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Atsimenate, kaip šturmin-: 
gai Amerikos Lietuvių Taryba | 
pareiškė, kad ji turi gauti iš ; 
Amerikos lietuviu 250,000 do- į 
lerių “Lietuvos išpirkimui.“

Prasidėjo
Tūkstančius dolerių 
pylė propagandai. Vajus 
sėsi pusę metų.

Dabar turime rezultatus, 
žinote, kad per pusę metų 
sos srovės bendromis jėgomis ' 
surinko viso labo tik 75,000 ; 
dolerių ?

įtemptas vajus.
Taryba

tę*
i Darbininkui — Centai
i Turčiui Tūkstantinės

4

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

REPUBLIKONŲ TAKSŲ 
PLANAS TAIKOMAS 
TURČIŲ NAUDAI
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TAI TIK PASAKOS, O 
NE TIKRAS REIKMENŲ 

PIGINIMAS

9 k

Mos sakėme, kad taip bus.
Tuo tarpu viena pažangioji 

srovė Lietuvos žmonių para
mai per trejetą mėnesių laiko 
sudėjo apie 80,000 dolerių. 
. Skirtumas didelis.,

Mes buvome pasiskyrę su
kelti apie 25 tūkstančius dol. 
Sukėlėme tris sykius daugiau.

Jie pasįmojo sukelti $250,- 
000, tesukėlė vieną ketvirta
dalį.

Tas puikiai įrodo, kaip į šį 
reikalą žiūri Amerikos lietu-

Anglų okupacijos zonoje 
įvyko rinkimai. Rinkimus lai
mėjo anglų 'globojama ir fj- 
n a n su o j a m a soc i a 1 d e m o k ratų

Naujienos džiaugiasi: “Vo-' pie $20,000 
kieti joje daugiausia balsų ga- pelnantiems 
vo socialdemokratų partija. . 
komunistu vokiečiai nenori. 
(N., bal. 22 d.).

Džiaugtis nereikėtų. Vokie- . 
čiai “komunistų nenorėjo“ i. 
po Pirmojo Karo. Pasirinkę 
buvo socialdemokratus. So
cialdemokratai pagimdė H in- Į 
denburgą. Hindenburgas iš
kepė Hitlerį. Nuo čia istorija 
jau visiems žinoma.

Kaip ir tada, dabai- apie 
socialdemokratus spiečiasi vi
si Hitlerio bernai ir ] 
liai.

Washington. — Republi- į 
konu siūlomas taksu numu- i 
Šimas yra taikomas turčių 
naudai, kaip parodė Russ 
Nixon, CIO atstovas, 
bedamas finansiniame 
to komitete.

Didiesiems pelnams per-į 
šama numušti taksus iki 
pusvienuolikto nuošimčio, o j 
mažiesiems uždarbiams iki j 
30 nuošimčiu. Bet tai tik 
iš paviršiaus atrodo, būk ; 
čia norima patarnaut darbo į 
žmonėms.

Dėl tokio taksų mažini
mo būtų sutaupyta tik apie 
$36—40 vidutiniam darbi-! 
ninkui, gaunančiam $2,000 ! 
algos per metus. Korporaci- ■ 
jų viršininkams, gaunam■ 
tiems tarp $100,000 ir $300,-i 
000 algos būtų dovanota a-, 

per metus, o i 
virs $300,000’ 

būtų sutaupyta $65,000 per 
metus. į

CIO atstovai siūlė palik- į darbininkų. O eidami strei 
p" ti be jokių taksų $1,250 pa- kan, i 
11 vieniams, $2,500 vedusiems i pakelt jiem algą $12 per sa 

ir po $500 nuo kiekvieno vaitę.
i užlaikomo šeimos nario.

Svarbieji Vartojimo Dalykai 
Dar Net Pabranginti

Tai bent pikieto linija. streikuojantieji telefonistai, daugiau
sia jaunos, gražios merginos apjuosė centralini telefonu mazga streike prieš Bell 
telefonu monopoliją. Panašios scenos dabar ne naujiena bile kuriame mūsų šalies 
didmiestyje.

į Telefonistai Daro 
įNiiolaidą, bet ne 
Kompanija

'Palestinos Kovūnai 
Susprogdino Penkis 

i Anglų Policininkus

Jeruzalė. — Žydai kovū- 
nai praeitos savaitės gale 
pagrobė anglų pašto troką F

Marshall Raportui) 
ja Apie Maskvos 

i Konferenciją
“nu

■rl

Washington. — Amerikos Į 
gen.!

Marshallas, sugrįžęs iš Ma-! 
' skvos, davė asmeninį pra-' 

Trumanui a- i 
i di-1 

; džiųjų talkininkų konferen-' 
0 į ei ją. Prezidentas paskui pa-

Washington. — Prekybos daiktus, ir giriasi, kad 
“geraširdingai” pigina savo 
prekes. <

Šiek tiek papiginta mui
las, namų įrengimų vielos

į mano paraginimą ir patys ir tūli kiti mažmožiai. Bet 
i piginą savo prekes. Vai- kas liečia daugumą svar- 
į džia todėl nieko nedarys biausių reikmenų, tai vadi- 
j kainoms numušti, kaip sakė ; namas kainų mušimas yra 
į prezidentas ir jo prekybos tiktai apgavingos pasakos, 
į sekretorius praeitą savaitę.; Walk Streeto Žurnalas, 

Komercinė spauda ir ra: i stambiojo kapitalo laikraš- 
' dijas garsina, kaip Newbu-1 tis, praneša apie tokį 
Į ryporte, Mass., ir kai ku- piginimą”:
iriuose kituose miestuose; Viena krautuvė nusipirko 
i biznieriai savanoriai maži-, iš sandėlio pigių marški- 
į na kainas 10 nuošimčių. nių, kurie paprastai parda- 

Bet platesniu mastu dau-J vinėjami po porą dolerių, 
į gelis reikmenų dar brangi-į Krautuvininkas pažymėjo 
įnami. Taip' antai, didžiojo į tų marškinių kaina $4.95; o 
' bižnio laikraštis Journal of' paskui garsino “didelį bar- 
i Commerce New Yorke pra- geną”, kad jis tuos marški
nėse,, jog šiomis dienomis nius nupiginęs viso iki $2.

Audeklu fabrikantas skun
dėsi tame pačiame laikraš
tyje, kad jis iš krautuvių

Washington. Telefonis- ;r pridėjo į jį bombų, užtai- į
tų Sąjungos (unijos) vadai |sytu tik po tam tikro laiko I valstybes sekretorius 
pranešė, .kad jie nusileidžia ; Sprogti. Nuduodami, būk e-i""’ ' ” 
iki $6 priedo savo žmonėms i są telefonų taisytojai, jie' 
per savaitę. Tai butų apie j privažiavo prie pat anglų nešimą prez.
tiek, kiek jau išgavo šimtai j policijos stoties Saronoj, i Pį® tenaitinę, ,keturių 
tūkstančių plieno, elektri- j Te] Aviv priemiestyje, Pa 
nių įrankių ir automobilių hestinoje; paliko troka, •

a ^.-i-!patys pasišalino. Paskui ’<vietč 1 5alt«l Rc,m^ ,va 
telefonistai reikalavo } pkcmlndavo bombos su- dus demoki atų ii i epubli 

sprogdino policijos Vtoti ir i ^nų senatorių ir kongres- į 
užmušė Denkis anglų polici-1 maniJ išklausyti Marshallo ( 
n inkus. ’ 
kai buvo sužeisti.

Žydai iš pogrindinės savo į 
Irgun Zvai Leumi organi-1 
zacijos keršijo už tai. kad

nešė,, jog šiomis 
j pakilo-30 įvairių prekių kai
nos vienu nuošimčiu ir

J trečdaliu; be kitko, pabran-
1 go sviestas, kiauliena, jau- gauna po 47 centus už jardą 
i tiena ir kiaušiniai. ' ' materijos, kuri pardavinė- 

Tūlos krautuvės nori iš-. jama vartotojams po 70 
irnnnrfnir nnw H I Parduoti hkusius žieminio . centų pardui. Viena krautu-

Kiti sesi policinm-! 10 n^P^sHai ti apie Ll|sezono drabužius ir kitus i vė pakėlė tos materijos kai*Bet telefonų kompanija 
atmetė ir dabartinį, pusiau 

Į sumažintą telefonistų rei- 
’ kalavima. Telefonistu Sa- i . , *-■. ‘vI junga is pradžios stojo uz 
■ bendrą sutartį dėl algos 
į priedų visoje šalyje, o dabar 

,Tr . . TZ ■ sutinka ir su paskiromis
Vas ington. — ongies-1 su^arįjmjs įvairiose vietose, 

manų komitetas 24 republi-1 Bet kom anija nedar0 jokiu 
konų ir demokratų balsais; 
prieš 1 užgyrė prez. Tru- 
mano peršamą kariniai-eko- 
nominę $400,000,000 paramą 
Graikijai ir Turkijai, gir- į 
di, Prieš bolševizmo pavo- : 5 įkalinti amerikonai
jų. Tapo atmestas kongres-!- 
mano Javitso pataisymas: | aikoVhoiinio“Ikystim7 
pirma ištirti, ar dabartį-:

1 niai Graikijos ir Turkijos 
valdovai iš tikrųjų atsto
vauja savo šalių žmones 
Vienas republikonas kong- į 
resmanas, L. H. Smith ne- i 
sutiko su visu tuo Trumano 
planu. Senatas jau praeitą 
antradienį 67 balsais prieš 
23 užgyrė Trumano siūly- i 
ma. v

Kongresmanų Komite
tas Užgyrė $400,000,- 

pastumdė qoq Graikijai, Turkijai
Chicagos kunigų Draugas 

(bal. 15 d.) džiaugiasi: “Indi
joje yra 4,500,000 katalikų.“

Indija turi apie 388,000,000 
gyventojų. Per beveik du 
tūkstančiu metų katalikų baž
nyčia laimėjo viso labo tik 
apie puspenkto milijono indu- 
sų.

Nesuprantu, ko čia reikėtų 
taip didžiuotis. '

Vienybėje telpa straipsnis 
apie Joną šliupą, pavadintas 
“Palaužtu Ąžuolu.“

Pavadinimas puikiai parink
tas. Pabaigoje savo ilgo gyve
nimo Dr. šliupas tikrai pa
lūžo. Pabaiga buvo baisi ir 
liūdna. Mirė šliupas kalbėda
mas už Hitlerį.

paveikslai.
Tarybininkų spaudoje išny

ko šiurpulingieji

nuolaidu.L

NUO “MŪNŠAINO” MJRĖ 
5 JANKIAI

Heidelberg, Vokietija. —

į kareiviai, užgėrę nuodingo
,________  _____  .. Gal
| tai buvęs automobilinis an- 
i ti-fryz skystis.

• | NUŠAUTAS ANGLŲ ŠNI
PŲ GALVA PALESTINOJ 

Haifa, Palestina. —Vie
nas žyd. kovūnas čia nušo
vė anglų policinių šnipų va
dą ir pabėgo.

ORAS.—Bus šilčiau.

j konferenciją, ypač apie 
skirtumus tarp sovietinės, 

amerikinės politikos.
.......... ... Marshallas taipgi rapor- 

anglai pakorė' keturis ko- įtuos »er yad.iia ši 
vinguosius ju tautiečius, o'n! vab- viga> Amerikai apie 
du kitus buvo pasirengę' derybas tarp. Amerikos, 
karti. Bet šiedu patys kalė- ^ancųos,.Sovietų ir Anglį-

$134,000,000 nuo 
Valdinių Darbų

j i me nusižudė už keleto va 
landų pirm korimo.

WALLACE IR SUGRĮŽĘS 
KOVOS PRIEŠ TRUMA
NO POLITIKĄ

I jos užsieniniu ministrų dėl 
■ taikos sutarčių su Austrija.

* v 1 i ■na ^i $1.65 jardui ir sūri- Kongresmanai Nukerta p™ savo skelbimuose spau
doj, kad tai “nepaprastas 
bargenas!”

į įvairios čeveryku kompa
nijos garsinasi, kad jos.

Washington. — Kongreso ! “nupigino” čeverykus dole- ' 
atstovų rūmas 307 balsais i riu iki dviejų doleriu porai, 
prieš 30 nutarė numušti! Bet pasirodė, kad dabar jos 
$134,000,000 nuo prez. Tru-; pardavinėja tik trečios rū- 

i mano reikalaujamų lėšų : sies čeverykus, kurie ir pir- 
i vidaus reikalų departmen- i miau buvo tiek pat pigiau 
' tui per metus. Kongresma-' pardavinėjami.
nu tarimas perduotas sena- ■ Bethlehem Plieno kompa

sui. ■ nijos pirmininkas Eugene
Trumano valdininkai sa-, Grace praeitą ketvirtadienį

CHRYSLERIO DARBI- 
' NINKAI LAIMI PRIEDĄ

Detroit, Mich. — Prane
šama, kad CIO Automobiliu ’ *. — —■

Darbininkų Unija baigia kė, tai nelemtas “iždo tau-: pareiškė, jog plieniniai dir- 
susitarti su Chrysler auto, pymas”. Dėl tokio lėšų nu-įbiniai nebus piginami; tai 

mušimo turės būti 'sustab-! esą negalima todėl, kad 15 
dyti valdiniai darbų projek- į nuošimčių pakeltos darbi- 
tai tvenkinių statymui lau- ninkam algos. Nacionalio 
kams drėkinti, potviniams 1 Fabrikantų Susivienijimo 
suvaldyti, elektrai gaminti pirmininkas Bunting per 
ir t.t. Dėl to lėšų numušimo į radiją ketvirtadienį smer- 

tatai | turės būti sumažinta ir vai- i kė net prez. Trumano atsi- 
.......................... i saugumo į šaukimą savanoriai piginti 

s kainas.

: Wallace, šeštadienį išlėkda
mas atgal Amerikon, parei- 

! škė, kad jis ir sugrįžęs ko
vos prieš Trumano “pasko-' kompanija dėl algos pakėli- 
las” tokiems reakciniu-1mo ‘darbininkams. Jiems 
kams, kaip Graikijos ir' tuojau būsią pridėta pus- 
Turkijos valdovams.., Wal- dvylikto cento valandai; be 
lace ketino per radiją ir ma-: to, kompanija duodanti še- 
siniuose susirinkimuose kai- šis pilnai apmokamus meti- 
bėti prieš Thmmano karinę! nius šventadienius; i 
politiką nuo vieno Amerikos | skaitoma dar pusketvirto į diškoji kasyklų 
krašto iki kito. i cento priedu. 1 priežiūra.

BrooRlyno Amerika (bal. i 
25 d.) į padanges iškėlė Vin- i 
cą Krėvę-Mickevičių, kuris 
šiomis dienomis su kitais pa- 
bėgėliais pribuvo Amerikon. :

Laikai pasikeitė. Atsimena-1 Amerikos Komunistų Parti- padarė Henry A. Wallace,
> VoinVhHbahi Rėpiau- buvęs Jungtinių Valstijų i minėmis atakomis, kurios!

namon Queen vice-prezidentas? ir 1.1.
Elizabeth laivu, reporteriai* ~ 

pažangą įvairiuose Europos ir Komunistų Partiją, 
-kraštuose, atsakė: ~

“Aš mačiau naujosios Eu- rama Graikijai ir Turkijai, tinė Amerikos politika įves- į bilionų dolerių paskolos So- 
ropos gimimą, ir dabar jau
čiuosi kaip žmogus, grįžtąs plano užviešpataut pasaulį. į žygis grynai nušluotų kapi-, vienas'reporteris: 
iš naujojo pasaulio į senąjį. Tokie žygiai prieš darbinin-: talizmą” ne tik užsienyje, į “AX — 
Nors. Europoje yra keletas į kus namie ir kišimasis į už- bet ir Jungtinėse Valstija 
blogų vietų—Ispanija, Tur
kija, Austrija, Graikija, ta
čiau bendrai Europa eina 
link demokratijos, o dauge
lyje atsitikimų link socia
lizmo.”

Fosteris apkeliavo Fran- 
ciją, Italiją, Angliją, Lenki
ją, Jugoslaviją, Bulgariją ir 
Čechoslovakiją. Karine a- 
merikonų vyriausybė neįlei
do Fosterio į jų užimtas Vo-

me, kaip klerikalai Krėvę nie- ! jos pirmininkas, 
kino ir žemino, kai jis dar ga- I jam ■ 
Įėjo skaitytis tautos sūnumi.

Vokiečiams okupavus Lietu
vą, Krėvė atsiklaupė prieš na
cius ir jiems atliko viso gyve
nimo išpažintį. Naciai reika
lavo ir jis prakeikė tarybinę 
santvarką.

Kai buvau Lietuvoje, kele
tas žmonių, Krėvės pažįstamų, 
man sakė, kaip tai buvo iš jo 
pusės nepateisinamas *ir šlykš
tus darbas. Naciai jo atsiver
timą plačiai išnaudojo savo 
propagandai.

Dabar šis žmogus čia pribu
vo.

Krėvė ant sąžinės nešiojasi 
baisų grieką.

Sugrįžo Wm. Z. Fosteris; Sako, Trumano Politika Baisiai Nustebino Europos Žmones
New York. — Sugrįžo iš jas ir Komunistų 'Partiją?^ kieti jos ir Austrijos dalis. ! Amerikos žmonės; “aš ne-į to politikos atstovui,— sakė' kiečius krizis, ir pati da 

Europos William Z. Foster, Kokį įspūdį europiečiams j * Jisai sakė, Europos žmo-į manau, kad jie miegotų”, 'Fosteris. — Jie tikisi, jog gybė susikrovusių dirbini 
; Amerikos Komunistų Parti- padarė Henry A. Wallace, Į nes baisiai nustebinti ur-Į pridūrė Fosteris. toks žmogus, kaip Wallace, esą, mirtinai smaugs ši

sakė ' kiečius krizis, ir pati dau- 
jog gybė susikrovusių dirbinių, 

smaugs šios

statė Fosteriui klausimus: 
Kaip jam atrodo “Trumano 
mokymas”? Ką Fosteris 
mano apie kongresui įneš
tus bilius prieš darbo uni-

Išnyko staiga. Kodėl?
Todėl, kad jais Amerikos 

lietuviai pasipiktino. Mes pui
kiai įrodėme, kad tie paveiks
lai buvo bjauri apgavystė.

Dabar Draugas, Naujienos, 
Keleivis, Vienybė ir visi kiti 
tos veislės geltonlapiai turėtų 
atsiprašyti Amerikos lietuvius 
už tokį nešvarų apgaudinėji
mą. Juk ne vienas jų, patikė
jęs tiems paveikslams, aukojo 
Amerikos Lietuvių 
propagandos fondui.

Tarybos

I pridūrė Fosteris. ' toks žmogus, kaip Wallace, esą, mirtinai
. Kaip Europos, taip Ame- padėtų sulaikyti Ameriką šalies žmones.

1 ėjimo linkui fašiz-

Ką Fosteris mano apie
Wallace’o pasiūlymą dėl 15

’[ daromos Jungtinių Valstijų J r ikos žmonės nori taikos,! nuo plėškėj 
Fosteris, stebėjęs socialę kongrese prieš darbo unijas į todėl galima būtų pastoti mo.“ 

ikarui kelią. Čia jau Foste- 
Prezidento Trumano pa- ris įspėjo, kad jeigu dabar-

anot Fosterio, yra dalis Į tų į karą, tai girdi, “toks ■ vietų Sąjungai? užklausė

Atsiliepdąmas j atakas 
prieš komunistinį judėjimą, 
Fosteris užreiškė:

“Tie pusgalviai Neameri- 
kiniu Veiksmu Komitete 
Washingtone jau atranda,

Komunistų Partiją, nes 
žmonės supranta, jog tas

“Aš manau, — atsakė Fo-
I steris, — kad visoms Euro-
i pos šalims reikėtų duoti, pa- pasimojimas yra dalis ata- 

“Amerikos valstybės de- ’skolų, išskiriant tokius re- kos prieš visas žmonių lais- 
veda partmento nariai, — tęsė j žimus, kaip Franko1 Ispani-Į ves.”

Fosteris, — remia visokius I ia. Tokios paskolos reika-! “Tačiau tie kvailiai Ne- 
rėakcininkus ir fašistus Eu-1 lingos ne tik toms šalims amerikiniame Komitete dar 

Tik miegantieji nemato, j ropoj. Visi tie reakcininkai j atsigauti: paskolų davimas ; gali mėgint tatai padaryti,”

sienius, girdi, primena i se.
“Hitlerio dvasią.” Ta poli
tika sakė Fosteris, 
link “ekonominės suirutės 
fašizmo ir karo.”

“Tik miegantieji nemato, ■ ropoj. Visi tie reakcininkai j atsigauti: paskolų davimas ; gali mėgint tatai padaryti, 
— pareiškė Fosteris, atsa-1 laukia pagalbos iš Jungti- į reikalingas pačiai Ameri- įspėjo Fosteris. < 
kydamas į kitą* klausimą,-r- nių Valstijų.”

Kas liečia Wallace’a, tai <r 
jam
kaip žymiausiam Roosevel- ■ nė

kad dabartinė Washingtono 
politika stumia linkui karo 
prieš Rusiją.” "tatai mato 
ne tik europiečiai, bet ir

kai.” (Gegužės 14 d. Fosteris
O jei Amerika nepadės*; kalbės masiniame susirinki-

j Madison 
girdi, nukentės ameriki- i Square Garden salėj, New 
prekyba; užguls ameri-! Yorke.)

Europos žmonės į pareiškė j tiems kraštams atsisteigti,; me milžiniškoj 
am begalinį pritarimą,' tai girdi, nukentės ameriki-i Square Garden

M

*
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO

LEWIS E. LAWES
Praeitą savaitę mirė Le

wis E. 
laukęs 
Lawes 
buvęs

Maskvos Konferencija ir Desperatą Kliedėjimas
Kai mūsų sekretorius Marshall važiavo Maskvon, 

beveik niekas nepranašavo ir nesitikėjo, kad ši konferen
cija parašys Vokietijai taiką. Pats sekretorius sakė, jog 
jis važiuoja konferencijon su tąja viltimi, kad joje bus 
kortos sudėtos ant stalo ir padaryta taikos rašymo 
pradžia.

Bet dabar komercinė spauda pilna šūkalojimų, kad 
mūsų visų visos Viltys tapo Maskvoje sutremptos ir pa
laidotos. Laukėme ir troškome girdi, taikos, o jos kon
ferencija mums nedavė. Jau jei negalima, sako, buvo pa
rašyti taikos su Vokietija, tai jau bent konferencija tu
rėjo mums duoti taikos sutartį su Austrija! Bet nė to 
nedavė. Todėl, suprantama, Maskvos konferencija “nie
ko” nedavė, visą pasaulį “baisiai suvylė”...

Tiesa, Maskvos konįerencija neparašė nei vienos su
tarties. Apie tai, kas neleido prie taikos sutarčių pada
rymo, greitoje ateityje išgirsime iš lūpų konferencijos 
dalyvių. Kalbės mūsų delegacijos galva sekr. Marshall, 
kalbės Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministras Mo
lotovas, netylės, aišku, Bevinas ir Bidaultas. Kiekvie
nas nušvies savo šalies poziciją, norus ir troškimus.

Tiktai tada amerikietis galės rimtai ir blaivai visą 
reikalą pasverti. Tiktai tada bus galima ne tik pilnai 
suprasti konferencijos eigą, bet ir taikos perspektyvas. 
Desperatiški ir pikti komercinės spaudos šūkalojimai 
ne tik pasauliui neduos taikos, bet dar visą padėtį Idbai 
pasunkins. Plūdimas ir niekinimas rusų taip pat Liausi
mo neišspręs, o tik dar padidins skirtumus.

Mes nesitikėjome kažin kokių stebuklų. Mums iš pat 
pradžios atrodė, kad parašymas taikos su Vokietija yra 
be galo painus ir sunkus darbas. Meš manėme, kad vie
nos Keturių Didžiųjų konferencijos negalės užtekti.

Taip ir atsitiko. Maskvos konferencija užsidarė. 
Keturi Didieji vėl tam reikalui susirinks Londone lapkri
čio mėnesyje.

Dabar gana aišku, ką kuri talkininkė nori daryti su 
Vokietija ir Austrija. Kaip jau ne sykį mes išsireiškėm, 
susitarti reikės ir bus susitarta. Bus susitarta ne vienos 
kurios šalies kraštais, ' bet visapusiškais nusileidimais. 
Nusileidimai gi galimi tik tada, kada visos pozicijos ži
nomos ir aiškios.

Maskvos konferencijos “nepasisekimas” bus vanduo 
imperialistų malūnui. Jie paaštrins propagandą už to
kias imperialistines avantiūras, kokia pasimota pravesti 
Graikijoj ir Turkijoj. Jie turi dar vieną “įrodymą”, 
kad tarpe Rytų ir Vakarų susikalbėjimas “neįmanomas” 
ir kad Trečiasis Karas “neišvengiamas.” To reikia tikė
tis. Tiems, kurie priešingi naujam karui ir imperialisti
nėms avantiūroms, kurios veda prie karo, reikės kele
riopai smarkiau darbuotis, kad karo kurstytojus su
drausti.

Trimis pamatiniais klausimais Maskvos konferenci
joj negalėta prieiti prie susitarimo. Klausimas karo re
paracijų, klausimas Vokietijos sienų ir klausimas Vokie
tijos valstybinės formos pasirodė šiai konferencijai ne
perkandamais riešutais. Vyriausias pasidalinimas buvo 
tarpe Tarybų Sąjungos iš vienos pusės ir Amerikos ir 
Anglijos — iš kitos pusės. Francūzija dažnai laikėsi 
ties viduriu.

Mes manomi, kad lapkričio konferencija turės geres
nio pasisekimo. 'Iki tos konferencijos bus pravesta pla
čios diskusijos. Tų keturių valstybių vyriausybės turės 
progos rimtai ir šaltai pasverti savo pozicijas šviesoje 
Maskvos konferencijos diskusijų. Iki to laiko galės rimtai 
apgalvoti, kur ir kiek galima nusileisti kitoms pozici
joms.

Taika bus parašyta. Taika turės būti parašyta. Svei
kas protas ir liaudies stichinis taikos troškimas paims 
viršų ant tų diplomatų, kurie tik savo pozicijoje mato 
visą tiesą, o kitų pozicijų nesistengia suprasti.
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Bandymai Susikalbėti Dėl Korėjos
Supliekus Japoniją, buvo tarpe Tarybų Sąjungos ir 

Jungtinių Valstijų susitarta atsteigti Korėjos nepri
klausomybę. Bet tuo tarpu toji trijų dešimtų milijonų 
gyventojų šalis buvo okupuota ir padalinta į du zonus. 
Pietinį zoną okupavo mūsų karinės jėgos, o šiaurinį zo
ną Sovietų.

Korėja guli labai strategiškoje tolimųjų rytų pozici
joj,. Ji randasi prie Pacifiko tarpe Japonijos ir Chinijos. 
Šiuo tarpu Japonija visa yra okupuota mūsų jėgomis.

Iki šiol neprieita prie jokio susitarimo dėl Korėjos 
nepriklausomybės atsteigimo. Daugiausia nesusiprati
mo kelia sudarymas laikinosios valdžios, kurios vado
vybėje būtų pravesti visuotini rinkimai. Nereikia nei kal
bėti, kaip svarbus tas klausimas.

Mūsų vyriausybė siūlo sudaryti tą Korėjos vyriau
sybę iš tam tikrų demokratinių partijų atstovų. Bet tos 
partijos yra dešiniosios. Prie demokratinių partijų mūsų 
vyriausybė nepriskaitd Korėjos liaudies partijų bei poli
tinių gjrupių. Sovietai su tuo nesutinka.

Lawes. Jis mirė su- 
63 metų amžiaus, 

per metų eilę yra 
vieno New Yorko 

s kalėjimų (Sihg
Sing) viršininku ir jis pa
sižymėjo tuo, kad pravedė 
kalėjime eilę humanistinių 
reformų.

Lawes skelbė, jog kalėji
mai privalą turėti tam tik
rą dožą perauklėjančiosios 
naudos; kaliniai neprivalą 
būti laikomi paskutiniais 
latrais; jiems turį būti su
teikiama progų (net ir ka
lėjimuose) pasilinksminti, 
būti žmonėmis. Jis buvo į-

atletiką, kino, radiją ir ki
tokias priemones kaliniams 
palinks minti ir prablai
vinti. Be to, jis dėjo pastan
gų patirti individualiai 
kiekvieno kalinio padėtį, 
nuotaikas ir visą kalėjime 
elgseną ir sulyg tuo kalinį 
traktuoti.

Kai jis prieš ketverius 
metus pasitraukė iš kalėji
mo viršininko pareigų, La
wes parašė įdomią apie ka
linių gyvenimą knygą. •

nes ten valdžios pastoves
nės ir jos daugiau mažiau 
reiškia tų kraštų daugumo 
žmonių valią.

Bet ne taip yra Graikijoj. 
To- kršto valdžia neatstos 
vauja didelio kiekio žmo
nių; prieš j,ą žmonės kyla 
ir kyla; kaimai ir mieste
liai griaunami, deginami, o 
žmonės, valdžios oponentai, 
žudomi arba kišami į kon
centracijos stovyklas.

Amerika duos Graikijai 
pinigų ir siųs ten savo eks
pertus, kurie ginkluos Grai
kijos armiją ir ją treini- 
ruos.

Kam toji armija bus gin
kluojama ir treiniruojama: 
ar tam, kad ji tęstų civili
nį karą iki pabaigos, kol 
bus sutriuškinti monarchi
jos ir fašizmo priešai ?

Mr/ Lippmanas (teisin
gai) mano, jog nuo dabar 
Graikijos liaudis, graikų 
tauta stebės Amerikos žing
snius: jeigu mūsų duoda-

KAS DABAR 
TEKS DARYTI?

Walter Lippman stato sa
vo kolumnoje (New York 
“Herald Tribune” balandž. 
24 d.) eilę klausimų dėl 
Graikijos. Jis nesupranta, 
ką dabar Amerika turės da
ryti Graikijoje, paskyrusi 
milžinišką krūvą to krašto 
monarchistų valdžiai pini
gu.

Mr. Lippman mano, jog 
suteikimas tokios pinigų 
sumos Didžiajai Britanijai, 
Hollandijai ar kuriai kitai 
“pastoviai” šaliai, savaime 
suprantama, būtų aiškesnis,

Šiemet Lietuvių Literatūros 
Draugijos z jaunuoliai, kurie 
ima anglų kalba knygas, tai 
turi gražų pasirinkimą. Yra 
net penki skirtingi setai. Jie 
sekami:
Setas No. 1

THE YEARS of WAR — 
Vassili Grossman. Knyga turi 
452 puslapių, gražiai apdary
ta. Jos kaina $3. J
Setas No. 2 . *

THE CROSS and'the AR
ROW — Albert Maltz. Kny
ga turi 450 puslapių, gražiai 
apdaryta. . .
Setas No. 3

ANGEL in the. FOREST — 
Marguerite Young. Knyga yra

Bandydamos atrodyti, kaip darbininkės, tačiau ne
galėdamos puošmenų paslėpti, šios turtingos Westport, 
Conn., ponios nuėjo dirbti naktinį šiftą panelės Vivian 
Keliems’ kabeliams žny'plių ' šapoje, kad kontestuoti 
valstijini įstatymą, draudžianti darbininkes versti dirbJ 
ti naktinį šiftą. Ieškanti progų pasigarsinti, ta pati Kel
iems kartą buvo patraukus Kalifornijos CIO Tarybą į. 
teismą, pareikalavo 4$5OO,OOO už pavadinimą jos fašis
te. Ji bylą pralaimėjo.

Dabar tarpe Marshallo 'ir Molotovo susitarta įsakyti’ 
abiejų pusių komisijai dar kartą susirinkti ir stengtis 
prieiti prie susitarimo.

„ Keista Politika
Iš čechoslovakijos praneša apie keliamus vaidus 

darbo unijose. Ten irgi vyriausiais kaltininkais yrįa de
šinieji socialistai. Savo įtaka jie negali laimėti darbo uni
jose vadovybės, tuo būdu sugalvojo mechanišką planą. Jie 
reikalauja, kad darbo unijų komitetai būtų sudaryti pro- 
porcijonališkai iš politinių partijų pasekėjų. Jie tikisi, 
kad, susitarę su dešiniosiomis grupėmis, šitaip jie paimtų 
unijas į savo rankas.

Iki šiol niekur jokioj šalyje tokios sistemos darbo 
unijose nėra buvę. Darbo unijos būtų paverstos į politi
nių kovų areną. Unijų vadai būtų renkami ne pagal 
jų kompetentiškumą darbininkus atstovauti, bet pagal 
jų partiiinį stovį. ■ T

Tie socialistai, maty t, yra pasiryžę unijas arba užka
riauti, arba sugriauti. '• i

mieji milijonai ir pasiųstie
ji žmonės Graikijoje reika
lų nepataisys, bet juos dar 
pablogins, tai graikai kal
tins ne savo monarchistų 
valdžią, bet Ameriką.

Kitais žodžiais, pagal 
Lippmaną, nuo dabar Grai
kijos monarchija jausis, 
kaip kokia “nekalta merge
lė”, gerai žinodama, kad už 
jos nugaros stovi turtingas 
ir galingas Dėdė Samas. 
Bet tokis darbas Amerikos 
prestyžo nepakels, o jį žy
miai nupuldys.

“Herald - Tribune” ben
dradarbis siūlo tokį Grai
kijai receptą: Amerika pri
valo “apvalyti” monarch! s- 
tų valdžią, išmetant iš jos 
blogiausius elementus ir jų 
vieton įstatant geresnius; 
Amerika turinti reikalauti 
pilietinio karo Graikijoje 
pabaigos, — sus itaikymo 
tarp partizanų ir valdžios, 
kad ten būtų pravesta ra
mybė.

Matysime, kaip ten bus.

Jackie Robinson, pirmasis negras dasigavęs i didįjį 
profesionalės beisbolės tymą — Dodgers, — apstotas 
prašančių autografo. Jackie žaidžia pirmuoju basema- 
nu ir jau pradeda parodyti ypatybes, kurios praeitą 
sezoną davė jam pripažinimą esant* vertingiausiu žai- 
diku Tarptautinėje Lygoje.

LLD JAUNUOLIAMS ANGLU KALBA 
KNYGOS 194? METAIS Taip Sakė Franklinas

313 puslapių, gražiai apdary
ta.
Setas No. 4

FOCUS — Arthur Miller. 
Knyga yra 218 puslapių, gra
žiai apdaryta.
Setas No. 5

THE DRUMS of MORNING 
—Philip Van Doren Stern. Ši 
knyga turi 630 puslapių, gra
žiai apdaryta. Ji buvo duoda
ma 1946 metais. Jeigu kurie 
jaunuoliai negavo, bet ją nori 
gauti, tai dar galima.

Kuopų valdybas, ' kuriose 
yra jaunuolių, imančių anglų 
kalboje knygas, prašome šį 
paskelbimą išsikirpti ir jau
nuoliams parodyti. Kuriuos se
tus jie pasirinks, tai praneški
te mums. Angliškas knygas 
gauna tik tie jaunuoliai, ku
rie moka pilnai $1.50 į metus. 
Tie, kurie moka tik šeimų 
duoklę — 10c, tai neturi ttei
sės gauti knygas. I3et jeigu 
kurie norėtų gauti, tai kad 
ir dabar pilnai sumokėję 
duokles gali gauti'.

Pakalbinkite ir tuos jaunuo
lius į 'Lietu vių Literatūros 
Draugiją, kurie dar nepri
klauso. Bile setą iš šių knygų 
pirkdami knygų krautuvėje 
turėtų mokėti apie $3, gi pri
klausydami prie LLD, tai gau
na už savo metinę duoklę, 
kuri yra tik $1.50.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Apie didelį Amerikos vei
kėją Benjaminą Frankliną, 
gyvenusį prieš suvirš 150 
metų atgal, rodos, bus gir-\ 
dėjęs šį bei tą kiekvienas 
Amerikos.žmogus, — girdė
jęs ypač tas, kuris žvelgė 
Amerikos istoriją. Frankli
no vardas Amerikos istori
joj yra įsiamžinęs. Frankli
nas buvo kaip geras visuo
menės veikėjas, taip geras 
politikas, diplomatas, revo
liucionierius, . laikraštinin
kas, rašytojas ir kovotojas 
už Amerikos nepriklauso
mybę nuo Anglijos.

Šičia skaitytojams patie
kiame visą eilę trumpų 
Franklino pasakymų. Tie 
pasakymai, nors labai su
glausta forma, turi plačią 
reikšmę. Jie verti- dėmesio, 
jie verti apgalvojimo. .

* Kaip nėra buvę gero 
karo, taip nėra buvę nei 
blogos taikos.

* Jei tu myli gyvenimą, tai 
neeikvok laiko, nes laikas 
padarė gyvenimą.

* Vartojamas raktas vi
suomet žvilga.

* Pirštiniuota katė nepa* 
gauna pelės.

* Tinginystė keliauja taip 
lėtai, jog biednystė visuo
met pasiveja ją.

* Kur virtuvė riebi, ten 
liesas pasiryžimas.

* Kvailiai suruošia ban- 
kįe.tus, o išmintingieji valgo 
juose.

* Pirkis tai, ko tau nerei
kia, o tavo reikmenų užteks 
parduoti ilgam laikui.

* Vandens vertė sužino
ma tik tada, kai šulinys iš
džiūsta.

’* Įnašas (indėlis) į žiniją 
atneša geriausį nuošimtį.

* Kas užsiima mainu, tas 
turi ir nuosavybę. O kas tu
ri būti pašaukiamas, tas 
turi pelningą raštinę ir gar
bę.

* Ši diena visuomet yra 
verta dviejų rytojų.

* Ankstyva pasarga iš-

bet toji priežastis retai bu
na gera.

* Sakyti pusiau tiesą, tai 
būna dažnai taip, kaip di
džiai meluoti.

* Jei pats nedirbsi, tau 
Dievas nepadės.

* Prižiūrėtojo akis pada
ro daugiau, negu padarytų 
abi jo rankos.

* Jei tu nesunksi iš biz
nio, tai biznis sunks iš ta
vęs.

* Jei nori ištikimo ir pa
tinkamo tarno, tarnaukis

Žinios iš Lietuvos 
9 _________

Įvykdė Mėnesini Planą

VILNIUS. — Lietuvos TSR 
Miškų Pramonės Ministerija 
įvykdė su kaupu vasario mė
nesio bendrąjį gamybinį pla
ną. Respublikos miškų pramo
nės ūkių ir įmonių kolektyvai, 
įsijungę -į socialistines lenkty
nes už pirmalaikį metinio pla
no įvykdymą • iki lapkričio T 
dienos, viršijo vasario' mėne
sio planą 8.5 nuošimčio.

Neblogai dirbo miškų eks
ploatacijos kolektyvai, įvyk
džiusieji mėnesinį uždavinį 
111,2 nuošimčio.

Miškų apdirbimo įmonės 
padidino šiemet dvigubai bal
dų ir piautos miško medžiagos 
gamybą, palyginti su 1946 m. 
vasario mėnesiu. Vis dėlto 
miško apdirbimo įmonių mė
nesinis planas neįvykdytas. 
Labiausiai .atsilieka degtukų 
ir faneros fabrikai.

Dabar miškų pramonės įmo
nių kolektyvai kovoja dėl ko
vo mėnesio ir pirmojo ketvi'r^ 
čio planų įvykdymo ir viršiji
mo.

* Je* nori žinoti pinigų > 
vertę, bandyk pasiskolinti.

* Skatikas uždirbtas ir 
sutaupytas, vertas dviejų 
skatiku.

* Po šapelį kasdieną, veži
mas j metus.

* Žmogus šio pasaulio da
lykuose būna išganytas ne 
tikėjimu, bet tikėjimo ieško
jimu.

* Pirmoji klaida viešame 
biznyje visuomet sunyksta.

* Kas eina skolintis, tas
• eis ir gailėtis.

* Geriau gulti lovon ne
valgiusiam, negu keltis pra
siskolinusiam.

* Kas gyvena vien .vilti
mis, tas miršta badauda
mas.

* Patyrimų mokykla yra 
brangi, bet kvailiai nieko 
nepramoks kitokioje.

* Išmintingas žmogus pa
simoko ir iš kito skausmų, 
o kvailys nepasimoko nei iš . 
savo.

* Pilnas maišas ir pats 
stovi, bet bandyk pastatyti 
tuščią.

* Nesmagumai dygsta iš 
dyklaikio, o pikti darbai— 
iš bereikalingo liuoslaikio.

* Skrajok smagumais, tai 
smagumai ir seks, tave.

* Valgyk ne tam, kad at
buktum, o gerk ne tam, kad 
iškiltum.

* Pasiryžk padaryti ką 
tu privalai ir išpildyk pasi
ryžimą nesuklupęs.

* Visi tavo daiktai teturi 
savo vietą; kiekviena tavo

šaukia ankstyvą apsiginkla-: pareiga teturi savo laiką. 
vinKh .. . , ' * Jei nenori būti užmirš-

* Būti biednu — nėra sar
mata, bet sarmatinti bied-
ną, kad jis biednas — sar- rašyti tokius dalykus, kurie
mata.

* Įžeisti priešą, reiškia — 
nusižeminti; atkeršyti prie
šui, reiškia — susilyginti su 
juo; o atleisti priešui, reiš
kia — pasistatyti aukščiau 
jo.

* Pyktis turi priežastį,

tu taip greit, kaip tik nu
mirsi ir supūsi, tai turi pa

būtų verti skaitymo, arba 
padaryti tokius darbus, ku
rie būtų verti aprašymo.

St JasHiis.

----------—----------2-ras puslapis 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Baland. 28, 1947
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LELIJOS GIMINAITIS
Česnakas, nepaisant savo 

nemalonaus kvapsnio, pri
klauso gražiausių gėlių — 
lelijų šeimai.

Paryžius, bal 25.— Hen
ry A. Wallace penktadienį 
išlėkė atgal į Ameriką.

Thomas Alva Edison' iš- na praeitį.

GERAS ŽMOGUS UŽHIPNOTIZUOJAMA Į ŽMOGŽUDĮ

kį mažą, ypač žibantį daik-

ar-

• ••'v L **!*;’ ^v’

KAIP ILGAI TRUKO 
EDISONUI IŠRASTI 
FONOGRAFĄper

tai
pa-

jų veislę. Iš vienos

Nobelio Dovaną.
Gamma spinduliai yra to

kios rūšies, kaip X-spindu
liai, nors, sakoma,

Gerdamas vandenį, su-

KAIP ATOMINIS KARAS GAGĖTŲ 
PAVERSTI ŽMONIJA PABAISOMIS

Kada sprogsta atominė 
bomba, jos atomų branduo
lių dulkelės plačiai paplinta. 
Tos dulkelės savaimi ardė
si, leisdamos alfa, beta ir 
gamma spindulius, šie spin
duliai gali susirgdint bei 
numarint žmones, anksčiau 
ar vėliau. To negana. Ato- i ni sala, už tūkstančių mylių 
mų atskalų spinduliai gali nuo Amerikos ir Europos, 
pagadint žmonių veislę —i Bet debesys atnešė “sprogi- 
ne tik pirmąją kartą. Dėl nėjančių” - spinduliuojančių 
tų spindulių gali per šimtus; atomų daleles į Jungtines

Valstijas ir į Europą. Me
nama, kad Amerikai ir Eu
ropai nedaug teko tų pavo
jingų dalelių; todėl tikima-

dulkeles, ir jos krinta žemėn 
su lietum, viską apnūodyda- 
mos.
BIKINI BOMBŲ NUODAI 

AMERIKOJ
Dvi atominės bombos bu

vo išsprogdintos ties Biki-

metų gimti pabaisos - išga
mos, kaip sako amerikonas 
profesorius Harmann J. 
Muller, gyvijos veislių ži
novas, laimėjęs tarptautinę ' si, kad jos nieko blogo ne

padarys amerikiečiams ir 
europiečiams. \

Tačiaus reikia pabrėžti 
*, nors, sakoma, dar šis faktas: Vis tiek, kur 

smarkesni. i atominė bomba būtų su-
X-spinduliai gydytojo ma- i sprogdinta, radijuojančios- 

šinoje taipgi atsiranda iš i spinduliuojančios atomų 
tam tikro atomų irimo, ra- j branduolių dalelės gali pas- 
dio-aktingumo, nors tai dar: klisti aplink visą žemės ru- 
nėra tiesioginis -atominių tūlį ir visur žaloti žmones, 
branduolių skaldymas.

Išbandymas Musėms
Čia bus įspėjimas atomi

nio karo planuotojams. Ša
kiai, kuri mėtys atomines 

Bet prof. Muller jau 1927 bombas į svetimą kraštą, 
metais, leisdamas X-spindu- gali atgal sugrįžt pavojin- 
lius į tūlas muses, pakeitė gai spinduliuojančios ato- 
jų veislę. Iš vienos tais minės dalelės, žalot bei ma- 
spinduliais nušvitintos mu- rint tos pačios šalies žmones 
sės vidutiniai atsirado 150 ir darky t jų veislę, 
naujų, išgamiškų veislių, i '
Vienos musiukės apsigimę terštą dalelėmis, skleidžian- 
be sparnų, kitos dalinai ak- čiomis alfa ir beta spindu
les arba visai be akiu; pli- liūs, arba valgydamas jo
kės musės, į vieną mis apkrėstą maistą, žmo- 
p u s ę nuaugusios! gus jas nuryja ir jau nega- 
ir su įvairiomis kitomis!Ii nuo jų pasiliuosuoti. Vi- 
sugadintomis savybėmis. O į duriai neišvaro jų laukan, 
kada vienos taip sužalotos Į Tos atominės dalelės susi- 
veislės pataitė buvo šulei- į geria į kaulus, o kauluose 
džiama su kitos išgamiškos į būdamos, jo nuolat leidžia 
veislės patinėliu, tai jų “vai-I iš savęs X-gamma spindu- 
kai” buvo net jau nepanašūs ■ liūs. Tuo būdu kaulai tampa 
į muses. • Į savotiškomis mažiukėmis

Mokslininkai veislių ir jų i X-spindulių mašinomis, ku- 
keitimosi žinovai sako, ga- rios be sustojimo bombar- 
mma arba X-spinduliai kei- duoja žmogų iš vidaus. 
Čia veislines kūno daleles, 
vadinamas genes. O mūšių 
genes panašios į žmonių ge
nes. Taigi jie tvirtina, jog 
tie spinduliai gali pagadinti 
ir žmogaus veislę.

Jei žmogus negavo 
daug tokių spindulių, 
sunku arba negalima 
stebėti atmainas jame pa
čiame. Bet jo vaikai ir vai
kų vaikai gali gimt 
sužaloti arba kaip ko
kie pabaisos — su pagadin
tomis rankomis bei kojomis, 
visai arba dalinai akli, su 
trimis sąnariais vietoj dvie
jų, dviem galvom ir t.t. Jei
gu tokie išgamos susipo
ruos, tai iš jų gims kiti pa
baisos.

Tie spinduliai ypač grei
tai paliečia vyrų ir moterų 
kiaušinynus.
ALFA IR BETA SPINDU

LIŲ PAVOJUS
Smarkiausiai lekia ir gi

liausiai perveria žmogaus 
kūną gamma arba X-spin
duliai. .

Alfa ir beta spinduliai 
yra daug lėtesni, bet jie il
gainiui gali būti net pavo
jingesni už .gamma spindu
lius.

(Alfa spinduliai savaime 
yra heliumo atomų bran
duoliai, o'beta yra elektro
nai,/ einantieji iš 
čio atominio branduolio.) 

Alfa ir beta spinduliais, po 
atom-bombos sprogimo, ap- 
sikrečia vanduo, augalai, 
javai, gyvuliai, vaisiai ir 
daržovės. Debesys toli iš
nešioja .atominio skilimo

Amerikonas daktaras Ed
ward J. Grace neseniai į- 
spėjo per Amerikos Gydy
tojų ' Susivienijimo Žurna
lą, kad “nežiūrint didelės 
pažangos medicinoje, dar 
nesurasta, kaip galima būtų 
pašalint tokias radio-aktin- 
gai spinduliuojančias , me
džiagas iš žmogaus kūno 
audinių.”'
Taip įrdamos - spinduliuo- 

damos> atominės dalelės kū
ne gali metai po metų ga
dint kepenis, naikint kraujo 
rutuliukus ir išvystyt vėžį 
kauluose. Be to, jos gali su- 
darkyt vęisliųes celes (nar
velius) ir genes.

Jeigu atom-bombai spro: 
gus, bus 1 nėščia moteris 
rimtai kliudyta X-gamma 
spinduliais, tai jos kūdikis 
gali apsigimti su dideliais 
sužalojimais nervų, akių ar 
sąnarių.

X-SPINDULIAI IR 
NĖŠČIOS MOTERYS

Kaip X-spinduliai atsilie
pia būsimiems kūdikiams, 
tatai rodo šitoks patyrimas. 
Vienai grupei nėščių mote
rų buvo pavartota X-spin- 
duliai, kad galima būtų pa
matyt, ar jos neturi kokių 
vidujinių skaudulių. Ir 
daugiau kaip 20 nuošimčių 
tų moterų kūdikių gimė 
idijotai (mikrokefalai) su 
mažytėmis, kaip nykštukais, 
galvelėmis. O idijotas yra 
pusprotis arba dar blogiau.

Prieš kelis metus pada
ryti tyrimai parodė, kad 
tarp 377 radiologų (kurie 
veikė X-spindulių mašino-

ELEKTRONIŠKOS AUDROS 
IR CIKLONAI SAULĖJE

nomis arba naudojo radiu- 
mo elementą ligoms gydy
ti) daugiau kaip 24 nuo
šimčiai buvo netekę veislin- 
gumo.

Ant laivų ties Bikini sala 
buvo laikomos ir vaisinės 
musės, kuomet amerikonai 
sprogdino ten atomines 
bombas. Gyvos išlikusios 
musės perėjo jau išgamiškai 
sugadintus “vaikus.” Kada 
musiukės subrendo, jos taip 
pat perėjo visaip sužalotas 
naujas musiukės. Vaisinė 
musė, beje, subręsta per dvi 
savaites nuo gimimo. Taigi 
ištirta jau daug tokių mu
sių gentkarčių po Bikini.

Tatai, turėdamas galvoje, 
admirolas W. H. P. Blandy, 
Bikini bombų sprogdinimų 
komandieriųs, todėl susirū
pino, kas atsitiks jūrei
viams, į kurių'■'laivus prie
šas laidys atomines bombas. 
Jisai sako: “Daugelis laivy
no žmonių gal turės palaip
sniui, lėtai mirti nuo pate
kusių į jų kūną, spinduliuo
jančių (radio-aktingų) ato
minių dalelių. Jei kurie'ir 
gyvens, tai dvasiniai kan- 
kinsis, nežinodami, ar jie 
gali būti sveikų, normalių 
kūdikių tėvais. Nes bandy
mai rodo, kad tos įrančios- 
spinduliuojančios dalelės 
gali pereiti ne tik vaikams, 
bet ir vaiku vaikams.”

N. M.

THEOD. ROOSEVELTO 
VIENA AKIS

Theodoras Rooseveltas, 
buvęs Amerikos preziden
tas, prieš mirsiant tik viena 
akim tematė. Jis prarado 
kitos akies regėjimą per 
kumštynes, įvykusias Bal
tajame Name, Washingto
ne.

DIDŽIAUSIAS
vandens gėrikas

Oyster is sunaudoja 20 ga
lionų vandens kiekvieną 
dieną. Atsižvelgiant į oys- 
terio dydį, jis todėl gali bū
ti vandens gėrimo čampijo
nas. ' x

Kai kurie žmonės gali bū
ti taip užhipnotizuoti, kad. 
jie taptų žmogžudžiais.

Hipnotizuotojas, savaip 
kalbėdamas į kitą žmogų, 
apmigdo. jo protą, pakeičia 
bent tuo tarpu žmogaus bū
dą ir gali privest jį prie 
nepaprastų arba keistų 
veiksmų.

Tatai matysime iš sekan
čių pavyzdžių:

Daktaras John G. Wat
kins gyjančių kareivių ligo
ninėje Daytona Beach’iuje, 
Floridoj, taip įkalbinėjimu 
užhipnotizavo vieną karei
vį, kad kareivis puolėsi pa
smaugt pulkininką, dalyva
vusį tame bandyme. O ka
reivis buvo sąžiningas jau
nas vyras ir turėjo gerą 
vardą tarnyboje.

Įkalbinėjimais užhipnoti
zavęs karelVį, dr. Watkins 
tarė:

“Už minutės tu palengva 
atmerksi akis, ir pamatysi 
nenaudėlį japoną kareivį. 
Jis turi durtuvą, ir jis tave 
nužudys, jeigu tu jo neuž
muši. Tu turėsi jį savo pli
komis rankomis pasmaugti.

Vadinamas “japonas ka
reivis” iš tikrųjų buvo ame

Apie vidurį balandžio mė
nesio staiga vėl pasireiškė 
nepaprastas saulės dėmių 
išsiveržimas, kuris nukirto 
visus mūsų šalies radijo su
sisiekimus su kitais kraš
tais. Bal. 15 d. radijo sig
nalų silpnėjimas prasidėjo 
10 vai. ryto ir tęsėsi keletą 
valandų vėliau. Sulyg Na
tional Bureau of Standards 
vedėjo, Dr. Alvin G. Mc- 
Nish, šis radijo susisieki
mų sutrukdymas tiesiogi
niai buvo pasekmė nepapra
stai didelės juodų dėmių 
grupės išsiveržimo saulėje, 
tą dieną staigiai pasireišku
sius. Tai patvirtino ir Lai
vyno Observatorija Wa
shingtone, kuri tas dėmes 
stebėjo.

Tie juodieji saulės plėt- 
mai tai esą milžiniškos

saulinės audros, išmetan
čios gausybes elektronų. 
Per praeitus keletą metų 
šios audros buvo nepapras
tai veiklios, — sako Dr. Mc 
Nish. Esą, šis saulinių aud
rų ciklonas artinasi savo 
čiukuro, kurį pasieksiąs 
apie pabaigą šių metų.

Dabartinio ciklono laiko
tarpiu pastebėta trys di
džiausios dėmių grupės, ko
kių niekados pirmiau nėra 
buvę. Viena tokių grupių 
pasireiškė vasaryje, 1946 
m., kita liepos mėnesį, 1946 
m., ir trečia — kovo mėn., 
1947 m.

Panašiai didelės audros 
saulėje yra buvę apie 77 
metai atgal, 1870’m. Sako
ma, jog šiemet dėmių skai
čius būsiąs dar didesnis ir 
'už buvusį tuomet.

Faktais Remti Margumynai
- Ko Daugumas Dar Nežino

ŽEMĖS DREBĖJIMO 
BANGŲ GREITUMAS

Didžiausias žemės drebė
jimo bangų greitumas yra 
300 mylių per minutę. Bet 
ir lėčiausias bangų ėjimas 
galėtų apeiti aplink visą že
mę per tris valandas.

KODĖL MEDIS ’ 
VANDENYJE PLAUKIA

Medis vandenyje neskęs
ta todėl, kad jame 'randasi 
daugybė mažų oro dalely
čių, užsidariusių medžio 
struktūroje. Šis sudėtingas 
oro kiekis medį plukdo van
denyje, neleisdamas skęsti 
iki kol laikosi jame oras.

AMERIKOJ VIETA
BE GRIAUSTINIŲ

Tokois vietos, kur visiškai 
nebūtų griaustinių, Ameri
koje nėra. Bet Californijos 
pajūrio ruožte griaustiniai 
labai retai pasireiškia. Pa
vyzdžiui, San Diego apylin
kėje vidutiniai sugriaudžia 
tik porą sykių per metus.
Iš KUR PAEINA 
ČIGONAI

Patys čigonai sakosi, kad

jųjų tėviškė yra Egiptas, ir 
angliškas jų pasivadinimas 
— “gypsies” — paeina nuo 
Egipto. Tačiau abelnai ma
noma, jog čigonai yra kilę 
iš Indijos ir vįduramžiais 
jie tik perėjo per Egiptą, 
keliaujant į Europą. •

KARALIENĖS KLEO
PATROS KILMe

Garsioji Egipto karalienė 
Kleopatra nebuvo egiptiečių 
tautybės. Jinai buvo Ptolo- 
mijų kilmės. Ptolomijais se
novėje vadinosi dabartiniai 
Makedonijos graikai.

KAIP GAUTAS
ŽODIS ELEMENTAS

Senovės romėnų alfabetas 
prasidėjo ne su A*B, C, bet 
raidėmis L, M, N. Nuo to 
ir susidarė žodis elementas 
ir pradžiamokslinių rank- 
vedžių pavadinimas — ele
mentorius.

rikonų pulkininkas, protli-, 
gių žinovas ir to skyriaus 
direktorius ligoninėje. Pul
kininkas stovėjo paprastoje 
savo uniformoje.

Atvėręs akis, kareivis 
pradėjo slinkt artyn pulki
ninko, paskui ūmai šoko ant 
jo ir taip smarkiai smogė, 
kad pulkininkas atsimušė į 
sieną. Bet kareivis jo nepa
leido ir įnirtusiai griebė už 
gerklės, mėgindamas pulki
ninką pasmaugti.

Sargai pripuolė 'ir atplėšė 
kareivį nuo pulkininko ger
klės. Jeigu niekas nebūtų 
pulkininko gelbėjęs, tai ka
reivis, matyt, būtų jį pa
smaugęs. ' '

Paskui pulkininkas sakė, 
jog užhipnotizuoto kareivio 
pirštai veikė “stipriai ir pa
vojingai.”

Jeigu kareivis būtų nu
žudęs pulkininką, tai . karo 
teismas būtų galėjęs nu- 
smerkt kareivį mirti. O tei
smą sunku būtų buvę įti
kint, kad hipnotizmu galima 
paversti ką į žmogžudį.

Kituose bandymuose toje 
pat ligoninėje buvo užhip
notizuotas armijos leitenan
tas. Jo protas buvo apmigo

dytas įpasakojimu, kad čia 
stovįs pavojingas japonas. 
O stovėjo artimas jo drau
gas-, kitas oficierius.

Užhipnotizuotas leitenan
tas staiga išsitraukė peilį ir 
vos nesubadė savo draugą. 
Bet sargai paskutinę sekun-, 
dą sulaikė jį. Imant tą lei
tenantą hipnotizmui, beje, 
niekas net nežinojo, kad jis 
turi peilį.

Kituose atsitikimuose dr. 
Watkins taip užhipnotizavo 
kareivius, kad iš jų išgavo 
uždraustas karines žinias.

Žmonės kalba, kad jeigu 
asmuo yra stiprios valios 
ir nesiduoda užhipnotizavi- 
mui, tai negalima esą jo už
hipnotizuoti. Bet dr. Wat
kins tvirtina, jog ir prieš 
žmogaus valią galima už
hipnotizuoti.

Tuos bandymus aprašy
damas Žurnale Abnormalės 
ir Socialės Psichologijos, dr. 
Watkins, be kitko, paduoda 
tokį pavyzdį:

Armijos korporalui buvo 
siūloma 10 dolerių, jeigu jis 
išsilaikys neužhipnotizuo
tas. Dešimtdolerinė buvo 
laikoma jam prieš akis, kuo-

MORKOS GALI 10 METŲ 
PAILGINT AMŽIŲ? 

k 
taminu. Prof. Shermanas 
sprendžia, kad jeigu žmonės 
valgytų tiek morkų, kad ke
turis sykius didintų sau A 
vitamino kiekį, tai ir jie ga
lėtų keliais iki dešimt metų 
ilgiau gyventi.

Gavusieji daugiau A vita
mino žiurkučiai greičiau au
go, o užaugę ilgiau išsilaikė 
jauni ir stiprūs, negu kiti, 
kuriems buvo duodama pa
prastas žiurkių maistas be 
to priedo.

Reiškia, vitamino padau
ginimas ne šiaip tik ilgina 
senatvės metus. Jis ilgiau 
gali palaikyti žmogų, taip 
sakant, “pačiame gerume”' 
ir atitolinti senatvės silpny
bę. “Tai koks desėtkas me
tų priedo viduriniame žmo
gaus amžiuje”, sako prof. 
Shermanas. r •

“Jeigu jūs norite pridėti 
sau 10 metų prie sveiko su
brendusio amžiaus, — rašo 
Science Letter, — todėl tu
rite keturis sykius daugiau 
valgyti morkų ir kitų gelto
nų daržovių ir vaisių ir ža
lių, lanuotų daržovių bei ke
penų.”
TURTINGI VITAMINU 
A VALGIAI

Vitaminai skaitomi vie
netais arba punktais. Čia 
na duosime A vitamino vie
netų skaičių penktadalyje 
svaro sekančiu valgių:

Penktadalvie svaro mor
gu. vra 10.000 šio vitamino 
vienetu: batviniu (burokų) 

j lapai tokiame pat kiekvje

— Valgykite daugiau 
morkų, jeigu norite 10 me
tų ilgiau sveiki gyventi, — 
rašo mokslinis amerikonų 
žurnalas Science Letter.

Šis patarimas paremtas 
bandymais, kuriuos nese
niai užbaigė Columbijos 
Universiteto mitybos profe
sorius dr. Henry C. Sher
man. Tyrimams jis vartojo 
žiurkes.

Žiurkės, kuriom ėdesyje 
duota keturis kartus dau
giau vitamino A, gyveno 10 
nuošimčių ilgiau už kitas 
žiurkes, kurios gavo tiktai 
vidutinį šio vitamino kiekį, 
esamą paprastame jų mais
te.

Vitaminui A padauginti 
jis vartojo ypač morkas, ku
rios labai turtingos tuo vi-

rado fonografą beveik vi
siškai laiko tam neeikvoda
mas. Šį savo išradimą Edi
sonas suplanavo pilnai —be 
bandymų, be tyrinėjimų. Jis 
pagamino tokį mašinos 
braižinį, kokia ta mašina 
turėjo būti. Pagal tą braiži
nį pagaliau padarytas fono- 
.grafas tuojaus išdavė užre- 
korduotą balsą vykusiai ir 
tiksliai. '

ČIELO KIAUŠINIO 
BONKON ĮDĖJIMAS

Atrodo visiškai neįmano
mas dalykas per smailą 
paprastos bonkos kaklą į- 
dėti čiela, su lukštu, kiau
šinį į bonkos vidų. Vienok 
tai padaroma. Kaip? r~ 
kių triksų žinovai sako, 
pirmiausia reikia kiaušini 
gerai išmirkvti uksuse (vi- 
nigery). Taip išmirkytas 
lukštas suminkštėja ir tada 
kiaušinis lengvai pereina Į 10.000.
per siaurąją bonkos 
smaugą.

ŽENKLAS SENOS
SIUVIMO ISTORIJOS

Cooner Union muziejuje. 
New Yorke, randasi noper- 
skas 2,300 metų senumo, at
rastas Egipte. Reiškia, siu
vimo istorija turi labai se-

T0’1 turi 16.100 vienetu A vita
mino: kiaušiniu trvniai*3,- 
760. sviestas anie 4.0QO, ko- 
nūstai 170. smtona apie 2, 
000. salotos 250. jautienos 
kenenvs 92.000. kiaulienos 

I_____ „ __ sninačiai
s^" 10 000. saldžiosios bulvės

i 3 600. pn urs stos bulvės 40, 
tnmeitės 1.150. sietiniu (kri- 
nkiil Innsi 19 900. nvindžiai 
*359 čieli kviečiai 100.

Dabar nrof. Shermanas 
tyrinės, kaip atsiliepia žiur
kių amžiui priedai B vita
mino, fosforo ir kalcijo.

AR SULAIKO SNIGIMĄ 
DIDIEJI ŠALČIAI

Rekordai rodo, kad vra 
snigę šaltyje 94 laipsnių 
žemiau zero. Taigi, didžiau
si’ šalčiai snigimo nesulaiko

met dr. Watkins įkalbinėji
mais hipnotizavo jį. Kor- 
poralas, bežiūrėdamas į de
šimtinę, taip ir buvo užhip
notizuotas. ŠOVĖ PAUKŠTI —4

((Hipnotizuojamam pa- PAGAVO LYDEKĄ 
prastai sakoma žiūrėti į ko-1 ’ Berniukas Richard Top- 

ham, Sanford, Maine, kar
tą paleido iš saidoko vily
čių į orą, šaudamas paukš
tį, bet ta pati vilyčia per
smeigė lydeką, kuomet nu
kritusį į ežerą pataikė į žu
vį.

Dr. Watkins tvirtina, kad 
galima dorą žmogų užhip- 
notizuot į kriminalinius žy
gius. Jis pripažįsta, jog mi
nimiems bandymams buvo 
parinkti žmonės, kuriuos 
lengva užhipnotizuoti. Kar
tu dr. Watkins įspėja, kad 
yra tūkstančiai tokių leng
vai užhipnotizuojamų žmo
nių tarp eilinių Amerikos 
gyventojų.

Tam 'tikros rūšies hipno
tizmas yra vartojamas mo
terims prieš gimdymą, taip 
kad jos nejaučia skausmų. 
Kartais hipnotizmu mėgina
ma atitr’aukt žmogų nuo 
blogų papročių. Bet tam rei
kia sąžiningų mokslinių 
hipnotizuotojų. Nežinėliai 
arba apgavikai gali hipno
tizmu pažeist žmogaus pro
tą, valią ir pagadint jam 
nervus. N. M.

Retai kur taip stinga gy
venamųjų namų, kaip Bra
zilijos sostinėje Rio de Ja
neiro, kur per kelis metus 
gyventojų skaičius pakilo 
puse miliono žmonių.



FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

............Parašė Petras Cvirkai ■'■■■ n   ■ >'

(Tąsa)
Čia vėl atsiradęs viršininkas klaus 

žmonos, apie ką kalbėjot, kai jo nebuvo, 
ligi smulkmenų išklausinės, pats vėl vis- 

- ką patvirtins arba paneigs žmonos pasa
kojimus. Meilutei susikrimtus dėl ko, 
nors ašaroms apsipylus, taurusai Dūda 
atsiims žodžius.

Vėliau nuves per visus kambarius, 
prie vaikų lovų, jsikvies į įstaigą, supa
žindins su valdininkais, apie kuriuos iš 
jo taip* pat sužinosite keisčiausių dalykų; 
pačių valdininkų akyse. Jis turėjo vieną 
telegrafistą, kuris pasižymėjo tuo, kad 
bet kuriuo laiku apsiėmė suvalgyti gyvą 
pelę už trisdešimt litų. Visai nesipurte ir 
nuo blakių bei musių, demonstruodamas 
savo stiprius nervus. Kitas valdininkėlis 
vadinosi Marienholcu, kurį Dūda kalbi
no: vasistdastintenfas, trink, briuderlen, 
trink!

Jeigu Dūda svečiams pritrūkdavo ką 
rodyti ir kuo girtis, — nuvesdavo ir prie 
šuns būdos, kuri buvo tuo istoriška, kad 
joje gyveno du metus amtforšteino šuo, 
vokiečių okupacijos laikais.

Po kokios valandos tau galvą įskaudus 
nuo, Dūdos kalbų ir istorijų, nešinosi, 
kur dėtis, nebent lįsti į tą istorišką šuns 
būdą ir iš pamišimo loti. Juo viršininkas 
daugiau kalbės, juo tuščiau ir nykiau da
rysis. Ir pamatysi tu jį visą, kaip stikli
nį: nedidelį, apskritą, atrasi, kad akys, 
nosis, viskas ne toje vietoje, kaip kitų 
žmonių. Tankiais, įvairiai susivarčiu
siais plaukais, vaikų ištampytomis ausi
mis, striukomis rankovėmis, skubria ei- 
sa. Matysi, iš apvalaus, smulkaus veido 
krutančias akis, kiek aptukusias. Rodos, 
jis ten toks paprastas, toks pilkas, tikras 
laukų paukštis — vieversėlis. Teks tau 
palikti tas apskrities miestas, — išnyks 
atminty daugel veidų, bet ta gintarinės 
pypkės kanduko povyzos nosis, nusvilusi, 
ant kurios bekalbant tiško smulkios sei
lės, tas juokingai susiūtas švarkutis, ap
laistytas krupninku, alumi, amžinai 
įstrigs į sąmonę.

Dūda buvo tikras paštas, su telegrafu, 
telefonu ir perlaidomis. Pas jį buvo visos 
apskrities bobų žinios. Niekas nematė jo 
•dirbant įstaigoje. Jis spėjo būti vienu 
kartu visur: — kiekvieną rytą apėjo tei
sėją, burmistrą, kleboną, pienininką, lan
džiojo krautuvės^, vis po pažastimi su 
misingine lazdute. Kur nuėjęs sakyda
vosi neturįs laiko, bet visuomet tūnodavo 
iki tol, kol visko neišpasakodavo. < .

Žiemą jis vilkėjo trurnpus kailinius, 
kurių užpakaly, dievai žino, kuriuo tiks
lu buvo prisiūta uodegėlė, už kurios kle
bonas mėgo sutikęs tampyti, dainuoda
mas:

—Ei, dū-dū-dū, šiaudai be grūdų...
Bet tėvas, šeimos galva — pavyzdin

giausias. Atėjęs į paštą, iš ryto Dūda, 
kiek pažiovavęs, pasisveikinęs su valdi
ninkais, tuojau paskambindavo.žmonai:

— Alio, Meilute, ar tai tu?' A, tu. O 
man pasirodė svetimas balsiuks. Užki- 
mai? Miegi? A? Na, miegok! Pasakyk, 
į kurią pusę atsisukus miegi? Ką? Vėjas? 
U-ta-td! <Vargšę — vėjelis užpūtė ... — 
ir uždainuos: Vai pūtė, pūtė, šiaurės vė
lelis... — Sakiau uždaryk langą. Ką, 
kosti? Leokadija ar Selverijus? Melchi- 
joras?

Padėjęs telefono ragelį, viršininkas 
atsisėsdavo, jeigu neturėdavo už ko 
stvertis, ir visi klausimai su valdininkais 
apsvarstyti, užeidavo noras paskaityti. 
Skaitydavo jis kas kliuvę po ranka, bet 
labiausiai — įvairenybes. Perskaitys 
apie'kokią nors mirties torpedą ir svars
to su valdininkais:

— Ė! torpedą sugalvojo anglai! Į mė
nulį žada skristi. Klausyk, Vaupšai! Jei
gu tau duotų daug pinigų, paleistų į pen
siją su dideliu atlyginimu, ar skristum į 
mėnulį?

Valdininkas nežino, nė ką atsakyti. 
Viršininkas mato, kad nevykęs klausi
mas i? nori pataisyti:

— Būt gerai, kad susisiekimas būtų 
su planetomis. Ot, būtų šposas, kad mes, 
lietuviai, tą pirmi padarytum. Niekas 
negirdėjo čia švilpė ir nušvilpė lietuviai 
lakūnai į mėnulį. Tuojau pasaulis kitaip 
kalbėtų. Manau, būtų per nosį visiems!

Valandėlei praslinkus, viršininkas vėl 
i paimdavo telefono triūbelę:
\ — Alio, Meilute, ar jau atsikėlei? Mei-

lute, teišverda tarnaitė tau tris kiauši- 
niukus... o dukrytėms po vieną. Ką? Tu
ri valgyt. Prisiversk, kad negali. Meilu
te, tau reikia vitaminų. Šimto vitaminų 
per dieną. Sveikata už vis brangiau. Gir
džiu — Kvintilija verkia. Paduok jai 
mano laikrodį.

Bet tuojau pat, kai tik ateidavo dien
raščiai ir jis peržvelgdavo pirmą pusla
pį, vėl stverdavosi telefono:

— Meilute, štai laikraščiuose rašo, 
kad lenkai mums Vilnių nori atiduoti. 
Aš manau, jie tik akis dumia. Na, Mei
lute, jeigu tau atiduotų, ką tu darytum? 
Ai, būt gerai... ai... Ką jie atiduos, 
Meilute —akių dūmimas. Ai, būt gerai, 
kad suplevėsuotų ant Gedimino kalno vė
liava. Mes tuojau — į Vilnių! Agrikoli- 
jų į gimnaziją, Kornelijų — į universite
tą, Kvintilija — į baletą... A, būčiau 
užmiršęs tau pasakyt, kad ilgos sukne
lės vėl madoje, o tu norėjai trumpą siū
dintis...

Viršininkui išbėgus į miestą, atvyku
sioms žmonėms su reikalais ų paštą tek
davo jo ieškoti kur nors prie statomo na
mo, kur, trūkus automobilio' padangai, 
susirinko daug vaikų, tik nieku būdu ne 
pašte.

Taip praslinkdavo jo tarnybinė diena. 
Namie, jeigu iškęsdavo nebėgęs su nau
jienomis pas draugus, po pietų valandą 
prasnūsdavo. Susapnavęs ką tuojau pa- 
pąsakodavo žmonai. Sapnai jo buvo toki 
pat sumaišyti, tikra košeliena: čia jam 
pasirodys koks nors veršis, čia klebonas, 
čia grynai patrijotiškas motyvas — Ge
dimino bokštas.

Atsilankius svečiui, kviesdavo vyres
niąją Leokadiją arba Melchiiorą ir klau
sdavo :

—Pasakyk ponui, kaip -vadinosi Lie
tuvos sostinė?

— Vijinius.
—Na, mažute, o koks tavo didžiausias 

priešas?
— Jankas.
— Matai! — suplodavo Dūda iš pasi

tenkinimo ir tuojau suruošdavo su savo 
vaikų būriu militarišką paradą. Vieną, 
Agrikolijų, laikė ypatingai talentingą, 
nes vaikas, būdamas tik trijų metų, žino
jęs jau randę — ū !

Tektų tau, skaitytojau, pakliūt sve- 
čiuosna pas valdininką ir ką nors neaiš
kiai prasižioti, arba nepavyktų Dūdai 
per dvi minutes sužinoti, iškratyti iki 
paskutinio trupinio tavo asmenybės, — 
nespėtum iš jo namų išeiti, jaw jis pro ki
tas duris, kaip nors šunkeliais, stengsis 
tave aplenkti ir nubėgti, pas draugus su 
telegrama. c

Tačiau tokiais atvejais Dūdą žmona 
nesulaikydavo. Ką išgirdusi kvailutė pa
ti norėjo draugėms papasakoti ir juo
du būtinai tada susikirsdavo:

— Jau tu neiškenti. Ai, vyras! Negal 
iškęst, negal valandėlės namuose pabūti.

-r- Leisk man, aš sužinosiu, kas jis. 
Manau, ar tik ne slaptas mūsų įstaigų vi
zitatorius. Matau kaip jis dairėsi po lova 
ir norėjo į spintą pažvelgt. O gal žiūri 
politinių įsitikinimų?,..

— Negali pabūt bent kartą su vaikais, 
ai tu!...

— Meilute, man valstybiniai reikalai 
rūpi, tauta. O tau kas — išauginai jau
nąją kartą...

Bet žiūrėk, abu neiškenčia — yienas 
į vieną miesto galą, antras — į kitą. Pra
slinkus kiek laiko visas miestas sužinos 
apie naujai atvykusį poną, kuris slaps- 
tąsis, klausinėjąs, ar nieks nekalba prieš 
valdžią. Šimts žino,'dar pripins Dūda is* 
toriją su kažkokiu pakaruokliu ir galų 
gale gausite, kad atvyko ponas, aplankė 
miestą, apžiūrėjo' įstaigas, viršininko 
šuns būdą, nufotografavo rinką, užsirašė 
į knygutę kažką ir dingo. O jei tuo metu 
koks nors laikhaštis praneš kitame žemės 
kampe apie pasikorusį žmogų, kurio as
menybės nepavyko hustatyti — Dūda su
riš, kad tai tas pats ir buvęs. Iš pradžių 
tos neaiškios istorijos įvarydavo daug 
rūpesčių Dūdos kompanijonariis, nes jis 
buvo meisteris visokių mistiškų pasiro
dymų, dingimų, bet ilgainiui visi apsi
prato. Klebonas net neduodavo jam baig
ti savo istorijų, tuojau tverdavo už jo 
kailio uodegėlės ir uždainuodavo: Ei, dū- 
dū-dū... šiaudai be gimdų...

(Bus daugiau)

Saulėtoji Florida - 
Ar Visiems?
Rašo JONAS

(Tąsa)

Kas daugiau? Žiūrinėju' 
Nematyti iškabų. Apsirami
nęs buse atsisėdau. Tėmijų 
keleivius vietas užimant. 
Štai, kitas keistas'inciden
tas. Eilė negrų stovi prie 
buso. Nei vienas neina į vi
dų. Dingtelėjo mintis į gal
vą: negrams uždrausta ei
ti, iki balti nesusėda. Tei
singai, taip ir būta. Kada 
balti susėdo, negrai įėjo. 
Negras turi žinoti, kad jis 
turi įeiti į busą paskutinis, 
kad sėstis į užpakalinių sė
dynių suolą, kad išlipti pa
skutinis laukan, ir, jeigu nė
ra vietos, laukti kito buso. 
Kam čia svarbu, kad negras 
skubi ar pasivėluos?

Negras pildo visus pat
varkymus. Tačiau ar baltas 
žmogus pagalvoja vieną 
mažmožį: ką duos jis neg
rui, kada anas atsisakys to
kias smulkmenas pildyti? 
Aišku, kad negras atsisakys 
jų. Jis rimtai galvoja-ruo- 
šiasi. Ką pasiūlysime į tą 
vietą? Niekas šiandien ne
gali atspėti, kaip brangiai 
negras pirks-mokės už šį 
mažmožį. Laikas rimtai pa
galvoti !

Namie mieste, kaip ir už
miestyje, važiuotė regu
liuojama ta pačia miera: vi
sur negras paskutinis. Neg
ras turi įeiti paskutinis, sė
dėti užpakalinėje sėdynėje, 
išlipti pafekui baltą... Kada 
busas .ar gatvekaris nėra 
užsikimšęs važiuotojais, ne
gras gali liuosai patvarky
mus išpildyt. Kaip tada, jei
gu pilnas busas? Negras 
turi gerai paprakaituoti, iki 
dasikasa į skirtą vietą. To
ki s patvarkymas apsunkina 
abu: baltą ir negrą. Mote
rims dar sunkiau, ypač, ka
da negrė vaikus vežasi ar 
ryšulius. Aišku, kokia padė
tis !

Sodai-parkai mieste neg-

GUŽAS
rams atskiri nuo baltų. Ne
gras pažiūrėti gali, kaip 
baltas smagiai - patogiai 
varteliojasf ant suolų, o ša
lę atsisėsti jam uždrausta. 
Jiems skirtą neva parką 
vieną mačiau. Kad mano 
bendras nebūtų pasakęs, vi
sai nebūčiau pastebėjęs, 
kad parkas. Paprastas miš
kas: nei sėdynės doros, nei 
žmoniško takelio pataisyta 
pereiti. Parkas parkui nely* 
gus. '

Kaip su paslinksminimu
— į judamųjų teatrą įėji
mu? Negrai turi atskirus 
tikietų langelius, įėjimui 
duris, ir vietą sėdėti atski
rai — balkone. Visose pub- 
liškose vietose negrai at
skirti.

Valgyklas negrai turi sa
vas. Baltas klijentas jose 
negaus patarnavimo. Vie
nas mano) kolega įėjo pa
prašyti kavos išsigerti, tai 
atsisakė patarnauti — liepė 
eiti į baltiems skirtas val
gyklas. Stropiai laikosi ir 
biznio “nepaiso” daryti su 
baltais. v

Darbai taikomi negrams 
atskirai, bet išvengti negali
— neekonomiška. Tik neg
rus pastato prie prastesnių 
darbų, o balti stovi prie 
konterių - stalų patarnavi
mo publikai restaurantuose 
ir krautuvėse. Negras ap
valyti, atnešti daiktus lei
džiamas, o ne prie konte- 
riu.

Stalų nuvalyto j as - negres 
kai kur bandžiau užklausti 
apie darbo sąlygas, tai kal
ba atsargiai — mažai. Gal 
įsakyta nekalbėti ? Psychika 
rodo, kad negrai baltų neap
kenčia. Turistus iš šiaurių 
geriau toleruoja, negu vieti
nius. Kodėl? Jie žino, kad 
šiaurrytuose negras yra 
mažiau varžomas, mažiau 
išnaudojamas. Todėl, kad 
čia randasi jiems daugiau

užtarėjų - gynėjų mažumų 
tautos - rasės. Tokia padėtis 
nustato teigiamai negrų 
psychiką linkui turistų, at
važiavusių iš šiaurių.

Kur negras gyvena? Ilgas 
aiškinimas nereikalingas. 
Aišku, kas jau pasakyta, 
kad negras nustumtas į pra
sčiausias lūšnas, į seniau
sias miesto sekei jas-dalis. 
Ta tiesa teko pastebėti vi
sur, kur , buvau — išimčių 
nemačiau. Vargsta visuose 
miestuose be išimčių, lau
kia, ką rytojus atneš. Tikri 
vargo pelės.

DARBAI ‘
Darbai visur pigiau ap

mokami, negu šiaur. mies
tuose. Kalbėjau su dailyde, 
siuvėju ir kitų užsiėmimų 
darbininkais. Kas blogiau
sia, tai darbas gaunamas 
didžiumoje per agentus. A- 
gentas uždyką nepatarnau
ja, paima net pusę algos už 
pirmą savaitę. Daug tokių 
darbų esti, kad antrai sa
vaitei jau patarnavimas ne
reikalingas. Eini vėl pas a- 
gentą — moki pusę algos. 
Agentai taip ir šienaujasi.

Unijų yra,, bet mažai. Ki
ta tik kompanijų naudai 
tarnauja. Siuvėjai sakė dir
bą neva unijos dirbtuvėje, 
bet gauna atlyginimą de
šimčia nuošimčių mažesnį, 
negu yra už tą patį darbą 
mokama šiaurių miestų dar
bininkams. Kodėl?' Ar čia 
pragyvenimas p i g esnis? 
Ne, nieko panašaus. Gy
venimas čia daug, daug 
brangesnis. Darbininkai ne
organizuoti, tai unijų vadai 
gražiai tarpsta darbininkų 
sąskaiton, su bosais ranka 
rankon dirbdami*. Jeigu at
siranda vienas-kitas susi
pratęs darbininkas ir parei
kalauja, kad organizuoti ne- 
unijines dirbtuves tai agen
tas nedaleidžia. Kitais žo
džiais, agentas yra sargas 
neunijinių dirbtuvių. Dasi- 
gyveno darbininkai- iki pa
sibaisėtinos padėties. Kas 
tokią padėtį turėtų taisyti? 
Aišku, darbininkai. •

PRAGYVENIMAS
Kiek pragyvenimas kai-
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nuoja? Vienu žodžiu neįma
noma atsakyti. Smulkmeniš
kai atžymėti irgi imtų daug 
vietos. Todėl, paimsiu tik 
keletą pavyzdžių, aiškumo 
dėlei. Kambarys $10.00 ir 
aukščiau per savaitę. Mais
tas valgykloje kainuos $15.- 
00 ir aukščiau per savaitę. 
Namie valgant gal išeisi pi
giau, bet ne daug. Obuolių 
svaras 12 nuoš. brangiau, 
negu mes mokame; grušių 
svaras 13 nuoš. brangiau, 
morkų ryšelis 1.25 nuoš.» 
brangiau, pieno bonka 1.15 
nuoš. brangiau, ir daug ki
tų. Pora keptų obuolių 29 
centai.

(Bus dausrlau)

PARLEKIA AMBASADO
RIUS Iš MASKVOS

Washington. — Iš Mas
kvos parlekia ir Amerikos 
ambasadorius, gener. Wal
ter Bedell Smithas, girdi, 
“pasitart su savo valdžia.” 
Gal negana Marshallo?

WALLACE NEPEIKIA 
ŽYDŲ KOVŪNŲ

1 Paryžius. — Henry A. 
Wallace nekaltino tų Pale
stinas žydų kovūnų, kurie 
užpuldinėja anglų kariuo
menę ir. policiją. Sako, ta 
žydų kova žadina žmonijos 
sąžinę ir kreipia dėmesį j 
daromas žydų tautai 
skriaudas.

JOKIA PASAKA NĖRA 
PER KVAILA TIEMS 
RAUDONBAUBIAMS

Quebec City. — Kanados 
Quebec’o provincijos prem
jeras Maurice Duplessis nu
šnekėjo, būk sužinojęs, kad 
komunistai, girdi, planavę 
užimti tą provinciją ir tuo 
būdu, esą, paminėti 100 
metų sukaktį nuo Komuni
stų Manifesto paskelbimo...

Jeruzalė. — Bombos, ku
riomis nusižudė du žydai 
kovūnai kalėjime, buvo į- 
neštos jiems neva kaip Grin
džiai. Jiedu buvo anglų nu
smelkti pakart.

f
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si KONCERTAS Hrford’Sukakties Conn.
RENGIA LAISVĖS CHORAS, PAMINĖJIMUI 20 M. SUKAKTIES VEIKIMO LIETUVIŲ MENO 

IR KULTŪROS SRITYJE.

Sekmadienį, Gegužės 4 May | Liet. Am. Piliečių Kliubo Salėje
PRADŽIA 2:30 VAL. DIENĄ 227 LAWRENCE ST.,

GERTRUD. ULINSKAITĖ
SIETYNO CHORO VYRŲ OKTETAS

J. SABALIAUSKAS

Programoj dalyvaus didelis būrys lietuvių iš toli ir arti:
VILIJOS CHORAS, iš Waterbury, Conn, vadovybėje G. Ulinskailčs.
SIETYNO VYRŲ OKTETAS, iš Newark, N. J., vad. J. Simelevičiaus.
JUOZAS SABALIAUSKAS, žymus tenoras, iš Worcester, Mass.
GERTRUDE! ULINSKAITĖ, .pasižymėjus dainininkė, iš Waterbury, Conn.
JOHNNY ROMAN, gabus smuikininkas.

Vietinis LAISVĖS CHORAS, vadovybėje Wilnia Hollis, ruošiasi pasirodyt šiame Koncerte su 
naujom dainom, duos solų, duetų ir VYRŲ GRUPĖ sudainuos gražias dainas.

Įžahga $1.00. Vaikams 50c, (su taksais). Užkviečia Rengėjai.
>OCXXXXXXXXXXXOC
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Veteranai Prefertlo- 
jami Valdžios 
Įstaigose

Suv. Valstijų Civil Ser
vice Commission, pagal Ve
teran’s Preference Act of 
1944, duoda veteranams pir
menybę valdžios įstaigų 
darbuose.

Franklin D. Roosevelt, a- 
pi budindamas šį patvarky
mą, pasakė: “pagal mano 
manymą, federalė valdžia, 
kuri samdo darbininkus, tu
rėtų duoti kitiems pavyz
dį, ir užtikrinti grįžtan
tiems veteranamas, kad jie 
gaus pirmenybę valdžios 
darbų įstaigose. Tai yra ne
įmanomas dalykas, išrauti 
milijonus jaunų vyrų iš 
normalaus gyvenimo vėžių 
tam, kad savo šalį apginti, 
ir vėliau nepadėti jiems su
rasti tinkamos tarnybos.”

Paskyrimai federates val
džios darbams yra padary
ti iš vardų sąrašų, kurie 
sėkmingai išlaikė kvotimus 
tam tikram darbui. Vetera

nas, kuris nori gauti val
džios tarnybą, turi atatikti 
minimumo reikalavimams, 
kad prieiti prie kvotimų. 
“Preference points”, pridėti 
prie kvotimų laipsnių, suda
ro pirmenybę ir vardas ta
da yrą įrašytas į sąrašą.

Visi, kurie paduoda pra
šymus darbams, sprendžia- 
gi pagal 100 laipsnių skalę. 
Tie kurie gauna 70 laipsnių 
arba aukščiau už kvotimus 
(priskyrus Veteran’s Prefe
rence points), gali būti pa
skirti tarnyboms. Sužeisti 

! veteranai (kurie turi būti 
parinkti Veteranų Adminis
tracijos, Karo Department©, 
arba Viešosios Sveikatos 
skyriaus) gali pridėti 10 
laipsnių prie savo kvotimų 
laipsnių. Pavardės tų, kurie 
gavo 70 laipsnių arba auk
ščiau už kvotimus įrašytos 
į pirmųjų eiles, ir jiems tar
nybos greičiau paskirtos ne
gu kitiems.

Nesužeistas v e t eranas 
gauna 5 pirmenybės punk
tus, bet jo vardas neįrašo
mas į pirmųjų eiles.

Laikas, praleistas šalies 
ginkluotose jėgose, yra pri- 
skaitytas kaipo patyrimas 
valdiškam darbui.

Veteranams neprivaloma 
prisilaikyti amžiaus, ūgio, 
svorio ir fizinių reikalavi
mu, v

Jų taipgi neliečia parū- ■ 
pinimas, kad tik vienas ' 
šeimos narys gali dirbti 
valdžios įstaigose.

Po gegužės 1 d. bus gali
ma gauti knygutę su pilno
mis informacijomis apie 

, pirmenybes veteranam. Rei
kia pasiųsti laišką į United 
States Civil Service Com
mission, Washington, D. C.

FLIS.

Žinios iš Lietuvos
riuose dalyvavo teatrų artistai 
ir meno saviveiklos kolekty
vai.

Linininkystes Draugijos Seklu 
Fondas

PANEVĖŽYS. — Praeitais 
metais apskrities linų augin
tojai gavo per kocperacmę 
draugiją pasiskolinti daug 
sėklų. Dabar paskola visiškai 
sugrąžinta — Į draugijos san
dėlį atgabenta daugiau kaip 
20 tonų sėklinės medžiagos. 
Iš šio fondo šįmet vėl bus su
teikta pagalba valstiečiams li
nų augintojams.

paminėta
Diena Pa

kariame

Tarptautine Moterų Diena 
Tarybų Lietuvoje

Kovo 8 respublikos dirban
tieji iškilmingai atšventė 
Tarptautinę Moterų Dieną. 
Miestuose, valsčiuose ir kai
muose, Įmonėse ir Įstaigose 
vyko iškilmingi susirinkimai. 
Kauno universitete platų pra
nešimą apie didžiąsias teises, 
suteiktas moteriai Tarybų ša
lyje, padarė dėstytoja drg. ši- 
linaitė. “Raudonosios Vėlia
vos” avalynės fabrike per su
sirinkimą buvo perskaitytas 
Įmonės direktoriaus Įsakymas 
apie stachonovininkių ir spar
tuolių premijavimą.

Iškilmingai buvo 
Tarptautinė Moterų 
nevėžyje. Posėdis,
dalyvavo partinis ir tarybinis 
aktyvas, Įžymiosios miesto 
moterys, Įvyko dramos teatre. 
Pranešimą “Apie Tarptautinę 
Moterų Dieną” padarė But
kienė. Ji papasakojo apie ta
rybines moteris, kuriančias 
drauge su vyrais komunizmą, 
apie narsiąsias mūsų, šalies 
dukras, apgaubusias save šlo
ve Didžiojo Tėvynės karo 
frontuose, apie pirmūnes tai
kios statybos darbe.

Kovo aštuntosios išvakarė
se Tarybų Lietuvos sostinės 
vykdomajame komitete įvyko 
dovanų įteikimas daugiavai
kėms ir vienišoms motinoms. 
Jas^gavo apie 40 moterų, jų 
tarpe motina didvyrė Monika 
Pervenienė, daugiavaikė mo
tina Aukštuolienė ir kitos.

Raudonojo Kryžiaus šefa- 
vimo komisija, vadovaujant 
pirmininkei Taleckicnci, ap
lankė didesniąsias Vilniaus li
gonines, pasveikino gimdyves 
Moterų Dienos proga ir Įtei
kė joms dovanų — kūdikių 
kraitelius. Apdovanotųjų tar
pe — darbininkė žigeviČiene, 
sulaukusi šiomis dienomis šeš
tojo vaiko.

Daugelyje vietų Įvyko pa
silinksminimai, koncertai, ku-

Konferencija, Skirta Lietuviš
kai Knygai

UKMERGĖ. — Mokslinę 
konferenciją, skirtą lietuviš
kosios spausdintos knygos 400 
metų sukakčiai, surengė vietos 
mergaičių ir berniukų gimna
zijos literatūros mėgėjų būre
liai. Dėstytojai ir vyresniųjų 
klasių mokiniai skaitė eilę re
feratų : “Mažvydo raštų po
būdis,” “Lietuviškosios knygos 
evoliucijos kelias” ir 1.1. Minė
jimas baigtas menine dalimi.

' kybė pripažinta gera.
Speciali brigada patikrino 

sėklinės medžiagos tinkamu
mą. Tarybinis ūkis aprūpintas 
aukštos kokybės sėklomis vi
sam pasėlių plotui.

Darbo arkliai gerame kūno 
stovyje, jiems paruoštas kon
centruotas pašaras vjsam pa
vasariui.

Į tarybinį ūkį atvežti dega
lai ir tepalai, kurių užteks vi
sai sėjos kampanijai.

Palyginti su praeitais me
tais tarybinio ūkio pasėlių plo
tai šįmet padidės 30 nuoš. 
Vykdydamas istorinį VKP(b) 
CK Plenumo nutarimą, tarybi
nio ūkio kolektyvas nutarė žy
miai pagerinti žemės apdirbi
mą ir kovoti dėl gausaus javų 
derliaus.

j e. 
k ė 
jos

PAKTO BY MUTCH I

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker
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Nubausti Socialistinio Teisin
gumo Laužytojai

VILNIUS. — Lietuvos TSR 
Aukščiausiasis Teismas nagri
nėjo Ukmergėje bylą, kurioje 
buvęs Ukmergės apskrities 
vykdomojo komiteto pirminin
kas česnuitis, buvęs apskri
ties vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas Tcsli- 
nas ir buvęs apskrities miško 
pramonės ūkio darbininku ap
rūpinimo skyriaus viršininkas 
Barganas buvo kaltinami gru
biu tarybinių Įstatymų laužy
mu, vargingųjų valstiečių 
skriaudimu, vartojimu prie
vartos ir grąsinimų priemonių.

Aukščiausiasis Teismas, iš
klausęs liudininkų parodymų, 
kaltinamuosius pripažino kal
tais ir nuteisė Barganą 10 me
tų, Česnuitį — 5 metams ir 
Tesliną — 3 metams laisvės 
atėmimo.

Operos ir Baleto Teatras 
Vilniuje

VILNIUS. — Kovo 11 d. 
buvo atidaryti1 LTSR Operos 
ir Baleto teatro rūmai Vilniu- 

Į pirmąjį ■'spektaklį atsiian- 
Lietuvos Komunistų Parti- 
Centro Komiteto ir Tary- 

Lietuvos vyriausybės vado
vaujantieji žmonės, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
1-sios sesijos dalyviai, Tarybi
nės Armijos generolai ir kari
ninkai ir gausus skaičius Vil
niaus Įmonių, Įstaigų, mokyk
lų atstovų.

Prieš spektakliui praside
dant, žodį atidarymo proga 
tarė Meno Reikalų Valdybos 
viršininkas Banaitis. Po to bu
vo pastatyta Čaikovskio 3 
veiksmų opera “Pikų dama.” 
Pagrindines roles atliko: Ger
mano — liaudies artistas Kip
ras Petrauskas, Lizos — V. 
Dagelytė, Jeleckio — nusipel
nęs artistas Mažeika, Tomskip 
— nusipelnęs artistas A. So
deika ir kt.

Po spektaklio atvykusioje Į 
Vilnių Dperos ir Baleto teatro 
pasveikinti Į sceną išėjo Vil
niaus Dramos teatro, Rusų 
Dramos teatro, Filharmonijos, 
Liaudies ansamblio, muzikos 
mokyklos atstovai. Buvo įteik
ti sveikinimo raštai bei gėlės.

RONKONKOMA 
8834

580 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y. x 
Tel. EVergreen 8-9770

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Tikrinama Pasirengimo Pa
vasariui Kokybe

ŠIAULIAI. — Pakruojaus 
tarybinis ūkis — vienas stam
biausiųjų ūkių Šiaulių apskri
tyje. Siekdami pakelti grūdi
nių kultūrų derlingumą, trak
torininkai, agronomai tikrina 
dabar tarybinio ūkio pasiren
gimo sėjai kokybę.

Centrinėje sodyboje buvo 
išmėginti pirmieji atremontuo
tieji traktoriai. Remonto ko-

Penkmetinė Norma—per 
Trejus Metuž '

KLAIPĖDA. — Kai paklau
si ką nors - “Gulbės’*1 audyklo
je kas šauniausia spartuolė, 
visi atsakys:

— Audėja Ona Zostartaitė.
Kaip ir kitos audėjos, jau

nuolė Zostartaitė • atvyko į 
Klaipėdą, nemokėdama jokio 
amato. “Gulbės” fabrike .ji
nai pasiprašė leisti mokytis 
audėjos amato. Po kelių savai
čių Onutė savarankiškai išau-

TELEPHONE
8TAGG 2-5043

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

MATTHEW P. BALLAS <
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
ĄLiūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai ’

660 GRAND ŠT. BROOKLYN, N. Y

1111^^

Tamstos. Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų /ir kojų tirpimo, šalčid ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma’ sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyt ne jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
Šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli i vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 666, NEWARK, N. i.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARk KIEKVIENA ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

ii ■ m , T|r

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir 
sudarąu

ir Stone Avė.
Broadway Line

kalui esant ir» 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 'Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIS PIANO 
TUNERIS

• Perbūdavo ja pianus iš di
desnių į mažesnius, .Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET 
O^ONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Telefonas EV. 4-869d

dė pirmą rankšluostį.
Gabi jaunuolė greitu laiku 

jau sėkmingai dirbo prie au
dimo staklių. Onutė pradėjo 
aptarnauti dvejas, o vėliau 
trejas ir ketvertas stakles. Ir 
nė vienos nesustojo nė*minu
tei : Ona Zostartaitė pavyz
dingai prižiūri savo stakles, 
ateina pusvalandžiu anksčiau, 
tepa, tvarko jas, atmintinai 
pažįsta visas jų “ligas,” grei
tai pati ištaiso mažesnius su
trikimus. Jauna audėja prie 
ketvertų staklių viršija 66% 
išdirbimo normas prie kiek
vienų staklių.

Per 1946 metus Ona Zos
tartaitė Įvykdė savo metinę .iš
dirbio normą 160 nuo$. Per 
antruosius .penkmečio metus 
jauna audėja pasiryžusi už
baigti dvi metines normas/ o 
1948 metais—visą savo penk- 
metinę normą.

Panevėžio Tekstilininkai 
Įsijungia j Lenktynes

PANEVĖŽYS. — “Nevėžio” 
fabriko darbininkai ir inžinie
riniai - technikiniai darbuoto
jai įsijungė į lenktynes . dėl 
metinio gamybos plano Įvyk
dymo iki Spalio revoliucijpS 
30-jų sukaktuvių.

Lenktynių iniciatorės fabri
ke yrą audėjos Ignatavičiūtė 
ir Ambrazevičiene. Jos įvykdo 
gamybines užduotis 110 — 
120 nuoš. Iki pusantros nor
mos per pamainą atlieką ver
pimo ceche Tubienė, Barzie- 
nė ir Aulinskas. ' v

Lenktynėse . dalyvauja ir 
montažninkai. Jie nutarė prieš 
terminą perduoti eksploataci
jon trečią self aktorių, keturis 
elektros motorus įr kelerias 
audimo stakles. Sumontavus 
šiuos Įrengimus, audinių pro
dukcija žymiai padidės.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškoma Vinco Jaruševičiaus, 

kadaise gyveno Brooklyn, N. Y. Jis 
yra sūnus Jono Jaruševičiaus, kuris 
mirė 1926 m. Taipgi pajieškau Kon
stancijos Kreivėnienės (Juozo Jaru
ševičiaus duktė, kuri pirm ytpsivecli- 
mo gyveno Brooklyne). Jų jieško 
puseserė Marė Čižauskienė ir Domi
ninkas Čižauskas. Rašykite sekamu 
antrašu: Geo. Chesnas, 269 Wilson 
St., Waterbary, Conn., ar skambin
kite 5-5083.|

PRANEŠIMAS
BERGEN COUNTY, N. J.
Suvienyta May Day Komisija, 

Bergen County ruošia masinį susi
rinkimą, įvykstantį geg. 1 d., vaka
ro. Sokol Hall, 129 — 70th St., Gut
tenberg, N. J. Bus rodoma Sovietų 
filmą “The Turning Point/’ taipgi 
išgirsite žymius kalbėtojus, šis su
sirinkimas bus vienas iš didžiausių 
šioj apylinkėj, tad kviečiamo vieti
nius ir iš Uoliau dalyvauti. Įžanga 
60c. Bilietus galima nusipirkti prie 
durų. —Kom. (97-98)

t PHILADELPHIA, PA.
’ Dėlei įvykusio bankieto, surengto 
LDS 5 kp., 20 d. balandžio, Vei
kiančio Kom. susirinkimas neįvyko. 
Tad šaukiame kitą susirinkimą, ba
landžio 29 d., 7 v. v. Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave. Visi delegatai 
nepamirškite dalyvauti, nes negali, 
ma toliati laukt neapsvarsčius tam 
tikrus klausimus, kuriuos jau laikas 
pradėt vykdint gyveniman. — P. 
Puodis, sekr. (97-98)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 961 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 32 Ten Eyck Street. Borough .of 
Brooklyn? County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KAPISKAS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9474 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 118 St. Nicholas Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
orr the premises.

• ANGIE GARONE

! ■ W " — ■> 1 ■—t     —■ •

CHARLES J. ROMAN
(RAM.ANĄŲS.KAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Rose Eston, 36 m., newyor- 
kietė, susižeidė^iššokus ar iš
kritus iš savo apartmento nuo 
5-to aukšto.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3090 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 •of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1243 Surf Avenue, Borough (of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLEN GALIS (R)

Brooklyn© legijonieriai skel
bia American Legion Savaitę 
gegužės 4-10. Siekia gauti 
100,000 naujų narių.

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką paUr'na- 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. ’Mūsų pa
tarnavimu * ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA 

Telefonas Poplar 4110

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus j

Darome ir Pritaikome Akinins i

Drs. Stenger & Stenger i
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST.
-MBU»ft^r***‘«**a**'A**M***^*ww*AA**'***

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 467 'has been issued to the .undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control L^w 
at 138 Bridge St., Borough of Brooklyn* 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAFALDA STANZ1ONE (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 669 has been issued to the undersigned 
to sell beer and. wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control L*w 
at 8880 ■— 17th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. s.

SILVIO D’ANDREA (R)

NOTICE is hereby given that License b(o., 
GB 13415 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of* 
the Alcoholic >Beverage Control Law at 
7824 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH WEINGAST
' (Colonial Dairy)

a ---------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13339 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 .of 
the Alcoholic Beverąge Control law at 
1477 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARMINE MILO

NOTICE is hereby given that IJcense No. 
GB 13624 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1197 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consutned off the premises.

ALBERT M. FARRAYE
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Komitetas Dar Turime

Pilnėtuos Anglijos 
Įstaigą New Yorke

Už Prisilaikymą Įstatymų ir Gyventojų 
Valios Briedžius Meta iš Namų

Išbandys Žodžio 
Testamenta

Šio pirmadienio prievakarį, 
balandžio 28-tą, nuo 4 iki 6 
vai., .šaukiamas masinis pi- 
kietas prie Anglijos įstaigos 
British Information Service, 
620 Fifth Ave., New Yorke, 
protestui prieš Anglijos veiks
mus Palestinoje.

Demonstraciją skelbia Ame
rikos žydų Darbo Taryba ir 
žydų Liaudies Broliškas Ordi
nas, dalis didžiosios Amerikos 
darbininkų pašaipinės, IWO

Policija areštavo Arthur 
Banks, 38 m., kaltinant, kad 
jo prekinėje valtyje radę daik
tų, kurie buvę išvogti nuo do
kų pastaruoju laiku. Banks 
sakėsi nežinąs, kas ir dėl ko j^bai 
sukrovė į jo valtį tuos taria- i<artais 
mus vogtus daiktus. ,

Praeitą pirmadienį vykau 
su reikalu pas Klemensą ir 
Beatrice Briedžius. Pas juos 
niekad pirmiau nebuvo tekę 
būti, tad vos negrįžau namo 
neatradus jų. Ne dėl „to, kad 
jie gyventų kokiame užkam
pyje. Ne. Jie gyvena-dirba 
viename tokių namų ant 12th 
Avė., kurių išlaukis atrodo į 
šventnamio, o prieangis į ko
kią puošnią užeigą. Iš lauko 
numerio nematyti. O į vidų 
atidarius duris pamačiau di
delį kambarį, tarsi salę, pilną 
žmonių. Vieni būriu sustoję 
ratu, kiti pašaliais grupėmis, 
dar kiti poromis susikabinę 
aplink špaciruoja. Visa kas 

panašu į Aido Choro 
perstatomų operečių 

tik žmonės nepažista-

Vaikai “Maršuos” su 
Tėvais Gegužinės Para 
de, Ketvirtadienį

Didesnieji vaikai, be abejo, 
maršuos gegužinėje visokiais 
būdais: vieni atskiruose savo 
organizacijų būriuose, kiti su 
tėvais. Bet yra ir tokių, kurių 
žingsniukai dar permaži, jie

scenas, 
i mi.

Tačiau tai būta ne Aido vai
dinama scena, nors joje buvo 
ir Briedienė, aidietė. Čia būta 

i nepaprasto viso didžiojo na- 
j mo susirinkimo kaip tiktai 
• Briedžių darbo ir buto klau- 
■simu. Gerai, kad jie mane pa- 
i matė ir pasigavo, kadangi ir 
, bute neradus jų tikriausia pa- 
Į manyčiau, kad netikrą antra
šą gavau ir paklydau.

čia buvo susirinkęs didelis 
būrys to namo rendauninkų,visą laiką turėtų risčia bėgti. (o tcfį csama bene apje

O jie ne mažesni parado en
tuziastai už vyresnius broliu
kus! ir sesutes.

Kad jiems nereikėtų atsi- , 
likti nuo parado ir jų moti- ' 
noms su jais, suplanuota pa-: įY
radę turėti vaikų vežimėlių 
pulkus, karuselių, atvirų sunk
vežimių ir automobilių, varto
ti juos vaikams nuo 3 iki 7 

‘ metu amžiaus.
Brooklyniečiai jau turi dvi 

karuseles, kuyiose talpinsią 50 
vaikų ir tris sunkvežimi 
ko, ruošia daugiau. ' 
Žiūkai šį kartą nebus apleisti. 
O mažiesiems paradai juk yra 
pats džiaugsmingiausias 
ėmimas.

Paštas Praneša

Pirmadienis, Baland. 28, 1947 

NE BILE KAS GALĖS TEN 
GYVENTI

Metropolitan Life Insurance 
Co. prašė miestą vos budžeto 
tarybos leidimo pakelti ven
das dviejuose gyvenamų namų 
projektuose, Riverton ir Stuy- 
vesant Town. Nori pakelti Ri
verton nuo $12.50 iki $14 per 
kambarį mėnesiui, o Stuyves- 
ant Town nuo $14 iki $17.

Praeitą penktadienį Įčiepy- 
ta nuo rauplių dar apie 210,- 
000, viso nuo pradžios kam-

Ipanijos, balandžio 5-tą, iki 
šeštadienio 5,265,000. Miesto 
sveikatos komisionierius pasi
tenkinęs, epidemijos išvengta 
beveik “stebuklingai,” sakoj 
jis. Atsižvelgiant Į mūsų mies
to didumą ir ankštumoje gy
venimą, miestas galėjo tapti I 
viena didele ligonine, su “mi- 
lionais dolerių” nuostolių, sa
ko daktaras. Gi žmonėms ko- < 
operuojant ligą suvąldyti lig 
šiol buvo išleista tik apie 
$500,000. O susirigimų iš apsi- 
krėtimų New Yorke kol kas 
žinoma tik'12, mirimai 2.

Ar naujų susirigimų pavojus 
visiškai praėjęs, dar nežinia, 
kadangi rauplės kartais ga
linčios užtrukti net 21 dieną į prie 44th St., New Yorke, su- 
nuo užsikrėtimo iki pradėjimo i krėsti 10 keleivių. Viena mo- 
veikti. 'teris nuvežta į ligoninę.

Lietuviškų lapelių, šaukian
čių i gegužinę;

Gegužines (May Day) guzi- 
kučių;

Angliškų, gegužinės istori
ją aprašančių, knygelių po 
10c.

Angliškų, gegužinės ir abel- 
nai darbininkų reikalais, kny
gelių po 5c.

Angliško darbininkų laik
raščio The Worker gegužines 
laidos po 10c.

Lapeliai ir literatūra turi 
būti paskleisti' tarp- žmonių 
dabar.

Guzikučiai irgi geriau 
skleisti iš anksto, nes tai 
deda garsinti gegužinę,
čiau likusius pardavinėsime ir 
parade,

Viskas gaunama komiteto 
patalpose, 419 Lorimer St.

Brooklyne palikimų teismui 
Įteiktas ypatingas, nepriimtas 
vartoti, žodžio testamentas, 
Japonijos belaisvėje mirusio 
Stanley Kapp testamentas.

Du kariškiai, kurie sakosi 
buvę mirusiojo draugais ir sy
kiu su juo patekę į belaisvę, 
po priesaika liudijo, kad 
Kapp pareiškęs, jog jis apgai
laująs seniau nepadaręs tes
tamento ir kad jis, jei galėtų 
viską paliktų motinai, nieko 
tėvui1. Tas liūdymas ir įteiktas 
teisėjui, kaipo mirusiojo . tes
tamentas.

Ką padarys teisėjas, dar nė
ra žinios. Civilinių nuotikiuo- 
se nerašytų, formaliai nepasi
rašytų ir notaro n epai i ūdytų 
testamentų nepriima.

Rendauninkų Tarybos na
rės norėjo žinoti, gal galėtų 
Briedžius ginti per OPA, kai
po eilinius rendauninkus. Uni
jos viršininkas sakė, kad jie, 
kaipo darbininkai, nepaeiną 
po rendauninkų įstatymu, kad 
su atleidimu iš darbo pasinai
kina ir teisė gauti butą, kuris 
duodamas darbininkui kaipo 
dalis mok esti es.

Tuo tarpu unija veikia per 
darbo departmentą. Unijos 
viršininkas tikėjosi, kad byla 
turėtų būti laimėta, kad turė
tų priteisti sugrąžinti1 Brie
džiui darbą su atmokesčiu už 
nedirbtą laiką (back pay). 
Bet tas dar neatsakė Briedžių 
šeimos klausimo, kur eisime iš 
čia dabar?

Nenuleisdamos rankų, ta
čiau, ir Rendauninkų Tarybos 
narės dar bandys ieškoti bū
dų, ar galėtų ir jos kaip nors 
pagelbėti'. Grupe rendaunin
kų, to namo gyventojų, susira
šė į liuosnorių komitetą, kuris- 
tarsis su susiedijos taryba/ su 
jos advokatu, o gal dar ir su 
unija, kad bendrai veikti.

Iš Kur Prasidėjo 
Nesutikimas?

Neseniai atėjęs naujas savi
ninkas norėjo prieš gyvento
jus panaudoti visokius sky- 
mus netiesioginiai pakelti ven
das, padidinti sau pelnus, o 
pats išlikti baltas- nekaltas.

Norintiems pataisų ar per-

Leland Stowe Kalba 
Per Radiją Tiktai 
Trečiadieniais

CIO

pa- 
pa- 
Ta-

šešių savaičių, amžiaus kū 
dikis rastas uždusęs Vygėj na
mie, 1209 Church Ave., Brook
lyne, motinai miegant. Polici
ja pradėjo tyrinėjimą, 
d an gi prieš porą savaičių 
ji at s k ū d i k i s ii’ jo m oti n a 
vo rasti pridusę gasu.

ka- 
tas 
bu-

Dviem autobusam susidūrus

Neturime, Bet Prašome
Turinčius, galinčius vairuoti 

mašinas prašome panaudoti ir 
jas maršavimui tų, kurių svei
kata ar amžius neleidžia mar
šu oti.

Mašinas reikia užregistruoti 
iš anksto, kad negalintieji 
maršuoti žinotų, jog bus kuo 
važiuoti. Taipgi komitetas tu
rėsime gauti iš anksto specia- 
les kortas, be kurių neleis pa
rade važiuoti.

Ir prašome aukų plakatų ir 
kitoms gegužinei pasiruošimo 
lėšoms. Tikimės, jog jūs ne
norėtumėt, kad jūsų pačių iš
rinkti gegužinei priruošti, 
daugiausia darbo padėję žmo
nės — patys padengtų ir lė
šas, tai dėl to primename, kad 
lėšų susidarė.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEE^ & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergrden 4-8174
apartmentų?). Jie svarstė, kas 
dabar daryti. Briedžiui, kurį 

į jie laiko geru namo reikalų 
į vedėju, namo savininkas įsa- 
i kė su 30-ta šio mėnesio išeiti 

__ ___  „* iš buto arba su
maršalo pagalba ant gatvės 
išmėtys.

čia buvo atvykęs ir CIO 
unijos atstovas, Mr. Loracco. 
Gyventojai išklausė jo prane- 

jšimo, statė daugybę klausimų, 
limitus. leš- ; Didelė didžiuma jų, apie 95 
TaijU, ma-;ar 99 nuošimčiai, kaip kalbė

jusieji mitinge išsireiškė, pa
sirašę peticijas, užstodami 
Briedžius. Bet, sakoma, kad 
esamieji Įstatymai vistiek ne
apsaugo jo darbo, o kas svar
biausia, buto. Darbų jie 
gali gauti, bet buto ne.

Iškilus diskusijoms, čia 
sirado gyventojos (ar gal 
ėjusios viešniomis pas gyven
tojus) vietinės susiedijos Ren
dauninkų Tarybos 
Diskusijose ir jos 
balso kalbėti ir 
klausti klausimų, 
pirmu kartu joms 
girsti bylą, kur namo vedėjas 
metamas iš darbo ir buto lauk 
už pildymą gyventojų valios 
ir pirmame jos tokiame susi
rinkime, kur gyventojai' susi
rinko už namo vedėją, ne 
prieš jį.

vaka-

užsi-

dar

maliavoti kambarius, jis KAp- y 
davęs tartis su namo ved ė j u,\ /j,
o tam Įsakęs reikalauti, kad 
bent pusę lėšų damokėtų. 
Briedis kasęs pakaušį, kas da
ryti, bet vis dar manęs kaip 
nors taikytis.

Dar pirm balandžio 1-mos 
sąvininkas norėjęs “taisyti” 
pečių, kad nereikėtų daugiąu 
kurti. Bet Briedis p am a 
gyventojams bus per šalta,

uaugKĮu i 
įtė, kad I šorių,

Pranešime Laisvei apie 
United Electrical, Radio’ & 
Machine Workers radijo pro
gramą buvome klaidingai in
formuoti apie laiką ir nebuvo 
pasakyta dienos. Dabar tikrai 
sužinojome, kad tos unijos 
programos Įvyksta:

Tiktai trečiadienių
rais (WedJ ir ne 7:30, bet 
9:30, Mutual ryšiais. New 

orke tos firmos stotis yra ga- 
.ingiausia iš visų, WMCA —• 
570 ant jūsų radijo, girdima 
toli užmiestyje.

UE yra pirmoji uniją,' Įve
dusi nuosavą radijo laiką nuo 
vieno vandenyno ligi kito, vi
soje šalyje. Ir tai- bus pirma 

į stotis turinti tiek daug “spon-
,” 600,000 tos unijos na

rių. Be abejo, ji turės labai

SUSIRINKIMAI Juozo Lugausko

kad tada nutraukti šilumą bus daug klausytojų .del to, kdd

Brooklyno pašto viršininkas 
Edward J. Quigley praneša, 
kad jis turi iš karo depart- 
mento žinią, jog nuo gegužės 
1-mos nebereikės nuo užjū
riuose esančių kariškių parei
kalavimo; kad jiems pasiųsti 
pundelių. Nebebus nei ribavi- 
mo, kiek siųsti, bile tik jie tai
komi gavėjų asmeniškam var
tojimui1.

Dydis pasilieka ne daugiau 
70 svarų ir ne didesnis 100 
colių pundelio ilgį ir storį su
ėmus kartu.

at- 
už-

dvi narės, 
pasiprašė 

gyventojus 
Jos sakė, 

tenka už-

Teatras ir Balius
RENGIA LDS 50 KUOPA, SO. BROOKLYN

3-jų Veiksmų Tragiška Komedija

“MIKŠIU SVAJONES”

t

SUVAIDINS ARTISTŲ GRUPĖ Iš 
BRIDGEPORT, CONN.

GEG. 4 MAY
Labor Party Hall

4714—5th Avenue, South Brooklyn, N. Y.
(tarpe 47th ir 48th Sts.)

PO VAIDINIMO BUS ŠOKIAI
Gros GEO. KAZAKEVIČIAUS Orkestrą

Durys atdaros 3:30 P. M. Vaidinimas nuo 5 vai.
, vakare. Įžanga 60c (taksai įskaityti). * > 1

prieš Įstatymus, bandęs per
kalbėti savininką, čia jau ir 
apsipyko. Vis vien savininkas 
pasišaukęs mechaniką. Bet ir 
mechanikas, kaip ir namo ve
dėjas, unijistas, pataręs, kad 
geriau palaukt? dar keletą sa
vaičių ir išėjęs, darbo neėmęs.

Tada namo savininkas vis- 
tiek įsakęs sulaikyti šilumą. 
To Briedžiui jau buvo per
daug. Jis pirma nuėjęs ir pa
sakęs gyventojams, kad nuo 
šio laiko negausite šilumos, 
man taip Įsakyta. Tie pas sa
vininką. Sujudimas. Savinin
kas pas Briedį. Girdi, kam tu 
pasakei, kad aš taip liepiau. 
Po to jau atėjo išmetimo iš 
darbo ir buto įsakymas. Sekė 
rendauninkų peticijos- ir šis 
mitingas.

Taigi, už prisilaikymą įsta
tymų, už įtikimą veik visiems 
namo gyventojams prieš vieną 
savininką, Briedžiai1 stovi ant 
slenksčio iŠ darbo ir iš namų. 
Ką darys teismas, tas. mena
masis įstatymų sargas, teks 
palaukti ir pamatyti.

MIRĖ
Anthony Sakalauskas, gyve

no 245 Grove St., Brooklyn, 
N. ,Y., mirė balandžio 25 d., 
Kings County' ligoninėje. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks balandžio 29 d., 10 vai. 
ryto, Šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, tris dukteris ir tris 
anūkus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

New Yorko miestas takėais 
ant pirkinių (sales tax) surin
kęs $97,084,474 nuo liepos 1, 
1946 m. iki balandžio 23, 1947 
m. Dar apie 5 milijonai atei
sią iš užvilkusių ir biznio įstai
gų, kurios 
nėšiai. . /

moka kas 3 me-

tai darbo žmonių programa ir 
taip pat dėl toy kad jos ko
mentatoriumi yra paskilbęs 
komentatorius Leland Stove, 
Pulitzert Prizo laimėtojas, pa
sauliniai- garsus laikraštinin
kas, autorius ir prakalbinin- 
kas. , ,

Pirmoji tokia programa įvy
ko 23-čią, bet daugelis iš mū
sų negalėjome ja pasinaudoti 
dėl netikslios informacijos.

EAST NEW YORK- 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. susi
rinkimai įvyks ateinantį trečiadienį, 
balandžio 30 d., 8 v. v. Pas dd. Mi
sevičius, 115 Montauk Ave., Brook- 
lyne. Malonėkite susirinkti, nes tu
rime aptarti labai svarbius dalykus, 
kaip* dr. Kaškiaučiaus paskaita svei
katos klausime ir raportai iš mūsų 
praėjusių didžiųjų suvažiavimų. — 
M. Klimas. (98-99)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Restauracija su *65 so

tų. Turime leidimą' pardavinėti alų 
ir vyną (License to sell Beer and 
Wino). Jeiga $2700 iki $3000 į mė
nesį. Renda $90. 5 metų lease. Kai
na $6500. Dabartinis savininkas, nori 
pasiliuosuoti nuo biznio, nes išlaikė 
20 metų. Kreipkitės į Real Estate 
Gage], 335 Milford St., Brooklyn, 
N. Y. AP, 7-6430. (95-100)

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
Brooklyn, N. Y.426 South 5th St., 

r

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas 
patogu ir malonu.

Kiek vieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

parių, vestuvių. Z
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame geniom kainom.

LITUANICA SQUARE

Parsiduoda
- WOODSIDE

2 Seimu Namas
Pirmų lubų rūmai neužimti.

70-59-—45th Ave., Woodside, N. Y.
11 kambarių ir 2 Sun Porches. 
Gerai ištaisytas skiepas, garo ši
luma, automatiškas pečius.

Kaina $12,950.
Galima apžiūrėti šeštadieniais 

ir sekmadieniais. Kreipkitės aukš
čiau paduotu antrašu.

(95-100)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALES dėl Balių, Koncertų, Bnnkletų, 
Veatuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais. 
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos - Prieinamos 

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGūNAS j 
. 284 Scholes Street

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

Wm' SKUODIS
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius^ 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y,

MIKE LEIPUS
324 Devoe Street

1 A

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergre^n 4 8008 3

_____ _____ ’ ■ i n

RESTAURANT
/ Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS )
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
I ATDARA DIENĄ JR JfAKTĮ 7 DIENAS SAVAITftJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-0612

BULOVĄ!

lig Įm
MAN 

. u . $24zs

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

17 į*wab . . . I247S

CAMMIDGi

MATRK3

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




