameriką, o 
jį patį kviečia vadovauti 
moksliniam darbui, žada di-i

* dėlę ateitį. . .
— Ne! \— amerikiečių 

( nustebimui, trumpai ir aiš
kiai atsako Mičiurinas. — 
Aš rusas; ir nėra tokių pi
nigų ir laivų, kurie išvežtų 
mane iš Tėvynės.

Vaizduodama tikra Mi
čiurino biografiją, filmą 
parodo, kokioje sunkioje 
padėtyje gyveno šis didysis 
mokslininkas ir kokių skau
džių pasityčiojimų susilau
kdavo iš carinių valdininkų.

Bet ištigimas savo Tėvy
nės sūnus nepalūžo. Ameri-

* kiečiai nenupirko nei nuo
stabios mičiurininės labo
ratorijos, nei didžiojo gam-

t tos pertvarkytojo — busi
mojo tarybinio mokslinin
ko, pasišventusio 
liaudies labui.

Atvykus pas Mičiuriną 
amerikiečiams, caro valdi
ninkų galvos jokiu būdu ne
galėjo suprasti: ko prirei
kė jiems važiuoti pas kaž
kokį Mičiuriną? Nejaugi 
kam ners reikalingas koks 
tai sodininkas? Juk jis vi
siškai neturtingas!

Ir tikrai, Mičiurinas bu
vo neturtingas. Nors buvo 
kilęs iš smulkių bajorų šei
mos (Riazanės gubernijoj), 

4 tačiau anksti neteko tėvų 
v priežiūros. Paliktas “dievo 

valiai,” jaunasis Ivanas di
desnę dalį, laiko praleisdavo 
sode. Jis pamėgo triūsti su 
augalais, mėgo paukščius, 
buvo aistringas žvejotojas.

“Aš visada ir visiškai bū
davau apimtas tik vieno sie
kimo — auginti tuos ar ki
tus augalus, ir tas potrau
kis buvo toks stiprus, kad 
aš beveik nepastebėdavau 
daugelio kitų gyvenimo 
smulkmenų,” — sakė Mi
čiurinas.

Mokėsi jis pradžioj Pron-
* sko apskrities mokykloje, o 

^paskui Riazanės gubernijos

gimnazijoje, į kurią pateko 
su dideliu vargu ir greit iš 
ten buvo pašalintas už “ne
pagarbą vyresnybei.”

Nors ir kaip buvo pamė
gęs savo darbo sritį, nors 
per didelius vargus buvo įsi
gijęs minėtą sodelį, kurį 
amerikiečiai norėjo išsivež
ti kartu su Mičiurinu, bet 
rimtam moksliniam darbui 
nebuvo lėšų. Ir štai jis nu
sprendė kreiptis į carinę 
vyriausybę.

Filmą vykusiai ir ryškiai 
pavaizduoja carinius valdo
vus, kurie buvo abejingi bet 
kokiam mokslui, o ypač 
mokslininkui-novatoriui. Jis 
prašė caro valdininkų, siū
lydamas jiems prie jo sodo 
įsteigti sodininkystės mo
kyklą. Deja. Tik, po dvejų

metų ir trijų 
sulaukė iš žemės ūkio mi
nisterijos atsakymą, kad 
negalima. . .

Sunkios Mičiurino * gyve
nimo sąlygos jaudinau fiL 
mos žiūrovą. Kai jam rei
kėjo perkelti sodą; jis jį 
perneša su savo ištikima 
drauge ir padėjėja — žmo
na, ant savo pečių.
, Caro valdininkai ne tik 
nepadėjo mokslininkui, bet 
atvirkščiai — įvairiomis 
priemonėmis trukdė jo dar
bui. Jie net pavedė Kozlo
vo popui Christoforui pa
veikti Mičiuriną, kad jis 
mestų mokslinį darbą. “Ta
vo visokie augalų kryžiavi
mai jokios naudoj neduoda, 
o tik kenkia religijai,” . . . 
— įtikinėja popas Mičiuri-

mėnesių jis.ną tol, kol supykęs moksli- 
' ninkas išvaro šį “šventą pa
siuntinį” iš savo namų.
Jo Obalsis ir Darbo Vaisiai

Kiek sąlygos leidžia, Mi
čiurinas atkakliai tęsia sa
vo darbą. “Mes negalime iš 
gamtos laukti malonių; mū
sų uždavinys — paimti jas 
iš jos,” — toks buvo Mičiu
rino obalsis.

Su dideliu susidomėjimu 
žiūrovas stebi, kaip Mičiu
rinas “ima iš gamtos malo
nes,” — augalų aklimatiza
cijos būdu .gauna daugelį 
atsparių ir derlingų vyšnių, 
riešutų, vynuogių, abrikosų 
ir kitų atmainų. /

(Aklimatizacija yra au
galų bei gyvūnų pripratini
mas prie skirtingo oro ir

kitų gamtinių sąlygų.)
Jo vyšnia — ‘-‘vaisingoji 

Mičiurino vyšnia” — savo 
atsparumu ir derlingumu

Keturiasdešimt metų Mi
čiurinas nepasiduoda caro 
valdžiai -Į~ atkakliai dirba 
mokslinį darbą, pergyven
damas smūgį po smūgio. 
Vienas didžiausių smūgių 
jo gyvenime — mylimos jo 
pagalbininkės — žmonos 
mirtis. Bet jis nepalūžta. 
Mičiurinas mato, kad jo pu
sėje liaudis. Iš visų kraštų 
plaukia laiškai, kurie didįjį 
mokslininką skatina dirbti, 
suteikia gražių vilčių.

Ir tos viltys- išsipildo: Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos metu, kitą die
ną po to, kai Kozlove buvo

paskelbta tarybų valdžia, 
Mičiurinas, retai kada išei
nąs iš savo sodo, nuvyksta į 
apskrities žemės ūkio komi
sariatą ir pareiškia:

— Aš noriu dirbti naujai 
valdžiai.

Toliau seka įspūdingos 
scenos, kaip tarybų valdžia 
įvertino didįjį mokslininką: 
paskelbė, Mičiurino sodą tu
rinčiu didelę valstybinę 
reikšmę, padarė žygių jo 
žaliajai laboratorijai apsau
goti, davė reikalingų lėšų 
jai išlaikyti,' aprūpino kad
rais.

.. . Mičiuriną aplanko M. 
I. Kalininas (velionis Tary
bų Sąjungos prezidentas) 
rūpestingai apžiūri sodą.

. .. Tarybų valdžia apdo
vanoja Mičiuriną aukščiau

dirbti

MIEGAS-DIDŽIAUSIA JO
— Pernai jūs 4 mėnesius 

išbuvote be sąmonės, nieko 
nejausdami, — rašo John 
E. Gibson, “Hygejoj,” Ame
rikos Gydytojų Susivieniji
mo žurnale. -— Tą laiką jūs 
praleidote miegodami ir 
sapnuodami; Ir nepaisant, 
ką jūs veikėte kitu laiku, 
ta 17 savaičių, kurias jūs 
praleidote Morfejaus (mie
go dievaičio) glėbyje, buvo 
patsai svarbiausias laikas.

Žinovai sutinka su nuo
mone, jog viena iš kiekvie
nų trijų valandų, kurią mes 
pramiegame, daro daugiau 
įtakos mūsų gyvenimui, ne
gu dauguma žmonių su
pranta. Joks kitas dalykas 
taip giliai nepaliečia mūsų 
kūnus ir asmenybes, kaip 
geras ar blogas miegas.

Mokslinis rašytojas Gib
sonas tęsia:

— Kadangi miegui pra
leidžiamas laikas vaidina 
tokį svarbų vaidmenį mūsų 
gyvenime ir veikloje, tai 
naujovinis mokslas išrado 
visokius ištobulintus būdus 
miegui tyrinėti. Tyrinėji
mus darė žymieji ^universi
tetai, klinikos ir įvairios 
mokslinių" tyrimų įstaigos. 
Visi miego reiškiniai buvo 
nuodugniai nagrinėjami. Ir 
beveik viskas buvo sužino
ta, apart vieno dalyko — 
kas yra patsai miegas. I

Mokslas dar nėra priėjęs 
tikros išvados dėl to, kas 
iššaukia miegą.

. Bet dr. Nathaniel Kleit- 
man, tu r būt, geriausiai tą 
klausimą aiškina. Dr. Kleit- 
man vadovavo^ garsiajam 
miego tyrinėjimui Chica- 
gos Universitete.

Jisai nurodo, kad mes bu
dime tiktai tol, kol kūno ar 
raumenų judėjimai arba iš
orinio pasaulio įvykiai ga
na akstiną mūsų smegenis.
Raumenų ir Nervų Atliuo- 

savimas ir Miegas
Daktaro Kleitmano va

dovauti tyrimai parodė štai 
ką. Jeigu nė kiek nepavar
gęs žmogus uždaromas vi
sai tamsiame kambaryje, 
kur joks garsas neįeina, ir 
jeigu tas žmogus laisvai at
sigula ir užmerkia akis, jis 
beveik visuomet per kelias 
minutes užmiega, nors bū
tų jau pilnai išmiegojęs ir 
pasilsėjęs.

Miego mokslininkai atra
do, kad jeigu žmogaus rau
menys įtempti, tai jis neuž
migs, nepaisant, kaip būtų

protar-

SVARBA KŪNO IR PROTO SVEIKATAI
pavargęs.

Nervų įtempimas, beje, y- 
ra faktinai visokios nemi
gęs priežastis.

Bandymai parodo, jog 
kai asmuo būna visai su- 
liaunėjęs (relaxed), kada 
jo raumenys ir nervai atsi- 
liuosavę, tai jis būtinai už
miega.

Mokslas atrado, jog vidu
tiniai reikia žmogui 8 va
landų miego per 24 valan
das, nors kai kuriems ma
žiau užtenka, o tūliems ki
tiems daugiau reikia.

Iš tikrųjų, tačiaus, miego 
valandų skaičius nėra svar
biausias dalykas. Kur kas 
svarbiau ,kaip žmogus mie
ga. Juk gali būti miegas be 
poilsio ir poilsis bė miego.

Tyrimai rodo, kad jeigu 
dienos laiku žmogus karto
tinai tam tikrais
piais po truputį pasilsi,, tai 
gali geriau atgaivinti protą 
ir raumenis, negu per pras
tą, negilų 8 valandų miegą 
naktį.

Gaunama kūnui bauda iš 
miego priklauso nuo to, 
kaip mes būname suliaunė- 
ję — sugležnėję miegoda
mi.

Sveikas, poilsingas mie
gas negalimas, jei protą ir 
kūną vargina nervų įtempi
mai ir neramūs jausmai. 
Tokioje padėtyje miegas 
nesuteikia tinkamo kūnui 
ir protui atsigavimo; tuo
met, atsikėlę rytmetį, mes 
jaučiamės labiau pavargę, 
negu einant gulti.

Žymėtina, jog nervų į- 
tempimas greičiau nuvargi
na, negu kūno veiklą. Štai 
kodėl žmogus, kuris lovon 
nusineša rūpesčius ir siel
vartus, gali pabusti labiau 
pavargęs, negu po tiek pat 
valandų rankinio darbo.

Vienintelis Dalykas
Yra visokių vadinamų 

vaistų, miegui iššaukti; tai 
savotiški svaigalai arba 
nuodingi chemikalai., Yra ir 
daugybė įvairių patarimų.

Bet visi žymiųjų moksli- 
minkų padaryti tyrimai ir 
atradimai paliudija vieną 

. paprastą faktą, vienintelį 
sveiko, gilaus miego “sek
retą” — norint gerai mie
goti, jūs turite atliuosuoti 
visus savo raumenis ir ner
vus, taip suliaunėti - su- 
gležnėti, kad būtumėte su
dribę, kaip tęšlos gabalas.

Reikia palaipsniui atliuo
suoti pilvo, veido, rankų,

kojų, kaklo ir kitų sąnarių 
raumenis.

Jeigu sunku užmigti, tai 
žinokite, kad lovon nusine- 
šėte dienos rūpesčius, su
jaudinimus arba kokius 
planus.

Neikite gult po diskusijų 
su žmona .apie pinigus.

Net išlošimas ar praloši
mas kortomis gali sujau
dinti taip, kad neužmigsite.

Saugokitės bet kokių gin
čų pirm naktinio poilsio.

Nedarykite ir nemastyki
te nieko tokio, kas galėtų 
jus jaudinti arba žingeidu
mą kelti bent per 20 minu
čių pirm einant gulti.

Galima truputį palengvė
le pavaikščioti apie savo 
bloką; galima tingiai pasė
dėti patogioje- kėdėje ir mą
styti apie tokius paprastus 
dalykus, kaip laukai, miš
kai, pievos, vandenys. Rei
kia nukreipti mintis nuo ne
smagių dalykų ant smages-

nių, bet neturinčių jokios 
tikros svarbos.

Jeigu jaučiatės labai su
sijaudinę, tai galite nervus 
bei raumenis apraminti, 
pagulėdami vonėje 10 iki 
15 minučių drugname van
denyje, nešiltesniame kaip 
kūno temperatūra. Gulint 
aukštieninkai? tokiame van
denyje, jausite, kaip nervų 
įtempimas mažu-pamažu at- 
siliuosuoja; raumenys taip 
pat suliaunėją. O kai po to 
nueisite gulti, tai lova atro
dys tokia patogi, kad vilios 
miegoti.

Taip patartina raminti net 
ir smagius sujaudinimus. •

Kodėl čia siūloma tiktai 
tokio šiltumo vonė, kaip 
pats kūnas? O štai kodėl. 
Tokios' temperatūros van
duo atsteigia ramią,, nor-* 
malę kraujo apytaką. Ant
ra,Jis atliuosuoja raumenis, 
todėl atliuosuoja ir “dva-r 
šią” - protą. Juk moksli-

niai įrodyta, kad jeigu kū
nas suliaunėjęs-sugležnėjęs, 
tai dingsta ir nervų įtempi
mai ir jausminiai sujudi
mai.

Jau pirmiau minėta, kad 
jei žmogus perdaug pavar
gęs, tai sunku užmigti.

Tokiame atsitikime, a- 
part kitų nurodymų, patar
tina stiklą pieno išgerti ar
ba truputį užkąsti. Bet ne
valgykite per
gulant. Pilvo prikimšimas 
dažnai trukdo

Geriau, kad 
gertumėte pirm miego, tai 
sveikesnis bus poilsis. Tyri
mai laboratorijose rodo, 
kad talkoholis padeda mie
goti tiktai kelias pirmąsias 
valandas, bet toliau gadina

daug' pirm

miegą.
alkoholio ne-
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Švelni muzika prieš ei
nant gulti padeda užmigti.

Protligių ligoninėse pa
tirta, jog, vartojant rami
nančią muziką, trečdaliu 
mažiau reikia ligoniams 
migdomųjų vaistų.
lažinis ir Protinis Darbas

NWl fizinio darbo pavar
gęs žmogus greičiau pasil
si, negu protinis darbinin
kas. Bandymai ir palygini
mai laboratorijose parodė, 
jog keturios valandos mie-' 
go atgaivina fizines kūno 
jėgas, bet reikia antra tiek 
daugiau miego, jei žmogus 
pavargęs nuo protinio dar
bo. ‘ .

Tyrimai Colgate Univer- 
sįtete patikrino, kad -ran
kinis darbininkas po 4 ar 5 
valandų miego gali pilnai 
gerai atlikti savo darbą, 
bet jeigu protinis darbinin
kas negauna 8 valandų mie
go, tai jo darbas nukenčia.

Taip pat buvo surasta, 
kad jeigu protinis darbi
ninkas praranda dvi valan
das miego, tai ant rytojaus 
jis ne tik blogiau savo dar
bą atlieka, bet ir antra tiek 
labiau pavargsta, negu pil
nai išmiegojęs.

N. M.

siąja dovana — Ldnino or
dinu už didelius nuopelnus, 
išauginant naujų formų au
galus, turinčius ypatingą 
reikšmę vaisių ūkiui išvys
tyti, ir už specialius, turin
čius valstybinę reikšmę so
dininkystės darbus.

Be tarybinės santvarkos 
Mičiurinas būtų buvęs, kaip 
jis pats sako, nepastebimas 
tiriamosios sodininkystės 
atsiskyrėlis carinėje Rusijo- 
joje. Tik tarybinė kolekty
vinių ūkių santvarka, socia
listinė žemdirbystė sudarė 
visas sąlygas jo mokslui su
klestėti. “Didingoji mūsų 
gamtos mokslų ateitis — 
kolektyviniuose ir tarybi
niuose ūkiuose,” — sako 
Mičiurinas.

Stalino Laiškas
... 60 metų * Mičiurino 

veiklos sukakties dieną, jam 
prisiunčia sveikinimo tele
gramą Stalinas. Jaudinan
čioje scenoje skamba Mičiu
rino atsakymas:

— Brangus Josifai Visa- 
rionovičiau! Jūsų telegra
ma buvo man aukščiausioji 
dovana per visus aštuonias
dešimt mano gyvenimo me
tų; ji man brangesnė už vi- 
Isas dovanas. Aš laimingas 
dėl jūsų didžiojo dėmesio.

... Liaudies šventė Koz- 
lovo mieste. Darbo žmonių 
prašymu, Kozlovo miestas 
pavadintas Mičiurinsku. 
Tribūnoje — sidabrinių 
plaukų žilagalvis, 80 metų 
amžiaus, Mičiurinas.

— Išsipildė liaudies sva
jonės, — sako jis. — Išsi
pildė mano svajonės. Ma
tau 'aš busimąją Tėvynę gė
lėse ir sakau: .aš laimin
gas .. . Tetampa mūsų ta
rybinė žemė sodu. Tepapuo
šia ji žmoniją ...

Taip baigiasi ši puiki, 
vertinga Spalvota filmą 
apie įžymųjį tarybinį' gam
tos tyrinėtoją, didįjį gamtos 
pertvarkytoją, Ivžną Vladi- 
mirovičių Mičiuriną.

Be to,h. parodyti nesutai-z 
komi gihęai tarp Mičiurino’ 
ir reakcingų pažiūrų moks
lininko Kart^ševo. Tie gin
čai atvaizduok
gas kryptis biologijos moks
le: vieną kryptį — progre- 
syvę, materialistinę, mičiu- 
rininę, o antrąją kryptį.— 
reakcinę — idealistinę veis- 
maninę (mendelinę - mor- 
ganinę), arba, pagal filmą, 
kartaševinę.

New York. — 16 
šimčių CIO Elektrininkų 
Unijos narių visai neturi 
darbo-, o 18 nuošimčių tik 
dalį laiko dirbą.

nuo-

Paryžius.—Teismo spren
dimu, bus nukirsta galva 16 
metų berniukui Marcel’iui. 
Jis užmušė seną našlę, iš
plėšdamas $25.

pnesin-
♦

Filma “Mičiurinas” — 
nepaprastai vertinga idėji
niu ir meniniu atžvilgiu.

Su dideliu susidomėjimu 
šią filmą žiūrėjo Respubli
kinio kolektyvinių ūkių val
stiečių suvažiavimo delega
tai. “Pamačius šią filmą 
aiškėja, kad be kolektyvinių 
ir tarybinių ūkių negalima 
plačiai išvystyti mičiurini-, 
nio/sąjūdžio” — kalbėjo ko
lektyvinių ūkių valstiečiai, 
įsitikinę Mičiurino mokslo 
teisingumu.

Į . Ši puiki filmą bus de
monstruojama ne vien tik 
respublikos miestuose ir* 
miesteliuose, bet ir kaimo 
vietovėse, ypač kolektyvi
niuose ir tarybiniuose ū- 
kiuose. D. Rodą.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Gegužes 2, 1949
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(Tąsa) pakilo neapsakomas šauksmas ir keiki-

Detroit, Mich.
MOTERŲ PARENGIMAS
Petroito Lietuvių Moterų 

Pažangos Kliubas rengia pa
rengimą, kuris įvyks sekma
dienį, 8 d. gegužes, 3 vai. 
po pietų, Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter St. ,
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Apsiniaukus dangui, apsiniaukė ir 
Paspartuto veidas: per dvi -dienas ber
niokas buvo nuliūdęs ir labai neramus. 
Bet Fogas buvo drąsus jūreivis ir nebi
jojo jūros bangų. Jis vis varė laivą ne
mažindamas garo. Negalėdama peršok
ti per vilnis, Henrietta perkirsdayo jas; 
iąiuep fesiA OABpaųzn onpuBA ąouioną 
Kartais vandens kalnas pastatydavo 
laivą stačią, ir ratas imdavo pasiutusiai 
suktis ore, bet Henrietta vis dėlto nesi
liaudama ėjo. •

Tačiau vėtra pasirodė ne tokia baisi, 
kaip galima buvo laukti. Ji toli gražu 
nebuvo-panaši į tuos uraganus, kurie le
kia greitumo po devynis šimtus mylių 
per valandą. Tik viena nelaimė, kad vė
jas vis'pūtė iš pietryčių ir nedavė už
tiesti burių, kurios būtų galėjusios daug 
padėti garui.

Gruodžio 16 buvo septyniasdešimt 
penktoji diena nuo Fogo išvažiavimo iš 
Londono. Henriettas pavėlavimas visai 
nebuvo baisus. Nuo Niujorko į Liverpulį 
buvo nuplaukta beveik jau pusė kelio ir 
pravažiuotos pavojingiausios vietos. Va
žiuojant vasaros metu galėtum drąsiai 
tvirtinti, kad kelionė pavyks. Bet šiuo 
kartu buvo žiema, todėl galėjo dar visaip 
atsitikti. Paspartutas tylėjo. Nors jis 
buvo nesmagus, bet dar turėjo truputį 
vilties nepavėluoti.

Tą pačią dieną mašinistas išėjo ant 
dangčio ir ėmė kažką karštai kalbėtis su 
Fogu.

Pamatęs juos kalbant, Paspartutas 
nusigando: jam dingterėjo, kad atsitiku
si kokia bėda. Jis stovėjo atokiai ir ne
galėjo girdėti jų kalbos.

— Su mielu noru, — tarė jis sau, — 
duočiau nupiauti vieną ausį, kad antra 
galėčiau išgirsti jų kalbos priežastį!

Jis paslinko arčiau ir išgirdo kelis žo
džius:

— Tai tikrai taip yra, kaip tamsta sa
kai?

— Tikrai, — atsakė mašinistas. — 
Prašom nepamiršti, kad mes nesigailėda
mi kūriname visus krosnius; jei mums 
nesiskubinant būtų ganėję anglių iš Niu
jorko į Bordo, tai varant visu garu iš 
Niujorko į Liverpulį, niekuomet negali 
ganėti!

— Aš pagalvosiu, — atsiliepė Fogas.
Paspartutas suprato. Jis nustojo pas

kutinės vilties. x
Pristigo anglių!
— Jeigu ir dabar, — pagalvojo jis 

vienas saw, — mano ponas išsisuktų iš 
bėdos, tai jis tikrai būtų nepaprastas 
vyras!

Patikęs Fiksą, jis tuojau jam viską 
papasakojo.

— Vadinas, — tarė jam sukandęs 
dantis seklys, — tamsta tiki, kad mes 
važiuojame į Liverpulį.

— Žinoma!
— Apuokas esi! atsakė jam polici

jos agentas ir, traukydamas pečius, nu
ėjo nuo jo.

Paspartutas nusprendė, kad Fiksas 
dėlto toks piktas pasidarė, jog supratęs 
savo apsirikimą, jog be jokio reikalo 
važiavęs aplink visą žemę.

Ką £i ketino dabar daryti Fogas? Tai 
buvo sunku spėti. Tačiau jis buvo kaž
ką sugalvojęs, nes, pasišaukęs mašinis
tą tą patį vakarą, tarė jam:

— Anglių nesigailėk. Dėk, kiek reikia, 
kol pristigsime.

Po kelių minučių iš Henriettas kamino 
ėmė virsti tirštų dūmų kamuoliai.

Laivas pradėjo plaukti vėl visu garu. 
Bet gruodžio 18 dieną atėjo mašinistas ir 
pranešė Fogui, kad anglių belikę tik vie
nai dienai!

— Vistiek nesigailėkite jų, — atsakė 
Fogas. — Priešingai, kūrinkite dar dau
giau!

Tą pačią dieną apie dvylikę valandą 
Fogas pasišaukė Paspartūtą ir liepė jam 
atvesti kapitoną Spidį.

Tąs paliepimas buvo lygus įsakymui 
paleisti nuo grandinio tigrą. Eidamas į 

’Jęamb&ręlį, kur buvo uždarytas Spidi, 
prancūzas pagalvojo:

— Jis bus piktas kaip pasiutęs vilkas. • 
Ir tikrai, po kokios valandėlės laive

mas. Tas šauksmas ir keikimas ėjo iš pa
leistojo kapitono burnos.

— Kur dabar mes esame? — buvo 
jo pirmieji žodžiai, kuriuos jis ištarė pa
raudonavęs iš piktumo kaip vėžys.

— Per tris šimtus mylių nuo Liver
pulio, — atsakė ramiai Fogas.

— Piratas! — sušuko Spįdi.
— Aš tamstos prašiau ateiti...
— Jūros plėšikas!
— .. . kad man tamsta parduotum sa

vo laivą. ' .
— Ne, už jokiuos pinigus ne!

— Kad aš galėčiau jį sukūrinti.
— Sukūrinti mano laivą!
— Bent jo viršutines dalis, jei pri- 

stigtumėm anglių.
— Sukūrinti mano laivą! — vėl su

šuko kapitonas Spidi. — Deginti laivą, 
kuris vertas penkiasdešimt tūkstančių 
dolerių! Ar girdėjote tokią naujieną?

— Štai šešiasdešimt tūkstančių! — at
sakė Fogas duodamas didžiausią saują 
banko bilietų.

Tai padarė nepaprastą įspūdį kapito
nui. Jis būtų buvęs menkas amerikietis, 
kad nebūtų pasidavęs matydamas prieš 
save šešiasdešimt tūkstančių dolerių. 
Spidi, žiūrėdamas į tokią krūvą pinigų, 
pamiršo ir savo rūstybę. Juk tai buvo 
lobis!

— O apačios geležinė dalis man liks?
— prąbilo švelniu balsu kapitonas.

— Visa geležinė dalis'tamstos, — at
sakė Fogab. — Pabaigta?

— Pabaigta.
Spidi paėmė yisą krūvą banko bilie

tų, paskaitė ir susidėjo į kišenę.
Paspartutas visas nubalo.
— Tai dėl manęs, — tarė jis sau, — 

Fogas turėjo tiek pinigų įkišti į gerklę 
tam velniui!

O Fiksas kad kiek neapalpo.
— Jau beveik dvidešimt tūkstančių 

svarų išeikvota! Tai baisiai daug! Bet 
iš banko yra pavogta penkiasdešimt 
penki tūkstančiai,'todėl vis dar šiek tiek 
liks! — nusiramino’ seklys.

Susikišo kapitonas pinigus į kišenę, 
ir Fogas jam tarė: x

— Prašom nesistebėti mano pasielgi
mu. Aš pralaimėčiau dvidešimt tūkstan
čių svarų, kad nesugrįžčiau į Londoną 
gruodžio 21^ dieną, vakūro> keturiasde
šimt penkios minutės po aštuntos. Kaip 
tamsta jau žinai, aš nuąivėlinau į garlai
vį, kuris tiesiai plaukė iš Niujorko, ir 
kadangi tamsta atsisakei mane vežti į 
Liverpulį.. .

.— Bet, po šimts pypkių, aš gerai pa
dariau, — sušuko Spidi; —* aš dabar lai
mėjau mažiausia keturiasdešimt tūks
tančių dolerių.

Paskui jis, truputį juokdamasis, tarė 
Fpgui: ' 'i

—-4 Tamsta- esi tikras jankis!
Pasakęs tą, kaip jis manė, kompli

mentą, jau buvo beeinąs, bet Fogas jį 
suturėjo i p tarė:

— Vadinas, laivas dabar mano?
— Žinoma, tamstos. Nuo stiebo lig 

dugno. Suprantamas daiktas, tik tos da
lys, kurios medžio.

— Gerai. Tai laužkite kajutes ir kū
rinkite medžiais.

Lengva numanyti, kiek turėjo pareiti 
tokių malkų varant laivą visu greitumu. 
Tą pačią dieną ugnis prarijo visas ka
jutes ir žemutinį dangtį.

Gruodžio 19 dieną sudegino visus stie
bus ir kartis. Per visą dieną matrosai 
sukaitę kirto, kapojo ir metė į ugnį. La
biausiai prakaitavo Paspartutas: jis dir
bo už deširhtį žmonių.

Gruodžio 20 dieną Fogas liepė sude
ginti dangtį ir kitas likusias medines da
lis. Henrietta pasidarė panaši į nupešio
tą žąsiuką.

Bet tą pačią dieną keleiviai išvydo jau 
Airijos krantą.

Tačiau vakaro dešimtą valandą jie te
buvo £ies Kvinstauno miestu. Kelionei į 
Londoną Fogui bebuvo likę tik dvide
šimt keturios valandos! Tiek -pat laiko 
Henrietta turėjo plaukti į Liverpulį lėk
dama net visu greitumu. O kuro • drą
siajam džentlmenui bebuvo visai maža 
jau likę!

‘(Daugiau bus)

Bus graži programa, šokiai 
prie geros muzikos ir skanių 
vaišių. Jau patirta, kad mo- 

x terų parengime visada būna 
skanių užkandžių, tai bus ir 
šį kartą. Visus ir visas prašo
me atsilankyti.

M. P. Kliubo Komisija.

Lawrence, Mass.
Balandžio 3 dieną įvyko 

dienraščio Laisvės'naudai ban- 
kietas. Kalbėjo Vincas An
drulis, dienraščio Vilnies re
daktorius iš Cnicagos. Svečių 
atsilankė nemažai ir visi bu
vo patenkinti. Gaspadinės tu
rėjo daug darbo, kol tiek val
gių prigamino, daugiausiai 
dirbo A. Supptrienė, R. čiū- 
ladienė, N. Gurijonis, E. Su
kackienė ir M. Milvidienė, 
joms padėjo J. šleivienė.

. Kada visi pasivalgė, tai V. 
Andrulis pasakė įdomią kal
bą. Jis sakė, kad Anglijos 
užsienio ministras Bevinas iv 
prenhjeras Attlee organizuoja 
trečią pasaulinį karą. Jis sa
kė, kad karas būtų labai nai
kinantis ir todėl ’Amerikos 
žmonių pareiga visomis jėgo
mis kovoti prieš jį. Kalbėto
jas nurodė, kad Amerikos ka
pitalistai labai pralobo laike 
pirmo ir antro pasaulinių ka
rų, tai jie trokšta naujo karo.

Mirė jauna lenkų tautos mo
teris Sophie M. Koffman, ku
ri buvo vedus su vokiečių kil
mės vyru. Ji mirė keista liga. 
Ilgai sirgo, daktarai surado, 
kad moters viduriuose yra 

' kirminas. Kada tą negeistina 
sutvėrimą išvarė laukan su 
medicinų pągalba, tai jis buvo 
20 jardų ilgio. Daktarai sakė/ 
kad jis atsirado ' nuo žalios 
mėsos, arba nuo mažai iškep
to steiko. Vis vien moteris 
mirė.

' * , -
Mirė Helen Yakavonis (Ber- 

natavičiūtė). Palaidota reli
giniai.

★ «
' Dirbtuvėje dėl stokos apsau
gos skaudžiai tapo sužalotas 
E. Habile, 47 metų amžiaus. 
Jam sužeidė koją ir galvą. 
Randasi General Hospitalyj. 
Vis tai dėl to, kad fabrikan
tai nenori apsaugoti savo dar
bininkų. 7

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 7-tos apskrities metinis 
piknikas įvyks sekmadienį, 19 
d. birželio, Maple Parke, Me
thuen. Prašome visų apylin
kės kolonijų lietuvių\organi- 

j zacijas nieko nerengti ta die
ną, bet dalyvauti šiame pfkjLK 
ke. LLD visos kuopos platin
kite tikietus, kurie jau gatavi 
ir daugelis kuopų turi.

čia bus ne vien didelis su
važiavimas iš* plačios apylin
kės svečių, masinis atsilanky
mas vietos lietuvių, kur visi 
ir visos galėsime smagiai lai
ką praleisti, bet išgirsime ir 
prakalbą svarbiais klausimais. 

-Kalbės D. M. šolomskas, LLD 
Centro Komiteto Sekretorius 
iš Brpoklyno. .

S. Penkauskas.

Komisija darbui su 
pradedančiais rašytojais

VILNIUS, sausio, 20 d. — 
Lietuvos Tarybinių Rašytojų 
Sąjungos Valdyba sudarė nau
ją respublikinę komisiją darbui 
su jaunaisiais pradedančiais ra
šytojais, į kurią įeina T.. Til
vytis (komisijos pirmininkas), 
V. Žilionis (sekretorius)*; V. 
Reimeris, J. Šimkus, J. Baltu
šiu, Rąndakevičius, D. Rodą, 
M. Sluckis, B. Prąnskus, V. 
Valsiūnienė irvV. Mozūriūnas. 
Vilniaus ir Kauno pradedąp- 
čiųjų rašytojų -sekcijoms bus 
paskirti šefąi. iš vyresniųjų ra
šytojų tarpo;
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Dienraštis O

Lais v ei-
Šaukia visi apšvietę branginantieji 

lietuviai visoje Amerikoje!
Daugelyje vietų jau surengta pramogos dienraščio paramai, 

užtikrinimui jo gyvavimo. Visose kolonijose reikia surengti ko
kią nors pramogą sustiprinipiui savo dienraščio finansiniai. Mes 
turime infliaciją pergalėti o ir maršuoti pirmyn su dienraščiu 
Laisve!

Speciale Laida Atžymejimui
30 Metą Dienraščio Sukakties
Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisve išeis dvigubai padidintas, a

Tai bu§ 30-ties metų ,sukakties atžymejimui speciale laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 mė
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbįmus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus 
proga, jų vardai bus išspausdinti specialeje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pats gražiausias žygis atžymejimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kuo 
daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo
raliai ir materialiai. Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones 
užsisakyti Laisvę.

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim 
Patys Savo Iniciatyva

Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 
pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ąr pąsveikinimo specialei sukakties atžymeji- 
mo laidai. Mes prašome biznierių ir asmerių nebiznierių, gyve
nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa
sveikinimą tiesiai dienraščiuį Laisvei. Padalykite tą gerą patys 
savo iniciatyva.

Jei norite kokių plątesnių informacijų dėl pasiskelbimų ar 
koHių kitų reikalų, rašykite Laisves Administracijai ir mes jums 
mielaį suteiksime visas informacijas.

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y L
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J. Kabelka- pirmųjų knygų pusė, spaustu-

Apie Senąją Lietu
višką Knygą

mos, tiek ir turinio atžvilgiu.(Pabaiga) • *
Trumpai sakant, šių eilučių 

autorius yra įsitikinęs, kad 
Mažvydas pirmąją savo pa
ruoštąją knygą skyrė Lietu
vos liaudžiai. Išdėstyti visus 
argumentus jam neleidžia šio 
rašinio rėmai .

Paskutinėje, plačiausioje, 
straipsnio dalyje autorius na
grinėja knygelės turinį. čia 
jis gražiai nušviečia tuometi
nės epochos atspindžius pir
moje lietuviškoje knygoje. 
Tai tuo tarpu ir yra vienin
telis šios rūšies tyrinėjimas, 
liečiąs pačią seniausiąją lietu
vių literatūrą.

Kitas nemažiau vertingas ir 
įdomus yra LTSR MA tikrojo 
nario V. Mykolaičio straips
nis “Literatūriniai elementai 
Mažvydo ir jo amžininkų raš
tuose.” Prof. V. Mykolaitis, 
taip pat iki šiol daugiausia 
pažįstamas naujesniosios lie
tuvių literatūros tyrinėjimais, 
čia gražhcN^ užsirekomendavo 
kaip nempnkesnis ir senosios 
lietuvių literatūros pažinėjas. 
Siame straipsnyje liečiami 
kultūrinės aplinkos, vertimo 
sunkumų, eileraštinės formos 
ir vaizdingumo klausimai 
(plačiausiai du pastarieji). 
Gaila, kad autorius čia nepa
lietė klausimo, ar šie pirmieji 
lietuviški raštai turėjo įtakos 
vėlyvesniesiems tiek bažnyti
niams, tiek pasauliniams raš
tams. ir, jei turėjo, tai kaip

Ypatingai būtų buvę įdomu iš
girsti, kaip veikė vėlyvesnią- 
ją-mūsų literatūrą su pirmai
siais raštais atneštoji ideolo
gija. Taigi straipsnyje labai 
smulkiai literatūriniu atžvil
giu išnagrinėta formalioji 
Mažvydo raštų pusė ir per 
maža atkreipta dėmesio į jų 
literatūrine sąsają su visos 
lietuvių literatūros raida. Aiš-\ 
ku, kad viename straipsnyje 
viso to nepadarysi, užtat ir 
tenka apgailestauti, kad visa
me rinkinyje yra tik šis vie
nas straipsnis, skirtas grynai 
literatūriniam senųjų- tekstų 
nagrinėjimui. Rinkinio ruo
šėjai, matyt, pamiršo savo 
pratarties žodžius, kur jie 
bent porą kartų pabrėžia esą 
“Pirmoji lietuviška knyga yra 
jau nemažai tirta ir nagrinė
ta, tačiau daugiausia išskirti
nai kalbiniu požiūriu. Ligi 
šiol ji beveik visiškai nebuvo 
vertinta istoriniu, literatūri
niu (pabr. mano, J.xK.), pe
dagoginiu, folkloriniu požiū
riu, nors jos tunny  j e galima 
rasti pakankamai elementų, 
vertintini] kaip tik šiuo atžvil
giu (6 psl.).

Rinkinyje tuo tarpu mes tu
rime vieną straipsnį, nagrinė
jantį bendras filologines pro
blemas (K. Korsako straips
nis), porą istorinių, vieną 
pedagoginį (doc. J. Laužiko), 
vieną folklorinį (Z. Slaviūno), 
trejetą kalbinių ir keletą ki-

vės ii’ tt.). ' Visa^tai, be abejo, 
labai gera ir gražu, bet ša|fa 
to vertėjo duoti daugiau lite
ratūrinę pusę nagrinėjančių 
straipsnių. Tiesa, yra dar vie
nas literatūros srities straips
nis, tai doc. M. Ročkos “Pir
masis lietuviškasis hekzame- 
tras,” bet jis yra grynai for
malistinis — apsiriboja tik 
formaliąja puse, visiškai ne
užsimindamas apie tai,-kokius 
ryšius as pirmasis hekzame- 
tras turėjo su vėlesniuoju lie
tuvišku hekzametru.

Nors pratartyje ir pabrėžta, 
kad pirmoji lietuviška knyga 
daugiausia yra tirta kalbiniu 
požiūriu, tačiau toje pačioje 
pratartyje ir vėl ypatingai nu
rodomas- pirmosios knygos 
kalbinio tyrinėjimo reikalas, 
jis iškeliamas į pirmąją vietą. 
Labai teisingai redakcinė ko
legija (ji juk, tur būt, kalba 
pratartyje) nurodo/ kad rei
kia paruošti Mažvydo kalbos 
gramatiką,' sintaksę, žodyną, 
išaiškinti kalbinę (kodėl tik 
kalbinę,, o no literatūrinę?) 
įtaką vėlesniems rašytojams. 
Ypač reikia pritarti tai vietai, 
kurioje sakoma, kad “Cate- 
chismusa prasty Szadei” kal
bos tyrinėjimą reikia jungti su 
kitų Mažvydo raštų kalbos ty
rinėjimais ir “sieti lietuvių 
rašomosios ir šnekamosios kal
bos plėtojimosi kelią s?u Lietu
vos visuomeninio ir kultūri
nio gyvenimo raida” (7 psl.).

Po šių labai gražių ir tei
singų žodžių skaitytojas turi 
teisę paklausti: kodėl rinkiny
je nėra nė vieno tokios rūšies 
straipsnio? Jis būtų labai 
gražiai atrodęs tokiame kapi
taliniame leidinyje, kaip “Se
noji lietuviška knyga.” Re-

klausimais. ‘Gaila, labai gai
la.

Yra rinkinyje straipsnių, ku
rie čia pateko greičiausiai tik 
dėl redakcijos minkštaširdiš- 
kumo. Toks, pav., yra J. Sen
kaus straipsniukas “Mažvydo 
vardas ir pavardė.” Toks 
straipsnelis gal ir tiktų į labai 
jau populiarų leidinį, o juk 
“Senoji lietuviška knyga” 
toks tikrai nėra.,,- Ką čia naujo 
iškelia, ar seniau iškelto ki
taip nušviečia autorius Maž
vydo pavardės klausimu, ko 
visuomenė nežinotų ? Ištisai 
pakartoti, net ir pavyzdžių 
nepakeičiant, tai, kas yra 
1922 m. leidinyje “Mažvy
das,” ir pridėti porą bendro 
pobūdžio samprotavimų apie 
asmenvardžius iš “Lietuviško
sios Enciklopedijos” ar iš ki
tur nėra jokio reikalo, nes tai 
daugeliui žinoma.

Dėl didžiulės knygos apim
ties ir joje nagrinėjamųjų 
problemų įvairumo,. kaip jau 
anksčiau minėta, yra neįma
noma dėl kiekvieno straipsnio 
atskirai pasisakyti. Todėl vi
sa eilė straipsnių čia turi, lik
ti nepaliestų (pvz., prof. K. 
Jablonskio “Mažvydo gyveni
mas ir aplinka,” Z. Slaviūno 
“Liaudies papročiai ir mitiniai 
'įvaizdžiai Mažvydo raštuose,” 
LTSR MA nario koresponden
to P. Pakarklio “Mažoji Lie
tuva Mažvydo laikais” ir tt.).

Baigiant dar kartą reikia 
pabrėžti, kad, nepaisant vie
no kito trūkumo ar ginčytino 
dalyko, “Senoji lietuviška kny
ga” yra nepaprastai vertingas 
leidinys, skirtas mūsų pirma
jai knygai. Visi knygos bran
ginto jai už jį bus didžiai dė
kingi tiek rinkinio paruošė- 
jams, tiek ir leidėjams.

toji įtaka pasireiškė tiek for- tokifw. pobūdžio (meniškoji

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius
t

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 Si.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

. dakcijos atsikalbinėjimas, 
kaip leidinyje įdėti atskiri 
straipsniai, skirti Mažvydo 
kalbai, turį “tikslą paruošti 
medžiagą platesniems apiben
drinamo pobūdžio tyrinėji: 
mams” (7 psl.), kažin ar ją 
pateisina.

Kiekvienas iš rinkinyje įdė
tų bent trijų kalbos srities 
straipsnių liečią kurią nors la
bai jau siaurą, specialią sri- 
telę. Geriausias šios rūšies 
straipsnis yra, be abejo, doc. 
J. Kruopo “žodyninės slavy- 
bės Mažvydo raštų kalboje.” 
Tiesa, jame .per maža iškelia
mas kalbos ir visuomeninio 
gyvenimo santykis, daugiau
sia tenkinamasi formaliąja 
skolinių nagrinėjimo puse, kai 
kurie dalykai, kurie straipsny
je minimi kaip abejotini ar 
ginčytini (“JJormos krikšty- 
mo” autoriaus klausimas), yra 
jau paaiškėję (žr. aukščiau), 
vis dėlto tai yra vertingas in-

Gardner, Mass.
PAVYKĘ PRAKALBOS

Balandžio 13 d. surengė 
prakalbas vietos Lietuvių Li
teratūros praugijos 53 kuopa. 
Kalbėjo Vincas Andrulis, 
dienraščio Vilnies redaktorius 
iš Chicagos. Jo kalba buvo 
įdomi ir publikai patiko.

Su Andruliu kartu atsilan
kė ir jaunas pilnas energijos 
kalbėtojas, tai Robertas Ja
nulis. iš , W o r n e s t e r i o , 
sūnus veikėjo *Simano Ja
nulio. Jaunuolis energingai 
aiškino Progresyvių Partijos 
veikimą Naujoje Anglijoje, 
reikalą kovoti už taiką ir ki
tus svarbius klausimus. Jo 
kalba buvo labai įdomi ir ma
lonu, kaęl jaunimas stoja ener
gingai veiklom

Buvo renkamos aukos, ku-

KRISLAI
(Tąsa nuo I-mo pusi.)

taikytas pabėgėliams. Viena 
vadinasi Mokslininkų Žodis, 
kita — Tėvynėje. Pastarojoje 
jis sako suradęs Paleckio ir 
Gedvilos pareiškimą, kuriame 
pasikirta, “kad dabar Lietu
voje spaudos vienkartinis ti
ražas pasiekė net 9,000,000.”

Betgi, girdi, Mokslininkų 
Žodyje sakoma, “kad Lietuvo
je dabar vienkartinis periodj- 
nės spaudos tiražas siekia 
650,000.”

žiūrėkite, sako, “abidvi t|>s 
knygelės išleistos vienais jr 
tais pačiais metais, būteijt, 
1948 m. ir jas išleido viena 
ir pati leidykla”!

Skirtumas milžiniškas tarpe 
650,000 ir' 9,000,000! Kur 
nors yra “milžiniškas melas.” 

Ir tiesa: melas yra, milži
niškas, bjaurus melas. Bet 
meluoja ir apgaudinėja ne 
Lietuvos mokslininkai bei 
Paleckis su Gedvilą, ale Nau
jienų bendradarbis ir redak
toriai.

A ★ ★
štai mano rankose abidvi 

minėtos knygelės. Atsiver
čiu knygeles Mokslininkų 
žodis 7 pusi, ir skaitau:

“Vienkartinis Lietuvos pe
riodinės spaudos tiražas sie
kia 650,000 egz., kas yra 3 
kartus daugiau, kaip buržua
zinėje Lietuvoje.”

Atsiverčiu41 knygelės Tėvy
nėj 9-tą puslapį ir skaitau 
Paleckio ir Gedvilos pareiški
mą':

“Bendrasis tiražas lietuviš
kų knygų, išėjusių po Lietu
vos išvadavimo iš vokiečių 
grobikų, pasiekė 9,000,00(0 
egz.”

Vadinas, aiškiai, ant balto 
juoda, kalbama apie du da
lyku. Mokslininkai kalba apie 
periodinę sp’audą ir jos tiražą, 
Paleckis su Gedvilą kalba 
apie per visus trejetą metų iš
leistų knygų tiražą.

★ ★ ★
šitaip bjauriai meluoti ir 

faktus kraipyti, kaip čionai 
apsimelavo ir iškraipė Naujie
nos, ir gali tiktai Grigaitis) ir 
jo bendradarbiai. yr

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Atydai visiems delegatams ir or
ganizacijų nariam, kadangi tapo 
permainyta susirinkimai iš pirmo 
sekmadienio j pirmą trečiadieni mė
nesio, tad sekantis susirinkimas 
įvyks geg. 4 d., 7 v. v., 735 Fair
mount Ave. Atlaikę Veikiančio Ko
miteto susirinkimą, jvyks LLD 10 
kuopos susirinkimas, tad nesivėlin- 
kite, būkite laiku, kad galėtume 
abu susirinkimus užbaigti tarpe .10 
ir 11 vai. vakaro. — Valdyba.

Vancouver, Canada
Vietos Lietuvių Literatūros 

Draugijos 126 kuopa gyvuo
ja gerai. Jau visi nariai su
mokėjo duokles už/1949 me
tus ir du nauji gauta. x Taip 
pat Knygų Fondui sukelta au
kų $29.65, tai graži parama.

Knygų Fondui aukavo seka
mi : LLD 126 kp. $6. Po $3 
Olga Grinkus, A. Grinkus ir 
W. Grich. Po $2 aukavo: E. 
Gerlath, J. Narush ir K. Mes- 
kes. LLD 126 kuopa ir A. 
Grinkus $1.65. Po $1 aukavo: 
J. Gurkšnys, Ruth Elderon, 
P. Kishkis, J. Misevičius, K. 
Makarevičius, P. Bukis ir S. 
Dailydonis. Visiems aukavu
siems širdingai ačiū ! A. G.

MEKSIKOS MAINIERIAI 
RENGIASI STREIKUI

Mexico City. — 70,000 
Meksikos mainierių nusita
rė streikuoti, jeigu samdy
tojai nepakels jiem algos. 
Valdžia pareiškė, .kad tai 
būtų “neteisėtas” ir neleis
tinas streikas.

M. J. ŠVJLPA’Š 
Miracle Ointment

No. K M. J. Svilpa's Miracle Oint
ment, for toothache and hardening 
of gums. Tuoj prašalina danties 
skaudėjimą ir sustiprina dantų sme
genis. Kaina $1.

No. 2 M. J. S. Salve, for external 
pains. Ši' mostis gelbsti nuo įvairių, 
paviršutinių skausmų, rankų, pusiau 
sąnarių ir raumenų. Sustingimą, ne
veiklumą, tirpymą. Kaina $1.

No. 8 M. J. Svilpa's Miracle Salve 
for Skin irritation, rash, sinus, 
Athlete’s Foot, bums, sores, pimp
les, bruizes. Ši mostis pagelbsti nuo 
įvairių odos ligų. Kaina $1.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s New Disco
very Sąlve for Poison Ivy and Itch
ing skin, rash, ši mostis tuoj praša
lina įvairius odos niežėjimus. Kaina 
$1.25.

No. 5 M. J. Svilpa's New1 Discove
ry Salve..for Piles, relieves burning 
pains and soreness. Fights infection, 
promotes healing, ši Mostis tąi nau
jas išradimas, kaip prašalint Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Kaina $2.50.

Parsiduoda vaistinėse. Vietiniai 
galite gauti pas: E. Beirs Drug 
Store, 158 Park St., Hartforde.

Siunčiant užsakymus, prašome 
kartu ir prisiųsti čekį ar/money or
derį. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford, Conn.
Jeigu norite gauti užsakymą C.O.D., 

tai prisiųskite kartu ir 30c pašto 
ženkleliais. i (adv.)

Kinija Žengia 
Į Laisvę

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS
Susipažinkite su šiaja milžiniška valstybe. 

Įsigykite tik dabap-4šleistą brošiūrą, užvardytą:
KINIJA ŽENGIA I L'AISVĘ

82 puslapių. Kaina 20c.

Draugijos ir asmenys tuojaus užsisakykite 
tos , brošiūros platinimui. Platintojams, kurie 
ims nemažiau 10 kopijų, kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite po vieną kopiją, prašome 
prisiųsti 25c vertės po 10c ar po 5c. U. S. pašto 
stampomis, nes kainuoja persiuntimas. * r

Užsakymus prašome siųsti:

' ■ ' LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL .

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms '

TELEVISIONTelefonas

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN-20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

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

Slloreioad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką,, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

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

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

dėl is į Mažvydo žodyno na-' 
gri nėjimą.

Neblogas, nors labai,' jau 
mechaniško pobūdžio darbas 
yra ir K. Doveikos straipsnis 
“Prielinksnių vartojimas Maž
vydo katekizme.” Autorius 
jame nuėjo lengviausiu—fak
tų registravimo keliu, nepa
teikdamas jokių išvadų.. Ta
čiau ir toks darbas yra būti
nas — be jo ir niekas kitas 
atitinkamų išvadų ,negali pa
daryti. Ypač pagirtinas 
straipsnio autoriaus kruopštu
mas. Be reikalo
gina nustatyti kai kurių prie
linksnių, “kokia 
pati senoji lytis, 
tokios rūšies straipsnyje yra
visiškai nereikalinga, antra, 
autorius dažniausiai tiek te
pasako, kad esą “sunku tiks
liai nustatyti,” ir, trečia; kar
tais jis už gryną pinigą siūlo 

(ginčytinus dalykus, kaip pav., 
tvirtindamas, ęsą “Prielinks
nis su, greičiausiai, yr 
iš senesnės jo lyties 
Tiesa, kai kurie .kalk
tąip manoj bet ne/mažiaif 
no, kad su kilęs ūš som, 
$am-, są- ir tt.
• Vadinas, \iors rinkinio
dakcija labai teisingai pra
tartyje nurodė, kokia krypti
mi turi eiti kalbinis Mažvydo 
raštų tyrinėjimas, praktiškai 
beveik niekur prie to tyrinė
jimo neprisidėjo — neįdėjo 11^ 
vieno probleminio ar apiben
drinamojo straipsnio kalbos

tik jis mė-

yra buvusi
Viena, tai

(102-103) EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

$13, o 
ateities

J. Pranska,

f’

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

rių surinkta $18.02. Priduota 
V. Andruliui kelionės lėšų ir 
Vilnies reikalams 
02 liko kuopoje 
k lai.

Po $1 aukavo:
V. Bartulis, J. Galvanauskas, 
M., šleiva, J. Balčiukonis, F. 
Mažuolis, A. Zazas, J. Berna- 
dis, A. Glebavičius.

Po 50 centų aukavo:
Necelįs, K. šlegeris, P. Gužie
nė, P. Kuliaskas, K. Balsevi
čius, F. Juodaitis, M. Norbu- 
tas, O. Juodaitienė, J. Yva- 
naitię, J. Gruskis, .J. Višniaus- 
kas, O. Pranskienė, 
rask a.

Po 25 c.: P. Bukis, 
kienė, E. Granskienė, 
vienč A. Glebavičienė,

J. Ma-

M.
O.

Slie- 
Šlei- 

o.
Balcevičienė, B. Necelienė, J.
Vaitiekus, J. Rainis ir A. Gru- 
binskas.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū! Prakalbos 
gerai pavyko. A. G.

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.

šuo.” 
inkai 

ma- 
skr,

re-

HmmhHh

GRĘSIA ANGrLŲ GELž- 
KELIEČIŲ STREIKAS

London. — Anglijos gele
žinkelių darbininkai reika
lauja pakelti algą 3 dole
riais savaitei ir mokėti 25 
nuošimčiais daugiau \už 
darbo valandas šeštadie
niais ir sekmadieniais. Ge
ležinkeliečiai gręsia išeiti į 
visuotin. streiką vidurvasa- 
ryj, je.i valdžia atmes tuos 
reikalavimus.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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Laidotuvių Direktorius

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas 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

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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Egzaminaoįam Akis,
Rašome ■ Receptus 

Darom^ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. y.

Tel. ST. 2-8842

i . . /

~ •• — - - — . —- ~ - __ • * * - r- “ ■»>

RES. TEL.
HY. 7-3831
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i PEIST LANE

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

BROOKLYN, N. Y
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reityne- 
nys už griežtai žemas kainas;

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

5 pusk—Laisve (Liberty, Lith, Daily)- Pirm., Gegužės 2, 1949



NewWkO'^K0zfe?lnl(H
Kriaučių Dalyvumas 
Darbininkų Parade 
Nieko Nestebina

Argi nuostabu, kad kliau
čiai pasirinko maršuoti darbi
ninkų parade ant 8th Avenue 
balandžio 30-tą, o ne bosams 
lojalumo parade? Nustoję 
dirbti jau pinn Kalėdų, dau
gelis iš mūsų baigiame išimti 
nedarbo apdraudą, o darbo 
dar vis nesimato. Kas bus 
toliau ?

Tos rūpe'sties varginamas, 
aną dieną pasiėmiau New 
York o didlapį ir pradėjau 
skaityti “help wanted” ko- 
himnas. Vsiame virš septynių 
ir pusės milionų gyventojų 
mieste paieškoma dviejų 
kriaučių. Kriaučius.

Aukojo Civilinėms 
Teisėms Ginti /

Užpraėjusį sekmadienį—P'd* 
“Mūsų Gyvenimo žaizdų” su- 
vaidinimo, D. Galinauskienė 
aukojo per Motiejų Klimą $5 
civilinėms Amerikos žmonių 
teisėms ginti. Nuoširdi au
kotojai padėka!

Pavis Kandidatuos 
Miesto Tarybon

Kaunsilmanas Benjamin J. | 
Davis paskelbė, jog jis vėl i 
kandidatuos į City Council at-, 
einančiuose rinkimuose, i

Kalbėdamas City Council 
mažumos kambaryje įvykusio
je spaudos konferencijoje, ko
munistas kaunsilmanas Davis 
pareiškė, jog 21-me valstijos 
senatoriniame distrikte jo į 
kandidatūra “tarnaus kaipo1 
partijų koalicija” visiems pro-' 
gresyviams balsuotojams, “ne
paisant partinės žymės.”

Davis’o, kaipo vieno iš 12- 
kos teisiamųjų, pAklausė, ar 
jį prileistų eiti pareigas, jei- j 
gu teismas pripažintų jį kal
tu. Į tai Davis atsakė, kad 
jo nuteisimas reikštų nelega- 
lizavimą komunistų partijos 

' mieste ir visoje šalyje.v “To 
pasekmės būtų žalingesnės ir 
piktesnės už bile kurią vieti
nę kampaniją. Tai reikštų 
laisvės sutemas Amerikoje.

Langą Valytojas 
Kabojo Palangėje

Sam Chabza, besiruošdamas 
valyti Hotel Hamilton langus 
trečiame aukšte, išlipo ant 
palangės pirm prisitvirtinimo 
abiemis diržo galais. Jis pa
slydo ir vos spėjo dešine ran
ka sučiupti jau užkabintąjį’ 
diržo galą. Pradėjo šauktis 
pagalbos. Iki ji pribuvo,.jis 
taip iškabojo 10 minučių. Jo 
laimė, kad ranka stipri, atlai
kė taip ilgai.

, Jane Wyman ir pavid Niven filmoje “Kiss in the Dark/’ 
dabar susiedUų teatruose.

Jo Žodis-Jiems Įstatymas

Petras Grabauskas
Roto rolėje

Vyriausia galva čigonų bū-!

FILMOS - TEATRAI
Astor Teatre

Pradėjo rodyti naują filmą 
“We Were Strangers,” vaiz
duojančią kubanų gyvenimo 
netolimą praeitį. Vadovaujan
čiose rolėse įspūdingai vaidi
na Jennifer Jones, John Gar
field/ Pedro Armendariz. 
Drama gaminta John IIus- 
ton’o direkcijoje, Horizon 
pro du keija.

i

Embassy Newsreel Teatruose

Ištraukos žinių vaizduose iš 
Airijos, Kinijos, Korėjos ir iš 
mūsų šalies daugelio vietų ir 
gyvenimo sričių.

★ 
Center Teatre

J Center Teatrą, Rockefeller 
Center, New Yorke, atvyksta 
metinei gastrolei San Carlo 
Opera Company, čionai bus 
12 dienų, pradedant trečiadie
niu, gegužės 4-ta, baigiant 
sekmadieniu, gegužės 15-ta. 
Tuo laikotarpiu turės 16 per
statymų — suvaidins 11 skir
tingų operų, o tūlas vaidins po 
du kartu.

šiuo 12-ju metiniu atsilan
kymu į Center Teatrą, tarpe 
trijų dešimtų žymiųjų vaidylų, 
kompanija atsiveža dešimtį 
pirmu kartu dainuosiančių - 
vaidinsiančių šioje trupėje.

Vaidins kas vakaras, o šeš
tadieniais, sekmadieniais ir 
po pietų. Kuri opera kuomet 
bus statoma, žiūrėkite balan
džio 30-tą Laisvėje tilpusiame 
skelbime.

★
Brooklyn© Paramount

Pradėjo rodyti “Bride of 
Vengeance,” vaizduojančią 
Lukreciją Bordžiją. Vyriau
siais filmoje yra Paulette 
Goddard su John Lund ir 
MacDonald Carey. Priedams 
rodo “Disaster,” pirmu kartu 
New Yorke.

★
Roxy Teatre

Antrą savaitę pradėjo sėk
minga komedija “Mr, Belve
dere Goes to College.” žvaigž
dėse Shirley Temple ir Cliff
ton Webb. Asmeniškai sce
noje dainininkė Vivian Blaine, 
komikai McCarthy ir Farrell. 
Three Rookies, Joati Hyldoft. 

riuose—tai jų vadas. Vadas 
nurodo čigonams, kaip tvar
kytis, juos mokina—juos tei
sia. Jo žodis—jiems Įstaty
mas.

Operetėje “Čigonai,” kurią 
suvaidins Aido Choras atei
nantį sekmadienį, gegužės 
(May) S d., Liberty Audito
rium, 1 vai. p. p., šio čigonų 
vado rolę, atliks mūsų publi
kai gerai žinomas aidietis 
Petras Grabauskas.

Aidiečiai mokėsi'šią opere
tę visu spartumu ir, kaip at
rodo iš repeticijų, bus ko pa
sižiūrėtu ir prisiminti.

Tad, atsilankykite visi ir at
siveskite savo draugus!

H. F.

New Yorko Paramount i

Prie Times Square, pradė
jo antrą savaitę “The Under
cover Man,” su Glenn Ford ir 
Nina Foch, slaptosios polici
jos veiksmų filmą. Scenoje 
Duke Ellington su savo or
kestrą, ir kiti.

Radio City Music Hall

(Teberodo “A Connecticut 
Yankee in King Arthur’s 
Court,” scenoje taipgi liekasi 
toliau su pavasarinėmis šven
tėmis surišta programa.

★
Stanley Teatre

Dar vis rodomos žydų fil- 
mos “Tomorrow’s a Wonder
ful Day,” ir “Tevya.”

Macy Darbininkai 
Demonstruoja 
Savo Reikalavimus

Macy’s departmentinių krau
tuvių savininkams atidėliojanti 
derybas su unija, darbininkai 
pradėjo demonstracijas supa
žindinimui visuomenės su sa
vo reikalavimais.

Pirmosios tokios demonstra
cijos prie visų keturių* krau
tuvių — Herald Square ir 
34th St., Park Chester, Jamai
ca, Flatbush. — iššauktos ba
landžio 30-tos rytą.

Streiko klausimą svarstyti 
unijistai susirinks gegužės 3- 
čios vakaro 7 vai., Manhattan 
Center .

Reikalauja seniority (ilgį 
išdirbto laiko firmai) rokuoti 
ne kožno departmentėlio at
skirai, bet bendrai visų pana
šaus darbo department!]; ato
stogas rokuoti pagal kožną 
išdirbtą savaitę; prašalinti 
paskubą; 35 valandų savai
tės; po $7 algos priedo; ne
diskriminuoti samdant; gero
vės programos.

Darbininkai per pastaruo
sius 10 metų su firma ben
drai susiderėdavo taikiu bū
du. Dabar, turėdama Taft- 
Hartley botagą savo t rankose, 
firma vis atidėliojo derybas. 
Pagaliau, pasiūlė dadėti po 
pustrečio cento mokesties per 
valandą, visai nesitardama dėl 
kitų reikalavimų.

CIO Prašo Paramos 
Bravarnių Streikui

New Yorko valstijos
organizacija išsiuntinėjo vi
soms savo unijoms prašymą 
paremti bravarnių darbininkų 
streiką.

Newyorkiecius streikierius 
pralinksmino geros žinios iš 
Buffalo, kur tūkstantis bra
varnių darbininkų laimėjo $7 
iki $11 priedo algos per sa
vaitę. O dviejų vyrų prie 
vieno sunkvežimio sistemą, 
kurios reikalauja newyorkie- 
čiai, Buffalo darbinįnkai jau 
turėjo nuo seniau.

Vaide už Elektrą 
Vienas Jau Karste, 
Kitas Kalėjime

Tiesioginė pasekmė stokos 
namų ir legalaus apiplėšinėji
mo benamystės ’ priremtų 
žmonių vienas Long Islando 
gyventojas tapo mirtinai ’ pa
šautas, o jį pašovusioji mote
riškė, dviejų vaikų ^motina, 
įkalinta.

Mr. ■& Mrs. Edward ir Do
rothy Minor, biedni darbinin
kai, su dviemis 7 ir 5 metų 
vaikais, praėjusio rugsėjo mė
nesį gavo vieno kambario bu
tą pas John A. Grady, 105 
EI s worth Ave., Mineoloję. Už 
kambarį jie mokėjo po $60 
per mėnesį. Už tą patį, jie 
turėjo gauti gasą ir elektrą.

Apie 1 valandą naktį iš ket
virtadienio į penktadienį Mi
ner pirm užmigimo skaitęs 
sėdėdamas lovoje, o jinai bai
gusi kai ką pasisiūti — die
nomis ji dirba ofise, nes jos 
vyras ilgai buvo be darbo ir 
tik dieną prieš nelaimę gavęs 
šiokį tokį darbelį. Savinin
kas per plyšį pamatęs, kad jie 
tebežibina šviesas, pasibeldęs 
į duris ir pradėjęs kolioti už 
per ilgai žibinimą šviesų.

Atsikėlęs, Miner išėjęs į ko
ridorių pas ten esantį telefo
ną šaukti policijos. Savinin
kas telefoną iš rankų ištrau
kęs ir Minerį parmušęs. Mi
ner, mažesnis, smulkesnis vy
riškis, grįžęs į savo butą, Gra
dy atsekęs. Mrs. Miner išsi
gandusi, kad jos vyrą užmuš, 
stvėrusi iš stalčiaus revolverį 
ir pašovusi Grady, šūvis buvo 
pavojingas, Grady už keturių 
valandų mirė ligoninėje.

Vaikas Vaiką Perdūrė' 
Už Centą

Richard Johnson, 12 metų, 
randasi arti mirties Morisania 
ligoninėje, Bronxe, su perdur
tu plaučiu. O kitas berniu
kas, kurio pavardės neskelbia 
dėl jo jauno amžiaus, 13 me
tų, sulaikytas vaikų teismui už 
savo draugo perdūrimą.

Sužeistojo motina Johnso- 
nienė pasakojo, kad prieš 
apie savaitę laiko vyresnysis 
berniukas prašęs mažesnio j o 
paskolinti centą, kurio, žino
ma, jis nebebūtų atgavęs. 
Johnsonukas pasisakęs netu
rinčiu. Vyresnysis pagrasi
nęs jam atnešti centą kitą 
kartą. Paprašytas vėl, sako
ma, vaikas cento ištikro ne
turėjęs, už tai jis ir tapęs 
perdurtu iš užnugario.

VIENA? MELAS 
NEPAVYKO 

Atvežęs į ligoninę mirtinai 
suraižytą negrą Willie Nelson 
Turpin, taksiko vairuotojas 
Salvatore Giambrone padavė 
ir savo šlaunį apžiūrėti. Jis 
sakėsi šlaunyje žaizdą gavęs 
susikibus su Turpinu pastara
jam atsisakius užsimokėti už 
pavežimą.

Perrišant žaizdą, slaugė pa
stebėjo, kad Giambronės žaiz
da nebe nauja, jau buvusi pir
miau tepta iodina. • Ji savo 
radinį raportavo viršininkams. 
Jie iš naujo peržiūrėjo, o, po
licija Giambronę perklausinė- 
jo. Išsiaiškino, kad Turpiną

CIO jis su kitais suraižė atakoje
ant jo aludėje prie JFoyt Ha
milton Pafkway.

Penktadienio vakarą suge
dus vienam traukiniui Inde
pendent linijų Jay St. stotyje, 
daug kitų traukinių, su tūks
tančiais važiuojančių iš dar
bo žmonių, išstovėjo ant ke
lio po pusvalandį.

Buvusį banko tarnautoją 
Crowe paleido namo po $10,- 
000 kaucija iki,teismo.

Rooseveltas Prašęsis 
Tammanei Kandidatu

Franklin D. Roosevelt, Jr., 
p a s i s k e 1 b ęs a n t i-tam man iečių, 
buvęs pasiuntęs pas Tammany 
lyderius paslą "prašyti nomi
nuoti jį kandidatu į kongres- 
manus. Jo pusiu buvęs vy
riausio teismo teisėjas Rabin.

Anot Daily Worker kores
pondento Arnold Sroog, kuris 
tai sužinojęs iš patikimiausių 
šaltinių, Rabin lankęsis pas 
tammaniečius su tuo reikalu 
tą pačią dieną po,kongresma- 
no B’loomo laidotuvių. Tuo 
reikalu kalbėjęsis su Isidore
Greenberg, Tammanės lyde
riu 5-me distrikte.

Negavęs tammaniečių nomi
nacijos, jaunasis Rooseveltas 
pasiskelbė kandidatuojąs “li
beralų” kandidatu, kurio yra 
taip “liberališki,”' kaip lietu
viams kriaučiams žinomasis 
Buivydas.

Darbininkų judėjimas irgi 
jo nerems, nes jaunasis Roose- 
veltas iki šiol nėra -parodęs 
nieko iš tų. gerųjų ypatybių, 
kurios padarė velionį jo tė
vą nemirštamu. Vienatinis jo 
paveldėjimas,' tai tiktai tėvo 
vardas.

Darbininkai ir tikrieji libe
ralai specialiuose rinkimuose 
20-me kongresiniame distrik
te, New Yorke, rems ilgame
tę kovotoją už liaudies reika
lus, Amerikos Darbo Partijos 
kandidatę daktarę Annette 
Rubinstein.

Dokininkai Kritikavo 
Majorą už Šališkumą

Brook lyno Bedford-Stuy ve
dant sekcijoje susirinkę dokų 
darbininkai ir susiedijos va
dai kaltino majorą , O’Dwyer, 
kad jis “nusileido” dokininkų 
“karaliaus” Joe Ryano negrų 
diskriminavimo politikai.

Mitinge kalbėtojas pd kal
bėtojo nurodė, kad negrai lai- 
vakroviai, kasdieną ėję ant 
dokų laukti darbo, pareina 
darbo negavę. Tūlas randa 
progą po dieną per savaitę 
padirbėti, o daugelis negauna 
nei dienos. Jų šeimos alksta.

. ;Mrs. Louise Benhsted, 82 
metų, užduso dūmais iškilus 
gaisrui namuose, College 
Point. Ją bandžiusi gelbėti 
duktė Frieda Miller irgi buvo 
pridususi, bet pavyko ją at
gaivinti.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 
geg. 3 d., 8 -vai. vak. Šapolo-Vaigi- 
nio salėje, 147 Thames St. Nariai 
dalyvaukite žibine susirinkime, tu
rime daug^svarbių reikalų svarstyti. 
Taipgi /užsimokėkite duokles. — 
P. Ba/oarskas, prot. sekr, (102-103)

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

!! Laisvės Name ■
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos vąlgiai. Taipgi dar- ;

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

išmušė Langus
Nežinomi asmenys išdaužę 

Ruppert braVarnės langus 
New Yorke, kada nors naktį 
iš 18-tos į 29-tą.

Spauda tuojau šoko tą 
jungti, su esamu darbininkų 
streiku, kuriam šiomis dieno
mis sueina mėnuo. Tačiau* 
vargiai kas tam tiki, nes strei- 
kieriai kovoja atvirai, vanda
lizmu neužsiima. O jeigu tarp 
streikierių ir rastųsi koks ne- 
člisciplinuotas asmuo, jis prie 
įstaigos neprieitų, nes u/.strei
kuotus pastatus visuomet sau
go policija.

Uždusino Neregį Savo 
Kūdikį ir Save

Mrs. Alice McGeough, 36 
metų, rasta užsidusinusi ga- 
su savo bute, 29-02 Murray 
St., Flushing. Jos glėbyje 
priglaustas radosi jos jauniau
sias sūnelis Allen, 3 metų, 
nuo užgimimo neregįs.

Raštelyje vyriausiam sūnui 
Jackiė prašo jo gerai prižiū
rėti kitus vaikus, kurie yra 
12, 10 ir 6 metų amžiaus. Jos 
mirties metu tie keturi vaikai 
buvo mokykloje, jų tėvas dir
bo kitame mieste.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. '
i H—2 dienom 'Valandos: j g_8 vakarals 

y Ir Pagal Pasitarimais.

-Telefonas Evergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS 

l)r. A. Petriką 
,, 221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į 'Sare

Penktadieniais uždaryta

TTTDD’G P il) 411 GRAND STREET 
£O1 I O 8 >71.11 BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
. NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

‘' TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS 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., Gegužės 2, 1949

James Edwards, žymus Broad-, 
way aktorius, vaidina "rolę
Mossy, negro kariškio filmoje 
“Home of the x Brave,” vaiz
duojančioje tūlų kariškių per

sekiojimą negro Pacifiko 
fronte karo laiku.

Moteris Sužeista
Gatvėje

Mrs. Beatrice Perskyt 30 
metų, tapo sužeista petin ne
toli namų Brooklyno sekcijo
je East Flatbush. Mrs. Pers
ky sakosi nežinanti priežas
ties to sužeidimo, tik mačiusi, 
kad užpuolikas buvęs jau
nas, apie 16 metų.

BROOKLYN

ILABOR LYCEUM!
DARBININKŲ IŠTAIGA

§ Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-į 
Skietų^ Vestuvių, Susirinkimų ir ttj 
V Puikus steičius su naujausiais į 
į įtaisymais. <
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į 

Kainos Prieinamos. į
949-959 Willoughby Ave. į

§ Tel. STagg 2-3842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI




