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Ir nebesulaukė jis pavasa
rio ir sveikatos.

Sudiev, liaudies dainiau!
Su kuo darbininkai?
Be karo ir taikos.

Rašo A. BIMBA

Būdamas Vilniuje du sykiu 
aplankiau poetą Liudą Girą
— tuojau pasiekęs Vilnių ir 
išvažiuojant iš Lietuvos. Ra
dau jį lovoje ant nugaros gu
lintį. Taip jis bejėgiškai gu
lėjo jau kelintas mėnuo! Su
vargęs, sudžiūvęs senelis. Bet 
jo protas buvo blaivus, jo kal
ba aiški, jos akys jaunuoliš
kos.

Kalbėjomės daug apie vis
ką. Jam viskas teberūpi. Jis 
kalba apie Ameriką, apie lie
tuviškuosius fašistus, kurie jo 
taip neapkentė ir taip jį plū
do. Bet labiausia jam rūpi pri
sikelti iš tos nelaimingos lo
vos, atgauti sveikatą ir dirbti 
taip, kaip niekados jis nebu
vo dirbęs!

Poetas nė valandėlei neabe
joja, kad jis pasveiks ir stos 
darban. Kad tiktai šią žiemą 
iškentėti! Išauš, sako, pava
saris, pakils skaisti, šilta, vis
ką gaivinanti saulė, sušildys 
mano suvargusį, skausmingą 
kūną ir aš prisikelsiu! Tegul 
tiktai ateis pavasaris...

Pavasario poetas laukė, pa
vasario saulės gyvybine 
jis tikėjo ir gyveno.

jėga

sakė,Ne vien tik, poetas 
prisikels iš skausmų, atgaus 
sveikatą, dar daug dainų pa
rašys, dar didelį darbų barą 
išvarys, bet jis aplankys ir 
mus, amerikiečius. Pamatysit, 
kaip jis atvyks ir pasveikins 
savo draugus Amerikoje ir pa
sijuoks iš fašistų!

Bet dabar jo nebėra. Mirtis 
m belaukė nei pavasario, nei 
svajonių išsipildymo. •

Liudas Gira mirė — užgeso 
šviesi gyvybė, amžinai užmer
kė akis taurus lietuvių tautos 
sūnus...
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Holandai Amerikos 
Ginklais Nukovė 
Dar 200 Indonezy

Batavia, Java. — Ameri
koj išlavinti ir amerikiniais 
ginklais apginkluoti Rolan
dai marinai per dvi dienas 
užmušė dar 200 Indonezijos 
patrijotų ir nelaisvėn paė
mė 700. O indonezai, girdi, 
nukovę tik 15 holandų.

Beveik Padvigubėjo 
Pieno Produktų 
Biznio Pelnai

New York. ’— Nacionalė 
Pieno Produktų korporaci
ja per šešis pirmuosius šių 
metų mėnesius gavo gryno 
pelno $11,802,554, reiškia, 
penkiais milionais dolerių 
daugiau, negu per tuos pa
čius mėnesius 1945 metais.

Atominiai Darbininkai 
Dar Nepasirinko Sau 
Pageidaujamos Unijos

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugp. (Aug.) 26, 1946 Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

ffito Salwr Amerikos Ultimatumas 
Jau Buvo likęs be Jokios Reikšmės
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JUGOSLAVAI NEVARTOJO 
KARINIU AMERIKOS 
LEKTUVŲ-KOVOTOJŲ

Washington.— Amerikos 
valdininkai, kongreso na
riai ir laikraščiai buvo įta
rę jugoslavus, kad jie, gir
di, naudoję gautus iš Ame
rikos karinius lėktuvus - 
kovotojus, nušaudami že
myn du keleivinius ameri
konų lėktuvus Jugoslavijo
je.*

Bet tie įtarimai pasirodo 
neteisingi, nes Jungtinės 
Valstijos laike karo nedavė 
Jugoslavijai jokių lėktuvų- 
kovotojų. Viso Jugoslavija 
gavo iš Amerikos tik vieną 
transportinį lėktuvą ir tris 
kitus, kurie vartojami tik 
naujiems lakūnams lavinti.

Gausi Dovana Anglijos 
Kasyklų Savininkams

Jugoslavija iš Anksto Padare 
Reikalaujamus Žingsnius

JANKIAI PRIPAŽĮSTA, 
KAD JIE NUOLAT LAKSTĖ
PER JUGOSLAVIJA

Amerikos Lakūnai
Nesupratę Jugosla 
vu Ženklų

Tai antras toks atsitikimas 
mano gyvenime. Niekados ne
pamiršiu pasimatymo su To
mas Mooney San Francisco li
goninėj. Mooney irgi kalbėjo 
ir svajojo tiktai apie ateitį, 
apie darbą, apie naujuosius 
žygius. Bet už keleto mėnesių 
užgeso visos viltys.

Kalbėdamas su Gira, žiū
rėdamas į jo suvargintą vei
dą, visiškai paliegusį kūną, 
atsiminiau Tomą Mooney. 
Sunku buvo tikėti, kad poetas 
beatsikels ir besugys. Būtų bu
vę panašu į stebuklą, jeigu 
jis būtų dar sugijęs.

Oak Ridge, Tenn. — Čio- 
naitinio atominio projekto 
darbininkai balsavo, kokiai 
unijai jie norėtų priklausy
ti. Viso projekte dirba 13,- 
000 darbininkų.

Dalis jų pasisakė už CIO 
uniją, kita dalis už Darbo 
Federacijos uniją, o ketver
tas tūkstančių linkėjo be li
nijos pasilikti. Todėl bus 
suruošti nauji balsavimai, 
kad galėtų būti išspręstas 
klausimas, katros unijos 
pageidauja dauguma at
ominių darbininkų.

London. — Anglijos dar- 
biečių valdžia taip paėmė 
kasyklas į valstybės nuosa
vybę, kad gausingai apdo
vanojo kasyklų savininkus. 
Valdžia nu tarė mokėti 
jiems po $19,200,000 per 
metus “ant amžių amžinų
jų.” Tie kasyklų savininkai 
pirm karo gaudavo viso tik 
$8,000,000 pelno per metus.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Maršalas Tito, Jugoslavijos 
premjeras, .pareiškė, jog 
Amerikos ultimatumas dėl 
numuštų žemyn amerikinių 
lėktuvų buvo be vertės. Nes 
Jugoslavija 24 valandomis 
pirmiau padarė žingsnius, 
kurių ultimatumas reika
lauja — jugoslavų valdžia 
paleido iš arešto visus 7 
amerikonus ir 2 europie
čius, kurie buvo numušti 
žemyn su amerikiniu armi
jos transporto lėktuvu rug
pjūčio 9 d.; Jugoslavija da
vė leidimą ir Amerikos at
stovams pasimatyti su ame
rikonais to lėktuvo lakū
nais ir keleiviais pirma, ne
gu Jungtinių Valstijų ulti
matumas buvo įteiktas 
premjerui Tito. Jugoslavų 
valdžia, be to, uždraudė 
savo lakūnams šaudyti bet 
kokius svetimus lėktuvus,

skrendančius per Jugosla
viją.

Maršalas Tito rugp. 23 
d. įteikė Amerikos ambasa
doriui Pattersonui naują 
notą, kurioj Wko, jog nie
kas su parašmtu neišsigel
bėjo iš kito amerikinio lėk
tuvo. Šį lėktuvą jugoslavai 
nušovė žemyn rugpjūčio 19 
d., beskrendant jam iš Aus
trijos per Jugoslaviją į Ita
liją. Suprantama, kad žu
vo visi penki lėkusieji juom 
asmenys. Tito pareiškė 
gailestį dėl tos “atsitiktinos 
nelaimės.”

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Dean Acheson 
sakė, Jugoslavijos veiksmai 
bus svarbesni, negu jos žo
džiai, kas liečia amerikinio 
ultima tumo reikalavimų 
įvykdymą.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Buvę suimti amerikinio 
orlaivio lakūnai pripažino, 
jog Amerikos ir Anglijos 
lėktuvai dažnai skraidė 
virš Jugoslavijos. Vienas 
tų lakūnų sakė, jog buvo 
įsigyvenęs kasdieninis Am
erikos lakūnų skraidymas 
per Jugoslaviją. Jis liudijo, 
kad kartais po 20 Ameri
kos - Anglijos lėktuvų per 
dieną skrisdavo per Jugos
laviją. — Tuomi užginčytas 
Amerikos valdžios tvirtini
mas, kad tik atsitiktinai 
“dėl blogo oro” amerikiniai 
lėktuvai turėję skristi per 
Jugoslaviją.

Belgrad. — Paliuosuoti 
amerikonai lakūnai sako, 
jugoslavų lėktuvai davė 
jiem ženklus tvarkiai nusi
leisti pirma, negu jugosla
vai apšaudė amerikinį lėk
tuvą; bet amerikonai, gir
di, nesupratę jugoslavij 
ženklu... 4-

Wm. Green Nereikalau
ja Didint Algas, Kuomet 
Reikmenys Brangsta

Rochester, N. Y. — Ame
rikos Darbo 
pirmininkas

Federacijos 
Wm. Green 
įspūdį suva- 

Yorko valsti-žiavime New
• jos Darbo Federacijos.

Teisia Jankių Oficierius|^enJrsie£ūn0ko;yvent
Už Hesse Vagystę i ™’^kmenys nuolat bran'
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Generolas Drum-Dewey’o 
Kandidatas į Senatorius

OPA PABRANGINO 
DAR VISĄ EILĘ 
REIKMENŲ

NAUJAS LAIVU 
DARBININKU 
LAIMĖJIMAS

Kainų

Panamos Kanalo Darbinin
kai Organizuojasi

Kanalo Ruožtas.— 17,000 
Panamos Kanalo Ruožto 
darbininkų susiorganizavo 
į Amerikos CIO Valdinių 
Darbininkų Uniją.

New York. — Republiko- 
nų vadai garsina generolą 
Hugh Drumą, kaipo savo 
kandidatą į Jungtinių Vals
tijų. senatą. Gen. Drum— 
asmeninis bičiulis Tomo 
Dewey, New Yorko valsti
jos gubernatoriaus. •

NACIAI TEBEVEIKIA
ANGLŲ STOVYKLOSE j

Washington. — Kainų 
Administracija pakėlė kai
nas medvilniniams (bovel- 
nos) audeklams,' mezgi
niams, automobilių padan
goms (tajeriams), popierai, 
popieriniams d i r biniams, 
nosinėms, blanketams ir ei
lei kitų vartojimo dalykų.

S t a 11 iesės, medvilninės 
lovų antklodės ir stalinės 
skepetaitės pabrangintos 20 
nuošimčių. Kojinėms (pan- 
čiakoms) pakelta kaina 5 
nuošimčiais. P a branginta 
miltai, namų statybos me
džiagos ir kt.

Detroit, Mich. — Bethle
hem Transporto kompanija 
taipgi pasirašė sutartį su 
darbininkais, streikavusiais 
prieš tos'kompanijos laivus 
D i d ž i u o siuose ežeruose. 
Darbininkai yra CIO Ma- 
rininkų Unijos nariai. Die
na pirmiau Indianos Stan
dard Žibalo kompanija pa
darė sutartį su savo laivų 
darbininkais.

Darbininkai1 gavo 44 va
landų darbo savaitę prie
plaukose, 48 valandų savai
tę ant vandens ir pagerintą 
atlyginimą už viršlaikius.

Frankfurt, Vokietija. — 
Prasidėjo teismas prieš am
erikonų pulkininką J. W. 
Durantą, prieš jo pačią Ka- 
thleeną, buvusią WACS ka
pitonę, ir prieš jankių ma
jorą Davidą Watsoną. Jie 
teisiami už tai, kad išvogė 
bent dviejų milionų dolerių 
vertės deimantų ir kitų 
brangenybių iš Hesse kuni- 
gaikštės palociaus.

Valomi Laukan Netikę 
Komunisty Vadai ir 
Valdininkai Ukrainoj

Už Neariu Žaginimą Tik 
10 Dolerių Bausmės

. Collins, Miss.— Trys bal
tieji su revolveriais užpuo
lė žagti tris negres mergi
nas ir buvo areštuoti. Bet 
baltųjų tesimas nubaudė 
juos tiktai po $10. O neg
rai už tokį darbą prieš bal
tąsias mirčia baudžiami, v

*
Francijos ir Italijos darbi

ninkų klasės dauguma randa
si komunistų vadovybėje. Tai 
be galo svarbus šio pokarinio 
laikotarpio apsireiškimas.

Socialdemokratų įtaka la
bai nusmukus. Jeigu ne kapi
talistinė parama ir Amerikos- 
Anglijos aiškus socialdemok
ratų rėmimas, tai jiems visiš
kai nesisektų.

UŽTIKRINTI NACIAMS 
PELNAI ANGLIŠKOJ 
VOKIETIJOS DALYJ
Anglai šiaurvakariniame 

Vokietijos kampe perėmė 
didžiąsias vokiečių pramo
nes į savo rankas. Bet jie 
užtikrina pelnus naciams 
savininkams.

Nurnberg, Vokietija. — 
Byloje prieš nacius kari
nius kriminalistus, anglų 
prokuroras pripažino, kad 
vokiečiai belaisvių stovyk
lose palaiko hitlerinę savo 
organizaciją šiaurvakarinė
je Vokietijos srityje. An
glai yra tos srities valdo
vai.

Komunistas-Anglų Mai- 
nierių Sekretorius

Maksimas Litvinovas 
Paleistas iš Pareigų

Beje, pastebėjau, Vokietijos 
socialdemokratai Amerikos ir 
Anglijos okupacijos zonose 
jau kelia trukšmą prieš karo 
pertraukos sąlygas, reikalau
ja, kad Vokietija nebūtų 
“skriaudžiama” dėl teritorijų 
ir t.t. Vadinas, socialdemokra
tai eina “nacionalistinių socia
listų” keliais. Pastarieji davė 
pasauliui pabaisą Hitlerį. Su 
savo politika socialdemokra
tai, jei nebus suvaldyti, duos 
negeresnį išsigimėlį, vokiečių 
tautos “išvaduotoją.”

rei-Naujienų redaktorius 
kalauja, kad Amerikos dele
gacija Paryžiaus konferenci
joj nedarytų jokių nusileidimų 
ir nepasirašytų po jokia taika, 
kuri nepatinka Grigaičiui. 
Girdi, “geriau palikti taip, 
kaip yra, kad visi matytų, jo- 
gei taikos nėra. (N., rugp.
22).

ANGLŲ LAIVAS PABI
JOJO ŽYDŲ BOMBŲ
Haifa. — Vienas anglų 

laivas pabijojo įplauk t į 
Haifos uostą, Palestinoje. 
Nes* buvo paksleista gan
dai, kad žydai sprogdins 
bombomis ir šį laivą. Todėl 
jis sugrįžo į Cyprus salą, 
kur jis būtų gabenęs “nele
galius” Palestinos žydus at
eivius į koncentracijos sto
vyklą.

Žydai bombomis sužalojo 
jau du tokius anglų laivus.

Belgrad. — Jugoslavijos 
premjeras Tito tvirtina, 
kad Amerikos lėktuvai su- 
žiniai skraidė per jugosla
vų žemę, ir laužę Jugosla
vijos teises ore.

Netenka abejoti, kad taikos 
konferencija šito “išmintingo” 
patarimo neklausys.

Chicago: — CIO skerdyk
lų Darbininkų Unijos, CIO, 
vadai pranešė valdžiai, kad 
darbininkai po 30 dienų 
streikuos prieš Swift, Ar
mour, Wilson ir Cudahy 
skerdyklų kompanijas.

London.— Nacionalė An
glijos Mainierių Unija iš
rinko generaliu savo sekre
torium Arthurą L. Hornerį, 
seną Anglų Komunistų 
Partijos vykdomojo komi
teto narį. Anglijos Mainie- 
rių Unija turi 700 tūkstan
čiu nariu. V V

Boston. — Daugiau kaip 
1,000 žmonių priėmė protes
to rezoliuciją, smerkiančią 
Anglijos terorą prieš žydus 
Palestinoje.

London.— Maskvos radi
jas pranešė, jog tapo pa
leistas iš tarnybos Maksi
mas Litvinovas, Sovietų už
sienio reikalų ministro pa
vaduotojas. Seniaus Litvi
novas buvo užsieninis So
vietų komisaras, paskui jų 
ambasadorius Washingto
ne.

MOKYKLOS KOMUNIS
TAMS SOVIETUOSE

Maskva. — Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
centro komitetas nutarė į- 
steigti daug partijinių mo
kyklų. Jose bus plačiau la
vinami senieji partijos na
riai ir nauji kandidatai 
Komunistų Partiją.

Maskva. — Sovietinėje 
Ukrainoje per pusantrų 
metų buvo pakeista apie, 
pusę buvusi ųjų Ukrainų 
Komunistų Partijos vadų, o 
Sumi apskrityje paleista 91 
nuošimtis visų vietinių ta
rybų pirmininkų. Apie tai 
pranešė Nikita Kruščevas, 
Ukrainos Komunistų Par-' 
tijos sekretorius.

Kalbėdamas Kijeve, Uk
rainos sostinėje, Kruščevas 
kritikavo vietinius vadus, 
kad jie į svarbias politines 
vietas statė asmeninius sa
vo draugus, negabius, “po
litiniai negramotnus” žmo
nes. Ukrainos laikraščiuo
se buvo spausdinami raš
tai, pilni tautiniai-buržua- 
zinės ideologijos, kaip sa
kės Kruščevas. Jo kalba iš
spausdinta Pravdoje.

i4.

SUDEGINO ŽMONĄ

..Valdžia skiria dar 500,- 
000 bušelių grūdų alkoho
liui dirbt per mėnesį.

Nashville, Tenn. —Areš
tuotas 62 metų vyras 
Dwight O. Carman, kuris 
sykiu su namu gyvą sude
gino savo žmoną, 61 metų. 
Jis buvo įsimylėjęs 16 metų 
mergaitę. «

LONDONIEČIAI PROTES 
TUOJA PRIEŠ ULTIMA

TUMĄ JUGOSLAVIJAI
London. — Įvyko demon

stracija prieš Amerikos 
ambasadą. Demonstrantai, 
v a d o v a ujami komunistų, 
protestavo prieš Jungtinių 
Valstijų ultimatumą Jugo
slavijai.

Amerikonai Tebelaiko Užgrobtus Jugoslavijos Laivus
Washington. — Veikian

tysis Amerikos valstybės 
sekretorius Dean* Acheson 
pripažino, jog karinė ame
rikonų vyriausybė vis dar 
atsisako sugrąžint Jugosla
vijai laivus aukštutinėje 
Dunojaus upės tėkmėje. 
Tarp tų laivų yra 18 žibali
nių laivų, 6 keleiviniai, 16 
trauklių (tug boats), 119 
stambių valčių, vienas lai
vas su keliamąja svirčia 
(crane) ir kt. — viso 171.

Šie laivai visų pirma bu- Todėl jugoslavų valdžia da-

sa- 
ir 

už- 
Ju- 
su

vo nacių užgrobti karo me
tu. Paskui amerikonai 
vo užimtose Austrijos 
Vengrijos srityse urmu 
klupo ir pagrobė tuos 
gosią vi jos laivus sykiu
šimtais Rumunijos, Bulga
rijos ir kitų Dunojaus kraš
tų laivų.

Jugoslavija prašė Jung
tines Valstijas sugrąžinti 
laivus, kurie reikalingi ūki
niam jugoslavų gyvenimui. 
Prašymas liko be vaisių.

Ju-

de- 
jog 
lai-

bar atsišaukė į Jungtinių 
Tautų Ekonominę Tarybą, 
kad paveiktų vakarinius 
talkininkus sugrąžint 
goslavijai laivus.

Amerikos valstybės 
partmentas išsireiškė, 
amerikonai laiko tuos
vus, kaip įrankį savo dery
boms su Sovietais dėl lais
vės “visų” kraštų laivams 
Dunojuje. Sovietai sako, 
jog teisė plaukioti Dunojum 
priklauso tik tom šalim, 
kurių žemė prie Dunojaus

prieina. Amerika reikala
vo ir tolimų kraštų laivams 
pripažint prekybos laisvę 
Dunojuje.

Amerika leidžia suprasti, 
kad negrąžins Jugoslavijai 
laivų, jeigu Tarybų Sąjun
ga neduos amerikonams 
nuolaidų dėlei plaukiojimo 
Dunojum.

Chinijos tautininkų val
džia stengiasi gauti dau
giau Amerikos lakūnų.

i - r ■ • ...

PASISKANDINĘS SU 
KETURIAIS SŪNUMIS
Stamford, Conn. — Pri

gėrė knygvedis Abraham 
Kohn su keturiais jaunais 
sūnumis, su kuriais valtyje 
išplaukė “žvejoti”. Policija 
spėja, kad jis tyčia nuskan
dino vaikus ir pats nusi
skandino. Kohn buvo nusi
minęs, kad jo pati pabėgo.

VALGYMO ČAMPIJONAS
Worcester, Mass. — Plie

no darbininkas Frank Ju
liano, 30 metų amžiaus, lai
mėjo $10, kaip čampijoniš
kas valgytojas. Jis vienu 
pradėjimu suvalgė 50 mė
sos kukulių '(meatballs), 
pusę kepaliuko duonos ir 
kartu išgėrė 17 stiklų alaus.
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Perankstyvas Džiaugsmas
Po įvykusių praeitą antradienį nominacijų (prima

ries) į J. V. kongresą, tūli reakciniai laikraščiai atrodė 
pliš iš jų paties išgalvoto džiaugsmo. Girdi, nominaci
jos parodę, būk liberalai ir darbininkai pralaimėjo no
minacijas! Kodėl pralaimėjo? Todėl, kad kongresma- 
nai Marcantonio ir Powell nebuvo nominuoti republiko- 

: nu partijos sąraše.
Baisus tai daiktas!
Bet tie laikraščiai pamiršta, kad tiedu kongresma- 

nai buvo nominuoti kitų dviejų partijų sąrašuose: Ame
rikos Darbo Partijos ir demokratų! Kiekvienam šiandien 
atrodo, jog tiek rMarcantonio tiek Powello išrinkimas 
kongresan yra užtikrintas.

Jei paimsime kitas valstijas, kuriose jau įvyko no
minacijos, tai surasime, kad reakcininkai daugelyj vietų 
prakišo, — nebuvo nominuoti dėl to, kad jų nerėmė, 
kad prieš juos kovojo PAC ir bendrai organizuoti dar
bininkai! Tik pagalvokime: keturi senatoriai, kandi
datavę naujam terminui, buvo balsuotojų atmesti: 
Wheeler, Gosset, Shipstead, La Follette, taipgi apie 46 
kongresmanai.

Tiesa, dėka tam, kad New Yorko valstijos guber
natorium yra republikonas (Dewey), republikonų par
tijos mašina New Yorko mieste šiemet stipresnė, negu 
ji buvo prieš porą metų. Bet New Yorkas visuomet bu
vo demokratų ir Amerikos Darbo Partijos tvirtuma. 

. Todėl Hearstui ir jo kolegoms džiaugtis nominacijomis 
nelieka pagrindo. O jeigu jie vis dar taip džiaugiasi, 
tai tik savęs nuraminimui.

SU-
SU-

Sušaukti Special? Kongreso Sesiją
Franklin D. Roosevelt, Jr. (velionio prezidento 

•nūs) parašė Trumanui laišką, raginant prezidentą 
šaukti specialę Jungt. Valst. kongreso sesiją, kurioje
būtų pravestas Wagner-Ellender-Taft bilius. Šis bilius, 
kaip žinia, nustato platesnius pagrindus namų statybai, 
namų, kuriuos galėtų gyventi karo veteranai.

Rooseveltas, kalbėdamas American Veterans Com
mittee vardu, nurodo,'jog šiandien statomi yra visoki 
nereikalingi pastatai, arklių lenktynėms aikštės, biznio 
centrai, ir kt., kuomet karo veteranai nebeturi kur gy
venti, kur pasidėti!

Keista, labai keista, pas mus susidarė padėtis: tei
kiama medžiaga bažnyčioms, arklių lenktynių aikštėms, 
teatrams, naujoms krautuvėms statyti; leidžiama bilio- 
nai dolerių ginklavimuisi, bet namams, kuriuose galėtų 
.gyventi .vakar buvę kovotojai, didvyriai, medžiagų kaip 

<^trūko, taip tebetrūksta!

Šacikausko Praeitis
Jeigu atydžiau pažiūrėsime 

į tuos mūsų tautiečius, kurie 
veda organizuotą ar palaidą 
antitarybinę propagandą, tai, 
padarius labai mažą išimtį su
klaidintų mūsų brolių, pama
tysime, kad visi kiti yra, arba 
buvę smetonines diktatūros 
apmokami garbintojai, arba 
be jokių skrupulų avantiūris
tai, kurie, prisidengdami de
mokratinėmis s k r a i s t ė mis, 
bando pasinaudoti tomis pa
šalpomis, kurias skiria iš esa
mų Amerikos J. V. Lietuvos 
turto rezervų, kad palaikius 
buvusių diplomatinių pasiun
tinybių agentus.

Su Lietuvos liaudies prie
šais yra elgiamasi taip, kaip 
su lenkų dvarponiais ir An
dersono kariuomene; kaip su 
Jugoslavijos, Bulgarijos ir ki
tų išsilaisvinusių valstybių 
žmonių aršiausiais niekšais. 
Visus juos palaiko ir akstiną 
pasaulio didieji imperialistai. 
“Atomo bombos” šeiminin
kams šie fašistiniai likučiai 
patarnauja naujojo karo prieš 
Tarybų Sąjungą tikslams.

Urugvajaus lietuviškųjų pro
nacių būrelis taipgi turi savo 
“vadą,” kurio pastangomis 
dar mėginama patriukšmauti 
vardan “nepriklausomos” Lie
tuvos. Tokiu “pravadyrium” 
yra “daktaras” šacikauskas. 
Apie šį nešvarios sąžinės nusi
dėjėlį turime plačiau išsitarti, 
kad turėti pilnesnį vaizdą, kas 
per vieni tie “kovotojai” už 

i “demokratinę ir nepriklauso
mą” Lietuvą.

Maždaug 1936-38 metų lai
kotarpyje, ieškodamas pasi
pelnymo avantiūrų, “dr.” ša
cikauskas atsidūrė Bolivijoje. 
Ten siaučiant reakciniams 
įstatymams prieš darb. judėji
mą, šacikauskas įstojo į slap
tą. policiją ir suvaidino Judo 
rolę. Jam būnant ten nepažįs
tamu, gavo žvalgybinę /Užduo
tį prisigerinti prie darbinin
kų, juos suagituoti ir suorga
nizuoti neva “priešvaldiškai” 
veiklai, kad vėliau juos išpro
vokavus. šitokią tarptautiniai 
žvalgybos vartojamo metodo 
rolę šacikauskui pasisekė at
likti : sutvėrė tokią “komunis
tų” grupę ir pats ją vėliau 
ėmė ir atidavė žvalgybos 
rorui.

Bet, kaip ir visi niekšai,
cikauskas taip pat prasižen
gė su savo “darbeliais” ir pa
čiai Bolivijos policijai. To pa
sėkoje buvo išmestas ne tik iš 
tos Judo tarnystės, bet ir iš 
pačios Bolivijos valstybės.

Sugrįžo į Argentiną, į Bue
nos Aires. Aferistinių instink
tų vedinas, “daktaras” visaip 
užsiimdinėjo: tarnavo laiva
korčių agentūroje, banke, bet 
visur — neilgai, nes pagautas 
begėdiškai šmugeliuojant, bu
vo išmetamas iš “tarnystės.”

Tačiau aferistinio plauko 
individai nenusimena savo ne
pasisekimuose. Apgaulė, klas
ta, turi šimtus priėjimų ir tiek 
pat išėjimų. Todėl mūsų “dak
taras,” sudaręs kompaniją su 
kunigais Janilioniu ir Bumša, 
suorganizavo loteriją neva 
lietuviškos bažnyčios pastaty
mui.

Apie šią loteriją visiems te
ko girdėti. \pž stambią sumą 
išpardavę tos “loterijos” bi
lietų, minėti apgavikai buvo 
priversti nešdintis iš Argenti
nos, nes surinktus “dievo na
mui” pinigus prašvilpė ir tu
rėjo stoti prieš teismą. Kun. 
Janilionis dūmė į Braziliją, o 
“doctor” šacikauskas nelega
liai peržengė Urugvajaus ru- 
bežių.

1939 m. šacikauskas apsi
metė dideliu Vatikano garbin
toju ir katalikišku veikėju. 
Per tuo laiku buvusį kunigą 
Tomaliūną susipažino su Uru
gvajaus katalikiškąja visuo
mene ir sugalvojo išleisti laik
raštuką lietuvių ir ispanų kal
bomis. Laikraštuką pavadino 
“Tiesa” ir jo pasirodę keli nu
meriai. Iš to šacikauskas ma
nė poniškai pragyvensiąs, nes 
jam pasisekė išvilioti iš tūlos 
yrugvajietės 500 pezų “Tie-

SU- 
te-

Ša-

sos” išlaikymui; taip pat ir iš 
kitų rinko “aukas?’

Ką rašė šacikauskas tame 
šlamštlapyje ? Be Vatikano 
garbinimo, atvirai gynė bude
lio Franko karą prieš teisėtą 
Ispanijos respubliką, kuri tuo 
metu liejo/savo geriausių sū
nų kraują prieš besiveržian
čias Hitlerio ir Mussolinio plė
šikų gaujas. Vienu žodžiu, ša
cikauskas 
šizmo - 
šlykščių 
lietuvių 
mą.

Bet, vietos katalikai paste
bėjo “daktaro” asmenyje ką 
tai įtariamo. J. Ir nutraukė 
pašalpą. Juodlapis sustojo 
ėjęs, šacikauskui teko ieško
ti naujų “horizontų.”

pasirodė tikru fa- 
falangizmo agentu ir 

provokatorių prieš 
darbininkišką judėji-

ventom viltim.
Tačiau, šitą “demokratinės 

ir nepriklausomos” Lietuvos 
“kovotojo” egzempliorių rei
kia visiems pažinti. O ypatin
gai tiems, kurie, greičiausia, 
suvedžioti panašių agentų, pa
tiki į provokacinę veiklą ir 
mano, kad iš tikrųjų Lietuvos 
klausimas dar neišspręstas, 
kad šacikausko tipo “kovoto
jai” iš tikrųjų siekia Lietuvos 
gerovės.

Pažinus tokius “kovotojus,” 
kaip ,“dr.” .šacikauskas, leng
va suprasti jų “kovos” tikruo
sius tikslus.

(Iš Ųruguajiečių “Darbo”)..

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

duoti nau-

ir iš savęs 
Vadavimo 
sau drau-

KRAUTUVIŲ DARBI
NINKŲ LAIMĖJIMAS
Philadelphia. — Straw

bridge and Clothier ir Gim- 
bel departmentinių krautu
vių darbininkai - tarnauto
jai išgavo darbo savaitės 
sutrumpinimą be algos nu- 
mušimor Samdytojai pri
pažino jiem penkių dienų, 
40 valandų, darbo, savaitę. 
D a r b ininkams vadovauja 
CIO unija.

Popular superstitions, 
which believers in charms 

respect with curious rever
ence, are soon .'to, be defied 
by an organized group- of non
believers. The beliefs that 
number 43, the- smashing .of 
a mirror1 and lighting three- 
on-a-match are omens of bad 
luck are just a lot of hum
bug to this new society of dis
believers. Members of this or
ganization, which calls itself 
The National Committee of 13 
Against Superstition and Fear, 
scoff at and defy the tradi
tional jinxes. To combat su
perstitions, the committee has 
even dared to adop( plans for 
a nation-wide information' 
campaign intending to show 
that behind every popular su
perstition lurks the element 
of ignorance.

—o—

Lietuvai pasiskelbus tarybi
ne respublika, šacikauskas iš
vertė kailį ir patapo “demo
kratu”! Apskaičiavo, kad šis 
biznis jam galės 
dos. x

Iš kelių davatkų 
sutvėrė “Lietuvos 
Sąjungą.” Pradėjo
gų ieškoti tūlų, pažangių Uru
gvajaus vyrų tarpe, kuliuos 
keliais atvejais nešvankiai ap
gavo. Į talką pasikvietė porą 
lenkų fašistinių smalavirių ir 
pradėjo donkichotišką “kovą” 
prieš Tarybų Lietuvą. . .

Ne pro šalį paminėti, kad 
nežiūrint jo padaryto “atsi
vertimo” ir “užgyrimo” Atlan
to Paskelbimo, iš kitos pusės 
palaikė tamprius ryšius su 
Kliaugos “žiniomis” ir jose at
virai propagavo nacistinę 
“ideologiją,” ir laukė Hitlerio 
užpuolimo ant Tarybų Sąjun
gos, kad Lietuva būtų “atva
duota.”

Šacikausko visa “demokra
tinė” veikla laike karo mūsų 
kolonijoje pasižymėjo sekan- 

buvusią so- 
“Kultūros” 

Graužinio

The organization got off to 
a fast start by holding its first 
meeting on August 13, in

Sukeikime Savo Dien
raščiui Metinį Budžetą

Komunistas Britanijos M aini erių Unijos 
Sekretorius

Daug kvailų pasakų komercinė spauda paleido apie 
Anglijos komunistų įtakos nebuvimą to krašto darbi
ninkų judėjime. Mes visuomet teigėme, jog tos pasa
kos pasakomis pasilieka.

Nepaisant visokių skerspainių, nepaisant darbiečių 
lydeidų machinacijų ir pasiryžimo neprileisti komunis
tams įsigalėti organizuotame to krašto darbininkų judė
jime, komunistų įtaka auga ir augs. O tai bus dėl to, 
kad darbiečiai (socialistai) niekad nepatenkino ir ne
patenkins darbininkų reikalavimų. Ypačiai Anglijos so
cialistai pasižymi tuo: jiems rūpi, mat, ne darbininku 
reikalavimų patenkinimas, bet išgelbėjimas Anglijos im
perializmo, išgelbėjimas imperijos, jos kolonijų, žiauriai 
slopinamų ir vergiamų.

Šiomis dienomis New York Timese pranešė, kad Di
džiosios Britanijos angliakasių unija, turinti 700,000 na
rių,'savo generaliniu sekretorium išrinko Arthurą Lewis 

1 'Horner, vieną žymiųjų to krašto komunistų veikėjų. Jis 
buvo išrinktas didele dauguma balsų.

Naujasis generalinis sekretorius tarė spaudos ko
respondentams:

“Manęs išrinkimas turi tam tikrą ir politinę reikš
mę, Didžiuojuosi tuomi,* kad esu Komunistų Partijos 
veik. kom. nariu. Tebūva man leista pasakyti, jog tiek 
Komunistų Partija, tiek aš pats visapusiai remsime An
glies Tarybą ir darbiečių vyriausybę jos pastangose pa
siekti užtenkamą anglies iškasimą.”

Prieš keletą mėnesių, kada iškilo klausimas, ' kad 
Anglijos Komunistų Partija būtų priimta Darbo Parti-' 
jon, tai angliakasių unija dauguma balsų pasisakė prieš 
priėmimą.
•unija išrinko komunistą veikėją savo generaliniu sekre-i 
torium. ,

Vadinasi, ir Anglijoje pradeda pūsti nauji vėjai! i

Tačiau, praėjus keletui mėnesių, toji pati 
i komunistą veikėja savo generaliniu sek

čiu “nuopelnu.”: 
cialistinių pažiūrų 
draugi j ą ‘ p a Ve rt ė 
sėbru ir nekuriu pronacių liz
du. Pradžioje iškepė ką tai 
panašaus į socialistų-smetona- 
cių “bendrą frontą” prieš ko
munistus; vėliau, kada drau
gijos vadovybė jau buvo šaci- 
kauskininkų rankose, rimtes
nius socialistus atskyrė ir pra
dėjo prieš juos kovoti, pagro
bė draugijos nuosavą spaustu
vėlę ir .pradėjo minėtos orga
nizacijos vardu vesti atvirą 
smetonacių propagandą.

Sąžiningesnio j i socialistai, 
kurių, tačiau, atikomunistinis 
nusistatymas privedė prie to
kio negražaus, jų vardo su- 
kompromitavimo, užvedė bylą 
ir jau virš metai laiko, kaip 
deda pastangas atsiimti savo 
turtą. Šioje byloje pronacių 
reikalus, netiesioginiai, gina 
“dr.” šacikauskas.

Pakartotinai pabrėšime šį 
fakta: ar ne verta lietuviu, so
cialistams pasimokinti iš šios 
skaudžios klaidos? Ar neaiš
ku, kur žmogų ar žmones nu
veda antitarybiniai siekiai? 
Argi daleistina buvo socialis
tams bei jų simpatizantams 
nusilenkti tiems šacikausko 
pakalikams, buvusios Smeto
nos santvarkos agentams, 
prieš t kuriuos savo laiku :tie 
patys socialistai- skelbę kovą? 
Klaida visų aiškiai įmatoma. 
Reikia ją taisyti; reikia at
griebti prarastą moral į ir ma- 
terialį nuostolį! ,
„ Užbaigdami 
ją” pridursime, 
kas pirmiausia 
iš “Argent. L. 
iš “Naujienų”
kuriuose bendradarbiavo pa
tapęs “demokratu.” Pačių 
smetonacių eilėse šis aferistas 
ir ,politinis šarlatanas ne visų 
žiūrimas su simpatija, ypatin
gai del jo susibičiuliavimo su 
Vilniaus užgrobėjais.

Nežiūrint to visko, Šaci
kauskas "šiandien naudingas 
Graužimui ir visai peniklių 
klikai, kuri dar nenustojo vii-, 
ties, jog tretysis karas prieš 
Tarybų Sąjungą, atgrąžins 
jiepis Tubelių-Raštikių Lietu
vą. Aišku, jų. viltys —■ 
Rusijos

šią “biografi- 
kad šacikaus- 
buvo pravytas 
Balso,” vėliau 
ir “Keleivio,”

lygios 
bąltagvardiėčių. gy-‘ 

t

Nesuvaldomas kainų ki- ! kime ir mes. 
limas ant reikmenų sunkiai 
slegia dienraštį Laisvę. 
Tuomi turime susidomėti ir 
iš anksto pasiruošti atsilai
kymui prieš apsunkinimus 
iš priežasties kainų kilimo.

Per tuos trisdešimt pen
kerius metus Laisvės gyva
vimo, praūžė daug audrų, 
kurios ekonominiai ir poli
tiniai smarkiai sukrėtė mū
sų gyvenimų. Pergyvenome 
dvi pasaulinių kaYų trage
dijas ir Hooverio preziden
tavimo laiku baisųjį ekono
minį suirimą'. Tais visais 
skaudžių sukrėtimų metais 
mes mokėjome išlaikyti 
dienraštį Laisvę; nėra bai
mės, kad išlaikysime ją ir 
šiuom pokarinio persilau
žimo momentu. Tačiau dė
mesį į tai turime kreipti 
rimtai ir skubiai.

Šiemet Laisvės vajus tu
ri būt ne vien tik gavimui 
naujų skaitytojų, bet abel- 
nai sukėlimui tinkamos su
mos finansų užtikrinimui 
per apskritus metus dienra
ščio gyvavimo. Iki šiol 
mes to dar nebandėme da
ryti. Bet kiti neangliški 
laikraščiai tą praktikuoja 
ir turi pasisekimo.

Dienraščio Laisvės per 
apskritus metus išsilaiky
mas reikalauja apie $65,- 
000. Aprokavimas yra su- 
lyg dabartinių kainų^ Jei 
kainos dar kils, aišku, ir 
šis apskaičiavimas pasikeis. 
Na, remkįmės dabartinėm 
kainom ir eikime prie išva
dos. Pusę tos sumos, kiek 
kainuoją dienraščio išleidi
mas per metus, sukeikime 
laike vajaus. O antra pusė 
suplauks reguliarėmis me
tinėmis įeigomis už prenu
meratas, skelbimus ir pri
puolamom aukom.

Jei vajaus metu mes gau
tume už prenumeratas, sa
kykim, $20,000, aukų apie 
$10,000 ir už šėrus gal $2,- 
500, tai viso būtų $32.500; 
lygiai pusė reikalingų 'me
tinių įeigų. Tuo būdu mes 
iš anksto nusistatytume 
metinį biudžetą savo dien
raščiui. Sukėlę nusistatytą 
biudžetą, jau galėtume 
jaustis, kad mūsų dienraš
čio reikalai yra aprūpinti 
apskritiems metams..

Šis planas yra naujas 
pas mus, lietuvius. Bet kitų 
tautų žmonės tą būdą 
praktikuoja iš metų į.me
tus. Nors. kartą, pabandys

Lietuvos žmonių šelpi
mas jau baigiasi. Turime 
liuosas rankas imtis darbo 
sustiprinimui savo dienraš
čio. Kiekviena kolonija tu
rėtų nusistatyti kvotą, kiek 
ji savo pajėgomis gali su
kelti dienraščiui Laisvei 
prenumeratomis, aukomis, 
Šerais ir parengimais. Nu
sistatytą kvotą reikėtų rū
pintis išpildyti iki paskuti
nio taško. Veikite savo ini
ciatyva. Nelaukite pasiūly
mų, kiek jūs turite sukelti 
savo dienraščio reikalui, 
nusistatykite patys.

Laiko turime tik vieną 
mėnesį iki vajaus. Rugsėjo 
mėnesį turime susiorgani
zuoti, o spalių mėnesį jau 
turėsime dirbti: gauti nau
jų skaitytojų, gauti aukų 
dienraščiui, gauti naujų šė- 
rininkų ir ruošti pramo
gas paramai dienraščio 
Laisvės. P. Buknys.

Room 13, Hotel Astor at 
3:13 P.M. In defiance of an 
old accepted superstition, the 
members of the committee 
entered Room 13 from under 
a step ladder. They then de
posited their luckj' charms, 
such as horse-shoes, rabbit’s 
feet and four leaf clovers in 
a garbage pail located at the 
entrance. As though this de
fiance of jinxes wasn’t 
enough, the meeting began 
with the opening of thirteen 
umbrellas.

During the course of the 
meeting several mirrors were 
broken in defiance of the se
ven year bad luck omen. 
Those who smoked clung to 
the practice of lighting their 
cigarettes three-on-match.

—o—
Meanwhile the committee 

has announced some of the 
plans of its campaign to de
bunk superstitions. Public 
meetings of the organization 
will be held every Friday the 
13th at a large teatre. The 
first theatre party will be 
staged at the Academy of Mu
sic, 126 East 14th Street, on 
Friday, September 13th, at 
9:13 P.M. The Academy of 
Music, it has been announced, 
was selected because it is a 
theatre whose stage and en
trance is on the 13th Street 
side.

—o—
Prominent Americans head 

the committee whose avowed 
mission is to disprove super
stition, combat fear, and re
cord the 
There are 
idents in 
Thirteen,
the bandleader, 
Chairman. Jack Dempsey is 
1st Vice President and Amu
let Breaker (whatever that 
is).

origin of omens, 
thirteen Vice Pres- 
the Committee of 
Woody Herman, 

is National

4

-i. ’<

f

Elizabeth, N. J

—o—
Woody was unable to at

tend th£ first meeting, being 
in Hollywood at the time or
ganizing a Hollywood Chap
ter. In a message to the ini
tial gathering he said:

“The cause of superstition 
is ignorance, the effect is fear. 
Our Committee of Thirteen is 
dedicated to a program of 
combating both superstition 
and fear. This we will ac
complish through our nation
al educational campaigns and 
vigilant efforts to expose su
perstition.”

piknikas 
nes pir- 
Day, tai 
kurie tų

Bendrasis piknikas, rengia
mas New Yorko ir New Jer
sey valstijų LDS kuopų, įvyks 
rugpjūčio 31 dieną, šeštadie
nį, Liberty Parke, 340 Mit
chell Ave., Linden, N. J. Pra-į 
sidės 2 vai. po pietų ir baig
sis 12 vai. nakčia. 

f

šis piknikas bus LDS kuopų į 
naudai ir bus vienas iš ge- 
riaušių. Kadangi 
įvyks prieš šventes, 
madienį bus Labor 
svečiai ir viešnios,
švenčių proga lankysis New 
Jersey arba New Yorke, ži
nokite, kad jums bus geriau
sia proga dalyvauti mūsų pik
nike ir gerai pasilinksminti. 
Jums bus geriausia proga su
sipažinti su šios apylinkės lie
tuviais ir lietuvaitėmis.

Taip pat kviečiame visus 
vietinius lietuvius abiejų vals
tijų masiniai dalyvauti šiame 
iškilmingame šio sezono pas
kutiniame piknike. Ypatingai 
LDS kuopos turite auksinę 
progą papildyti savo iždus. 
Mat, už parduotus tikietus pi
nigus kuopos pasilaiko savo 
ižde. Kuri kuopa daugiausia 
tikietų išparduos, daugiausia 
turės įplaukų! Todėl darbuo- 
kitės, kad kuo daugiausia ti
kietų išparduoti.

Piknike šokiams grieš An
tano Pavidžio orkestras.

Visi ir visos esate maloniai 
kviečiami dalyvauti mūsų pik
nike rugpjūčio 31 dieną.

Komitetas.

—o—
The Manassa Mauler, al

ways in fighting trim, has put 
on the gloves again and is 
entering the ring for his bout 
against Below-the-Belt Super
stition. In a wire to the Com
mittee of 13, Dempsey said:

“Every American boy and 
girl is a fighter. They cham
pion truth and are the ene
mies of ignorance and fear. 
Our campaign, aimed to reach 
the youngsters of America, 
will achieve the best results 
in our fight against supersti
tion and fear.”

In its Educational Bulletin 
No. 1, the (Committee of Thir
teen points out that there is 
no historical foundation for 
the world’s most popular su
perstition that the number 13 
is unlucky. On the 
2—Popular superst. 
the bulletin points 
number “13” plays
role in United States History. 
■It cites eleven events in Un
ited States History where 
number “13” played an im
portant role. Among these 
are: the thirteen original col
onies, the American flag has 
thirteen stripes, Thomas Jef
ferson was born on April 13, 
1743, the corner of the White 
House was laid on October 
13, 1794, President Woodrow 
Wilson 
tee nth, 
teenfch, 
letters.

>

contrary,

was born on the thir- 
married on the thir- 
and his name had 13

out, the 
a major
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Laisve—Liberty, Lithuanian baily frrc&as Puslapis

Marios džiūva! Ar tai 
tai galimas dalykas? Ne tik 
galimas, bet tikrasi faktas.

Mažiukės dabartinės Mi
rusios Marios Palestinoje 
buvo kadaise didelės, prieš
istorinėje senovėje. Tada 
jos jungėsi su plačiąja Vi
duržemio Jūra. Per tūks
tantinius amžius nuseko 
vendenys. Mirusios Marios 
atsiskyrė nuo tos jūros ir 
sparčiau ėmė džiūti. Dabar 
gi telikę tik sutirštėję jų 
padugniai — daugiau drus
kos ir kitų mineralų derva, 
negu vanduo.
Vandens Mažėjimas Kaspi- 
< jos Mariose

Žemyn eina Kaspijos Ma
rios, pietiniai - rytiniame 
Soviet. Sąjungos kampe, ša
lia Kaukazo.

Kaspijos Marių vandens 
smukimas buvo pirmą kar
tą pastebėtas 1830 metais. 
Dabar šių marių paviršius 
žemiau, negu bet kada per 
paskutinius 115 metų.

Labai tolimosios praeities; 
gadynėse Kaspijos Marios 
jungėsi su Juodosiomis Ma
riomis, o per jas—su Vi
duržemio Jūra ir vandeny
nais (okeanais). Ilgiesiems 
amžiams beinant, vis dau
giau vandens išgaruojant, 
Kaspijos Marios atsiskyrė 
ir tikrumoje virto milžiniš
ku sūraus vandens ežeru, 
kuriam nėra lygaus pašau- 
lyje.

Kaspijos Marių lygis da
bar yra 90 pėdų žemiau 
vandenynų paviršiaus, : bet 

>ejos vis dar užima didžiulį 
plotą, beveik tiek ketvirtai
nių mylių, kaip visa Fran- 
cija. O imant dėmesin Kas
pijos Marių įdubimą, tai 
yra plačiausia - ilgiausia

GRAŽIOS MINTYS VISADOS 
TURI GERO IR JĖGOS

Pradėk dieną su daina, 
eik miegot su šypsena —ir 
tau bus gražesnė sekanti 
diena.

Būti kuomi nors svarbiu 
— ambicija beveik visų vie
noda, tik skirtingai vykdo
ma: vienas brolis eina į ku
nigus, antras į plėšikus.

tipą

Kas bando kitam pasižy
mėjimą atimti, tas padeda 
plėšikišką Dilingerio 
auginti.

Patarimai — kaip 
tai— ne visom ligom 
di; žinokie, 
juos duodi.

vais-. 
vieno

kam ir kaip

Nuklysk, tyčia nuklysk 
toliau nuo savęs — kad ga
lėtum išvysti savo didumą, 
arba savo menkumą.

Bažnyčios vieta ant šven
toriaus

Teisybę pirk, bet nepar
duok.

Jei katės su pelėm pada
rytų taiką, ūkininkas turė
tų bėgti iš namų.

Mano bostonietis bičiulis, 
J. Rimkus, parūpino šias 
mintis:

Verkianti nuotaka daž
nai būna linksma pati.

Ir tas, kuris tave keikia, 
ir tas, kuris tave garbina— 
saldliežuviauja. O tikras bi
čiulis yra tiktai tas, kas ne
plepa, bet visuomet eina su 
tavim sykiu.

dauba žemės rutulyje.
Vien šiauriniame Kaspi

jos Marių gale vanduo tiek 
įrodomai nupuolęs, kad 
marių plotas sumažėjo ko
kiais 8 tūkstančiais ketvir
tainių mylių.

Kaspijos vandens menkė
jimas paliečia laivų plau
kiojimą, žuvininkystę ir 
įvairias fabrikines pramo
nes tų marių pakrantėse.

S u m a ž ėjo pagaunamos 
žuvies kiekiai ties Volgos 
upės žiotimis į Kaspijos 
Marias. Tolokai pasitrau
kė vanduo nuo žuvies ap
dirbimo fabrikų, kurie buvo 
pastatyti pačiose marių pa
krantėse. Atsitolino ma
rios ir nuo cheminių ir ži
balinių pramonių.

Vandens nupuolimas žy
miai kenkia sulfatų pramo
nei prie Karabugaz Įlan
kos, kuri per siaurą “ran
kovę” jungiasi su mariomis. 
Karabugaz vandenyje yra 
daugybė tokių chemikalų, 
kaip sulfatai, (druskiniai) 
natro dorai, ‘ bromas ir 
magnezija. Fabrikai šiems 
chemikalams ištraukti ir 
apdirbti atsidūrė jau gana 
toli nuo kranto, dėl vandens 
nusekimo. Laivai dėl sek
lumų negali gabenti tiek 
krovinių, kiek pajėgtų.

Sovietų vyriausybė todėl 
susirūpino klausimu, kaip 
galima būtų Kaspijos van
denį sulaikyti nuo tolesnio 
smukimo. Ir sovietiniai 
mokslininkai bei inžinieriai 
jau yra pagaminę planus 
tam dar negirdėtam istori
joj darbui — sustabdyti 
marių džiūvimą.

Kodėl Smunka Kaspijos 
Vandens Lygis?

Iš Kaspijos Marių dau-

Barzda ponu dar nepada
ro.

Alkanas pilvas mano, jog 
gerklė nupiauta.

Šlubas arklys geriau, 
gu visai be arklio.

ne-

no-Kiekvienas turim po 
sim vėją karštai sriubai pa
sipūsti.

Po riaušių ir bailys mėg
sta pasigirti.

Geram gaidžiui 
nereikalingos.

gaidos

Tarpe dviejų konkurentų 
vyriausia nesantaikos prie
žastis dažnai būna tik ta
me, kad vienas kitam dro
visi pripažinti užsitarnau
tus nuopelnus.

► Ne kiekvienas, brolužiai, 
galime važiuoti į Floridą 
gražią, bet į Laisvės naudai 
pikniką Philadelphijoj —bu- 
sas į ten ir atgal tik už 3 
dolerius veža!

Durtuvais nenuveikiamas 
Korporalas

Korporalas Sid Marks, iš 
Fort Riley, nuogomis ran
komis atmuša, puolimus 
kariškais durtuvais. Lavi
nimosi praktikose jis taip 
atmušė 4,000 paskirų ka
reivių, negaudamas ma
žiausio sužeidimo. 

giau vandens kasmet išga
ruoja, negu į jas įplaukia. 
Tai bendroji jų paviršiaus 
smukimo priežastis.

Tyrinėtojai surado, jog 
praeitame šimtmetyje vidu
tiniai per metus įplaukdavo 
po 15 milionų ir 500 tūks
tančių kubinių pėdų van
dens j šias marias. Įplauki
mai tada beveik atpildyda- 
vo išgaruojantį Kaspijos 
vandenį.

Bet nuo 1933 metų jau 
žymiai pradėjo žemyn eiti 
marių lygis. Tai svarbiau
sia todėl, kad Volgos upė 
mažiau vandens nešė į Kas
piją. Skaičiuojama, jog 
tarp 1933 ir 1941 metų Vol
ga išliejo po du milionu ku
binių pėdų mažiau vandens 
per metus į šias marias, ne
gu pirmiaus.

Sovietinis akademikas A. 
Čaplyginas, Kaspijos Komi
sijos vice-pirmininkas, dėl

DIFTERIJA -- JOS ŽENKLAI, PAVOJAI, 
GYDYMAS IR SVEIKŲJŲ APSAUGA

Difterija yra sunki ir pa
vojinga užkrečiamoji liga, 
labai išplitusi tarp vaikų. 
Šią ligą sukelia ypatinga 
bakterija, vadinama difte
rinė lazdelė.

Patekus į žmogaus žio
čių, nosies arba kvėpuoja
mosios gerklės gleivinę plė
vę, ta bakterija veisiasi ir 
leidžia nuodus, kuriais už
nuodija žmogaus organiz
mą. Dėl to įvyksta ligonio 
žiočių, nosies ir kvėpuoja
mosios gerklės uždegimas.

Difteriniai nuodai ypa
tingai kenkia širdžiai, inks
tams ir nervų sistemai, o 
dėl to gali išsivystyti para- 
lyžiai, ypač širdies paraly
žius. e

Apsinuodijimas difteri
niais nuodais įvyksta la
bai greitai, tad kūdikio gy
vybei išgelbėti brangi kiek
viena valanda. Štai dėl ko 
kiekviena motina privalo 
žinoti, kaip vystosi difteri
ja, ir jei bent menkiausias 
ženklas nurodo į difterijos 
atsiradimą, tai turi tuč
tuojau kreiptis į gydytoją.

Difterijos Eiga
Difterija visų dažniausiai 

paliečia kūdikio žiotis. Pa
prastai liga išsivysto pa
laipsniui. Šiuo atveju ligūs
ti reiškiniai menkai pasiro
do — temperatūra (karš
tis) neaukštai pakilus, gal
vos skausmai ir bendras 
silpnumas yra nežymūs. 
Bet kartais liga prasideda 
iš karto. Ligonis staiga su
karščiuoja, jo kūno karštis 
labai pakyla, atsiranda 
galvos ir gerklės skaus
mai, bendras sukniužimas.

Mažiems vaikams difteri
ja dažnai paliečia gerklas 
— tuomet išsivysto difteri
nis krupas; pienelės, paden
gia gomurį ir kvėpuojamą
ją gerklę, pas ligonį atsi
randa šiurkštus, lojąs ko
sulys ir užkimimas. Kūdi
kiui vis sunkiau darosi 
kvėpuoti, jam pristinga o- 

Pr. Krienas Ir0, kitokiais atvejais, jeigu
, nebūna suteikta skubi gy
dytojo pagalba, tai kūdikis 
gali žūti dėl užtroškimo.

Mažiems vaikams pasi
taiko ir kitos rūšies difte- 
rija, kuri eina ne taip sun
kiai ir ne taip audringai, 
tai nosies difterija. Kūdikis 
šią ligą neretai perserga be
bėgiodamas, niekuo nesis
kųsdamas. Tačiau akyla 

to rašo:
—Blogumo šaknis yra ta

me, kad pasikeitė oras Vol
gos ir Karnos upynuose. 
Šie upynai renka vandenį 
ir neša jį į Kaspijos Marias. 
Bet pastaraisiais metais 
mažiau lietaus nukrito Vol
gos ir Karnos upių srityse. 
Oras ten taipgi pašiltėjo. 
Vidutinė metinė tempera
tūra, pavyzdžiui, 1934-1936 
metais buvo šiltesnė, negu 
bet kada per paskutinius 
200 metų. Panašiai tempe
ratūra ėjo šiltyn nuo 1930 
iki 1940 metų. O šiltesnis 
oras reiškia, kad daugiau 
išgaruoja ir upių vandens.
Visuomeninė Priežastis, dėl 

Kurios Marių Lygis 
Nupuolė

Gyventojų skaičius padi
dėjo Kaspijos srityje. Dau
giau marių vandens varto
jama laukams drėkinti ir 

motina ir pati pastebi, kad 
kūdikis turi slogą ir kad iš 
nosies atsiranda pūlingos 
ir kraujingos išskyros. Šio 
pavidalo difterija taip pat 
gali sudaryt kūdikiui pa
vojų, jei nebus suteikta 
tinkama medikalė pagalba 
—jam taip pat gręsia para- 
lyžiai dėl apsinuodijimo 
difteriniais nuodais.

Gyduolė
Difterijai .gydyti yra iš

mėginta galingi vaistai — 
priešdifterinis serumas, ku
ris sugriauna difterijos 
nuodus, padaro juos neža
lingus. Priešdifterinis seru
mas turi būti vartojamas 
tuojau visuose difterijos at
sitikimuose.

Juo anksčiau pradėtas 
difterijos gydymas prieš- 
difteriniu serumu, tuo tik
resnis jo veikimas. Bet jei
gu difterinis serumas per 
vėlai pavartotas, tai liga vis 
tiek gali būti pavojinga. 
Tokiais atvejais, pavarto
jus net didelius serumo da
vinius, kūdikis ne visada 
pavyksta išgelbėti.

Pavojai ir Apsauga
Norint kūdikį apsaugoti 

nuo difterijos pavojaus, rei
kalinga žiūrėti, kad jis ne
užsikrėstų šia liga. Apsi- 
krėsti difterija galima, ar
ti susilietus su difterijos li
goniu. Difterinė bakterija 
gali būti ligonio žiotyse ir 
nosyje. Bekalbėdamas, su
kosėjęs, šučiaudęs, kvėpuo
damas, ligonis ištaško ap
link save smulkiausius sei
lių ir gleivių lašelius, ku
riuose esama difterinių pe
rų. O tie perai, patekę į 
sveiko žmogaus žiočių ar 
nosies gleivines plėveles, 
gali ir jį susirgdinti difteri
ja. .

Difterijos perai taip pat 
gali prikibti nuo drabužių, 
knygų, žaislų, valgių ir ki
tų daiktų, kurie yra buvę 
arti ligonio. Difterinės 
bakterijos gali ant tų daik
tų išbūti* ištisas savaites ir 
mėnesius. Kitiems perduoti 
gali difteriją ir žmonės, ku
rie prižiūri ligonį, o nenusi
plauna rankų.

Ne tiktai ligonis gali 
skleisti difteriją. Pasveikęs 
taip pat gali apkrėsti jos 
perais kitus žmones, nes 
kartais ir pas pasveikusį il
gam laikui išlieka Vidifteri- 

fabriku reikalams.
Kur kas daugiau dabar 

ir Volgos vandens naudoja
ma pramonei ir laukų lais
tymui. Volgos vandeniu 
drėkinama buvusieji pu
siau - dykumų plotai tarp 
Kaspijos, Volgos ir Uralu 
kalnų. Užtat pusiau - dy
kumos tapo derlingais lau
kais, daržais ir sodais.

Į Kaspijos Marias taip 
pat plaukia Kuros ir Arak- 
so upių vandenys. Bet ir 
šių vandenų daug nusemia- 
ma — laistyti ir gaivinti iš
troškusiai žemei, kurioj to
dėl auga puiki egiptiškos 
rūšies medvilnė (bovelna). 
Užtvenkiami minimų upių 
vandenys taipgi suka elek
tros dirbimo mašinas.
Kas Daroma Marių Džiuvi

mui Sulaikyti
Sovietų vyriausybė per

nai įsakė Mokslų Akademi

jos perai nosyje arba gerk-

kovai

Prieš

Jei šeimoj kas nors ap
sirgęs difterija, būtinai rei
kia jį paguldyti ligoninėje. 
Tuo būdu jam bus suteik
tas tikslus gydymas ir ap
saugoti aplinkiniai žmonės 
nuo apsikrėtimo.

Po ligonio išgabenimo į 
ligoninę, reikia būtinai pa
daryti dezinfekciją, tai yra 
tam tikrais cheminiais skie
diniais išmazgoti grindis ir 
baldus, kad galima būtų 
juos apvalyti nuo ligos pe
rų. Indai turi būti išvirinti, 
o sąšlavos ir mažaverčiai 
daiktai, pavyzdžiui, žaislai 
sudeginti.

Ligonio atskyrimas nuo 
sveikųjų ir dezinfekcija tai 
svarbios priemonės 
su difterija.
Kūdikių Skiepijimas 

Difteriją
Labai svarbu padaryti 

kūdikio kūną atsparų prieš 
difteriją. Visų patikimiau
sia tam priemonė yra prieš- 
differmiai apsaugoj amiej i 
skiepijimai (čiepijimai).

Priešdifteriniai apsaugoja- 
mieji skiepijimai yra varto
jami jau daugiau kaip 20 
metų ir fra davę ko geriau
sių vaisių. Kūdikis, ku
riam padaryta priešdifteri
niai apsaugojamiej i skiepi
jimai, mažai tepagaunamas 
difterijos. Jeigu įskiepytas 
kūdikis kartais ir suserga 
difterija, tai jo ligos eiga 
lengva.

Kartais po skiepijimo at
siranda nežymūs, ligūsti 
reiškiniai, kaip kad odos 
paraudonavimas, patinimas 
skiepijimo vietoje, nežymus 
temperatūros pakilimas; 
bet šie reiškiniai labai grei
tai praeina ir nepalieka jo
kių blogų pasekmių.

Priešdifterijiniai apsau
go jamie j i skiepijimai yra 
daromi vaikams nuo vienų 
iki 8 metų amžiaus. Skiepi
jimai yra atliktini trimis 
atvejais. Antrasis skiepiji
mas daromas, praėjus 20 i- 
ki 30 dienų po pirmojo, o 
trečiasis, — praėjus pusme
čiui po antrojo. Tiktai tris 
kartus padarytas priešdif
terinis skiepijimas yra pa
tikima priemonė apsaugoti 
kūdikį ilgam laikui nuo 
susirgimo difterija.

Dr. Ig. B. 

jai tikriau ištirti visas prie
žastis, dėl kurių vanduo 
mažėja Kaspijoje, ir paga
minti planus, kaip galima 
būtų išlaikyti tinkamas tų 
marių lygis.

Sovietų Mokslų Akademi
ja paskyrė Kaspijos Komi
siją. ši akademikų komisi
ja tikrina žinias, kurias su
rinko įvairūs valdžios sky
riai ir mokslinės tyrinėji
mų įstaigos per paskutinius 
10 metų. Komisija apiben
drina jų patyrimus ir daro 
išvadas. Ji taipgi organi
zuoja naujas tyrinėtojų 
ekspedicijas.

Kaspijos Komisijai vado
vauja akademikas Petras 
širšovas, prekinio laivyno 
ministras. Jis andai daly
vavo Papanino ekspedicijo
je, kuri tyrinėjo šiaurinį že
mės ašigalį.

Išlaikyt Kaspijos Marių 
lygį — darbas didingas ir 
nepaprastai painus. Bet 
p r o f e s o r ius Čaplyginas 
tvirtina, kad tas darbas ar
timojoj ateityj bus sėkmin
gai atliktas; kad sovietinė 
inžinerija sutvarkys marias 
ir nustatys jų būklę.
Būdai, Kuriais Galima Pa

kelt Kaspijos Vandens 
Lygis

Atvirkščias Medis
New Haven, Conn., ran- 

Vienas būdas sulaikyti; dasi atvirkščiai augantis 
Kaspijos vandens smukimą. medis, su žemyn nusvyru- 
—tai atitverti nuo marių siomis šakomis. Medis taip 
kai kurias jų įlankas. Tų užauga, kuomet jauna atža- 
įlankų atskyrimas suma- la yra atvirkščiai pasodina- 
žins marių plotą, iš kurio 
vanduo išgaruoja; taigi 
daugiau vandens liks pačio
se mariose.

Kitas būdas palaikyti rei
kalingą Kaspijos lygį —tai 
panaudoti Baltijos, Juodo
sios ir Azovo marių upynų 
ir Amu-Darijos vandenis;

TAIP SAKO PASAULINIAI
GALVOČIAI

Indijos išminčius Inayat 
Khan:

Kas bijosi nedorybės, tas 
palieka nedorybės auka; 
kas atsiduoda nedorybei, 
tas būna jos belaisvis; kas 
supažindino save su nedo
rybe, tas buvo nedorybės 
mokinys; kas išmoksta ne
dorybės lekciją, pereina ją 
perdėm ir iškyla aukščiau 
nedorybės ribų, tas būna 
pergalėtojas ir valdovas.

Tylėjimas tarnauja kaipo 
spyna ant susijaudinusio 
lūpų; kaipo užtvara tarpe 
dviejų širdžių, atskirtų 
viena nuo kitos; kaipo sky
das—apsauga išminčiui nuo 
kvailių; kaipo šydras—už
dangalas ant veido be
moksliu! angoje mokyto. 

Filosofas Spinoza:
Juo daugiau žmogaus 

protas sužino dalykų, juo 
geriau jis supranta savo jė
gas ir gamtos santvarką. 
Juo daugiau jis supranta 
savo jėgas, juo lengviau 
jam būna save valdyti ir 
savo gyvenimui taisykles 
nustatyti. Taipgi, juo labiau 
jis supranta gamtos taisyk
les, juo lengviau jam būna 
išvengti visko, kas yra ne-, 
naudinga.

Kas mokina žmones la
biau smerkimais blogybių, 
negu aiškinimais prakilnu
mo,— ne stiprindami, bet 
silpnindami protą, — tie y-1 
ra žalingi sau ir kitiems. 
Tokio mokinimo pasekmės

kanalais bei perkasais pa
kreipti tuos vandenis taip, 
kad tinkami jų kiekiai 
plauktų į Kaspijos Marias 
ir nuolat jas papildytų.

.Ryšium su šia darbų pro
grama dėlei Kaspijos Ma
rių numatoma dar viena 
galimybė, — kad laivai iš 
Baltijos Jūros galėtų per
plaukti į Kaspiją, o iš Kas
pijos į Juodąją Jūrą ir at-

MARGUMYNAI
Bičių Matymas

Bitės spalvų skirtumo ne
mato, bet jos įžiūri ultra
violetinius spindulius, ku
rie žmogaus akims neįma
tomi.

“Gerai-padarytas” tėvas 
ir jo tokie vaikai

Thurnstonvillėj, Anglijoj, 
buvo tėvas vardu Sykes 
Weldone (gerai-padarytas) 
ir turėjo jis keturis sūnus, 
kurie vadinosi: Livewell, 
Lovewell, Dowell ir Fare
well — Gyvenk - gerai, My- 
lėk-gerai, Daryk-gerai ir 
Iškeliauk-gerai.

ma ir prigyja.

Kiek Grūdų
Telpa Bušelyje

Suskaičiuota, kad vieno 
bušelio saike telpa 550,000 
grūdų kvietinių, 520,000 
miežinių, 1,260,000 avižinių 
ir 27,000 pupų.

būna kaip tų jaunuolių, ku
rie nepakęsdami nuolatinio 
savo tėvų užsipuldinėjimo, 
pabėga iš namų ir įstoja į 
kariuomenę, pasirinkdami 
verčiau karinius nepatogu
mus ir tyronišką discipliną, 
vietoje naminio gerbūvio ir 
tėviškos globos.

Konfucijus:
Didžiausia genijaus rū

pestis yra surasti teisybę; 
jis mažiausia rūpinasi savo 
paties likimu.

Genijus stengiasi nesisku
binti savo žodžiuose, bet jis 
būna stropus savo pasielgi
muose.

Genijus neturi nei ilgesio, 
nei baimės jausmų.

Goethe:
Reikia stengtis atlikti 

tuos dalykus, apie kuriuos 
mes geriausiai nusimanom, 
o ne vargintis save tuomi, 
ko visiškai nepajėgiam su
vokti.

Kaip žmogus geriausia 
gali save ištirti? Tiktai 
darbštumu, o ne svajonė
mis. Bandyk išpildyti savo 
pareigas, ir tuoj aus pama
tysi, ko esi vertas.

Viena iš didžiausių dory
bių, kuria gamta apdova
nojo žmogų, — pagal Epik
tetą, —tai troškimas gero 
ir pasibjaurėjimas blogu.

Parūpino Pr. Krienas
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(Tąsa)
Nesuvaitojusi susmuko ant kelio. Sku

biu judesiu vokietis paspyrė į šalį duo
ną, kuri nukrito ant žemės. Juoda žiau- 
berė nulėkė toli į griovį. Šoko paskui ją 
kažkuris iš gretos liesas vaiduoklis. 
Trinktelėjo šūvis. Belaisvis nugriuvo 
šalikelėje.

Bet bobos nežiūrėjo į nualpusią Ba- 
niukienę. Bėgo skubiai, stengdamosios 
mesti, įbrukti į ranką duonos plutą, tai 
pelenuose iškeptą paplotėlį. Iš būstinės 
pasirodė kareiviai.

—Šalin!—baubė įsiutusiu balsu feld
febelis.

Šoko prie moterų, daužydami kaip ap
akę buožėmis, lyg pėdus kuldami. Mo
terys parpuldavo ant kelių, užsidengda- 
mos rankomis galvas. Stengėsi pamesti 
duoną po einančiųjų kojomis, bet kai 
pirmas belaisvis pasilenkė pakelti mais
tą, vėl sugriaudė šūvis, ir užmuštas griu
vo po kojomis einantiems paskui jį.

—Nereikia, žmonės, nesiaukokite vel
tui, nereikia! — aukštu lūžtančiu balsu 
pasakė garsiai per visą kelią jaunas su
žeistasis, kuris šlubuodamas sunkiai vil
kosi virtinėje. — Pasitraukite, moterys, 
motinos mūsų, pasitraukite. Neleis jie 
mums nė gabaliuko paimti, kam veltui 
žūti žmonėms?

Ir be jo jos matė, kad nieko nepadės. 
Du užmušti gulėjo ant kelio, ir Baniukie
nė vos rangėsi nuo žemės. Stovėjo su 
duona rankose, sielvarto pilnomis aki
mis, žiūrėdamos į nelaiminguosius, be
sivelkančius keliu, klydo į tuos kąsnius, 
laikomus rankose, deginantieji žvilgs
niai karščiuojančių alkanų akių, despe
ratiški, beviltiški.

—Saša! — pašaukė Maliukienė sūnų, 
—-per nieką visa tai! Surink berniokus, 

/ reikia po laukus, už posūkio, ten vieš
kelyje išmėtyti ir sprukti, nepamatys, 
vokietpalaikiai, o bernužėliai šiokį tokį 
kąsnį pakels...

Lyg staigi audra būtų pūstelėjusi, ku
ri nušlavė nuo kelio vaikus. Moterys 

- pasitraukė prie namų slenksčių. Verkė, 
įsikišdamos į burnas skepetų galiukus, 
lingavo galvomis su bežadžiu sielvartu.

—Kaip jums? — rūpinosi Frosia Gro- 
chačaitė, girdydama vandeniu ir trinda
ma sniegu Baniukienę trobos priebutyje.

—Nieko, nieko...
Atsisėdo ir, užsidengusi akis ranko

mis, skausmingai sukukčiojo, trumpai.
—Ką, labai skauda?
—Ne, ne... Ką tu Froska...
—Neverkite, ne... Pagulėsi t, praeis.
—Ką tu, kvailutė, ką ten dėl to smū

gio, pasidarė silpna, nieko neatsitiks...
Ji patempė merginą už rankovės. Ši

toji nustebusi pasilenkė prie sėdinčios.

Berniukas išsigando ir apsiverkė. Fro- 
sia užsistojo jį.

--Ką jūs, tetule, berniuką gąsdinate? 
Nieko jis čia dar nesupras, o iki to lai
ko, kol paaugs, tai ir vokiečių jau ne
bus.

Baniukienė susimąstė.
—Gal ir teisybė? Tai jau ir teisybės 

pasaulyje nebūtų, jeigu per tą karą šuns 
iki paskutinio, iki paskutinio neišmuštų.

Suvaitojo, griebdamasi už pilvo.
—Oi, Froska, man rodos, kad vemsiu,

—Nieko, vemkite, jeigu jau bloga,— 
aš tuojau jums šalto vandens pridėsiu...

Ji triūsė, mirkydama kibire drobės ga
balus. Baniukienė tyliai vaitojo, vedžio
dama- paskui ją žvilgsnį.

Staiga ji pažvelgė į užverktą sūnaus 
veidą.

—O tu dar čia ko? Žiūrėkite, koks ne
ištvermingas... Tur būt’į Petrą apsi
gimę ...

—Ką jūs kalbat, mažas, išgąsdinot jį, 
apsiverkė, didelio čia daikto... O ko jūs 
norite iš saviškio?

—Nieko aš nenoriu ... Tiktai man vis 
galvoj stovi, — ar turės tiek proto, kad 
jeigu kas, pats sau galą padaryti?

—Jau jis ten padarys, kas reikia.
—O aš vis bijau... Mat, jis toks, kad 

pats negreit pagalvos, jam reikėdavo vi
suomet patarti, kas ir kaip... O kas jam 
dabar ten vargšeliui patars?

—Dabar jis armijoj, tai ten jam duos 
įsakymą ir viskas, —■ pasakė Frosia, už
dedama drėgną skepetą ant pamėlynavu
sio pilvo, kur buožės pėdsakas išsiplėtė į

—Klausyk, Froska. Jeigu mano Pet
ras taip... Girdi, geriau, kad pirmame 
mūšyje žūtų, geriau, kad jį bomba su
draskytų, geriau, kad jį tankas sutraiš
kytų, girdi?

Slopindama kalbėjo aistringą šnibždė
jimą tiesiai į veidą merginai. Frosia 
suspaudė jai ranką.

—Tylėkite, tylėkite...
—Girdi? Jau kitaip ir negali būti, kad 

pats sau kulką į kaktą paleistų, kad pats 
granata susisprogdintų, girdi.? Tiktai ne 
taip, ne taip, ne taip!

—Žinia! O jūs atsikeikite, aš padėsiu 
jums, sušalsite čia...

Kėlėsi ji sunkiai, pasiremdama į mer
giną, su vargu perėjo į trobą. Griška 
didelėmis, išsigandusiomis akimis žiūrė
jo į motiną. Ji atsigulė į lovą suvaitoju
si, skaudėjo, kažkur tempė, bloga darėsi, 
kad net juodos dėmės skraidė akyse. Bet 
ji negalvojo apie tai.

—Griška, eik čia!
Mažiukas atsistojo prie lovos, žiūrėda

mas plačiai atvertomis akimis.
—Griška, girdi, ką tau pasakysiu?
—Aš juk girdžiu, nieko nešnekat...
—Klausyk, Griška, jeigu tau kada 

nors tektų, neduok dieve, kad jau kitos 
išeities nėra—tiktai arba mirtis, arba 
vokiečių nelaisvė—rinktis mirtį!

—Ką jūs, tetule, — sujudo Frosia. — 
Berniukas teturi penkeris metus...

—Tai kas, kad penkeris? 0 paskui 
turės penkiolika, dvidešimt... Tu, Gri
žą, atsimink, ką tau mama pasakė, kai 
tu turėjai penkeris metus ir kai ma
mai vokietis buože į pilvą smogė, — 
kad jeigu kas, kulką sau į kaktą paleisk, 
granata į gabaliukus susidraskyk, bet 
neik į nelaisvę, girdi?

—Įsakymas, na taip,—sutiko Baniu
kienė.

—Klausė jūsų, o dabar vado klauso, 
ir tvarkoj. Eikš čia, Griša, nuprausiu, 
visas išsipurvinai. O verkti nereikia, 
nėra ko. Mama, matai, guli, vokietis ją 
buože sumušė ir neverkia.

Berniukas stovėjo, žiūrėdamas didelė
mis akimis į motiną. Kairės rankos 
pirštą įsikišo į nosį.

—Bet tu, sūneli, pirštą iš nosies iš
trauktum,—supyko Baniukienė. — Tė
vas raudonarmietis, o šis nosį krapšto.

Smarkiai suskaudo, ji suvaitojo.
—Oi, Froska, nė gabaliuko duonos, nė 

gabaliuko negavo nei vienas... Išmirs 
nabagėliai, kaip matai... Ir tik pagal
vok, per savo kaimą ėjo, ir niekas jiems 
padėti negalėjo, niekas nė trupinėlio 
įduoti, pavalgydinti... Savo žemėje teks 
jiems prapulti... Ir kur gi juos nuvarė?

—Ruduose, sako, stovykla yra. Tur 
būt ten.

—Kur ten jie iki Rudų nueis? Jau 
voš ant kojų besilaiko. Nenueis, pake
liui juos išmuš, kaip tuos du...

—Berniukai už kaimo nulėkė ant kelio 
duonos primėtyti, praeis, susirinks, gal 
vokiečiai nepamatys, nesupras, kas 
čia...

—Kad tik mestų, kaip reikia... į vi
durį kelio, jie ten pirmi eina, sargybiniai 
paskui...

—Jau ten berniokai sugalvos, kaip 
reikia, — ramino ją Frosia. — Mūs ber
niokai kaip auksas, bene nežinote?

Baniukienė palingavo galva. Ji stai
ga užsinorėjo miego, bejėgiškumas ap
ėmė kūną. Baisiai buvo bloga, nema
lonus silpnumas išsiliejo po visas gyslas, 
biaurus skonis visą laiką buvo burnoje. 
Bet labiausiai kankino, prisiminus de
gančias ano akis, giliai įdubusias, tam
sias, karščio įkaitintas akis, žvelgiančias 
iš po sukruvinto skuduro ant galvos, ir 
tą judesį, staigų ir gobšų, kuriuo siekė 
plutos, jam netekusios. Prisiminė, lyg 
ji pažinotų aną seniai seniai, jo raukšles 
prie lūpų, daugeliu metų sendinančias 
jauną veidą, giliais plyšiais suskirdusių 
lūpų mėlynumą, .melsvą jų odelę’, tam
siai mėlynu mėsą, matomą skilimuose, ir 
seniai neskustus įdubusius skruostus.

—Oi...
—Skauda? — ėmė nerimti Frosia.
—Ne, ne... Miegosiu, ar ką jau...
—Miegokite, geriau pamiegoti, tai 

praeis, — pasakė mergina.
Baniukienė užmerkė akis. Po vokais 

stovėjo vaizdas: jaunas, papilkėjęs, pa
žymėtas mirties žyme veidas. Plaukų 
kuokštelis išlindęs iš po kepurės —kaip 
gi buvo galima taip iš vieno karto, iš 
vienos, akimirkos atsiminti viską, iki ma
žiausių smulkmenų? Pagalvojo apie sū
nelį, norėjo iššaukti jo vaizdą nežiūrė
dama.

Draugo K. Kilikevičiaus 
Išleistuvės

Spaudoje jau buvo pažymė
ta, kad drg. K. Kilikevičius 
išvyksta į Torontą užimti L. 
B. administratoriaus vietą. 
Tad draugės ir draugai suruo
šė jam išleistuvių vakarą rug
pjūčio 17-tą dieną.

Į išleistuvių vakarienę susi
rinko pusėtinas būrelis drau
gų. Buvo gardžių valgių, viso
kių pyragaičių ir vaišių, o prie 
visko po keletą stiklų ir alu
čio.

Kadangi draugas K. Kilike
vičius yra žymus veikėjas or
ganizacijose ir visados su vi
sais labai draugiškas, tad gai
la mums, montrealiečiams, bu
vo su juomi atsisveikinti.

Išleistuvių vakarą vedė d. 
M. Gudas. Jis, puikiai nušvie
tęs draugo K. Kilikevičiaus 
darbus, iššaukė visą eilę drau
gų tarti žodį išleidžiant šį taip 
brangų draugą į naują miestą, 
naują gyvenimą ir aplinkumą.

Nuo LLD 137-tos kuopos 
kalbėjo pirmininkas d. P. Šu- 
plevičius, nuo 47-tos kuopos 
pirmininkas d. Petronis, Pro
gresyvių Partijos pirmininkas 
d. Y. Urbonavičius, Sūnų ir 
Dukterų pašalpinės draugijos 
pirmininkas d. J. Vilkelis.

Taipgi buvo pašaukti kalbė
ti jo buvusi šeimininkė d. M. 
Kavaliunienė,' dabartinis šei
mininkas L. Kisielius, ir d. E. 
Juškevičaitė, kuri ilgus metus 
darbavosi mūsų mylimo drau
go K. Kilikevičiaus vadovau
jamose organizacijose.

Vėliau tapo pašauktas kal
bėti ir pats mūsų herojus d. 
K. Kilikevičius. Jis pasakė 
puikią atsisveikinimo kalbą.

Draugai jam įteikė dovaną. 
LLD abi kuopos nupirko gra
žią, kelionei reikalingą, vali
zą. Progresyvių. Partija taipgi 
įteikė dovanėlę dėl kelionės, 
gražiame bakselyje šukas, še
petį, barzdaskutį ir kitokių 
priedėlių.

Dvi jaunos mergelės Ben- 
džaičiūtės, buvusios jo moki
nės, katras jis mokino lietu
viškos kalbos ir rašybos, per 
savo motinėlę atsiuntė dova
ną savo buvusiam mokytojui 
d. K. Kilikevičiui.

Širdingai padėkojęs už do
vanas, nuėjo nuo estrados, ant

katros nesuskaitomai yra kal
bėjęs, bet jau dabar gal tik 
kada atsitiktinai bekalbės.

Buvo pašauktas kalbėti jau
nuolis B. Petronis, katras bu
vo ne tik organizacijos drau
gas su K. Kilikevičiu, bet ir 
armijoj abu sykiu buvo ir da
linosi -vargais ir pasisekimais.

Baigus atsisveikinimo cere
monijas, griežė smagi muzi
ka — drg. P. šuplevičius su 
savo švogeriu Jonku, kuris 
svečiuojasi pas d. šuplevičių. 
Atvyko iš Jungtinių Valstijų.

Vakarienę suruošė ir dirbo 
draugės: P. Kiselienė, Juške
vičaitė, Virbilienė ir Braknie- 
nė. Joms gelbėjo ir dd. vyrai: 
Braknys, Rutelionis, F. Spai- 
čys ir J. Pelėkauskas.

Dirbusiems, taipgi ir publi
kai už skaitlingą atsilankymą 
reiškiame širdingą padėką.

O draugui K. Kilikevičiui 
linkime sveikam laimingai 
dirbti naują darbą ir gerų pa
sekmių naujoj vietoj ir darbe, 
ir nepamiršti mus montrealie- 
čius.

Papuolė po Gatvekariu
Rugpjūčio 15-tos dienos va

kare papuolė po gatvekariu 
lietuvis Gabrielius. Nelaimin
gasis tapo daugokai sužalotas 
ir patalpintas ligoninėje, kat
ros vardo neteko sužinoti.

Nupuolė nuo Arklio
Rugpjūčio 18-tą dieną V. 

Mickaus dukrelė, penkiolikos 
metų, prašė savo tėvelio, kad 
leistų ją pajodfnėt ant arklių. 
Tėvas nenorėjo leisti, bet du
krytė maloniai tėvą bučiuoda-. 
ma .prašinėjo pavelijimo, ką 
tėvas ir sutiko. Didelio 
džiaugsmo perimta, mergytė 
žaibo greitumu išbėgo.

Vos keletai minučių praslin
kus, atbėgo pas tėvą jaunas 
berniukas ir pasakė, kad jo 
dukrelė jau nupuolė nuo ark-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

(Bus daugiau.)

lio ant gatves ir nesikelia. Nu
siskubinus tėvui į nelaimės 
vietą, mergaitė gulėjo ant gat
vės, kraujas tekėjo iš burnos 
ir vienos ausies. Tapo nuvež
ta ligoninėn ir jos likimas dar 
nespėta sužinoti.

Nuoširdžiai linkiu Onutei iš
gyti. Birutė.

Mokytojai Pateisina Streiką 
Dėl Apšvietos Vaikams
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Įdomu, ką dabar veikia 
Penktasis Tinginių Apskri
tys (SLA)? Miega saldžiu 
miegeliu! Ačiū dievam, kad 
už tai negalima kaltinti da
bar židžiūno, kurį andai 
tie ponai apšmeižė. Ir tą ge
rai atsimenam. Bet kur jū
sų akys — ponai besarma
čiai, tinginiai! Ką?

PR. KRIENAS

Medėjo principas: jeigu 
šuva ne medžioklinis, tai—

Paulius

St. Paul, Minn. — Ameri
kos Mokytojų Federacijos 
suvažiavimas svarstė klau
simą, ar mokytojai turi lai
kytis pasižadėjimo niekuo
met nestreikuoti. Delega
tai priėmė rezoliuciją, kur 
sako, “streikas galėtų būti 
vienintelė priemonė” pri
verst valdžią ir publiką pa
rūpinti vaikams gana mo
kyklų ir mokytojų. Rezo
liucija perduota vykdoma
jai Mokytojų Federacijos 
tarybai persvarstyti.

PAKELTOS KAINOS 
MILTAMS IR TRO- 

KAMS

Washington. — Kainų 
Administracija pabrangino 
miltus 7 centais kiekvienam 
šimtui svarų, aukščiau bu
vusiųjų kainų “lubų,” o au
to. trokų (sunkvežimių) 
kainą pakėlė keliais šim
tais dolerių.

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. I., N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STACKS 2-5048
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
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.

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

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4498

<♦>

<♦>

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

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patams- • 
vimą. Patogiai ir gražiai * 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis * 
būsite patenkinti. •

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N.

Tel. BT. 2-8842

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

b

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt Vernon SL
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



' ' 'I . <

ĘMMtKWWOI

La i&ve—Liberty, UtKuanian Dailtf

Lietuvoje VYRAI
(Ištraukos iš dienoraščio 1941-1914 m.) THE FLINTKOTE CO

Rašo KAROLIS VAIRAS SIŪLO
(Tąsa) Nuolatinį, Apskritų Metų Darbą

Už GERĄ ALGĄ
kurio

PLANAS

No.

FEMALE
5124 pth Iki 50 Metų AmžiausTYPISTS

Už- DIENOM IR(Angliškai Kalbančios)
DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITE5 NAKTIM DARBASDali i 11453

FOSTER WHEELER
the

3-čIOS LUBOS59 7 A Y. the

65 Troy the

NOTICE

RHINESTONE PASTERS
the

63 Troy WILBURN JEWELRY
1503 Foster

hereby given that License No.has
607 6th

FILE CLERKS
NOTICE i

NUOLAT
Gera Alga

71 Reid

OPERATORIAIne-

238 Reid

MENDERS
Patyrę prie Mekstinių Dirbinių

the

RANKOM SIUVĖJAI
229 Reid Y.

262 Reid Y. 256 Union

127

l *9

the

98 Reid

No. Telefonų Knyga-Ne Bankas
the

351 Myrtle

hereby given that License No.

(199)the the

No.

kaip
the

GERA ALGA1102 Y.

UNITED NATIONSthekaltinimas ? the
GOLDBERG &

Y.118 Bay

PAJIEŠKOJIMAICourt

156 Atlantic
1106 ^Slake 210 Court

atvyko 1904 m.,hereby given that License No.:
hereby given that License No

the

513 Jdarcy 361 Court

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 1770

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 1973

NOTICE 
GB 11239

Avenue, 1
Kings, to

j
r

JOHN 
Avė.,

NOTICE is

N. KING
Brooklyn, N. Y. T

beer & wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Contrql Law 
•Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

STEIN
Grocery)

Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Law at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

ELEMENTS DEPS
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law
Avenue,

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ĄDEEB 
Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
Parkway,

Beverage Control
Avenue. Borough of
Kings, to be consumed off

Control Law nt 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Beverage Control
Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

esanti to sulaikytojo jau-

MEYER LOPATOW
Road, Brooklyn, N. Y.

HART
Brooklyn, N. Y.

LOUIS
864 Nostrand Ave.,

Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

WILKENS
Brooklyn, N. 't.CHAMBERS

Brooklyn, N. Y.

FEDORYK
Brooklyn, N. Y.

ISIDORE NADEL
Ave., Brooklyn, N. Y.

CHARLES WEISS
Ave., Brooklyn, N. Y.

AGNES SPRANGLE
Ave., Brooklyn, N. Y.

FRANK KUMM
St., Brooklyn, N. Y.

PATRICK J. HESTER
Ave. Brooklyn, N.

MARIA CICIRELLI
Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is 
EB 560 has 
to sell beer 
the Alcoholic
796 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,'t
J, SOL - MOR DELICATESSEN. INC. 
796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

RADIN
Brooklyn, N. Y.

SPIVAK
Brooklyn, N. Y.

MARIANO PENGE
Ave., Brooklyn, N. Y.

jaunuolis, kuris kadaise

Beverage Control Law at 
Road, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

MAX SCHUMAN
325 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

JAMES KHOURY
Ave., Brooklyn, N, Y.\

brolio Antano

Dirbkite "Rytojaus Fabrike”

TEDDY DEITZ 
1279-81 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

EDELSTEIN
West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 281 has 
to sell beer 
the Alcoholic
864 Nostrarid Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Street, Borough of Brooklyn/ 
Kings, to be consumed off

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

> be consumed off the

Alcoholic. Beverage Control Law at 
.__ _____ West .Borough of B'klyn,

to be consumed off the

BERTHA BROWN
Ave., Brooklyn, N.

*Law at 
Brooklyn, 

the

Patyrusios 
prie kostumų jewelryHYMAN STERMAN

Clinton Beer Distributors
Avenue, Brooklyn, N. Y.

Law at 
Brooklyn, 

the

been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control ,■ Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

MIKE WOZNIK ’
9th St., Brooklyn, N. Y.

GEORGE 
St.,

PHILIP
8009 — 18th Ave.,

FAMOUS BEERS, INC.
Louis Sakofsky

Ave., Brooklyn, N

NOTICE is 
EB 395 has 
to sell beer 
the Alcoholic
541 Knickerbocker Ave., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA WIEDMER
541 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 456 
to sell beer 
the Alcoholic
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID SUGARMAN 
Ave., Brooklyn, N. Y.623 Livonia

ELLIS
(E. Stein

Ave.,

Pirmadienis, Rugpj. 26, 1948

Užrašai iš Karo Meto
Penl;t?.2 Puslapis

Pagaliau, — sakau, — 
atsižvelkite į tai, kad aš, ži
lagalvis rašytojas, 
vardas yra žinomas Lietu
voje ir už Lietuvos sienų, 
prašau jus išleisti ją. Aš 
garantuoju už ją.

Galimas daiktas, 
mano žodžiai jį 
Jis sako:

— Duokite raštu

kad tie 
paveikė.

savo pa
rodymus apie ją. Tuojau čia
pat parašykite. Aš refe
ruosiu saugumo viršinin
kui. Nieko neprižadu 
eikite ir vėl apie 14 valan-

Parašęs savo pareiškimą, 
išėjau į gatvę. Pasakiau 
brolienei, ką girdėjau. Ra
minau ją tuo, kad iš manęs 

i, pareikalavo parodymų, kad 
tai neblogas ženklas. Maty
sime, kaip toliau vystysis 
mūsų reikalas.

Grįžęs į saugumą 14-tą 
valandą, vėl mačiausi su 
tuo pačiu saugumo kvotų 
viršininku. Jis čia pat prie 
manęs dar kartą pavartė 
mano anksčiau jam paliktą 
pareiškimą. Tris kartus pa
kartojo mano adresą, padė
tą pareiškimo gale. Pasku
tinį kartą garsiau pasakė 
mano adresą, lyg kreipda
masis į antrą čia pat buvu
sį saugumijetį, kuris sėdėjo 
nuleidęs akis, nė karto aiš
kiau į mane nepasižiūrėjęs.

— Apie tai, kad galėtume 
išleisti tamstos giminaitę, 
kalbos nėra. Viršininkas y- 
ra griežtai nusistatęs jos

isti. - . j
Gal leisite man su ja 

pasimatyti? Man ir jos mo
tinai, kuri su manim atvy
ko iš Kauno?

— Hm, sako valdinin
kas. Po valandėlės: —taip, 
leisime, tik su viena sąly- 

Tuo tarpu į kambarį 
nebejaunas kunigas su 
mo moterėle. Jis prašo jo 
atsakomybe išleisti polici
jos sulaikytą jaunuolį, pas 
kurį kratos metu buvo ras? 
tas ginklas. Kunigas aiški- 

į na, kad ginklas ne to jau- 
; nuolio, krata buvusi ne jo 
• kambary, tik jam pasitaikę 
| būti ten, kur darė kratą; 

sutiksi sužinoti ir mums ginklą galėjęs pakišti kitas 
pranešti

Jis norėjo padaryti mane grasinęs keršyti. Moterėlė 
save agentu, per mane iš "

ga.
— Kokia ta sąlyga?
— Tamsta turi sužinoti 

iš jos ir pranešti mums a- 
pie vieną dalyką, apie kurį 
ji pati mums nenori pasą-

— O koks tai dalykas?
— Pasakysiu, jei tamsta 

kvosti mano giminaitę. Ar nuolio motina, gera katali-
man reikėjo supykti ir visą 
reikalą sugadinti? Ar su
tikti.

-,Ne, —pagaliau, sakau.
Tokios sąlygos negaliu 

priimti.
— Dėlko ?
— Nesugebėsiu to darbo 

padaryti. Jei klausinėčiau, 
turėčiau pasakyti, kad tos 
žinios yra tamstoms reika
lingos. Galėtų ji neatsakyti 
mano' klausimus. Antra pu
se vertus, man truputį ne
patogu tokiu'būdu apklau
sinėti savo giminaitę. Tai 
jau jūsų sritis.

— Jei taip, tai nebus lei
sta pasimatyti, — sako val
dininkas.

Ką daryti, 
sau aš

— Koks gi jai iškeliamas 
vėl klausiu 

to paties, ko klausiau ir va
kar.

— Kol kas kaltinimas dar 
nėra suformuluotas.

— Jei neapkaltinta, jei 
kaltė nenurodyta, tai gal ji 
nėra ir įtariama iš viso? 
Turėtumėt ją išleisti, — 
bandau ir vėl grįžti prie 
paties svarbiausiojo reika
lo.

Valdininkas sarkastiškai 
nusijuokė.

atsidu 
Jūsų valia.

— Koks tamsta greitas, 
“jei kaltė nenurodyta, išlei- 
skite!” Ne taip lengvai tie 
dalykai daromi. Pakliūti 
greitai pakliūsi, bet ištrūk
ti ne taip jau lengva... Da
bar karas. Žmogaus gyvy
bė tereiškia tiek, kiek ir 
musės gyvybė. Mes turime 
teisę be teismo laikyti' ją 
kalėjime ligi šešių mėnesių. 
Tiek ir laikysime, kol ji pa
ti suminkštės ir pasakys 
mums tai, kas reikalinga 
sužinoti...

Čia pat antrasis valdinin
kas atsiliepė:

— Dailininkas V-kis sa
kė man, kad tamstos gimi
naitės vyras yra Vilniuje.

—Galimas dalykas, — at
sakiau. — Tai kvoskite dai
lininką V-kį, jei jis žino. 
Matyt, ir iš jos norite suži
noti, kur yra jos vyras, ar 
taip?

Pirmasis, kvotų viršinin
kas, buvo nepatenkintas 
mano atsakymu.

—Nereikia nurodinėti, ką 
turime daryti ir ko neturi
me daryti. • Savo pareigas 
mes gerai žinome. Jei rtia- 
nai, kad ji nekalta, tai gal 
tamsta galėtum mus pain
formuoti apie tuos dalykus, 
dėl kurių ji tyli?

Jaučiau, kad mano reika
las krypsta ne ten, kur tu
rėtų pakrypti. Dar ko ge
ra, jai nepadėjęs, pats save 
įklampinsiu. Ką tu žinai su 

.tais vyrais, kurie gali su
imti ir be teismo šešis mė
nesius laikyti kalėjime? 
Valdininkas laikėsi, kalbė

damas su manim, taip, kaip 
paprastai laikosi žmogus, 
kuris kitus gali kišti į kalė
jimą, bet kurio kiti ten 
kiša bent šiuo metu.

leJ° 
kai-

kė, padori kaimietė. Jau
nuolis nesųs komunistas, 
kunigas už jį atsakąs gar
bės žodžiu.

Kvotų skyriaus viršinin
kas čia pat parašė raštelį ir 
įteikė kunigui.

—Su tuo rašteliu eikite į 
kalėjimą. Jis bus paleistas.

Kunigas nuoširdžiai ap
kabino skyriaus viršininką, 
pasibučiavo ir išėjo.

Ir man būtų žymiai leng
viau pasiekti savo tikslo, 
jei būčiau atėjęs čia kaip 
kunigas. Mano reikalas su
dėtingesnis. Tiesa, kratą 
Teresės bute darė 
mums pasakojo jos namų 
sargas. Ginklų ir nieko 
įtartino nerado. Spintose, 
komodose, stalčiuose kažin 
ko ieškojo. Apie vyrą klau
sinėjo. Kratos metu ji bu
vo atskirame kambaryje, su 
jaunuoliu - saugumiečiu, 
kuris, vaikštinėdamas po 
kambarį, prieidavo prie jos, 
revolverį atkišęs, grąsinda-s 
mas nušausiąs, jei ji pasi
krutinsianti. Gal ir spin
tose ieškojo jos vyro?

Vėl kreipiuosi į viršinin-

—Tai dėl pasimatymo su 
mano giminaite tamstos 
paskutinis žodis?

—Negalima. Nebus leis
ta.

'—O gal leistumėt priduo
ti jai maisto ir drabužių?

—Gerai, — atsako jis po 
valandėlės. — Ateikite čia 
rytoj 9 vai., gausite leidi
mą. Žinoma, jei nebus ku
rių nors pakeitimų...

Išėjau iš nejaukių saugu
mo rūmų 
prislėgta, 
krypo blogon pusėn

(Bus daugiau)

Savijauta buvo
Mūsų reikalas

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License 
GB 7333 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH LEHMKUH
157 Baltic St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1327 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
597A Clinton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISADORE WOHLAND & 
SAMUĘL BERGANG 

(Wohl-Berg Food Mart.) 
Clinton St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11205 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
725 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEPHEN JOHN KOZAR
725 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11035 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
706 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
GB 5788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic IX 
222 ProsiK-ct Park 
County of Kings, 
premises.

MAX
222 Prospect Park

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10427 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
71 Reid 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1253 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
238 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 1719
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RUDOLPH NEUBAUER & 
THERESIA EBlTZ

Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
262 Reid 
Countj' of 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
98 Reid 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the .undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM S. MEDOWAR 
(Meadow Farms)

889 Gates Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
19 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LEXINGTON P., REESE. JR.
19 Utica Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is* hereby given that License 
GB 2062 has been issued to the undersigned 
to . sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1718 Fulton Street. 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT W. 
1718 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1396 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 — Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BARTOLOM BISULCA
240 — Ave. T, z Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1200 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the ' Alcoholic Beverage, Control Law at, 
156 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn,' 
County of Kings, to be consumed off the: 
premises.

NOTICE is
GB 9401 has been Issued to the undersigned i 
to sell beer at retail under Section 107 of, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2817 - Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn,! 
Cbunty of Kings, to be consumed off the I 
premises. /

MOLLENHAUER BROS. ; ;
LOUIS# FRED MOLWHAUER

2317 Voorhles Avė., ^rqqjdyp, J4. ¥,.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5591 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1279-81 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 977 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 269 
County
promises.
HENRY RUEBNER & JAMES BOBBITT’ 

269 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Vendor 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Law at 169 Central Avenue, Borough of 
■ Brooklyn, County of Kings.

MARTIN B. FISHER
169 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 256 hau been issued to the undersigned 
to sei beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic 
453 Dahill 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 198 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 65 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is hereby given that License No. 
C 74 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 63 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off 
premises.

NOTICE is 
EB 610 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BENNY GOLDBERG & NATHAN LUBIN 

Famous Delicatessen
459 Stone Ave., Brooklyn,* N. Y.

NOTICE is 
EB 362 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
5601 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE HECHT STR AHL 
5601 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 500 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 — 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of’ Kings, to be consumed on the 
premises. '

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11006 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ■ 107 of 
the Alcoholic 
351 Myrtle 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 11358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL W. DOLINSKI
140 Rogers Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2044 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
promises.

EMANUELE CAFISO & 
ROSARIO BOSCARINO

Blake Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
283 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL
283- Bedford Ave.,

NOTICE .is hereby given that License No. 
GB 9356 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail; under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11Q6 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be^ consumed off the 
premises.

NOTICE Is
GB 10594 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail ujujer Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
518 .Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County qf Kings, to be consumed off the 
premises,

. v MATINS FELLER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1291 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7601 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GUADAGNINO
7601 — 13th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCIS M. DADDINO
233 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB| 2282 has been issued to the und-ersignecU 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
6223 — 14th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE 
6223 — 14th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5792 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5124 — 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
GB 1387 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
8009 — 18th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1265 has been issued to the undersigned 
to sell liter at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
400 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARY BEREHEIKA
400 Lorimer St., Brooklyn, N.

Nb’HCE is hereby given that License No. 
GB 1237 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1503 Foster Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is
GB 1314 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1794 Sheepshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BENJAMIN GERTZOG
1794 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 644 Sheepshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN J. DURKIN
1644 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB) 2035 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1712 Sheepshead Bay Road. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HELEN LIPSKY 
(Lipsky's Dairy)

1712 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
.GB 7371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Sheepshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

S. MOYLAN, INC.
1715 Sheepshead Bay Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2243 has been issued to the undersigned' 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at, 
715 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of . Kings, to be consumed off the Į 
premises.

ROSE SCHREIBER
715 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1402 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic . Beverage 
256 Union 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2311 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPHINE LUEBS & 
ELSIE ANTOINETTE BUHNER

728 Evergreen Ave.7 Broklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1189 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

MERROLD PAYNE
1189 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
GB 1391 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alkoholie Beverage 
267 Wyckoff Avenue, ~ 
County of Kings, to 
premises.

JOHN H.
267 Wyckoff Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11382. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
118 Bay Ridge Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NORMAN B, __________  „
ARTHUR GREEN 

King J. Dairy
Ridge Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
,GB 2041 
io sell beer at reUtil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
210 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6852 has been issued to the undersigned 
to sell beer- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law .at 
36b Court 
County of 
premises.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRIMO NEREIKALAUJAMA!
GRUPINIS APDRAUDOS

KREIPKITĖS
PLANT PERSONNEL

Oak & Central Aves. East

HELP WANTED 
REIKALINGOS MOTERYS

6 CHURCH STREET, N. Y. C.
(200)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
IR MAUDYNH' AVŽICRETOJOS

Linksmos Darbo Sąlygos. Gera Alga.

IROQUOIS HOTEL
49 West 44th Street, N. Y. C.

(198)

307 W. 38TH ST., N. Y. C.
(199)

Patyrusios Prie Switch Board 
Insurance Brokerio Ofise

DAVIS DORLAND & 
COMPANY

280 Broadway, New York City
(198)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Patyrę prie Viena Adata, Merrow
Blindstitch Button & Buttonhole Mašinomis.

• NUOLATINIS DARBAS
• AUKŠTI UŽDARBIAI
• PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

• •• DAUG KITŲ PAŠALPŲ

DIVERA SPORTSWEAR, INC.
74 Lexington Ave., Bayonne, N. J.

(Kampas E. 3rd St.)
EMPLOYMENT OFFICE — PIRMOS LUBOS

kompanija pradėjo 
246,000 naujų kny- 
apskr. gyventojams.

Telefonų 
išdalinimą 
gų -Queens 
Vėliau pradės išnešioti 350,000 
knygų brooklyniečiams. Ta pa
čia proga primena nepalikti se
nose knygose vertybių. Senas 
knygas kompanija atsiima ati
duoti senos popieros perdirbė
jams.

Eina po žmones pasaka, kad 
kartą krautuvininkas pasidėjo 
pusantro tūkstančio vertės kvi
tų knygoje šeštadienį Knygą 
žmona atidavė knygų surinkė
jams pirmadienį. Vakare, nebe
radęs knygos, vyras skambina 
telefonų kompanijai ir sužino, 
jog jo knyga tebėra sandėlyje 
su arti šimtu tūkstančių kitų 
knygų, bet kad jie patys turės 
susi j ieškoti savąją. Visa šeima 
ir giminė prakaitavę ketvertą 
dienų, kol atrado.

Abelnai, dėstymas pinigų ar 
dokumentų po knygas, kad ir 
niekam neatiduodamas, kartais 
apgauna. Pedadent atrodo, kad 
per amžius atsiminsi, bet ir ge
riausia atmintis turi talpos ir 
laiko rubežių.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

OFFICE 
Rutherford, N. J

(203)

BANKU VALYTOJAI

NUOLATINIS DARBAS
KREIPKITĖS 9 IKI 3 P. M

41 BROAD STREET
NEW YORK CITY

VYRAI 
MOULDERIS

Prie Iron Mašinos Moulderis. 
Patyręs Užbaigimui.

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 
KREIPKITĖS

A. P. SMITH MFG. CO.
545 NORTH ARLINGTON AVE., 

EAST ORANGE, N. J.

<202)

(201)

JACQUARD STAKLIŲ TAISYTOJAI prie
C. & K. Automatic 4 X 1 Staklių. Gera Alga.

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės j
C. & S. FABRICS. INC.,

8 Morris Street, Paterson, N. J.
(203)

STALIORIAI
Patyrę

6 Dienų Savaitė. Gera Algs. Nuolatinis 
Darbas. Linksmos Darbo Sąlygos.

WM. WOLTER, J R. & BRO
Cabinet Makers
Nanuet. N. Y.

Tel. NANUET 2204
(200)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

•-W

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Fabriko darbas.

Patyrimas nereikalingas.
Pradinė alga $30 už 40 va), savaitę. 

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Pakėlimas po 4 savaičių.

A. & N. BEHAR, INC 
167 54th St., B’klyn.

MERGINOS INDŲ 
ATEMĖJOS

?. Pilnam Laikui 
4 Daliai Laiko

CATERERS
United Nations Building

LAKE SUCCESS, LONG ISLAND
z (202)

$ 
įPajieškau savo 

Abromavjčiaus. Iš Lietuvos paeina 
nuo Šiaulių apskr., ŠibaiČių kaimo. Į 
Jungtines Valstijas
j Morgan, Pa. (Allegheny County —
anglių kasyklų apylinkėj). Prašau 
jo paties, arba kas žino kur jis gyve
na, tuoj atsikreipti j serganti brolj. 
Būsiu dėkingas. Mikolas Abromavi
čius, 1648 St. Patrick St., Pittsburgh 
10, Pa. (Mt. Oliver B.) ’ (197-199)
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" NewWko^ė0^2lnios
Justinas Velička Tęs | KOKIOS BUS GALIMYBES RINKIMUOSE Bliesto Teisėjams 
Moks!? NEW YORKO MIESTE Pakelia A|sas

Šiomis dienomis Alekas Ve
lička, žinomasis veiklus daini
ninkas ir kliubietis, sukinasi 
po Lituanica Restaurano vir
tuvę nepaprastai linksmas. 
Pasiteiravus, sužinojome, kad 
jis taip linksmas sūnaus 
džiaugsmu. Jaunuolis jo ir Do
micėlės Veličkų sūnus Justi
nas, šio karo veteranas, pa
galiau, sulaukė pakvietimo ei
ti į kolegiją. To pakvietimo, 
kurio jis nuo pat sugrįžimo iš 
karinės' tarnybos laukė, bet 
kurio nesitikėjo sulaukti dar 
iki ateinančio pavasario. O su
laukė dabar.

Justinas siekiasi žurnalisto 
karjeros. Tai jo mėgiamiau- 
sis užsiėmimas ir vyriausis ta
lentas. Tėvai, žinoma, troško, 
kad jam pavyktų prasisiekti 
aukštesnio mokslo toje srity
je, kurioje jis labiausia norė
tų dirbti, kurios siektis 
patarė ir pirmesnieji jo 
kytojai.

Be reikalo komercinė spau
da taip šūkauja, būk darbie
čiai ir progresyviai pralaimė
jo. Faktinai, iš karto ji nei 
nešūkavo — nėra ko. Tik pas
kiau, už dienos kitos, gerai su
planuotuose užslėpimui tikro
vės raštuose pradėjo rėkti.

Kaipgi Yra Tikrovėje?
Tie neva pralaimėjusieji 

lenktyniavo didžiųjų partijų 
kandidatūroms, kuriose tūli iš 
jų nėra net nariais. Didžiuma 
iš jų yra Darbo Partijos na
riais, kiti artimais su Darbo 
Partija 
bent su 
gramos 
parėmę
didžiųjų partijų politinės ma
šinos rūstybę.

Be to, prieš tuos žmones bu
vo paleista arši propaganda

jam spaudoje, kalbose, per radiją, 
mo-

R.

sandarbininkais, treti 
tūlais darbiečių pro- 

dėsniais sutinką, juos 
ir tuomi užsitraukę

Susivedė
Ann Alukonis, duktė Lais

vės skaitytojų M. Alukonių, 
gyvenančių 605 Morgan Avė., 
Brooklyne, susivedė su Char-| 
les Maliszewski, 92 Eckford 
St. Santuokos apeigos Įvyko 
Šv. Cecilijos bažnyčioje.

Jaunavedžiams linkime 
mės šeimos gyvenime!

lai-

Pirmadienio Rytą Būkite Teismabutyj
Williamsburgo šeimininkės 

užpraeitą savaitę buvo užpi- 
kietavusios Lee Avė. bučernes.

i Ne jos vienos streikavo ar pi- 
I kietavo — visame mieste bu- 
i vo paskelbtas streikas prieš 
aukštas mėsos kainas.

žiūrėti, kad kovotoja už di
desnį kąsnį mėsos ir duonos 
mūsų šeimai, Pauline Kaplan, 
gautų reikiamą teisėtumą.

Kliubietė.
Coney islando trankiai pa

sivažinėjimų tinklas — Steep-

MERGIŠČIĄ PO TRAUKINIU- >»

Helen Baker, 12 metų, mo
tinos nusiųsta į miestą ko nors 
parvežti, tapo užmušta trauki
nio Bowling Green stotyje. Jos 
pundelis nukrito nuo platfor
mos. Mergiščia nušokus jo pa
siimti. Ji nespėjo išlipti nei 
motormanas spėjo laiku sulai
kyti traukinio.. Ją sutriuškino

lapeliais.
Nežiūrint to visko, kai ku

rie iš jų laimėjo didžiųjų par
tijų nominacijas, kiti pralai
mėjo, bet vistiek gavo daug 
balsų tose partijose. O tas pa-į 
rodo tik vieną — politinės j 
mašinos pralaimi tose partijo
se savo balsuotojų pasitikėji
mą. Tas pasitikėjimas vis la
biau linksta, norimas teikti 
darbiečiams ir kitiems progre- 
syviams.

Darbo Partijoje, kur susi- 
spietusios progresyvūs jėgos, 
nei vienas progresyvis nepra
laimėjo.

Didžiosiose partijose, kaip!

žinia, darbiečiai ir progresy
viai vadovybės neturi. Neturi 
nei balsuotojų seno rezervo. 
Didžiuma progresyvių yra už
sirašę Darbo Partijos balsuo
tojais. O Darbo Partijos bal
suotojų skaičius šiemet yra di- 
džiausis iš buvusių bile kada 
partijos amžiuje, net 225,000.

Taigi, kiek progresyviai ga
vo balsų demokratų ir repu- 
blikonų partijose, tie eina re
akcionierių pralaimėjimo są- 
skaiton tose partijose. Yra pa
rodymas, kad eiliniai balsuo
tojai, kuriais didelėje didžiu
moje yra darbo žmonės bile 
kurioje partijoje, nepritaria 
reakcinei politikai.

Atsiminus, kad tik labai ma
ža dalelytė piliečių išėįo bal
suoti nominacijose, aišku, kad 
išėjus masei piliečių balsuoti 
galutinuose rinkimuose, did
žiųjų partijų balsuotojai duos 
pažangiesiems k a n d idatams 
daugeriopai daugiau balsų, 
negu davė nominacijose (pri
maries) .

Viskas ko reikia, tai nuo 
dabai* iki registracijų pasidar
buoti, kad visi darbo žmonės 
piliečiai užsiregistruotų. Taip
gi privalome supažindinti juos 
su pažangiečių programa ir 
darbuotis, kad visi išeitų bal
suoti rinkimų dieną, lapkričio 
(Nov.) 5-tą.

Kada tiktai masės išeina 
balsuoti, reakcija žengia at
gal, o progresas eina pirmyn.

L. K. N.

Yorke yra 
samdiniai, 
teisėjams 

nuo dabar
iki $12,000.

Miestava budžeto taryba 
vienbalsiai užgyrė šiame 1946- 
47 budžete skirti $106,500 pa
kėlimui teisėjams algų. Tary
bos patvarkymu, teisėjams al
gos priedas siektų nuo $1,000 
iki $2,000 metams.

Didžiajame New 
82 teisėjai, miesto 
Municipal Teismo 
numatoma pakelti 
turimų $10,840
Court of Special Sessions vy
riausiam nuo $13,000 iki $15,- 
000, kitiems 16-kai nuo $12,- 
000 iki $14,000. Domestic Re
lations vyriausiam nuo $13,- 
000 iki $14,500, padėjėjams 
nuo $12,000 iki $13,500. Vy
riausiam City Magistrate nuo 
$13,000 iki $14,000, o visiem 
kitiem 49-niem magistratam 
nuo $10,000 iki $11,000.

Atostogauja

Pauline Kaplan, Williams
burg Consumers Council (var
totojų tarybos) pirmininkė, 
jauna motina su kūdikiu, bu
vo areštuota ir teisėjas ją su
laikė po areštu tolimesniam 
kvotimui. Ją kaltina, būk ji 
prasižengus tvarkai dėl to, 
kad pikietavo su kūdikiu ve
žimėlyje.

Majoras O’Dwyer sekamą 
dieną pareiškė, kad yra teisė- j 
ta pikietuoti su kūdikiais ve
žimėliuose. Bet kai kas neno
ri to žinoti.

Pauline Kaplan pašaukta į 
Magistrates Court šio pirma
dienio rytą, 10 valandą. Bet 
ji čionai nebus viena. Varto
tojai, ypatingai moterys, bus 
su j a.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
K Ii ubas, kuris 
mers Council 
aukštas kainas, 
res ir rėmėjus,

lechase — šiomis dienomis mi
ni savo 50-ją sukaktį.

tarp pirmojo vagono ir plat
formos sienos.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO TUNERIS

Perbudavoja pianus iš didesnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka visokius reikalingus pataisymus 
ir nulekeriuoja.

L. J. PIANO TUNING & REPAIRING CO.
9152 Gold Street, Ozone Park, N. Y.

Tel. Michigan 2-3123

FILMOS - TEATRAI

ir

ideo-

buvo 
kurio

Puškino Kūrinys, Francijoj 
Gaminta Filmą Rodoma 
Stanley Teatre

Stipriausios literatūros
muzikos jėgos išlaikė Rusijos 
revoliucijos ugnį. Išlaikė dėl 
to, kad tikrasis menas negen
da, nepriklauso nuo laiko tėk
mės ir pakaitų žmogaus 
1 ogi joj.

Tos rūšies rašytoju 
Aleksandras Puškinas,
kūrinys šio mėnesio 17-tą su
grįžo Į gyvenimą ant Broad
way francūzų filmoje “The 
Postmaster’s Daughter,” Stan
ley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke.

Filmą yra paremta apysa
ka “Paštininką s,” vėliau 
Įjungta knygon “Prose Tales,” 
kurią Puškinas parašė po var
du Ivan Belkin. Filmą Įvaidi- 
no francūzai aktoriai, prieša
kyje su Harry Baur, žymiuo
ju francūzų charakterių akto
rių. Baur mirė 1942 metais 
pasekmėje nacių sužalojimo 
jo dėl to, kad jis buvo žydų 
kilmės ir kad jis veikė na
ciams pasipriešinimo judėjime.

Apie Autorių Puškiną
Nors savo galvosena ir ne

suvaldomai revoliucinga dva
sia Puškinas buvo slavas, ta- 
čiau aštuntadaliu savo esybės 
buvo negras. Jo prosenolis 
(senelio tėvas) buvęs abyssi- 
nietis generolas, kuris už tar
nybą Rusijos Armijoje po ca
ru Petru Didžiuoju buvo ga
vęs bajoro titulą.

Aleksandras, tadgi, 1799 
metais, gimė bajorų šeimoje 
ir buvo atitinkamai išauklėtas. 
Jis mokėsi Carskoje Selo Ly- 
ceum’e, St. Petersburg mies
te, o sulaukęs 18 metų jau 
Įstojo užrubežinių reikalų mi
nisterijom i 1

Suėjęs 
jau buvo 
pratime, 
kęsti tos 
davė pirmenybę tik dėl to, 
kad jis buvo iš bajorijos ki
lęs. Tarpe ankstybiausių jo 
raštų yra jo “Ode To Liber
ty.” Už tuos raštus jis greit at
sidūrė ištrėmime Į Kišinevą ir 
Ekaterinoslavą, Pietų Rusijo
je. Jis ttuojau įstojo į tenykš-

21 metus Puškinas 
tiek prasisiekęs su- 
kad pradėjo neap- 
sistemos, kuri jam

čias slaptas priešcaristines 
draugijas. Tuo tarpu jo svei
kata blogėjo, Kišinevas jam . 
nepatiko, tad vieton daugiau 
kurti, jis užsiimdinėjo skaity- 1 
m u Lordo Byron o raštų.

Tenai, 1822 metais, jisai 
parašė “Kaukazo Belaisvis,” 
apie čerkasės mergaitės įsimy
lėjimą Į rusų oficierių. Seka
mais metais jam leido vykti iš 
Kišinevo Į Odesą. Tačiau ne 
jam nurimti. Jis parašė laišką 
pritariantį atejizmui ir tapo 
išmestas iš vyriausybinės tar
nybos. Išsiųstas Į Mikhailovs- 
ką, jis įsivėlė Į daugiau bėdų, 
šį kartą Į visokias nepriimto 
pasivedimo bėdas.

1825 metais Puškinas para
šė “Boris Godunov,” kuri yra 
viena iš daugiausia žinomų 
Amerikoje vaidinamų operų. 
Tais metais iškilusiame deka
bristų sąjūdyje Įveliamas ir 
Puškinas, bet caras Nikolajus 
1-sis jį užstojo, gal būt vėl dėl 
jo bajoriškos kilmės bausmę 
atleido.

Po to jis nuolatos rašė ir 
asmeniniame gyvenime lyg ir 
apsistovėjo. 1831 metais jis 
apsivedė. Sekamais metais jį 
sugrąžino darbui ministerijoje 
su 5,000 rub. algos per mėne
sį. Tuo laikotarpiu jis parašė 
ir “Eugenijų Oneginą.”

1837 metais Puškinas susi
ginčijo su Baronu d’Anthes ir 
išėjo su juo Į duelį. Tame dil
elyje jis buvo pavojingai su
žeistas ir vasario 10-tą, vos 
sulaukęs 38 metų, Puškinas 
mirė. Kiek ir kokių raštų jis 
būtų dar sukūręs, jeigu būtų 
pagyvenęs iki žilos senatvės— 
galima tik spėlioti. Tačiau ne- 
spėliojančiai žinome tą, kad ir 
po kito šimto ir trečio šimto 
metų žmonės Įdomausis jau
nystėje jo spėtais sukurti Vei
kalais, kaip kad Įdomaujamės 
mes už šimto ir dešimties me
tų po jo mirties.

Nuėjusiam Į Stanley Teatrą 
bus proga Įdomiame pobūvy
je pažinti dalelytę to genijaus 
jo veikalo filmoje “Paštininko 
Duktė.’S ši filmą yra gaminta 
francūzų. Greta tos, rodoma 
Tarybų. Sąjungoje Įvykusios 
pirmosios taikos meto Pirmos 
Gegužės iškilmės.

Stanley Teatras Stato 
$25 Klausimą

Stanley Teatras, New Yor
ke, duos $25 U. S, Savings 
Bond tam, kas suteiks geriau- 
sį atsakymą į jų klausimą. Tą 
atsakymą parodys ir teatre.

Kadangi konteste veikiau 
dalyvaus jaunoji karta, negu 
senesnėji, klausimas angliškai 
yra toks: As a medium for 
fostering international under
standing, does the American 
film do a better job abroad 
than the foreign-made mo
tion pictures do here ?

Atsakymas turi būti 100 žo
džių ar mažiau, gautas iki 
rugsėjo (Sept.) 6. Dalyvauti 
gali bile kas, ne vien teatro 
lankytojai. Kontestą skelbia 
Stanley Teatras bendrai su 
Vog Film Co., kurios francū- 
ziška filmą “The Postmasters 
Daughter” dabar rodoma 
Stanley Teatre, 7th Avė. 
42nd St., New Yorke.

Antanas Balčiūnas, darbštu
sis dienraščio Laisvės direkto
rių pirmininkas, mums rašo iš 
Liberty, N. Y.:

Pas mus viskas yra tvarko
je, tiktai lietus biskį gaišina. 
Oras dieną karštas, o naktį 
šaltas, gera vieta pasilsiui.

Ir linkime draugui gerai pa
silsėti. Sunku išvardyti, kur 
ir ką tas draugas savo liuo- 
somis nuo darbo už duoną va
landomis veikia. Geriausiai 
tiktų klausti: ko jis neveikia? 
Jis Šv. Jurgio Draugystėje, jis 
savo unijoje, Laisvės direkto
riuose, Lietuvai pagalbos dar
be ir kitose organizacijose, vi
sokiuose darbuose-darbeliuose.

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma, 135 akrai geros 

žemes, šeši budinkai, 25 melžiamos 
karvės, 2 arkliai, naujas traktorius 
ir visos kitos farmai reikalingos ma
šinos. 8 mailes nuo Amsterdam 
sto. Kaina $12,000 su viskuom. 
davimo priežastis, — savininkė 
na moteriškė negali tinkamai 
taip stambų ūkį. Kreipkitės:

Mrs. Gogis, R. D. 1, Amsterdam, 
N. Y. Iš Brooklyno apylinkės, dėl 
platesnių informacijų kreipkitės pas 
Tom Kanaporis, 107-40 88th St., 
Ozone Park, N. Y. (193-198)

mie- 
Par- 
vie- 

vesti

ir

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Naują Skyrių
B r o o k 1 yno centraliniame 

pašte, Washington ir Johnson 
Sts., įsteigtas specialis langu
tis parduoti štampų kolekto
riams naujausias bėgamąsias 
štampas. Pirm to, tie naujovių 
ir retenybių gaudytojai turė
davo laukti eilėje su bendrais 
pirkikais štampų vartojimui.

Šiuo tarpu parduodamomis 
naujausiomis esančios Smith
sonian Instituto, taipgi Iowa ir 
Tennessee valstijų stampos, 
Visos tricentinės.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

iSgstes. Iš senų 
naujus 
kis ir 

L: sudarau
rikoniškais. Rei-

' 7 ' |||| kalni esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

L wlF geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ava.
prie Chauncey St., Broadway Line • 

Tel. GLemnore 5-6191

SURAIŽĖ KONKURENTĄ

Raymond Tremper, 38 m., 
5408 Avenue I, Brooklyne, at
budęs 4:30 ryto, apsižiūrėjo, 
kad jo žmona dingus. Lauke 
palangėje išgirdęs auto susto
jant ir ten radęs savo žmoną 
su taksiko vairuotoju, užpaka
linėj sėdynėj. Vairuotoją, To
ny Ferretti, Įdūręs peiliu. Ta
sai atsidūrė ligoninėj, o Trem
per po areštu.

šeši asmenys sužeisti susi
dūrus 8th Avė. busui su sunk
vežimiu prie Varick ir Watts 
Sts., New Yorke.

remia Consu- 
veiklą prieš 

prašo savo na- 
kurie nedirba- 
rytą, rugpjū

čio 26-tą, 10-tą valandą būti 
teismabutyje prie Bridge Pla
za, kampas Roebling ir So. 
5th Sts., Brooklyne.

Mūsų užduotis ten būti ir

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Peter Kapiskas

i ’etei
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Manjer Sta. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS-L-DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL JCVerfreon 4-9612
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BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 jewels . . . $2475

PATRICIA 
'■*••• $247s

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devbe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

CAMBRIDGE
15 Jewel* . . . $2975

BEATRICE 
IT frwala •. . . $29™
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ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

1 Tel. ST. 2-2178., (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarjds.

■m* ag


