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Labai toli pietų Afrikoje 
žmonės atrado liekanas, ku
rios labai panašios i žmogų, 
bet dar labiau panašesnės į 

. beždžionę. Tasai sutvėrimas 
gyvenęs kada nors prieš 800,- 
000 metų.

Dabar susiorganizavo Ame
rikos mokslininkų ekspedicija, 
kuri ištrauks i Afriką liepos 
15 dieną. Mokslo vyrai tuos 
suakmenėjusius palaikus stu
dijuos ir ieškos garsiosios “ne* 
surandamos grandies” tarpe 
žmogaus ir bedžionės.

Būtą gražu, jeigu prie šios 
mokslininkų grupės prisidėtų 
pora kunigų arba vyskupų. 
Jiems irgi nebūtų pro šalį pa
sižiūrėti, kaip atrodė jųjų 
protėviai. Tačiau, aiškti, tai 
tuščias pageidavimas. žmo
gus, kuris turi palinkimo prie 
mokslo ir gamtinės tiesos, nei
na j kunigus.

Įsivaiduokite, kas atsitiktų, 
jeigu kunigas Balkūnas sugrį
žęs iš Afrikos per pamokslą 
savo parapijonams pasakytų : 
“Broliai ir seserys, aš suži
nojau, kad monkės yra arti
miausios iš visu sutvėrimu 
mums giminės.”

Valstybės sekretorius Mar
shall atmetė visus, kurie pa
tarė nesiųsti ginklų Pietinės 
Amerikos respublikoms. Nuo 
dabar šios šalies ginklai 
traukiniais ir laivais plauks 
Argentinon, Brazilijon ir j ki
tas šalis.

Prieš ką tos šalys ginkluo
jasi? Kam tas ginklavimosi 
siutimas?

Anądien vienas “radijo*’ko
mentatorius protingai paste
bėjo: Jei mes kasmet pa
imtume po šešis bilijonus do
lerių nuo apsiginklavimo ir iš
leistume statymui namų, už 
dešimties metų niekam nebe
reikėtų guostis dėl stokos gy
venimui vietos. Po dešimties 
metų tokios statybos mūsų 
miestuose nebeliktų laužynų. 
Gyvenimas visiems būtų links
mesnis ir skaistesnis.

Prezidentas Trumanas liū
di prie savo devynių dešimtų 
penkių metų motinos lovos. 
Jos gyvenimo dienos jau su
skaitytos. .

Mūsų prezidentas yra pras
tas politikierius, o dar pras
tesnis šalies vadas. . Ta dabar *r 
visi mato ir daug kas viešai 
pasako. Bet šis jo budėji
mas prie motinos yra sekti
nas daugeliui vaik-ų. Dauge
lis vaikų džiaugiasi atsikratę 
savo tėvų.

Daugelis tėvų, žinoma; ne- 
užsitąrnauja šiltos sūnų ir 
dukterų meilės.

Naujienąredaktorius nesu
tinka, kad pabėgėlių tarpe 
randasi tūkstančiai buvusių 
fašistinių valdžių valdininkų.

Per trylika metų Lietuvo
je viešpatavę smetoninis fa
šistinis režimas. Jame buvo, 
tūkstančiai valdiniąkų. Lietu
vos liaudį jie išnaudojo irvos liaudį 
slėgė.

Per tris 
voje veikė 
režimas. Taip pat buvo suda
rytas, tvirtas fašistinis valsty
bės aparatas. Lietuviai fa
šistai turėjo toje valdžioje 
vietas ir šuniškai tarnavo 
okupantams.

'Jie visi spruko Vokietijon, 
kar Hitlerio armijoms atėjo 
sūdrioji diena.

Tokia yra tiesa. 
f - . •

Kurie nesuranda arba ne
mato pabėgėliuose buvusių 
smetoninio ir hitlerinio reži- 

ti’e kitiems 
sten-

karo metus Lietu- 
hitlerinis fašistinis

mų valdininkų, 
akis muilina. Jie blofu 

' giasi paneigti tiesą.

No. 121

Kongreso Vadai už 
Indžionkšinus 
Prieš Streikus

' T romanas, Girdi, Remsiąs 
“Švelnesnį” Verguvės Kilių

Washington. — Senato ir 
kongreso atstovų rūmo į- 
galiotiniai susitarė palaiky
ti teismų indžionkšinų var
tojimą biliuje prieš unijas 
ir streikus. Kartu jie nuta
rė užgint unijoms piniginiai 
remti patinkamus joms 
kandidatus į valdines vie
tas. Pirmiau tie kongreso 
nariai nutarė visai nepripa- 
žint unijų, tarp kurių vadų 
bus bent vienas komunis
tas. Spėjama, kad preziden
tas pritars taip “minkšti
namam” Tafto - Hartley’o 
biliui prieš unijas.

Suomija Gauna Didelių 
Paskolų iš Amerikos

Helsinki. — Amerikos 
valdžia per paskutinius 10 
mėnesių davė Suomijai 100 
milionų dolerių paskolos- 
kreditų. Be to, Suomija 
gauna dikčiai kreditų iš 
Švedijos. Šiemet Suomija į- 
gabeno jau 75,000 tonų 
pieros į Ameriką.

KALTI TIK GRAIKŲ 
MONARCHISTAI, 
SAKO SOVIETAI

po-

Geneva, Šveic. — Sovietų 
ir Lenkijos atstovai Jungt. 
Tau^ų komisijoj Balkanams 
tyrinėti atmetė daugumo 
komisijos kaltinimą, kad 
graikų partizanai, girdi, su 
Jugoslavijos, Albanijos ir 
Bulgarijos parama kariau
ja prieš Graikijos monar
ch istų valdžią. Lenkų ir So
vietų delegatai sako, už tą 
naminį karą kalti tiktai fa
šistiniai, Graikijos monar- 
chistai, kurie žiauriai per
sekioja visus demokratinius 
žmones.

Amerikos Pasiuntimai 
Graikijoj ir Turkijoj

Athenaį, Graikija. — Jau 
atvyko Amerikos oficieriai 
ir civiliai specialistai į 
Graikiją ir Turkiją. Jie 

. duos patvarkymus graikų 
ir turkų valdžioms, kaip 
'jos turi naudot amerikines 
“paskolas prieš c bolševiz
mą.”- Graikijos monarchis- 
tų valdžia gauna 300 milio
nų dolerių, o Turkijos val
dovai 100 milionų.
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Linčininkų Gauja T 
Pagrobė ir Nužudė 
)ar Vieną Negrą
Kalėjimo Viršininkas be Pasipriešinimo Atidavė Negrą s 

Govėdai A ps imaskavusiu Baltųjų žmogžudžių

Klausytojai unijos radio programų, kuriose aiškinama ir dramatizuojama dar
bininkams pavojus iš Taft’o ir Hartley bi lių, jeigu jie taptų įstatymais. Visuomenė 
yra raginama skubiai rašyti ir telegrafuoti prez. Trumanui prašymus tą bilių at
mesti (veto). Taip pat reikia rAginV senatorius, kad jie tą atmetimą paremtų. Re
miantis senatorių balsavimu už ar prieš t ą bilin, septynių trūko iki to skaičiaus, 
kiek reikalinga “veto” išlaikymui. Tačiau, pirm visko, reikia iš prezidento tą “ve
to” gauti. Į

Winston-Salem, N. Caro
lina. — Govėda užsidėjusių, 
kaukes baltųjų linčininkų 
pagrobė ‘iš kalėjimo Good- 
wiha Bushą, 24 metų neg
rą, išsigabeno jį už miesto 
in nužudė. Menama, kad 
žmogžudžiai įmetė jo kūną 
į Roanoke upę ar kitaip pa
slėpė. Bush’as buvo areš
tuotas pagal vienos balto
sios moteriškės įtarimą, 
kad jis bandęs ją išžaginti. 
Atvykus pustuziniui gink
luotų linčininkų, kalėjimo 
viršininkas E. W. Edwards 
be pasipriešinimo padavė 
jiems raktus.

pasmerkė linčininkus.
Bush pagrobtas iš ka

lėjimo tiktai už 28 va- 
pasmerkė tiktai už 28 va* 
landų po to, kai teismas 
Greenville, S. C., išteisino 
28 linčininkus, kurie pir
miau pagrobė iš kalėjimo 
jauną negrą W. Earle’ą. Jie 
Earle’ą peiliais pjaustė ir 
visaip kankino, iki, 
liaus, nušovė.

ALKIS DERLINGOJOJE
BAVARIJOJE

paga-
a-1

Negalima Padidint 
Vokiečiams Maisto 
Kiekį, Sako Clay

Berlin. — Negalima net 
svajot apie daugiau maisto 
skyrimą vokiečiams, pareiš
kė karinis amerikpnų gu
bernatorius genJClay. Rei
kia, girdi, rūpintis tiktai, 
kaip apsaugot vokiečių dau- 
guomenę nuo tikro bado. 
Generolas Clay priminė, jog 
dėl žiaurios žiemos bus pra
stas derlius šiemet. Kartu 
jis ragino vokiečiu farme- 
rius nelaikyti maisto pro
duktų juodajai- rinkai, o 
siųsti juos į miestus ir par
davinėti teisėtomis kaino
mis.

Italijos Socialistai 
Sako, Trirniano Moky
mas Auklėja Fašizmą

Roma. — Vyriausias Ita
lijos Socialistų Partijos 
laikraštis Avanti rašo, jog 
“Trumano mokymas” prieš 
Sovietus ir komunizmą pa
deda atgimti fašizmui vi
suose pasaulio kraštuose. 
Trumano politika, girdų 
stato į pavojų ne tikrai de
mokratiją, bet ir pačią eu
ropinių šalių nepriklauso
mybę. ' \ į

Trumano atsišaukimas 
prieš komunizmą, padirgi
no,1 kaip kokia elektra, vi
sas reakcines ir fašistines 
jėgas Europoj ir Pietų A- 
merikoj į kovą prieš dėmok- 
ratiją. Avanti šaukia demo
kratines jėgas išvien' veik
ti. • * •

Studentų Streikai Apima 
Ir Chinų High Schodles

Shanghai, Chinija.—Strei
kuoja studentai .jau 43-jų 
Chinijos universitetų ir vi
durinių mokyklų (high 
school’ių). Studentai de
monstruodami reikalauja, 
kad valdžia duotų jiems 
daugiau maisto paramos ir 
kad šustabdytų naminį ka

rą pries chinų komunistus. 
Chinijos tautiųinkų, val
džia Shanghajuj areštavo 
11 studentų streiko vadų. 
Jinai išleido įsakymą baus
ti ne tik jrddomus studentų 
streiko vadus, bet ir 'tuos, 
kurie yra “nužiūrimi kaip 
vadai.” ',

DEPORTUOJAMI ŽYDAI JAU 
NESIPRIEŠINOANGLAMS

Jeruzalė, -r Anglai su
čiupo dar vieną iživą,^ ku- 
riuom 1,500 europinių žydų 
slaptai plaudė i Palestiną. 
Anglų kareiviai pervarė 
juos į angliškus laivus de
portavimui i ^stovyklas Cyp
rus šaloje. šfe^žydai jau ne
sipriešino anglams. — Tam 
tikras skaičius žydų nusilei
džia parašiutais Palestinon.

Daugumas Palaiko CIO 
Vienybę Connecticut e

Waterbury, Conn.— Val
džios prižiūrimuose balsa
vimuose daugumas unijistų 
palaikė reguliarę CIO Me
talo “Kasyklų, 'Fabrikų ir 
Liejyklų Darbininkų Uni
ją prieš grupę atskalūnų, 
kurie9 steigė atskirą savo 
uniją, Bridgeporte, Ansoni- 
joj, Conn., ir Baltimorėje. 
Bet atskalūnai laimėjo dau
gumą American Brass, ir 
Benrus fabrikuose, Water
bury, ' Conn.

Vengrijos Kairieji 
Kreivai Žiūri j 
Trumano “Malonę”

. Budapest. — Kairesnieji, 
demokratiniai Ve ngrijos 
žmonės kritikuoja Ameri
kos žadamą yengram para
mą iš $350,000,000 fondo. 
Jie sako, ta parama taip 
aptvarstyta visokiais su
varžymais ir amerikonais 
jos dalintojais, kad tarnau
tų kapitalistiniams ir fašis
tiniams vengrų elemen
tams. Demokratinė Vengri
jos valdžia planuoja perim
ti į savo rankas bankus ir 
įvairias pramones. O Ame
rika, pagal “Trumano mo
kymą”, girdi, bando pasto
ti tam kelią.

Anglai Pabaudė Maisto 
Šmugelninkus Vokietijoj

Berlin. — Anglų vyriau
sybė piniginiai nubaudė 1,- 
200 vokiečių, kurie šmuge- 
liavo maistu ir kitais daly
kais juodojoj .rinkoj Žemo
joje Saksonijoje, anglų už
imtoje Vokietijos dalvj: vi- 
9o uždėta jiems $40,000 
baudu. ’*o

ĮVEST KARO STOVĮ 
PRIEŠ LINCĄ, ŠAUKIA 
KOMUNISTAI

Pabėgėliai Piktadariai 
Bavarijoje

Munich, Vokietija. — 
Darbo vunijų nariai' yra 
'tvarkingiausi žmonės Bava
rijoje,; amerikonų užimtoje 

'.Vokietijos dalyje, \sakė Cl.
M. Bolds,- kabinės amerL 
konų vyriausybės valdinin
kas, o “pabėgėliai (įšvietin- 
tieji) yra aršiausi piktada
rysčių elėmentai.” •' Bolds 
taipgi pastebėjo, kad tinijiš- 

. tai geriausiai - bendradar
biauja su amerikonų’ vy
riausybe.

Tūkstančiai Vokiečių 
Demonstravo prieš 
Anglus dėl Alkio

Berlin. — 10 tūkstančių 
vokiečių darbininkų trijuo
se Ruhr srities miestuose, 
vakarinėje Vokietijoje, de
monstravo prieš anglų val
dybą dėl maisto stokos. 
Maršuodami, darbininkai 
plakatais ir gyvu žodžiu 
šaukė:.

“Mes oadaujame!” “Mes 
turime gaut * valgyti, kad 
galėtume dirbti!”

Tokios demonstracijos į- 
vyko fabrikiniuose miestuo
se arti Duesseldorfo. Ki
tur buvo sušaukti protesto 
mitingai prieš alkį. Beinant 
demonstracijoms, buvo už
daryti fabrikai ir sustabdy
ti gatvek'ariai ir auto-busai. 

’ " , t. III. —j .■ ■ ■■-»— ■■■■;■ m ■R,..-!   -F* m

New York. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė “pri
valo tuojau paskelbt karo 
stovį South Carolinoj, prieš 
baltuosius linčininkus, — 
pareiškė Henry Winstonas, 
organizacinis K o munistų 
Partijos sekretorius. —Ka
ro stovis tai vienintelis bū
das pažaboti ten baltuosius 
negrų žudikus.” Winstonas 
taipgi reikalavo iš naujo 
patraukti teisman visus lin- 
čininkus, dalyvavusius neg
ro Earle nužudyme.

De Gasperi vėl Būsiąs 
Italijos Premjeru

Roma. — Italijos\ prezi
dentas pakvietė katalikų 
partijos vadą de Gasper į 
vėl mėgint sudaryt naują 
italų ministrų kabinetą. 
Nepavyko Nitti’o- ir Orlan
do bandymai suorganizuot 
kabinetą. De Gasperi buvo 
pasitraukęs iš premjero 
vietos, norėdamas naujos 
valdžios be komunistų.

NUGLOSTOMAS ROLAN
DUOS IŠDAVIKAS

Amsterdam. — Rolandų 
teismas tik lengvai pinigi
niai pabaudė Jonkheerį 
Geerą, nacių pątrijofą. 
Geer iš pradžios buvo prem
jeras * pabėgėlės hblandų 
valdžios Londone laike ka
ro, bet paskui jis sugrįžo 
Holandijoh ir tarnavo na-

♦ 1 , i

Sovietai Tiirį Greičiausią 
Pasaulyje Lėktuvą 
f ' . . ■ ■■■ ■ ' .

. Boston., MassBoston., Mass. — Sovietų 
Sąjunga turi lėktuvus, ku
rie skrenda 660 Ynylių * per 
^valandą, kaip sakė John 
Foster, amerikinio Aviaci
jos Žurnalo redaktorius.

goję, Fosteris tvirtino, kad 
Sovietų “jet” lėktuvai 40 
mylių per valandą greičiau 
lekia už panašius Amerikos 
lėktuvus; Apie tai jis suži
nojus “iš tikrų šaltinių.” — 
“Jet” lėktuvai skraido dujų

Berlin.

Munich. — Bavarija yra 
derlingiausia vakarinės Vo
kietijos sritis, bet darbinin
kai bavarų miestuose te
gauna tik du svarus duonos 
per savaitę. Jiems skirta a- 
pie svarą mėsos per mene- . 
sį, bet ir tiek jie negauna, 
kaip sakė Bavarijos maisto 
ir žemdirbystės ministras . W 
dr. Josef Baumgartner. 

■------------------------------

Rusiški Cigaretai Berlyne 
Plačiai Perkami '

Čionaitiniai vo- • '
kiečiai išperka milionus so
vietinių cigaretų. Jie yra 
visai geros rūšies ir pusiau 
pigesni už amerikinius ci- 
garetus. Bet ir už rusišką 
cigareta vokiečiai moka po 
pustrečios markės/ Sovieti
nių cigaretų pareikalavimas 
dar padidėjo, kuomet ame
rikinė vyriausybė paskuti
niu laiku uždraudė iš Ame
rikos privačiai siųsti ciga- 
retus į Vokietiją. 

—x-- ‘
WACs Kapitonė Prašo Pa
naikint Bausmę už Vagystę

Charleston, W. Va. — 
Buvusi amerikonių WACs 
kapitonė Kathleena Ųu- 
rant’ienė kreipėsi į teismą 
per savo advokatą, kad pa; 
naikintų * jai penkių metų 
kalėjimo bausmę už didelę 
vagystę Vokietijoj. Jinai su 
savo vyru, pulkininku Jack 
W. Du rantu išvogė Hesse’s 
kunigaikštės perlus, dei
mantus ir kitus brangumy- 
nūs, vertus pusantro milio- 
no dolerių. Rulk. Durantas 
už tai įkalintas .15 metų ir 
negarbingai paleistas iŠ 
tarnybos. •

Sterno Žydai Korimai prieš 
Palestinos Skaldymą

Jeruzalė. — Slaptosios 
Sterno organizacijos žydai 
kovūnai pareiškė, jog jie 
niekuomet nesutiks su Ang
lijos pasiūlymu padalint' 
Palestiną. Sterno 
skaitlinga, bet ji 
ryžtingiausių kovūnų 
lai siūlė suskaidyt 
ną j tris “valstybes 
diską, arabišką ir 
tiesioginiai valdomą, 
grupė kovosianti už 
Palestiną žydams.
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. Po Gražia Skraiste Negraziis Darbas
Kadaise gyvavus amerikiečių “The League of Na- 

tiotis Association” persikrikštiho į “American ‘Associa
tion fot the United Nations”. Iš organizacijos viršinin
kų surašo matosi, kad ją sudaro “reakciniai liberalai”, 
daugumoje demokratai ir menševikai, bet taip pat yra
įšimąišiūšių ir republikonų. Asociali jos prezidentu yra 
William Emersoh, o vienas garbės prezidentų yra Sum- 
riėr Welles.

toji organizacija dabar siuntinėja piliečiams ponios 
RcibSėveltienės pasirašytą laišką, kuriame prašoma, kad 
laišką gavęs žmogus tuojaus pasirašytų lakštą, kuriame 
sveikinamas prezidentas Trumanas už suteikimą Graiki
jai it Turkijai militarinės paramos.

iŠ to jau aišku, kam toji organizaciją tarnauja. . Iš 
jbš pavadinimo,.kuris labai gražiai skamba, žmogus gali 
.pamanyti, jog jos tikslas yra darbuotis dėl Jungtinių' 
Tautų pasišekimo. Kiek žinoma, tam tikslui jinai ir bu
vo suorganizuota. Bet jos vddovybė, kaip parodo šis 
laiškas piliečiams, pavertė organizaciją visiškai kitiems 
tikslams. Jos vadai, prisidengę gražia skraiste, garbingu 
vardu, atlieka darbus, kurie griauna Jungtines Tautas, 
tai yra faktas, kad paskutiniais laikais joks kitas jo
kios Šalies žygis tiek nepakenkė Jungtinėms Tautoms, 
kdlį) mūsų prezidento politika linkui Graikijos ir Tur
kijos. ( , T/ . .

'toki žymūs liberalai, kaip Wallace, sen. Pepper, sen. 
Mtihray ir senatorius Johnson, yra griežtai pasmerkę 
mūsų militarinę paramą Graikijai ir Turkijai. Betgi “li- 
bėtąlai” iš “American Association for the United Na
tions” xiori įtikinti amerikiečius, kad toks mūsų prezi- 

v dėiltb žygis stiprina Jungtines Tautas, kelia jų garbę ir 
prestižą.

NEARfit'MENTAl, BET 
KOEIOJtMASIS

Nahjieiloms labai nepa
tinka Henry Wallace .poli- 
tika. Jo veiklos už taiką 
jos visiškai nebegali pakęs-’ 
ti. Bet, kaip ir visuomet, nė 
nebando Grigaitis , argu
mentais Wallace/ sukirsti, 
bet visa burna plūstasi. Tą
jį Amerikos liberalinių jė
gų vadą jis gii jiibcią ^ėme 
sumaišo. Grigaitis rašo:

Henry A. Wallace zuja iš 
miešto į miestą, atakuodamas 
prezidento Trumano užsie
nio politiką, t Užvakar Chica
go j e jisai pasakė, kad tą (po

litika, jei 'ir neatvėsiąriti, } 
karą, tai “niekuomet nenu
ves į taiką.“ / Jam kąrstąi 
ploja komunistai ir bendra
keleiviai. .. ; .

Wallace kaltipa dabartinę 
JAV -administraciją, kad ji 
“žaidžia politika,” išhaūdo-

dama Fraricjlžijps ir Euro
pos skurdą. Trūmano Dokt
riną jisai aįibudirio, kaipo 
“keistą jėįps politikoj tarp 
tautinio ‘carpetbagging’ mi
šinį.“

Tai biaurus žodžiai -— 
biauresni net, kaip tie, . ku
riuos jisai pavartojo savo 
kalboje Anglijoje, pareikš
damas, kad Amerikos val
džia savo užsienio politikoje 
stojo į “žiauraus imperializ
mo“* kelią. Dėl šito šmeižto 
jisai paskui turėjo aiškintis, 
kad jisai norėjęs tiktai pa
sakyti; jogei Truinano poli
tika einanti “link“ žiauraus 
imperializmo. ' ’ '

Nauji priekąištai, kuriuos 
Wallace darp «ĮAV preziden
tui, yra ne tiktai nėpagrįsti, 
bet apverčia aukštyn , kojo
mis faktus. vf

Tai ženioą rūšies demago
giją, o ne taikos gynimas, 
kaip giriasi Wallace. (N?, 
geg.,16 d.) 

___ • ' j...

Pirmas Pasimatymas 
Su Amerika

Rašo PALANGOS BIRUTĖ

Alfonsas Švėgžda, Bridge
port, Conn., gavo puo savo gi
minaičio sekamo turinio laiš
ką.

Gerbiamas
Sveikinu 

mas geros 
ju už jūsų 
me. Tai

M.yko-
taipgi

Rytines Europos Socialistai

I
 Overseas Žinių agentūros korespondentas Boulos ra

šo iš Budapešto, Vengrijos sostinės, apie įvykusią Austri- 
, oš, Cęchoslovakijos, Vengrijos, Lenkijos, Bulgarijos ir 
iiimūnijos socialdemokratinių partijų konferenciją. Pir- 
noąidse keturiose šalyse socialdemokratai turį tvirtas 
jąrtįjas, tuo tarpu paskutinėse dviejose jų jėgos esančios 

■.<• ffienęos. • ’ • . / '..

’ Įdomu tas, kad visose tose šalyje socialdemokratai 
Ir kotpunisiai turi sudarę bendrą frontą ir įeina valdžion. 
Vengrijos socialdemokratų vadas ir premjero pavaduo
tojas Arpad Šzakasits pranešęs,, kad šiai konferencijai 
dkvęę. pĮ-itarimo žodį ir Tarybų Sąjungos užsienio reika- 
fiį mįhistras. Molotovas.

fcv< Šdčialdemokratų konferencija ( buvus sušaukta ir 
švįHčlus tų šalių ekonominę padėtį. Konferencija pri
ėjus išvados, kad ateityje minėtoms šalims reikės arti
miau- ekonominiai bendradarbiauti. Visos Dunojaus sri
ties šalys yra verčiamos savo interesų vystyti ekonomi
nį šoliddrūmą.

Šios konferencijos nuomonė būsianti patiekta” tų še- 
- šiiį Šalių valdžiom apsvarstyti.

< Bouldš sako, kad visi konferencijos dalyviai reiškė 
tą nųomorię, jog tolimesnis bendras frontas tarpe komu- 
rilštų ir socialdeniokratų yra būtinai reikalingas. Jie esą 
iš|tikinę. kad tiktai vieninga darbininkų klasė gali ne-

I lejšti senosioms reakčinemš spėkoms sugrįžti galiom O 
be komunistų ir socialdėinokratų bendro fronto darbi-' 
tdhktį, klases yiellingUmas neįmanomas.
... Toliau PB.ūlos nurodo, Kad Rytinės EUropos šalių 
špėldldeniokratai daug kairesni už Vakarinės Europos 

I šbČlaldeiiidkratUs. Balkanų šalių darbo žmonės tiek pri- 
I kėiftėjo nuo fašizmo, jog jie^rra pasiryžę' nebeleisti jam 
į * . atsigriebti.

H ________ •
tebėra Jokia Paslaptis Dėl Augančio Nedarbo

IŠ visų Amerikos įampų plaukia grūmojančios ži- 
> ; nios apie ekonominę padėtį. Visur darbininkai ątleidinė- 

Į jam! iš darbo: Kai kur atleidinėjimas eina masine skale, 
i y Industriniuose centruose darbininkuose kyla nerimas dėl 
M. pteities., ; \
Į Į" PFbblema svarbi ir rimta. Pramonė priklauso, priva- 
į tfškam kapitalui. Darbininkai neturi balso gamybos ve- 
į. dime. Visuomenė yrą ątika trustų/korpotacijiį ir mono- 
r polių.
į Kongresas nuėmė kainų kontroles. Kainos iškilo iki 

jiegirdėto laipsriio. Tuojau milijonai žmonių pasijuto be- 
f; ilgiais pirktis diiktus ir verigia .pirkti tai, be ko galima 

Maip taip apšeiti. Kėškia, Perkamoji jėga sumažėjo.
r Aukštos kMnoš, bet hera kam jas itiok&įi! , • 

štai nelaimės šaknys.

Kovo 20, 1947 
Ažyteriai

Brolau Alfonsai!
Tąmstą linkėda- 

sveikatos ir dėko- 
laišką, kurį gavo-( 
pirmas, laiškas iš

Amerikos, gautas tarpe ažytė- 
niškių ir lenciškių . . .

Mes esame sveiki, ir nevi
sai sveiki. Aš sirguliuoju re
umatizmu, bet mes iš karo 
audros išlikome gyvi. Ažyte- 
nų ir Lenčių kaimų trobesiai 
liko nesudėginti. Daug kur 
vokiečiai - grobikai traukda
miesi atgal sudegino trobe
sius, atėmė nuo žmonių gal- 
vijlis, jeigu jie suspėjo. O 
kur mūšiai pastovėjo keletą 
dienų, tai žinoma, daug iš
daužė ir išgriovė. Vokięčiai 
daug sugriovė miestų, tiltų, 
įmonių, gimnazijų ir tt. 
kiečiai, atsitraukdami

po kdro, tai nėra ko 
norėti taip greitai ge-

•Kuf Eis $350,000,000 Amerikos Žmonių Taksų?
* Kongresas paskyrė $350,000,000 pašalpai užsieniui. 

Tai milžiniška stirna. IŠ šių pinigų bus Šelpiami pabėgė
liai, kurių tarpe randasi didžiulė armija kriminalistų ir 
fašistų. Tai Viena bloga dalis šios pašalpos.

tei- 
' 'g* 4 .

singiau sakant, bėgdami į Vo
kietiją, daug suardė ir su
griovė.

• Tamstos namiškiai. —. tė
vukas ir sesuo Ąmilija—mirė, 
o motina dar gyveąa ir ne
blogiau atrodo, . kaip palikai. 
Pasecki<p ir RekŠtieries šei
mos sveikos. lHergaitės be
veik visos suaugę, dvi jau iš-

tekčję. Gątaučiai — 
las ir \ MateuŠąs — 
sveiki, abudu žęnoti. 
taučiukės visos ištekėję, jau-' 
niausią vedė sii Klemensu 
Bliedis, o apie Kvedęius ne
daug žinau . . . Jurgis Blie
dis taip pat mirė . .

Po karo, žinoma, pasikei
timų yra. Turime duonos ir 
kaip 
daug 
ro. j

Kas dėl to, kad skundėtes, 
jog negaunate'lietuviškų laik
raščių iš Lietuvos, tai galėsi
me atsiųsti, jeigu mėgsite pa
siskaityti*

Kas dėl Jorio Ragausko gi
minių, tai brolis Antanas din
go, nežinia kur išėjo, o Mar
tynas gyvena Kaune. Vyres
nis sūnus Romanas tai vo
kiečiams bėgant nežiųia kur 
dingo, o jaunesnis, sūnus buvo 
Raudonojoj Armijoj, kovo
damas buvo sužeistas, neteko 
vienos akies, bet taip svei
kas ir studijuoja universitete.

. Be to, Ragausko seserys 
Ona Žilinskienė liko naglė, 
o Veronika gyvena Krakių 
miestelyj* duktė dirba vals
čiuj, kaipo raštininkė.

Na, tai tuo kartu daug ko 
ir neparašysiu, žinoma, laiš
kas—tai ne laikraštis . . .

1 Su pagarbų, ( 
A; ŠVĖGŽDA. 

................  . J • .. . . s . . ■ »V - .

(Tąsa)

. Liūdna_ Sahkęleive
Keliauhidkąi biivę jau ge

rokai iššiškirštę. Įėjo jau
na graži mergina, nešina 
dviem vidutinio dydžio dė
žėmis. Vieną pasidėjo aukš
tai ant lentynos, o kita liko 
šalę jos. Ji atrodė lyg li
gota ar nuvargusi;, slinkiai 
atsiduso atsisėdusi mano 
prieky. Nusiėmusi kepu
raitę, smarkiai mete ant 
lėhtyrios, tarsi daugiau jai 
jos nebereikės. -

Ir .'vis ji dažnai skaudžiai 
atsidūsta. Praeiviai^ spar
do tą. jos dėžę,. Įialiktą ant 
grindii, bet nei vienas ne
pakelia apt jentyiipš. O ji 
visai nieko nepaiso,z nei ne
pažiūri . Paskiau, žiūriu, 
kad rieda dideles ašaros pėr 
jos išblyškusį, bet labai 
gtažų veidą. . Pagailo tos 
jaunos mergytės, kąžkuom 
nuskriaustos. Pakėliau tą 
jos dėželę.* Ji, pasižiūrėju
si Į mane, padėkojo.

Traukiniui artėjant prie 
Bostono, ji visai susimaišė, 
lyg sąmonės neteko. Šū
snį ūko sėdynėj ir verkia, 
kiek jos jėgos leidžia. O tie 
žmones, tokie negailestingi, 
kąd nors vienas prieitų, 
paklaustų. Niekas atydos 
nekreipia. Priėjau, pradė
jau klausti: kas yra,, ko 
taip gailiai verki? O ji tik 
kartoja: broli, tu brangus 
mano broli!'

Galiau ji kiek susistipri- 
no, suspaudė mano ranką 
ir pradėjo sakyti, kad ji 
važiuoja į Bostoną, į brolio 
IdidotUveš. Jis, miręs ūmai, 
širdies liga: Iš ' profesijos 
buvęs inžinierius. Tėvams 
mirus, jis palikęs visti šėi- 
— n , ,r— „ -......n . ii 1 ' . ' '

mininku—dvi jaunesnes 
sutės ir du broliukus jis 
laikęs, davęs pragyvenimą 
ir mokslą. Jauniausioji se
sutė esanti 12 metų. Ji pa
ti dirbanti New Londone, 
kokiame kooperatyve. As
tuoni menesįaj atgal miręs 
jos brolis kareivis. Jis bu
vęs sužeistas armijoje. Il
gai išgulėjęs ligoninėje, bet 
pagyt negalėjas. O dabar 
pasimiręs jaunesnysis bro-< 
lis.

Traukinys sustojo South 
stotyje, Bostone. Visi jau 
stovi prie durų, v o ji nei 
krust. Nuėmiau jos dėžes ir 
kepuraitę ,vedu laukan. Bet 
jai viskas iš rankų krinta. 
Veidas balsta. ir melsta, rie
da ašaros, rauda — dabaf 
aš tuhėsiu matyti Savo my
limą brolį negyvii. Nęriu 
mirti . . . 

, z

Laimei, ‘įeinant į f stotį 
prie jos priėjo jau senyvas 
žmogus ir ėmė raminti:

—Linda brangioji, su
stok verkusi, ^ susitvarkyk, 
tas, nieko negelbės.

Tačiau ji nei nepažiūri. 
Dėl ko?

—Ar tu pažįsti tą vyrą? 
—paklausiau jos. Ji pakė
lė akis, atsakė:

—Tai mano dėdė.
Jie1 pasiūlė minė parvež

ti, bet nenorėjau jų truk-

se-
už-

Pas Los tono Lietuvius
Išsibiaivius iš tų skaudžių 

nuo tikiu, pradėjai grįžti į 
nprmalūmą. Pasižiūrėjau, 
kąip ątrodO Bostono South 
Station. Nuėjau nusipirkti 
tikietą į Montrealą.

Išeinu iŠ stbties. Ant ša
ligatvio atsistoję salavei- 
šiai. Moteris jatl hebe jau-
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DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUCIUS, M. b. .

530 Summer Ave. Newark, N. J
tei. Humboldt 2-7964

Antra bloga pusė yra dar ir tame, kad- šita pašalpa 
bus aiŠkihi vartojama politiniams tikslams. _Juk pahaši 
“pašalpą” eina Graikijai ir Turkijai. Tie, kurie, pašal
pą skirstys, neskirs totas šalims; kurios nesutiks su hū- 
veriškomiš ^žiūromis. Pašalpa bus bandoma panaudo
ti sustiprinitnuL reakcinio elemento Lenkijoje ir kitose 
naujosios demokratijos šalyse. . G^ila, kdd prakilHūš 
idealas paverčiama politiniu įrankiu.

Cliinijos Komunistai ir Amėtikty Ginklai,
Dabar vėl visų akis nukreiptos į padėtį Chihijbje. 

Kai prieš keletą mėnesių Chiahg Kai-shekas garsiai pa
skelbė, xkad į pūsę metų jis gražiai išvalys ls( Cliinijos 
visus komunistūs ir į pelėnus' sumals Chinijos liaudies 
armiją, buvo neišmanėlių, kurie jam tikėjo. Ypatingai, 
matyt, jam tikėjo Jungtinių Valstijų Valstybės Depąrt- 
tnentas. Nėra jokia ^paslaptis, kad paskutiniais keliais 
mėnesiais be jokio sustojimo, milžiniškomis srovėmis/ 
plaukia Chini j op ginklai iš Jungtinių Valstijų. ČhiUng, 
Kai-sheko visą armiją įginkluota mūsų ginklais. Be tU 
ginklų jo. armiją liūtų seniai sutirpus, v/

Bet labai įdomų .pranešimą paparė žymioji kores
pondente ir rašytoja Anna Louise String, kuri .šiuo tar
pu lankosi Chini Joj e. Matyt, jihai važinėja po taip va
dinamus “komunistinius distriktūs”. Ji gerai sūšipažihu- 
si.su komunistų vadovaujama Ketvirtąja Liaudies Ar
mija, kuri turi paėmus Uostą Chefbo. ,z

.Apna Louise Strong šąko, kad visi reguliariški ka-* 
reiviai generolo \Čhen Yi vadovybėje ginkluoti Amerikos 
ginklais. Nuo .šautuvo iki uniformos diržo, girdi, vis- 
kaš amerikoniška!. į ' • •

Bet tuojau Strong škubinasi paaiškinti, kad niekas 
įš to nepamanytų, jog Amerikos vyriausybė taip pamy
lėjo koinūhištus, kūd jielns jau ginklus siunčia. Nebus 
tų stebūklų! Viši šitie ginklai esą iš Chiang, Kai-sheko 
arfhijOš atimti. Tūkstančiai ir/tūkstąnčiai Chiang Kai- 
sheko kabių arh^l spėka nuginkluojami, arba patys, per
eina liaudies armijos pųseh; Liaudies arrpijos speciališ- 
ki būriai staiga kur nors užpuola Chiang Kai-sheko val
džios kąrįhius sandelius ir pasiima ginklus.

Įr tąip liąudies armija papildo savo pasidarytus 
ginklus Amerikoje gamintais ginklais.

apie ČYVĘjSrijiid 
PERVARTĄ

Gerb. daktare, būk toks 
geras, paaiškink man apie 
gyveninio pakaitą. Kriipi il
gai tęisasi tas laikotarpis? 
Nilo kiek metų moteris pra
deda sirgti gyvėriiiho pakai
ta ? Kokie ženklai pirma ap
sireiškia: ar verčia vemti, 
ar būna reguliąriškos mė
nesinės?.... Ar dar kas kur 
negerai daros? Viską paai
škint, o bus labai, labai 
jums dėkui, nuo manęs ir 
nuo daugelio.

Atšakytiiaš.
Gyvenimo pervarta (pęr- 

sįyerįittiąs,, pakaita, per
maina) ne vienodai apsirei
škia. Kita moteris lehgvai 
pergyvena tą laikotarpį, o 
kitos ir labai šusibaladoja, 
nervų nesitvąldb, kitos ir iš 
proto išsikrausto, išprotėja.

Tai jrra- pražydejimo ir 
vytimo laikotarpis. Kiauši- 
diiies liatikoš (kiaušidės, o- 
varai) nebeveikia,; susitrau
kia, išdžiūsta. Iš t75 prieža
sties labiau pradeda veikti 
smagenų priedėlis (ppsma- 
geninė liauka, pltuitarinė), 
ir jos įtakoje esamos kitos 
liaukos: skydinę liHiika- (ti
roidinė), viršinkstinės liau
kos -:(adręnalįnės)(. Veikia 
įoš liaukos nėbarmoningai, 
nelygiai. Kartais perdeda, 
kartais veikia labai lętai. 
Ir dėl . tokio endokrininių 
(vidinių) liaukų nesusitari- 
mp vyksta organizme visa 
eile netikusiu poreiškiu;

Kuone kiekviena moteris 
jaučiasi labiau nervubta,

‘ - I V J-

lyg ko bijosi, nerimauja, rū
pinasi, griaūžiasi. Gailista, 
melancholija, liūdesys ją 
krirtais taip perima, kad, 
regis, visam pasauly jau 
nebėr tau draugo. Moteris 
junta keistą vid.drebulingu- 
mą. Pasidaro ūpinga, prie
kabių ieško, nebepasitiki 
savo vyru, greit susikivirči
ja ir susivaldyt negali. 
Menkas esti miegas, vidu
riai blogiau veikia, vis pra- 
rūgę. Kraujo apytaka nely
gi:' užeidinėja karščio ban- 
goš ir paskui šiurpūs ato
slūgiai. JŠtatijiOSpildis daž
nai pradeda eit blogoj on 
pusėn. Oda ir pievelės pasi
daro opesnės ir sausesnės.

* K

Kurį moteris anksti pra
dėjo gauti, pirmutines mė
nesines (10-11 metų am
žiaus)^ tokia vėlai gauna 
gyvenimo "pervartą: jos 
kiaušidės ilgiau veikia. Ku
ri gavę pirmutines, mėnesi
nes vėlai (gal 16-18 metų 
būdkma), tai užeina gyve-' 
ninio pervarta anksti: apie 
35 metus.

Tie nemalonūs pbreiškiai 
tęsiasi nelygiai: keletą me
tų, keįptą mėnesių, q kitai 
— ir galo nėra... Moteriški 
lytiniai hormonai (femalė 
sex hormone, estrogenic 
hormone) labai daug pade
da. Prie to reikia ir visokių 
vitaminų (jnųltiple vita
mins):, paprasto gero mais
to, užuojautos, < draugišku
mo, pasitikėjimo, pasitenki
nimo visa kuo..;

na, bet vyras jaunas, gra
žus, aukštas, stambus. Jis 
gieda ir grajina armonika. 
Jo balsas nepaprastai gra
žus. Giedodamas puikiai lo
šia: pakelia akis .aukštyn 
arba pasižiūri į žmogų mal
daujančiomis akinjis. Pra
slinko mintis:—dr Čia esa
ma Frank Krūk’o pasekėjų. 
Nieko s4u, lengvas užsiė
mimas.

Bostonas iš karto pasiro
dė labai paprastas ir sehas.

Pasiklausiau policmario, 
kur galiu gauti gatvekąrį 
ar busą, kuris nuvežtų į 
Brightoną. Jis man pasa
kė, kad galiu važiuoti • tik 
busu, bet, sako — geriau 
patarčiau imti taxį, nes da
bar žmonės iš darbo važiuo
ja, grūdasi, moteriai su va
lizomis bus labai slinku.

* —Labai ačiū už patari
mą.

1 '

Paėmiau tax ir į 15 minu
čių buvau pas draugus Be- 
leskevičius. Jie labai karš
tai ir maloniai mane priė
mė. Drg. J. Beleskevičius 
beplaunąs savo puikų karą 
vakare važiuoti į stotį ma
ne parsivežti.

Ten besąs tikras kaimas. ' 
Lietuviai gyvena arti viens 
kito. Vos spėjus apsitvar
kyti iš kelionės, pavakarie
niauti, atėjo keletas drau
gių ir draugų, man maty
tų ir‘nematytų. Ir tuojau 
jie pradėjo organizuotis va
žiuoti kur nors, kur bebus 
vakare įeinama.'

Vakaras šiltas, žvaigždė
tas. Susėdę, ištraukėm bent 
dviem karaiš.į pajūrį. Pa
statę mašinas, pėsčiomis 
nutraukėm gerokai toli pa
jūriu. Nerami jūrą blaško
si, daužosi jos vilnys į 
krantus. Ten man kažkaip 
priminė Palangą ir Birutės 
kalną. Bet mano bendrake
leiviai smagiai -nusiteikę, 
kalbasi,, juokauja, ..tai. vie
nas, tai kitas prie A manęs 
prikimba ir vėl išblaško m^ 
no mintis.

Grįždami namo sustojom 
gražiame kabarete. Ten 
taip gražu ir įdomu, net 
malonu sėdėti. Vakarinė 
programa labai graži. Pora 
šoko. Paskiau jauna akro
batė lankstėsi, vartėsi, tar
si ji be jokio kaulo. Ant 
galo išeina ant estrados, 
baltame vakaro rūbe, graži 
dainininkė. Pasileidžia iš 
jos vyšniavų lūpų nepa
prastai gražus balsas. Jos 
dainos posmai lyg siūbuote 
siūbuoja ir pagavę klausovą 
traukia prie savęs. O ji taip 
skausmingai dainuoja! Ir 
lyg nepakęsdama skausmų 
suklumpa ir keliasi. Jos 
jausminga daina ir baigėsi 
vakaras.

Trečiadienio rytą atva
žiuoja jaunuolis Frank Sa- 
bėckas. Getai pažįstamas 
man jis ir jo tėveliai. Jis 
dar neseniai grįžęs iš armi
jos. Kiek pasikalbėję, trau
kiam pažiūrėti miesto. 
Miestas vidutiniško grožio. 
Tiesa, jis turi gražių pasta
tų ir kitko, bet tai ne New 
Yorkas.

Popiečių bent keletas va
žiuojam pasižiūrėti į mu
ziejų — Museum of Arts, 
Bostone. Ten išvaikščio- 
jam visas įdomybes. Užva- 
žiuojam į Public Garden. 
Vasaros metu, atrodo-, ten 
gali būti nepaprastai gra
žu, bet dabar jį puošia tik 
didinga Washingtono sto-

Grįžtam namo Common
wealth Ave., kuri man at
rodė gražiausia visame 
Bostone. Įėję į stubą nepa
prastai nustebom — ilgi 
stalai apkrauti įvairiau
siais valgiais ir gėrimais.

(Bus daugiau)
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Smegenų Operacija, Naikinanti 
Skausmus ir Rūpesčius

YPATINGI SKRUZDŽIŲ IR ŽMOGAUS 
GYVENIMO PANAŠUMAI

Ar Dar Gerai Girdite? - Yra 
Prietaisas Klausai Stiprini

Pastaraisiais laikais at
rasta, kaip per smegenų 
bei nervų operaciją galima 
paliudsuot ligonį nuo nepa
kenčiamų skausmų. Wash- 
ingtono daktaras Walteris 
Freemanas apie tokią ope
raciją pranešė paskutiniam 
Amerikos Gydytojų Kolegi
jos suvažiavimui Chicagoje.

Darydamas operaciją, 
»chirurgas labai atsargiai 
prapjauna pryšakinius sme
genis, iki pasiekia thalamų.

• O thalamus yra pilka sme
genine medžiaga viduriniai- 
apatinėje smegenų dalyje. Į 
thalamų sueina gijos iš pa
viršinio smegenų sluoksnio.

Pasiekęs thalamų, gydy
tojas’nukarpo nervus-gijas 
tarp thalamus ir kitų sme
geninės dalių.

Po tokios operacijos žy
miai palengvėja. arba pra
nyksta baisieji vėžio ir ki
tų ligų skausmai, o ypač 
dingsta skausmų baimė ir 
rūpesčiai - s u sijaudinimai 
dėl jų.

Thalamus yra vadinamas 
rūpesčių, baimių ir kitų 
jautulių šaltiniu. Nukar-, 
pius jo susisiekimus su ki
tomis smegenų dalimis, 
thalamus susitraukia ir su
nyksta. Bet dėl to protavi
mas ir vaidentuvė, girdi, 
nenukenčia. ;

Pryšakines smegenų da
lys yra laikomos būtinomis 
mąstymui, ir supratimui. 
Tačiau gabus ir apdairus 
gydytojas, darydamas ope
raciją, beveik nepažeidžiąs 
šių smegeninės dalių.
PRARANDAMA BAIMĖ
Bet po operacijos atsi

randa naujas įdomus reiški
nys. Ligonis praranda bet 
kokią baimę, pasiliuosuoja 
nuo visokio rūpesčio ir ne- 

. paiso, kas jam atsitiks. 
► Taip sakant, jis tampa “ak-

GAUSINGI METEORŲ 
KRITIMAI

Skaitlingi meteorų kriti
mai pasitaiko gana dažnai. 
Vienas skaitlingiausių kri
timų buvo Jungt. Valstijų 
rytinėje dalyje 1883 m. lap
kričio 13 d. Tuomet meteo
rai krito nesuskaitomais 
šimtais ir taip išgąsdino 
kai kuriuos žmones, kad jie 
bėgo slėptis į rusius; dau
gelis tada manė, i kad jau 
visas dangus pradėjo griū
ti ant jų; kiti puolė &nt 
kelių ir meldėsi, manydami, 
jog tai reiškė pasaulio pa- 

. ,baigą.
- Seniau, kai žmonės buvo 
tamsesni, panašūs erdvėse 
pasireiškimai visuomet įva
rydavo jiems daug baimės, 
dabar' gi, pasidėkojantdabar' gi, pasidėkojant 
mokslui ir apšvietai, tokie 
sumišimai beveik nesikar
toja. < /

RAINI KROKODILIAL
Shari raistuose, Afrikoje, 

radasi raini krokodiliai, 
[skersai dryžuoti baltomis 

ir juodomis juostomis, kaip 
žebros — arkliukai; jie to
dėl ir vadinami zebra kro- 
kodiliais.

PRIETARINGUMAS 
OPALUI

Kai kurie žmonėm baidosi
brangakmenib opalo, nu-

mes 

lai’t. drąsiu. Todėl po ope
racijos reikia ligonį mokyt 
atsargumo ir apsisaugoji-, 
mo, kaip kokį mažą vaiką.

Visų pirma tokia operaci
ja buvo panaudota gydyti' 
žmones nuo tokių “dvasi
nių” nesveikumų, kaip gilus 
nusiminimas, bėgai inis 
bergždžias rūpestis ir viso
kios baimės. , Tokie jautu
liai bei susijaudinimai daž
nai įvaro į proto sumišipią. 
Operacija nuo to apsaugo.

Ta operacija netrumpina 
amžiaus, kiek patirta iš gy
venančių bei gyvenusių po 
jos žmonių. N. M.

ŽAIBO STORIS
Perkūnijos trenkiami žai

bai ne visi yra vienodo sto
rumo, kuris dargi esti labai 
skirtingas šiuo atžvilgiu. 
Kai kurie, žaibai yra taip 
ploni, kaip plaukas; kiti —> 
kaip žmogaus rankos sto
ris. Paprastai, storiausieji 
žaibai yra apie 5 colių.

OT, KAD TOKĮ CIGARĄ 
PATRAUKUS!

Pasaulinėje Sevilijos* pa
rodoj, Ispanijoj, buvo iš
statytas milžiniško didumo 
tikras cigaras, kurį padir
bo Kuboj tūlas Senor Fon- 
seco. Erne keturis ir puse 
mėnesių tą cigarą padirbti; 
jis buvo 8 ir pusės pėdų il
gio, 50 colių storio, svėrė 
121 svarą ir buvo vertina
mas sumoje $2.500. Tai ga- 
na* didelė suma pinigų be
veik už niekniekį.

PAUKŠČIŲ IR 
ŽUVŲ SKONIS

• Nepaisant.savo visų kitų 
jautrumų, paukščiai uoslės 
ir skonio pajautimų neturi. 
Bet žuvys turi skonį ir 
mėgsta vieną kokį maistą 
labiau už kitą.
—:------------------- ,----------- -

Kokią Keistumu Kartais Būna 
Gamtoj, Pas Žniogij ir Gyvūną

Toks prietaringumas susi
darė 14-tame šimtmetyje, 
kuomet < Venecijoj siautė 
juodasis maras. Opalas ta
da buvo mėgiamiausias 
Venecijos gyventojų papuo- 
šalinis akmuo, bet kažkaip 
jiepradėjoįsitikėt. jog marq> 
paliesto asmens dėvimas o- 
palas būk tai ūmai pasida
rydavęs nepaprastai bliz
gančiu ir būk tai tokiam 
asmeniui mirus, opalo bliz-1 
gejimas išnykdavęs. Tokiu 
būdu opalas susi j o su mir
ties prasme ir venecijiečiai 
nuo tada ėmę jo baimintis. 
Taip ir susidarė šis. naivus 
prietaringumas. L

KIEK LĖŠAVO 
KARALIENEI ĮSIČIEPYT

Rusų earienė ’Ekaterina 
Didžioji buvo pirmoji mote
ris įsičiepyti nuo '^rauplių 
ir tas jai kainavo $6,000,- 
000. Vien tik čiepai jai lė- 
Šavę $5,000,000, o daktarui 
už patarnavimą $1,000,000.

DIDŽIAUSIA MOTĖRS 
BURNA—IR NEKALBA!

Garsiausia pasaulyj “mo
teris” su didžiausią ir nieko 
nebylojančia’ burna — būtų 
gand sunkiai įspėjama^mįs
lė,1 jeigu nežinotum, jog tai 
yra New Yorko prieuosty- 
je stovinti Laįsvės statula 
(Statue of Liberty), kurios

i

. Skruzdžių gyvenimas yra 
vienas iš žingeidžiausių, ko
kį vabalų pasaulis gali su
teikti. Skruzdės turi savo 
skirtingus luomus, kaip ir 
žmonės — turi karališkąjį 
luomą arba valdančiąją, kla
sę, turi darbininkiją, ' ka
riautojus, gaisrininkus, pie
menis, aukles, tarnaites, 
vergus ir medžiotojus. ,

Skruzdės, kaip ir žmonės, 
gyvena 'bendrai skaitlingo
mis kolonijomis; jų -lizdai 
yra padaryti sulyg stebėti- 
.nai painios architektūros ir 
kiekvienai skruzdei nuo 
pat užgimimo jau paskirtos 
pareigos, kurias savo kolo
nijos apylinkėje jinai turi 
atlikti ir darbuotis per vi
są savo amžių.

Sumaningas ir speciali
zuotas šių mažyčių gyvūnė
lių gyvenimas kreipia domę 
mokslininkų įvairiose sri
tyse — zoologistų apskri
tai, entomologistų ypatin
gai, taipgi domina išmin
čius ir filosofus. Maeterlink 
buvo entuziastiškas skruz
džių studijuotpjas ir eilė ki
tų žymių tnokslininkų ne
mažai domėjosį skruzdžių 
gyvenimo ypatybėmis. Net 
tokie moderniškieji rašyto
jai, kaip Eugene O’Neil, 
pripažįsta, kad pas skruz
dės yra kas nors daugiau, 
negu žmogus paviršutiniai 
apčiuopia.
Besparnes ir sparnuotos 
skruzdės—pagal luomą

Žmonės paprastai turi su
pratimą apie skruzdės tik
tai jtokį, kad tai yra bespar
niai vabalėliai, ir didžiuma 
jų iš tikrųjų neturi sparnų. 
Vienok jų “karališkoji luo
mą” turi sparnus. Tai val
dančioji klasė, susidedanti 
iš karalaičių patelių, ku
rios tuokiasi ir tampa ka
ralienėmis, kiekviena .apgy
vendindama naują savo 
koloniją; čionai taipgi pri
klauso ir karalaičiai patinė
liai, kurie tuokiasi ir po 
susituokimo beveik tuojaus 
nugaišta.

Sparnuotos patelės yra 
didžiausiomis, v o sparnuo
tieji patinėliai mažesni. Kai 
kuriuose luomuose kareivi
niai darbininkai yra dides
ni už kitų luomų darbinin
kus.

z .Pavienė karalienė, įstei
gia nuosavą lizdą, po susi
tuokimo išsilupa sau spar
nus, įsikasa' žemėje ir ^en 
padėjusi kiąušinėlius maiti
na savus vikšrus maistu iš 
savo pilvo. Kadangi tokio 
maisto nebūna užtenkamai 
ir jis nėra pakankamai mai-. 
Įstangas, tai pirmo išsiperė- 
jimo skruzdžiukai išeina be 
sparnų ir todėl būną tik pa
prastais < darbininkais, ap
tarnaujančiais įvairius ki

ABRAOMO PAJĖGUMAS SENATVĖJE
Sulyg senovinių padavi

mų, žydų protėvis ir patri
archas Abraomas gyveno 
apie 2,300 metų pirm,Kris
taus eros. Svarbiausias jo 
pasižymėjimas, esą, buvo į- 
steigime Judaizmo sektos. 
Jis buvo vedęs savo tikrąją 
pusseserę Sarah, su kurią 
tūlą laiką z neturėjo vaikų. 
Tuomet prisimeilinęs prie 
savo egyptietės tarnaitės, 
Hagar. dasigyveno sūnaus,

tus, “aukštesniuosius luo
mus))”

Sekančio perėjimo vikš
rai esti maitinami geriau, 
kadangi pirmoji karta jau 
būna parūpinusi jiems mai
sto. Dabar ir lizdas, arba 
“namai”, jų jau patogesni, 
praplėsti įvairiais tunelių 
labirintais bei galerijomis, 
su sandėliais, auklėtuvėmis 
ir daržais. Kai 'kuriuose 
skruzdžių luomuose šis dar
bas būna atliekamas išimti
nai tik .dieninių darbininkų, 
kurie matomai ir rūpinasi 
vien tik statybos projek
tais. • ’ •

Kitos skruzdės tuo tarpu 
eina medžioti, parvilkdamos 
namo negyvus vabalus, už 
save daug sykių didesnius, 
ir suliuoduoja juos į savo 
sandėlius kaip maistą bū- 
siantiem naujagimiam. Ki
ti gi maisto rinkėjai turi 
du pilvus, —vienas maitini
mui savęs, o kitas gabeni
mui maisto į namus, mažy
čiams skruzdžiukams.
Mityba pienu, medum, 
grybeliais—prieskoniui

Tūlos skruzdės yra “kar
vių” prižiūrėtojomis, jų 
piemenimis ir pieninio ūkio 
vedėjais, kurie gaudo tam 
tikros rūšies “kąrvutes,” 
būtent, augalų utėles, va
dinamas Aphides. Šios kar
vutes būna laikomos užtva
ruose ir iš jų būna' melžia
mas pienas maitinimui sa
vo mažyčiams kūdikiams.

Dar kita skruzdžių rūšis 
pripildo savo pilvus medum 
—aprūpinimui savo auklė
jamų skurzdžiukų’’ šiuo sąl- 
džiuoju skanumynu— jeigu 
kuris to panorėtų.

Daržininkų pareigas ei
nančios skruzdės rankioja 
lapus ir raugindąmos juos 
augina samanoms panašius 
grybelius; naudojamus mai
stui — gal tai būna jų savos 
rūšies prieskonis prie ku
rios nors riebesnės vabalo 
šinkos patiekalo.

Ne visų rūšių skruzdės 
daro tokius dalykus, bet 
viena ar kita jų rūšis tik
rai viską tai atlieka ir 
kiekviename atvejyj antro
jo išsiper ėjimo skruzdžiu- 
kai būna gerai' maitinami, 
stropiai aprūpinami; kai 
kuriem jų išauga sparnai, 
kad patekus į “karališkąjį 
luomą” ir toliau veisus 
vąją rūšį, &rba luomą.
Ką skruzdės daro 
kilus gaisrui

■■■•' • - j

Kartą piknikaujant Bos
tono v apylinkėje su draugų 
būreliu teko užeit ant skru
zdyno. Besėdint arti jų liz
do; skruzdės apspito mus 
atakuoti dideliu gausumu ir 
iš visų- £usių. Daugiau a- 
pie skruzdės ^nusiniShąs vie
nas draugų sako, pažiūrėki-

sa-

..... .  <r~—■■■ ............. . ,.... 
lįau Sarah pagimdė jam sū
nų, - Izaoką, kurą, būk tai 
Dievo reikalavimu, Abrao
mas buvo pasiryžęs nužu
dyti ant aukuro kaipo at
našaujamą auką, bet ange
las laiku sulaikęs jį. Izaokas 
išliko gyvas.'

Po pirmosios pačios Sa
rah mirties, Abraomas, bū
damas jau virš 130 metų se
numo, dar apsivedė su Ke- 
turah, kuri jam pagimdžių-
si šešis > sūnus. Senis mirė

te, kaip skruzdės moka gin
tis nuo gaisro. Jis uždegė 
popierėlę ir prikišo prie 
ąngos įėjimui į skurzdyną. 
Kaip bematant, tuoj atsira
do ugnagesių komanda — 
būreliai skruzdžių apspito 
degančią ją popierėlę ir ėmė 
leisti skiedinį ant ugnies, 
kurią taip ir užgesino. Bet 
draugas padegė vėl kitą po
pierėlę, kiek didesnę. Dabar 
skruzdės, pabūgę didesnio 
pavojaus, jau nebandė gais
ro gesinti, bet pradėjo, gel
bėtis nuo pražuvimo, krau
stantis lauk iš urvo su visa 
savo manta. Ypač stropiai 
buvo išnešama nemažo dy
džio balti maišeliai —kiau
šinėliai su dar neišsiperėy 
jusiais skruzdžiukais. Aukį 
lės tempė tuos maišelius, 
nepalyginamai didesnius 
už save, skubiai bandė per
gabenti juos į saugesnę 
vietą, padedant kitoms au
klėms, kur viena nepajėg
davo pavilkti. Stropiai ir 
tvarkingai skruzdės suge
bėjo gelbėtis nuo gaisro,-už $40. Tad" devyniolika ki
tartum .po komanda, lygiai 
taip, kaip kad ir žmonės 
darę panašiuose - atsitiki
muose.
Kontroliavimas lyties

Kaipo bendra taisyklė, 
visos dirbančiosios skruz
dės yra belytėmis. Spėja
ma, kad daugumas vikšrų 
tyčia būna nedamaitinami, 
kad nėišsivystytų pas juos 
lytiškumas ir sparnai. To
kiu būdu darbininkiški ba- 
talijpnai' visuomet esti 
skaitlingi.

Geriausiai maitinanti vik
šrai gauna specialį x maistą 
ir specialę priežiūrą, turi 
tam tikras auklėtuves, o 
pavojaus metu auklės juos 
pergabena į saugesnę vie
tą, apsaugojant nuo pavo
jų. Tuo tarpu skruzdžių 
kareiviai susimobilizuoja 
atmušti užpuolikus.

Tūlos skruzdės pasidirba 
sau gyvenimui skruzdynus 
kaip pylis, šešių pėdų auk
štumo; kitos gi savo lizdus 
įsteigia giliai < ir plačiai po
žemyje, su šimtais labirin
tų ir kambarių.
Plęšikiški užpuolikai

Mažiausiai dvi yra plėši
kiškų skruzdžių rūšys, ku
rios užpuldinėja mažesnių 
skruzdžių lizdus ir nugalė
tąsias paverčia savo* vergė
mis. Vieną tokių užpuoli- 
kių skruzdžių rūšis tapuši 
taip priklausoma nuo Ver
gų darbo; kad, atėmus nuo 
jų vergus, išmirtų badu 
vien tik per savo tingėji
mą. - :

Sakoma, jeigu • kartais 
pasaulis 'prie ' to prieitų, 
kad turėtu išnykti čionai 
visa žmonija, tai artimiausi

(Tąsa 5-me pusi.)

jau tuyėdahias 175 metus 
amžiaus, tapdamas šven
tuoju patriarchu ne vien tik 
žydam, bet ir arabams, nes 
pagal gentkartes jo sūnaus 
Ismaelio, ktjrį jis dagyveno 
su savo egyptiete tarnaite, 
mahometonai Abraomą ir
gi skaito arabų protėviu.

• Ganą smarkaus tai būta 
senio, kuris tuomi nusipel- 
nijęs “danguje vietą”, 
net enciklopedijose už

ir 
tai

Dviem milionam Ameri
kos vyrų ir moterų jau, 
reikalinga nešioti prietai
sai kiaušai padidint —“hea
ring aids”, nes dėl šiokių ar 
kitokių priežasčių jų klau
sa sumažėjus, jie nedagir- 
di. Yra visokių' tam prie
žasčių; Daugeliui pągyve- 
nusių žmonių tas pasidaro 
dėl senėjimo, dėl arterijų 
kietėjimo. Kitiem yra įvai
rių priežasčių.

Katrrem daktarai pripa
žino, kad tai dėl senėjimo, 
tiem jau nesą vilties lauk
ti, kad klausa atsitaisytų. 
Tai tų pagalbai ir yra tie 
girdėjimo gerintojai— hea
ring aids.

Tų pagelbinių instrumen
tų išdirbėjai pradėjo vesti 
agitaciją už reikalingumą 
klausos gerintojų, prirodL 
nedarni, kiek bus naudos 
nelaimingajam.

Iki 1945 m. šie prietaisai 
buvo. labai brangūs, lėšavo 
iki $200. Bet vėliau Zenith 
Radio Co. pagamino tiktai 

tų išdirbėjų susiorganizavo 
ir pradėjo - didelį riksmą 
prieš Zenith Co., sakydami, 
kad nori juos išmušti iš biz
nio; kad Zenith parduodąs 
žemiau padirbimo kainos ir 
panašiai.

Žinoma, Zenith Co. jiem 
atsikerta. Girdi, dar nėra 
pagaminta tokio, katro pa
dirbimas kainavęs daugiau 
$20. Sako, radijas-nuperka- 
ma už $19.95. O čia tik ir 
yra dalis radijo, tik dalis 
(mat, jų sudėtis turi pana
šumo ,į radiją). Taigi, par
duodant po $40, dar gana 
pelno.' u

Bet Zenith Co. instru
mentų pardavėjai jų nepri- 
renka, nepritaiko pirkėjui. 
Nusipirkai, ir žinokis. O ki
ti būk tai užlaiko tamx mo
kytą žmogų, katras pritai
ko, pripratina, kaip pirkė
jui būtų patogiau naudoti.

Faktais Remti Margumynai,- |
— Ko Daugumas Dar Nežino

ŽEMĖS AŠIGALIŲ 
PASTOVUMAS

Pietinis ir šiaurinis že
mės ašigaliai arba poliai 
nebestovi tiesioginėje pozi
cijoje vienas priešais kitą. 
Pastovumo magnetiškieji 
žemės poliai neturi ir laikas 
nuo laiko savo pozicijas jie 
biskelį pakeičia. <
SKRAIDANTIEJI 
ŽALČIAI

Indijoj ir Malajų palose 
randasi , taip vadinamieji 
“skraidomieji žalčiai’, ku
rie tačiau neskraido, kaip 
kad paukščiai arba orlai
viai, bet čiuožia oru, pana
šiai, kaip bemotoriniai lėk
tuvai - sklandytuvai. Šios 
rųšies' žalčiai sparnų netu
ri; jie' tik pasjdaro plokš
čiais kaip kaspinai ir tuo
mi pajėgia “skraidyti.”k 
KAS IŠRADO ~ 
ARMONIKĄ '

Akordioną^ arba armoni- 
niką, muzikališką instru
mentą su dumtuvėmis ir 
klevišais, 'išrado Viennoje 
tūlas Damian’as, 1829 me
tais. Kiekvienas armonikos 
klevišas padaro du garsus 
— vieną dumtuves išple
čiant, o antrą — sutraų-

f

PRIREIKUS TŲ
INSTRUMENTŲ J

Pirmiausiai reikia nueiti • 
pas gerą ausų daktarą —r f . 
ontologistą, tegu * jis gerai' 
apžiūri jus, ištiria, nuoxko / 
jūsų negirdejimas paeina ir* / 
ar jupis klausos gerintojai | 
reikalingi. O jei jau pripa
žins, kad reikalingi, tada 
nebijokit įsigyti ir nešioti.

Vienas žmogus man pa
sakojosi, kad jis norėjo nu
sipirkti, bet bijąs, kad pa
žįstami išjuoks, pamatę ne
šiojant. Aš manau, kad pas 
mus jau mažai yra tokių 
senų vaikų, kurie žmogų ne
laimėje išjuoktų. Juk'jau 
mums visiems reikia pamis- 
lyti: ar ilgaį dar man to 
nereikės?

Svarbiausias dalykas ta
me, ar priprasite nešioti. 
Mat, kai kuriem labai sun
ku priprasti, reikia gana 
kantrybės. Iš karto, sako
ma, darosi ūžimas, nervuo- 
ja, sunku girdėti. Bet prie 
visko naujo reikia kantry
bės. Tūliem žmonėm sunku 
priprasti akinius nešioti, 
bet žinant, kaip yra bloga 
be jų, pripranta ir paskiau 
būna visai gerai.

Nuėję pirkti, išsiderėkit, 
•kad duotų savaitę ar dau
giau laiko išbandymui ir 
kad galėtumėt grąžinti, jei 
netiks. Sako, yra atstiki- 
mų, kad kai'kam visai ne
gelbėji; Bet kitiem — dide
lė pagalba.

Čionai paduosiu adresą, 
kur galima veltui gauti 
patarimai. Jiems parašius, 
prisiunčia patarimų, kokis 
“hearing aid” yra geresnis: 
American Hearing Society, 
1537 35 St. N. W., Washing
ton, D. C.

Gyvenanti prie New Yor
ko miesto galite kreiptis 
asmeniškai į The New. 
York League for the Hard 
of Hearing. AdVesą atrasite 
telefonų knygoje. .
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kiant. Vargoniniai akordio- 
nai, koncertinkos ir kiti pa
našūs muzikos instrumen- '■ 
tai yra vėlesni pagerinimai, 
bet visi jie yra pamatuoti , į 
armonikinę konstrukcija.
VIŠTOS IR ANTIES 
PLUNKSNOS

Jeigu klausimas kam. kil
tų, kas turi daugiau plunk- ySfe 
snų — antis ar višta, tai 
atsakymas ' yra — antis. 
Mat, pasaulyje randasi ir 
tokios rūšies statistikų, ku
rie suskaičiavo ir surado 
pasl vieną antį 11,903 plunk- % 
snas, 
plum
DIDŽIAUSIAS ŽEMĖS 
PLOTAS VIENOJ ŠALY.

Pasaulyjez didžiausią že
mės plotą turi Sovietų Są
junga, kurios šalis apima 
virš aštuonių milijonų ket
virtainių mylių.

o nupeštos vištos 
nflesUradę 8,325.

ŠAUTUVO KULKOS 
TOLIS , < ;

Paprastu 22 kalibro šau
tuvu paleista švininė kulka 
neša iki 1,200 ‘jardų, arba 
biskį daugiau kaip pusę 
mylios. Bet plieninės kulkos 
eina virš vienos mylios.
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auKaze derlius visuo

arbatos, tabako 
visa čia auga, 

i oras*-

gana
Iš pradžių tiek jį

čią dienų pasiekti ir Jere- 
vanį. Be to, .turėjome dar 
ųūsileisti Tbiliso aerodrome 
ir!J(iš čia paimti keleivius^ 
Bet, deja, Tbilise turėjome 
nakvoti, nes Jerevanio aer
odromas • dėl ' nepalankių 
Ararato kalnyne atmosferi
nių sąlygų, dėl didelio de
besuotumo atsisakė tą die
ną mus priimti.

(Bus daugiau)

Įspūdžiai Iš Keliones
Tarybinėse Respublikose

Rengia Amer. Piliečių Nepri^ulmingas Klubas 

Sekmadienį, Birželio 1 June 
LIGHT

! išdegusias ^Kubanės 
stepes, o per žaliuojančius 
šiaurės Kaukazo kalnagūb
rius, vingiuotais upeliais iš
raižytais ir uolynais iš- 
margytais. Tarpukalnėse ir 
slėniuose dar pasitaiko že
mės sklypų, o šiaip miškai 
ir miškai. Aukštesnių kal
nagūbrių < keteros jau ir 
sniegų pabarstytos ir miš
kai jau kaip ir pas mus 
pageltę, parudavę. Juo ar
čiau į Didžiuosius kalnus, 
juo augmenija retėja, blan
ksta, mažiau dirbamų dir
vų ir rečiau augalų... Lėk
tuvas suka nuo kalnų į de
šinę, į Pamarį. Traukiasi į 
kairę ir Elbrusas. Kiti kai
riai visai pakeitė savo iš
vaizdą'. Iš vakarų pusės pa
kitėjo ir jpats Elbrusas, 
tačiau jo visas masyvas dar 
padidėjo... kalnagūbriai po 
lėktuvo spardais pradeda 
kniubi!, mažėti.. Atgyja 
augmenija, atsiranda vis 
daugiau gyvenamųjų vieto
vių, dirbamos žemės 7 skly
pų..’. Vienoj vietoj, staiga 
kaip dygte išdygo baltų na
mukų miestelis;.. Po jo ki
tas,. įręčias,.. Po, .lėktuvo 
sparnais jau plokšti lygu- 
mą.žvilgt, t egi Jėktuyas 
jau skrendąs viršum juros, 
o jos pakraščiu, kiek tik a- 
kys .siekia, visą, Kaukazo 
rįvięra nusėta baltais mies
tukais, miesteliais,. sanato
rijomis. Ir . yęgis, kad tuos 
mięstęii’ūs, miestus ir jsąna* 
tori jas nuplovė,nuo .• krilnų 
vandens srovę ir taip pajū
ry, kaip baltų,,;akmenėlių 
kruvęlęa .ir 
skridome vien

mačiau tuoniet, per tą sau
lėtekį; kai atbudęs Elbrusas 
pradėjo. raustkęnęva; saulės 
spinduliais praustis ir, riįiyi 
gėti visomis; laumės Spąlyp- 
mis, o visa kalnų grandiųo 
įup me tū,, kaip muzulmonai 
maldininkai ■ pyieš savo, ębą- 
dži imama,, nušvito, prridė- 
jo jį sveikinti ir jam pp ko
jų kloti savo maųš' 
šešėlius. 6 apačioj 
Berfnamytb; uolą,

ciai, t kuriuos parsivedęs kartais bungai- 
'la kažkokia, jam vienam žinoma, kortų 
sistėriia—tuščiomis paleisdavo „ . . Pa
ėjo vienu metu smagi, žinia, kąd ŠungaĮ- 
la savo dvare įtaisęs ruletes .pobųdžio lo
šimą,, Vadinamą “šemendefer^’/'o kai iš 
eilės naujas Sungąilos išradimas išvalė 
keliųx svečių kišenes ir atsirado skundai 
Piliečių apsaugos departmęnte, —.tasai 
“šemendefer” buvo atidengiamas tik pa
kampes bajorams.

(Bus daugiau)

palaimintas žemės kampe
lis: mėlyna jūra, • mėlynas 
dangus, amžinai snieguoti 
kalnai vėsina vasaros karš
čius; čia pat ir miškingieji 
kalnai, o jų pašlaitėse— 
vaisių sodaį,. yynūogynai, 
citrimį, 
plantacijos -n 
dera ir prinoksta. O 
kaip jaunutis neišsistovė
jęs vynas: ir geri ir vis ne
gali, atsigerti, ir kvėpuoji ir 
vis negali atsikvėpuot. Žie
ma šilta. Maskvoje palikom 
keletą laipsnių Šalčio, o čia 
dar vasara tebėra, virš 20 
laipsnių pavėsyje.

Neilgai viešėjome Suchu
mi, vos porą valandų: mat,

' (Tąsa)
Tą patį akylesnis galėjo pastebėti ir 

Sungailos gyvenamuose kambariuose. 
Prieškambaris įrengtas puošniausiai, be
veik iš vienų veidrodžių, pro kurio langus 
krito turtingas gonkelių stiklinių durų 
-spalvų spektras. Salionas išlaikytas ba
rokiškame stiliuje. Niekas, geriau nega
lėjo nupasakoti apie paties šeimininko 
pogeidžius, būdą ir charakterį, kaip ši
tie minkšti, su didelėmis pretenzijomis, 
tačiau be skonio, baldai. Visur galima 
buvo jaust apatiją, paviršutiniškumą, 
platų užsimojimą, maža saiko, bet už vis 
labiausiai—tingumą. Tingiam kūnui— 
minkštos kušetės; tingiom kojom—kili
mėliai; tingiai galvai—įvairūs, prisiuvi- 
nėti paukščiukių ir gėlių pagalvėliai ; tin
gioms akims ir dar tingesnei žmogaus 
dvasiai — sienose smulkūs paveikslėliai, 
kūnuose kažkoks originalus jų teplioji- 
mas ir manieringumas prašoko turinį. 
Taip vienui; kabojo rėmas sau, o iškritęs 
paveikslas sau, kur buvo pavaizduota 
medžioklės scena: krintantis iš dangaus 
pašautas fazanas, o apačioje išsižiojęs 
šuo. Kitame paveiksle galima nuvokti 
lyg tai mūšį, lyg procesiją. Prie paties 
Sungailos fotografijos, dar kapitono 
uniformoje, kabojo kitas paveikslas, — į 
medį besikarąs lokys. Taip bevaikščio
dami, eidami vis toliau, kitame kamba
ryj, apie kurį svečiams Sungaila pasa
kojo: čia mano darbo kabinetas. Štai, 
knyga. Studijuoju Mamos mūšio stra
tegiją...—būtumėt, užkliuvę ųosimi, įžen
gus pro duris, įbestą, nežinia kuriems 
galams, kardą. Tame kambary baldai, 
įaveikslai buvo sukeisti ir sumaišyti ne 
tik savo epochomis, bet ir iš viso negali
ma buvo susekti jų prasmės, žinant Sun
gailos, kariško žmogaus, būdą, studijuo
jančio mūšio strategijas ir taip tvarkin
gai laikančio, savo karves. Greta Pąde- 
revskio, Adomo Mickevičiaus portretų 
galėjai užtikti ir kokį nors lietuvišką 
viršilą, gusarą; prie senoviško apskrito, 
plataus, išdrožinėto ir puošnaus skobnio 
atrastum ir paprastą, net nelakuotą sta
liuką., Tai buvo nuomininko, naujo šei
mininko, naujų laikų dvarininko sti
liaus pavyzdžiai ir atpirkti likučiai nuo 
buvusių lenkiškų, kitos kultūros, kitų 
laikų ir skonių dvaro šeimininkų. Visa 
tai darė čia pakliuvusiam tokį įspūdį, 
lyg. jam būtų tekę gyventi maskarado 
nuotaikoje arba komedijantų šeimoje, 
kur vienas jos narys avėjo jūrų pirato 
kelnėmis, antras — vilkosi aštuoniolikto 
šimtmečio švarku, o trečias — šių laikų 
maudymosi kostiumu. _
4 Tačiau mūsų svečiai na toki' išlepinti 
buvo, ir jiems viskas patiko arba bent 
rodė, kad patinka. Žinia,. amerikęnas 
pratęs vertinti kiekvieną istorišką, mu
ziejinės kepurės £napą, todėl ir Frankas 
žiojosi visur savo nusistebėjimą reikšti,, 
bet, jam dar nepradėjus, pats Sungaila 
viską gyrė. Nebūtų ir kalbos .apie tuos 
visus daiktus; ir/Jiętuyiško pono skonį, 
jeigu jis pats nebūtų svečiams atidengęs 
dįdjelės išminfieą apie stilius. Taip, Sun
gailos nuomone, jo salionas, su elnio ra
gais, buvo įruoštas modern stiliuje, dar
bo kabinetas—rokoko, prieangis—baro
ko. . Šimts žino, gal tik vienos karvių 
kūtės turėjo vieningą bet kurio stiliaus

paliko,,.. Per- 
kurortą,. ki

tą, Tuapsę, Adler}, Gagrus, 
Soči... Nuo kalnų čia nutei
stame, Čia vėl Prie jų. prL 
artėjame. Vienos grandinės 
sefečspo kitą ir yisa, tai 
spinksi, mirga, marguliuoja 
ir, kaipr kaleidoskope, kas 
minutė keičiasi.

— Vienuoli — spaudžia 
man trinką x susijaudinęs 
draugas Paukštelis, —- da
bar tai ir mirti nebebūtų 
baisu, pamačius tokias 
gamtos grožybes!

Ir aš jiems spaudžiu ran
ką ir rodau į naujas kalnų 
viršūnes, tarpukalnes, ledy
nus ir amžinuosius sniegy
nus.

;i Pagaliau lėktuvas vienu 
^parnu . pakrypo , žemyn,, ki
tų aukštyn ir apsukęs vir
šum juros, ratą pradėjo,. leį-

nės. — 
aplink 

sujudo, 
sukruto; gilioj,. dąuboj nak
voję debesys. Kaip faraonų 
pirathidėš išsinėrė, iš tanų 
sps Kaukazo kalnų/ •;viršū
nės ir, pagaliau,/pirmuti
niai saulės spinduliai nu
švietė ir Bermamyte uolą 
ir mus mažyčius.., ■ Taip, 
tai buvo seniai, prieš,, pusę 
amžiaus, kur aš • tuomet 
ąliaUžiojąu žęme, o , dabar 
kaip toj pasakoj skrendu 
metaliniu. paukščiu^. ' .

Lėktuvas jau skrenda ne

galios darbo kabinete, issmerus is -ap
siaustų ir kailinių, teko išklausyt,paties 
šeiiųininko pasakojimus ir apie savo bi
blioteką. ,

Štai, ( Voltero .raštai, prancūziškai. 
Šita stora;—Napoleono . kodeksas, rusiš
kai. Turiu vieną ir ispaniškai . . . Anie, 
—mano raštai. / .

Nors knygos buvo ir kariška tvarka 
išrikiuotos, bet toks jų gyvenime vieš
patavo reiškinys, kad greta šeri 10, sar- 
kasto Voltero, kuris tebestoje j o nelies
tas, kukliai tūnojo prisiglaudęs .ir prieš
karinių laikų kalendorius, kuriame til
po Sungailos pirmieji poezijos bandy
mai'; greta karo strategijos knygų, vie
no įpėstiriinkų pulko istorijos, kurią pa
rašė kapelmeisteris, buvo ir vadovėlis, 
kaip rinkti vabzdžius, arba trumpas en- 
tomologijos mokslas. Daugiausiai tai

—m ro" * T 1; .,l. - "T " ...v
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0 viršuj debesų — amžina 
saulė šviečia, amžinai mėly
nas žydrus dangus, bekraš
tė erdvėr o apačioj po, lėk
tuvo sparnais, kulvertomis 
vartosi, gniužulais konku- 
liuoja, bekraštis šėmų de
besų okeanas.

Greit atsibosta spogsoti į 
vienodus žemų debesų 
gaurus, įsopsta akys žiūrėti 
į perskaisčią saulę, ir pra
dedi žmogus ilgėtis žemės, 
o žemė toli. Kartais lėktu
vas, skrisdamas viršum 
miškų ar atvėsusių žemės 
plotų, staiga, keliolika met
rų krinta žemyn, ar taip 
pat staiga lyg į ką atsirė
męs pašoksta aukštyn, ke
leiviai krūpčioja, gūščioja, 
graibosi kėdžių, turėklių ir 
jąu rimtai .pradeda neri
mauti ir gailėtis leidęsi lėk
tuvu į tokią neramią kelio
nę. Bet lėktuvas staugda
mas, plerpdamas ir visais 
savo varžtais - sąnariais 
virpėdamas vis plėšiasi ir 
plėšiasi pirmyn....

Kartai^ ir, man pradeda 
traksėti ausyse, sutrinka 
širdies dūžiai ir lyg lėktuve 
pradeda oro pritrūkti, bet 
tai tik iš pradžių, tik pir
momis skridimo valandų^ 
mis, iš neįrpatimo’, o mums 
juk reiks skristi 14 valandų 
pirmyn, tiek pat ir atgal...

Neilga, regis, 4-5 valandų 
kelionė padangėse viršum 
debesų, o taip greit ji atsi
bosta ir kaip greit žmogus 
išsiilgsti savosios žemelės...

Pagaliau lėktuvas pradė
jo leistis, perskrodė debe
sis, ir mes apačioje pama
tėme didelio miesto griuvė
sius, didelę upę, geležinke
lį/fabriko dūmus... Tai bu
vo Rostovas prie Dono. Ke
leiviai, pasiekę žemę, pasi
juto taip išvargę, lyg kad 
ištisą parą būtų traukiniu 
keliavę.

Rostove turėjome nakvo
ti, nes dėl atmosferinių są
lygų toliau skristi buvo ne
įmanoma.

Nakvojome aerodromo 
viešbutyje.

Rytojaus dieną .saulutė 
patekėjo skaisčiai. Danguj ė 
nesimatė nė debesėlio, ir la- 
kūpąs pranašavo gražią 
dieną ir ramų skridimą..

Išskridome gan anksti. 
Vos pakilus tolese sužibo 
Azovo, jūra, ramusis Donas, 
sumirgėjo Rostovu . miesto 
likučiai, ir prasidėjo Prie- 
azovio stepės.. Juo ’ toliau 
skridome į pietus, juo - tos 
stepės darėsi rudesnes ir 
nykesnės, o kaip pasiekėme 
Kubanės. lygumų plotus, a- 
pa.čipje net ir pavieniai me
džiai ir. krūmai vien dėgė- 
sįaišj rudavo.. Tai pasekme 
karktos vasaros ir sausros. 
Kūbanėš. stepės, kdrios der
lingais metais, sąvę rkvieT 
čiąis ir^,-kitais,,, duoniniais 
javais gąlėtų išmaitinti pu? 
sę Europos, Šiais. mę.this,; ir 
•trečiojo sudžįuvųsio;„• grųdo 
nebedavė: visa išdžiūvo nuo 
sausros ir išdegė nuo, sau
lės. Lietus lijęs per vasarą 
tik du kartus; vieną kartą 
gegužės mėnesį,.;. o antrą 
kartą, ir tai Su ledais, ;jau 
rugsėjų mėnesį,, kada šiau
rės, 
met tuo laiku jau esti nuo 
laukų nuimtas.'

Beskrėndant išdygo ho
rizonte. mažutis y' lengvutis 
baltas, “debesėlis.”/ ,

. 4-. Elbrusas! .Elbrusas! 
Allach Kerim! Elbrusas!' 
šušukaū aš į. savo kėliorięs 
draugus ir . neatsitraukda-

. GROVE PARKE, 
astonbury, Conn.

Pikniko Pradžia, 1 Vai. Dieną. Įžangos Nepūs. ' 
DlDELte ORKESTRĄ GROS VISOKIUS ŠOKIUS 
BUS SPORTO IR VĮSOK. ŽAIDIMŲ RUNGTYNĖS 

. ^KliųbięČįąi kyiečia visus hartfordięčius ir iš 
apylinkes lietuvius dalyvauti, susipažihti, pasigerėti 
malonumais šios.^gegužinės, pasilinksminti, pašękti 
ir paviešėti, tarpe taurių klubiečių. Bus pakankamai 
vietos . autofriobiliams.
. >: .Automobiliais ir'iš. Hartfordo busais važiuokite 

x iki .Rusų, stoties 24, sukite į dešinę ir važiuokite iki 
pikniko vietos. / , • « , , . 4>. < •.

'^W‘V‘ISU& KVIEČIA KLUBO VALDYBA /

ANDREW J.( MA/, buvęs 
reakcinis t Kentucky demokra
tas kongresmanas, dabar yra 
teisiamas už priėmimu kyšių 
i^.ųž juos gavimą . Garsson 
amunicijos gamybos firmai 
karo kontraktų. Jis visuomet 
“garbingai” išsilaikydavo ne
susitepęs “raudonumu!”

lę.įy.mes jau žemėje — Su- 
chųme.-

Šuchumas — tai ištikrųjų
- , -1

,...1 > < ir..,n,Ui, it .. ti,4. 1, i iilii'i**

Rašo A. Vienuolis-žufcąuskas.
■ 1* * /. \ . i «

mąs nuo .langelio, nusivo- 
Žiau skrybėlę, pasveikinda
mas seną savo pažįstamą; 
tęlimojo Kąukązo kalnų 
milžiną - gražuolį. '

. Visi keįęiviąį , pripuolė 
prie laųgėlio, bet. nė vienas 
jų “debesėlio”’ ųęįžįūrėjo; 
kiti, kų.rię ir įžiūrėjo, tai 
man nepatikėjo, sakė,. kad 
tai ne Elbrusas. Nepatikę- 
jp lygiai taip, kaip .ir aš, 
pirmą/kartą vykdamas į, 
Kaukązą, nepatikėjau, kaip 
ir mari parodė į tą baltą, 
lengvutį “debesėlį” ir pasa
kė, kad tai esąs Elbrusas.... 
Dar valandėlė, dar kelios 
dešimtys kilometrų pirmyn, 
ir šaly to balto, jau išau
gusio /“debesėlio” atsirado 
kiti — tokie pat balŲ, keis
tų pastovių kontūrų “debe
sėliai”.

— Žiūrėkite, tai didžiulių 
amžinai snieguotų Kaukazo 
kąlnų grandinė! — paaiški
nau susidomėjusiems kelei
viams.

Su manimi jąu niekas nė- 
besiginčijo — tai buvo Kau
kazo kalnai, o iki jų dar 
daugiau 500 kilometrų!

Dar valandėlė, dar šim
tas, kitas kilometrų pirmyn 
ir iš riiažo “debesėlio” su šo
niniais debesėliais, išaugo, 
išryškėjo dvigalvis baltas 
milžinas kalnas su į rytus 
ir į vakarus nuo jo bėgan
čiomis amžinai snieguotų 
kalnų grandinėmis... ■ Dar 
valandėlė, ir tolese, rytuose, 
ten, kur nuo Elbruso nubė
go grandinė, išryškėjo ir 
kitas kalnas milžinas —tai 
Kazbekas. Tarp jo ir Elb
ruso, grandinėje, pradėjo 
dygti kitos viršūnės: Dych 
—Tau, Kaštan — TaūrUš- 
ba, Ązaraikoch^ amžįnai 
snieguotų viršūnių Ulla- 
Taučana masyvas, Dž'ailyk 
masyvas, Amakauz...Tai vis 
seni mano pažįstami...

Dar šimtas kilometrų 
pirmyn ir melsvame . hori- 
z^orite’, Didžiųjų kalnų papė
dėje, išširiėrė iŠ melsvų ū- 
kanų penkiagalvis Beš-Tau, 
Mašukas, Griūvėsią, Gyva
tinis, Geležinis ir kiti, tai 
jau kalnai Tereko ir Kuba
nės stepių sargai - milžinai.

Greit išryškėja ir Elbru
so papėdėj kalnai. tsu, . lyg 
atšerpėjusia, Bermamyto 
uolą, nuo..kurios^ pasąk .al
pinistų tvirtinimą, atsiden
gęs gražiausias pasauly re- 
giųys. į kalpus, ,į Elbrusą.-/.. 
Kadaise ir riiario ten būtą ir 
ant tos uolos viršūnės per
nakt saulės pątekėjimo iš- 
lauktav. , )(, .

Ir ištikrųjų, nieko grąže-

FRANK KRUK^z
arba Graborius Pranas Krukelis
* * * ' (APYSAKA) ★ ★ *

11 Parašė Petras Cvirlnr——■ - - .....

buvo seni palaikai lenkų kalba ir Ver
bickas okultistiniai romanai. Jeigu kny
gos ir buvo pradėtos, skaityti, tai tuo. pat 
būdų nebaigtos, pažymėtos pačioje pra
džioje užlenktu puslapiu, įdėta, vištos 
plunksna arba popierio lapukas.

Begyvenant sau, bekrutant, sočiai pa- 
yalgius (Sungailos gyvenime valgiscužė- 
mė gana svarbią vietą. Jeigu jis ir sirg
davo, o kartais reikdavo šauktis ir dak
taro, tai visuomet nuo persivalgymo. 
Ypatingai rydavo jis svečiuose ir visuo
se draugijų posėdžiuose, kur tik jis buvo 
valdybos narys. Posėdin niekuomet ne- 
atvykdavo, jeigu nebūdavo gerai pasi
stiprinti), ateidavo jam kartais 
originalių minčių 
pavergdavo naujoji mintis, sumanymas, 
kad negalėdavo rimti, bet ką pradėjęs. 
Išsipagiriojus, ar išsimiegojus, vėl vis
kas niekais nueidavo. Tokio vieno įkvėpi
mo priepuoly jis buvo šokęs eilėmis pa
rašyt savo meilės istoriją trijuose to
muose.

Tačiau yietoj to, šimts žino kokiu rei
kalu, Sungaila .atmintinai išmoko Travi
atos operos partitūrą.

Pratekus į Sungailos namus, tekdavo 
pergyventi kankinio valandos, nes šei
mininkas būtinai pradėdavo skaityti sa
vo eiles, dar su tokiu patosu, tokiu už
sidegimu, kad vargas lėkštei, šaukštui, 
krėslui, pakliuvusiam po jo ranka—su
mals į šipulius. Beskaitant eiles, ypa
tingai dirbo jo ausys, judėdamos į tak-' 
tą, o balsas pasiekdavo tokią vibraciją, 
tragizmą, kad neretai nuo. sienų jau čia, 
jau ten virtuvėje, menturys ar paveiks
las su rėmu nukrisdavo. Jo poezijoje 
radai ne tik lakštingalas, taures, šam
panus, buitis, godas, rugiagėles,1 bet ga
na apsčiai ir kosmiškų b^i astronomiškų 
terminų. Taip ir mūsų svečius pasodi
nęs ūž’stalo, prie iškepto paršo, Sungai
la atidarė poezijos vakarą, gana mis
tišku eilėraščiu: Laikrodis ir Žmogus, 
kurį jis laikė geriausiu tos rūšies dar
bu. Pirmą posmą jis pradėjo lėtai, iš
kilmingai, įrėmęs akis į Kruką:

Laikrodis ant sienos taksi, 
Širdis reliatyvo siekia... 
Siela absoliutan kvaksi

• Egojizmo kupina.
Sungailos dvasios pakilimo momen

tu, lyg tyčia, įėjo ūkio prievaizda, gan 
greit pranešdamas, nebaigusį poeziją, 
kad atvykusi varžytinių komisija.

—Po velnių!—-suriko jis. — Karvių 
jiems neduosiu . Gink lauk!

Netrukus Sungaila pats atsiprašė, iš
ėjo, o grįžo įsitikinęs, kad jokia varžy
tinių komisija, tik atvažiavęs policijos 
viršininkas ir dar keli medžiotojai.

Reikia pasakyt, kad yisi skolininkai 
taip dažnai buvo pavyzdingamę Sungai
los ūkyje, jog ir į nekaltą sveęią, elgetą 
buvo įprasta žiūrėti, kaip į varžytinin- 
ką. Buvo laikai, kai Sungąilą, poetiškai 
nusiteikęs, sumanė dvąro kįemę,. medyje, 
įkelti varpą, kuris kiekvieną kriptą skam
bintų šeimininkui grįžus ,su būriu, šunų 
iš medžioklės ar JŠ Raurio. ,Didelio ba
joro pozą mėgo,, Sungaila. . ;Vienų metų 
buvo pasišovęs net sayo ’žemes, galūlau- 
ky pastatyti savotišką Triumfo Arką.

' Tačiau netrukus teko ir varpą nutil
dyt, ries kai tik išgirsdavo jį griau
džiant apylinkės skolininkai, tuo jau. kas 
raitas, pėsčias, . važiuotas suskubdavo 
nuošimčių, vekselių ...
, Plačiai pasinešęs gyveno Sungaila, 
kortomis einant, mėgo sušukti: dvaru 
ątsakau! Nors įą lėto, tylutėliai tuštė
jo kūtės, į pavyzdingų karvių pasus vis 
mažiau buvo įrašoma gražių atsimini
mų, nežinia kaip nyko iš kambarių bal-

1 MANP Vedėjas
UKMERGĖ.—Vis auganti 

autoritetą Kurklių valsčiuje 
įgyja mašinų-^rklių nuomoji- 
mo. punktas, praėjusiais me
tais MANP neapvylė darbo 
valstiečių : suteikta , parama 
dešimtims naujakurių, pade
dant jiems suarti žemę, au
ginti ir nuimti derlių. Punk-> 
tas įvykdė metinį planą 112 
nuošimčiu. . Šįąįs metais ,/į 
darbą išeinamą gerai p&si- 
rbošus. Gyvuliai, pilnai ap
rūpinti pašaru, yra pailsėję ir 
stiprūs. Atremontuotos ma
šinos. Darbui vadovauja 
MANP vedėjas Jonas Motie
jūnas.

T . » • ' . t

Jonas Motiejūnas, apdova
notas medaliu Už darbo na
šumą. 
HiUi.f*. X h JAM A —* A W.M.. >1.1

*



.'t ■* ĮĮgUįitį

Ypatingi Skruzdžių ir Žmogaus 
Gyvenimo Panarintai

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) , 

žmonėms gyvūnai— valsty
binio ir draugijinio gyveni
mo atžvilgiu—tuomet žemėj 
būtų skruzdės, jeigu 
dar užsiliktų.
Palyginimas su 
naciška ideologija

Tokios skruzdžių ypaty- 
' bes gali būti gana geru pa
vyzdžiu, kas būtų buvę 
žmonijai, jeigu Hitleris bū
tų užkariavęs pasaulį ir vi
sus žmones, kas tik ne vo
kiečių kilmės, būtų pavertęs 
vergais. Ir tai nėra iš pir
što išlaužta mintis, nes na
cių mėgiamas vokiečių filo
sofas Nietzsche savo ras-/ 
tuose yra nurodinėjęs, kad 
vokiečiai turėtų pasaulyje 
viešpatauti engdami kitus. 
Veikiausia' Hitleris ir se
ikėsi sau tokį įkvėpimą iš 
Nietzsches. Berods visa 
nacinė “viršžmogių” doktri
na atatinka skruzdžių ypa
tybėms.

Taigi, su naciška ideolo
gija, žmogus būtų patekęs į 
besielio, besąžinio vabalo 
kategoriją, kur vyrauja ir 
valdo tiktai siauras savęs 
išsilaikymo instinktas. Lai
mei, tas neįvyko, bet žmoni
ja, gaudama visokių patyri
mų — kad ir studijomis iš 
tokių vabalėlių, kaip skruz
dės, — privalanti visuomet 
budėti ir ryžtai kovoti su 
tykančiais civilizacijos ir 
demokratinio žmonių gyve
nimo priešais. Kitaip, ir 
žmogus gali papulti^ tokias

pačias sąlygas, kokiose/kaip 
matome, randasi žemesnės 
formos gyvūnija.

R. M. S.
jog

Worcester, Mass.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO

TUNERIS ■
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Špinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. ’ 
Tel. Michigan 2-3123

Olympia Parko Atidarymas
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Broliška Draugija ruošią z iš
kilmingą atidarymą vasari
niam sezonui savo Olympia 
Parko, 68 S. Quinsigahion 
Ave., Shrewsbury, Mass.

Parengimas tęsis tris die
nas: gegužės 30, 31 ir birže
lio 1. Tikroji gegužinė bus 
gegužės 30-tą, peųktadienį. 
Aido Choras vadovybėj Jose- 
finos Karsokienės dainuos su
tartinai lietuviškas dainas. 
Parkas ne vien naujai pasi
puošęs jaunu sužaliavimu, 
kur žavėtinai gražu, bet ir 
technikinio sumanaus triūso 
nemažai yra pridėta. Dabar 
naujos eglaitės ir kiti mede
liai eilingąi susodinti ir jau 
didokai paaugėję, 
metai laiko kajp 
nuteriojO' senuosius 
tai jauni dar gražiau puošia 
parką. Įvairių gėlių taipgi 
nestokuoja, pievos žolės nu
karpytos, budinkų maliava 
skaisti, kaip iš oro, taip ir vi
daus. Patogumai vaišintis 
moderniški, programoje apart 
dainų bus graži muzika ir 
ristikų persiėmimas. Taigi, 
prašome smagiai ir _ maloniai 
praleisti laiką ir susitikti se
nus pažįstamus ir gimines. Pui
ki proga ukvatninkam maudy
tis.

Pabaiga gegužės mėnesio, 
tai gražiausias pavasarinis 
laikas, didžiausias paukščių 
čiulbėjimas, maloniausia gam
tos atmosfera, pirmoji pikni- 
kinė sueiga, kurioje žmogus 
kaip tik ir gali įgauti naujos 
'energijos, naujų pasiryžimų 
gyventi ir veikti sau ir žmoni
jos gerovei. D. G. J.

Graikų partizanai suardė 
geležinkelio tiltų » tarp 
Graikijos ir Turkijos.'

Virš 8-ri 
uraganas 
medžius,

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD Moterų Klubo susirinkimas 
įvyks 27 d. geg, 7:30 v. v., 155 Hun
gerford St. Visos draugės kviečia-
mos dalyvaut (120-121)

RONKONKOMA
H854

*• 'A
TELEPHONE
StAGU 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
t v, „ • .4..................... r,.. .............. ,

Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

o $ /

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. KOM A A
. • * (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
MMMBBMMMbII Direktorius

Liūdesio valandoj ^Kreip- 
’ kitSs prie manęs dieną Į 

ar naktį, greit Suteiksi- ! 
me modernjšką patarna- . 
vilną. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
• -« --------------- -------- L------------

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), PirtuacL, Gclj. 26, 1947
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Jeigu jūs skaitote komercinę spaudą ar klausotės tokių pat radijuŠų, GAL BOT 
pagalvojate, kad republikonų pasiūlytas! s taksams nukapoti H.R. 1 bilius paleng
vins ir jums gyvenimą. Bet nesirūpinkite, bu? kas palengvins jumis — nuo do
lerių. Tai parodo jums CIt> Economic Outlook pateiktas braižinys, tilpęs tame lei
dinyje balandžio mėnesi. Republikonai, stambiojo biznio atstovai, mokėję gerai iš- 
rokuoti, kaip jiems patiems būtų naudingiau. O kiek nedamokes jie, ilgiau mo
kėsime mes. , '

persona) exemptions

LOS ANGELES, CAL.
< /

Iš Choro Veikimo
Gegužės 11 d. Los Angeles 

Lietuvių Choras turėjo šaunų 
.koncertą ir balių. Kaip vi
sas choras, taip jo komisija 
daug triūso padėjo prie su
rengimo šio koncerto. Ben
drai, koncertas ir parengi
mas pavyko gerai. Nors kon
certo programoj buvo trūku
mų,- nes buvo garsinta kla
sikinė. šokikė Virginia Buck, 
bet deli nežinomų priežasčių 
ji nepribuvo ir tas sudarė 
trūkumą Kiti visi punktai 
išpildyti gerai. ‘ Tikiuosi, kad 
apie šį koncertą kas nors 
daugiau parašys, todėl apie 
koncerto pildytojus praleisiu; 
tik noriu tarti padėką visiems, 
kas tik 
širdžiai 
certo.

Kaip 
choras,
rengdamasis 
turėjo įdėti daug triūso lan
kydami pamokas sykį į sa
vaitę ir choro mokytojas V. 
Babičius ne tik mokino, bet 
ir solistams akompanavo, 
apart d. Smito, kuriam dai
nuojant akompanavo Mr. 
Walsh.

Malonu tarti • ačiū mūsų 
nuoširdiems dainininkams d- 
gei A. Levanienei, Angela, 
Adomaitienei-Adams ir S. F. 
Smitui už puikiai sudainuotas

kuo prisidėjo ir nuo- 
darbavosi laike kon-

niums 
per

i yra žinoma, 
penkis mėnesius 
prie koncerto,

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAUTARAS—DENTISTAS

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

Išskiridnt trečiadienį
> ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5589

ZZZZZZ&ZZ.

F. W. Shalins
(Shalinskas) 

» T.

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

’ ii •' ''j’'. ’‘'■•f'-' I •"> •

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

.. w50
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Matthew A.
bltyauskas

LAIDOTUVIŲ
, DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-51,72 <

dainas,
Kita dalis programos pildy

to,] ų buvo kitataučiai — gru- 
P£ muzikantų juokdarių, va
dovaujant Mrs. Clara Wise
man, slavų stygų, orkestras ir 
keletas kitų.

Chorui akompanavo gera 
pianistė d-gė Wonder, pro
gramos vedėjas buvo jaunas 
draugas A. Kasparas-Casper. 
Prie maisto ir gėrimų, durų 
tikietų ir čekrūmyj draugai 
ir draugės labai nuoširdžiai 
darbavosi.

Prie progos, negalima pa
miršti ir mūsų geraširdžių 
draugų ir draugių, kurie au
kojo dovanas. Uršulė Dei- 
vienė savo rankų darbo 
apcementuotą staluko papuo
šalą (tyle) ; Geo. CĮiesnoyich, 
rakančių išdirbėjus, aukojo 
puikiai padarytą suoliuką); 
Alma Brent, čhoro narė, au
kojo' naują skūrinį ‘fbryfkei- 
suką” su setu plaukam da
binti; d-gė Deivienė aukojo 
paduškaitę ir d. K. Deivis 
stiklą su žuvytėmis ir paukš
tukų. Buvo įora kitokių do
vanų; ir gaila, kad pamiršau 
jų pavardes.

Visiems darbuotojams, rė
mėjams bei aukotojams tariu 
širdingą ačiū,-

Malonu buvo turėti mūsų 
choro koncerte draugus Ro
jų ir Evą Mizaras iš Brook
lyn©.

Kaip matyt, koncerte pasi
tiko daug savo gerų ir senų 
pažįsaamų. Programos vedė
jas pakvietė d. Mizarą ant 
ęštrados pasveikinti iosange- 
liejčius.* Drg. Mizara pakvie
timą įriėmė ir pasakė / kelis 
žodžius apie meną ir darbi
ninkišką spaudą.

*■■■-— > ■■■■■■■ — III '■ ' ■  ......................... ■ ■e.-.i.wjsm

Prie pabaigos buvo pa
kviesta ir d-ge E. Mizarienė 
tarti keletą žodžių. Ji pa
sakė, jausmingą pareiškimą 
Motinų Dięnos proga.

Kiek matėsi iš publikos, tai 
dd. Mizarų kalbos visiems la
bai patiko.

Kadangi šis choro koncer
tas įvyko Motinų Dienoj, tai 
programos vedėjas tos die- 
dienos koncertą skyrė moti
noms. Alvinas.

CHlCAGOS ŽINIOS
Mėsos Darbininkai
Reikalauja Algų Pakėlimo 
15 Centų Valandai

United Packinghouse Work
ers of America. unija, turin
ti virš 200,000., narių, reika
lauja algų pakėlimo 15 centų 
valandai. Tą reikalavimą re-, 
mia Amalgamated Meat Cut
ters & Butcher Workmen.

UPWA unijos kohvencija 
''Cleveland© ųžgyrė tokį rei
kalavimą algų, pakėlimo.

.Mėsos darbininkai visados 
buvo menkiau apmokami kaip 
kitų didesnių industrijų. Čia 
dėl to daug dirba negrų, at
eivių.

Bet dabar darbininkai or
ganizuoti į uniją, turi gerą 
vadovybę. Unija žymiai pa
gerino darbininkų būklę ir 
toliau tai daro.

Unija stengiasi maždaug 
sulyginti mėsos darbininkų al
gas su 
trijų.

Algų 
tiektas
giasi dabar. Kitais klausi
mais kontraktas baigsis dar 
už metų ir pusės. x

UPWA jau informavo 
Swift, Wilson; Armour ir 
Cudahy kompanijas apie rei
kalavimą algų pakėlimo. Uni
ja reikalauja tuojau- užvesti 
derybas tuo reikalu.

UPWA yra CIO unija, o bu- 
čeriai, yra AFL unija. Jos 
planuoja bendrą veikimą al
gų klausimu, 
ro mažą dalį 
kų, didelė 
CIO unijoj.

Svarbiausias mėsos indus
trijos centras yra Chicaga, 
bet nemenki centrai yra 
Omaha, Neb.; Kansas City; 
ir Sioux City, la.

kitų didžiųjų indus-

klausimu unijos kon- 
sū samdytojais bai-

Fbtdįrdfds 
[Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių irjpayienių. 
;IŠ senų padarau 
; naujus paveiks- ‘ 
lūs ir krajavus 
sudarau su

I rikoniškais. Rei
kalui esant 
pftlidinu tok 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju

;; jvaįriom spalvom.
[ Kampas Broadway ir

II prieChauncey St., Broadway, Line

-, JONAS STOKES
[ 512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Bučeriai suda- 
mėsofe darbinin- 
daugųma ' yra

>.• a ■■ 
Stone Ave.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. 
x 030 JŠvūnmer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
j ^mboldt 2-79&
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Egz&fiiindojahi Aids, 
, Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius 
•'i ---------- -------- j’AVJ t,

Drs. Stenger & Stenger
i Optometrists 

394-398, Broadway

Hong Kong. — Karinis 
anglų teismas nuteisė japo
nų generolų R. Tanaką 20 
metų kalėti už žiaurumus 
prieš anglus. ,

Sakoma, visi Amerikos 
marinai apleisiu Chinij%.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

\ ' 4 <V... " /. *.-<• «, . ,{ •

Licensed Undertaker

Ž31 Bedford Averiiiį 
e z 

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

. am

HELP WANTED FEMALE HEEP WANTED ELMALE 
WEIK ALINGOS MOTERYS KLIKA) .INGOS MOI ERYS

Kennedy’s Reikalauja Merginų .
Kennedy’s turi vietų nepatyrusioms raštininkams. Šiek, 
tiek High School pasihiqkinimas reikąlingas. Penkjps 
dięiįos, 40 valandų savąitė. Uždara pirmadieniais. Nėra 
naktinio darbo.. Grupinė apdrauda, vakacijos ir šventės.

Klauskite Miss Lynch, ant antriĮ lubų ofisas.
KENNEDY'S, INC. 

45 Asylum Street 
HARTFORp, CONN.

GRAŽIAI i»AVYkb 
SIETYNO koncertas 

‘ • 7 , V. | f •• f

Chofo peporteris kiek suvė
lavo su pranešimų, bet taip ir 
nepavyko • dar viskas susi
tvarkyti, todėl apie finansinį 
pasisekimą nieko nerašysiu. 
Pažymėsiu tiek, kad koncer
tas išėjo labai vyįusiai ir la
bai gražiai. Choras nesuvylė 
nei kiek žmonių. Ką. žadėjo, 
garsino, tą ir davė. Gal tiek 
nevisai gerai, tai kad buvo 
užsibrėžta koncertą, pradėt 
7:30„ o pradėta 8 vai. ir už
baigta 10. Bet čia ne chųro 
kaltė, o publikos. Norėta, 
kad publika viską nuo pra
džios girdėtų, tačiaus ilgiau 
negtlima buvo užtraukt, kaip 
pusvalandį.

Programą pildė Sietynas, 
išstojo du kartus, Sietyno ok
tetas du kartus. Maloni 
lakštutė Ulinskaitė dų kartus, 
Stelmokų Onute ir boris Į)e- 
veckaite kartą, 'Lillian ir Wal
ter / šimeleviciai (brolis ir se
suo) kartą ir J. šimelęvičiūs 
(jaunas pianistas) kartą.

Programos vedėja Oputė 
Š te 1 m o k a i t ė labai gav 
biai vedė. Biznio pirminin
kas B. Žukauskas Jr. puikiai 
tvarkę biznį. ‘ Jaunutė Sonia 
Arlauskaitė gabiai dirbo prie 
drapanų padėjimo. Turėjom 
tolimą viešnią Pauliną Jasilio- 

irnienę iš Binghamtono
Ulinskienę iš Waterburio.

Choro Rep.

Rumford, Me.
t

IŠ Atsibuvusių Prakalbų
Gegužės 12 d. čia kalbėjo 

L. • Prūseika, Vilnies redakto
rius iš Chicagos. Jis kalbėjo 
apie sukaktį 400 metų pirmo
sios lietuyiškpsios spausdintos 
knygos ' ir bėgamais gy veni
nio.kiausimafe.

. Prakalbos gerai pavyko. 
Kalbėtojas gerai išaiškino is
torinę krolę lietuviškosios kny
gos ir dabartinį žmonių gy
venimą, reakcijos puolimus ir 
liaudies pastangas apginti de
mokratiją. Publikai jo kalba 
patiko. '

Šios prakalbos turėjo įvyk
ti ii d. gegules, bei tūli blo
gos valips žmonės padarė 
kliūčių, tai jos įvyko sekamą 
dieną. Taigi, jų pastangos 
nuėjo, niekais, nes visvien 
prakalbos įvyko ir buvo pa
sekmingos.

Pąrduota vienas Vilnies Še
ras, keturių nauji1 skaitytojai 
užsirašė dienraštį Vilnį, par
duota 6 Vilnies kalendoriai ir 
aukų surinkta $26.30. Iš jų pa
dengus prakalbų lėšas, dar au
kų liko. Vilnies dienraščiui 
$10. /.

Aukoję sekamai: S. Jan
kauskas $4. ,Po $1 aukojo: 
A. Pleuplienė, J. Labikis, W. 
Padgalskiš, J. s Mattizas, M. 
Manson, M. Wiskant, J. Wiš- 
kant ,M. Gružinskienė, A. Ka- 
ladinskis, B. Pikelis, J. Salt- 
meriene, „B. Belskis, A. Kjlie- 
hė, A. Alenškienė ir S. Pui
dokas. . ,

Pq 50 centų aukojo: «t. 
Pleuplis, J. Glpdenis, J. Ka
jokas, Z. Sabaliauskas, .P. 
Kriziuš, M. Chiizas, M. Pakš
tienė, ir A. $ąlčiūnięnė.

Visiems aukojusiems taria
me širdingai ačiū!

Rengėjai.

DačhdU, Vokietija. -r-Pa 
šikorė kalėjime *ųėcių leite 
nantas Kilti Mathesius, lai 
komas teišhiiii ilž židūru 
mus koncentracijos stovyk

iiž židūru 
stovyk

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI „

DIRBTI VIDUJ

0K1NAW0JE
Transportaci'ja apmokėta

DAILIDES ■>
GELEŽIES DAkBlNlNKAi
« (Pastiprinimam)
ELEKTROS LAIDININKAI

(Dėl Smarkios Sroves)

Vien tik Pirmos KteisėŠ
Patyrimu

Amžiaus — 21 iki 49
Turi turėti gimimo juodymus.

Turi būt N. Yv Valstijos Emplo;
ment Service pasiųstas pas

George A. ( Gardner,

GUY F. ATKINSON CO.
!R r . , 

j. a. Jones const, cd.
87 Madison Ave., prie 28th

N. Y. C., 3-Čios lubos

STALIORIAI 
IR ABELNAI 

Medžio Darbininkai
WALSH 

LUMBER CO. 
56 CANAL STREET, 
HOLYOKE, MASS.

. DIAL HOLYOKE 8271

REFRIGERATION MECHANIKAS.
Patyręs prie įstatymų ir aptarnavimu darbo 

Prie Low Pressure ar Amonijos 
Refrigerating Systemos.

Skambinkite ALLENTOWN 6998 
Dėl Pasitarimų,

Rateliai Lenino ir Šiaiino 
Bidgrafijoms Studijuoti

ŠIAULIAI. — “Elnio” odos 
kombinate pradėjo veikti du 
rateliai Lenino ir Stalino bio
grafijoms studijuoti. Viena
me ratelyje, vadovaujamame 
Ivanickio, dalyvauja 22 žm* 
nės,. antrame—8. jau įvy 
kelios pamokos. Klausyto 
išklausė paskaitą “Lenino vai
kystė.”

Bendromis Jėgomis
ŠAKIAI. — Sakią vals- ’ 

čiaus žemės ūkio kooperaci
jos (draugijos nariai pasiryžo 
bendromis jėgomis apdirbti 

‘apie 85 hektarų fondinės že
mės. Sėkla šiam plotui ap
sėti jau surinkta, išvalyta ir 
visiškai parengta.

Apdirbti žemę ; bendromis 
jėgomis nutarė ir Sintautų bei 
Bubnelių valsčių žemės ūkio 
kooperacijos draugijos nariai.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beėr, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License Nck. 
GB 13477 has been issued to the undersigned 
to sell 'beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 835 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premise*.;

WILLIAM B. -KREINER 
(Parkway Creamery)

NOTICE U hereby given that License Nb^^ ' 
SL 466 has been issued to the undersign*4*3,U 1DU iiHn DPvTi IbSUPG L O Ufie UliaerSl jj nCHi 
to sėli beer, wine and liquor at retail- under |
Section 107 of the Alcoholic Beverage Contcpl 
L»w at 4102 Avenue V, Borough, of Brook? 
lyn, .County of Kings, tf be consumed on 
the premises. ' ’ . a *

, GUSTAV HARMS

N0T1CE Ui hereby given that License No, 
GB 18745 h - -been issued to the undersigned 

it retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law st 
1709 Sterling Place. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN LESKO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8463 has been issued to the undersigned 
toi sell beer, ..wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5535 Broadway, Borough of Broou- 

. lyn, County of Kings, to be consumed on- 
the premise*. - - ,,

EMILIA NAPOLITANO ‘
(D.B-A Switf«rlg$Ifl B*r < Urlll)

'■
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Įtūžusi Moteriškė 
Nušovė Konkurentę

Mrs. Philomena Scavone, 
41 metų, motina trijų vaikų, 

~ praeitą trečiadienį nušovė 
Mrs. Margaret Janazzo, 31 
mėtų, motiną dviejų vaikų,' 
kerštaudama už vyrą. ( ,

Draugiškumas, nedraugišku
mas ir vienai mirties, o kitai 
kalėjimo kelias prasidėjo iš 
Mrs. Scavone geros širdies ir 
noro anai moteriškei pagel
bėti. Mrs. .Janazzo barėsi, 
mušėsi su savo vyru. Bet kas 
gi čia bus kaltas, kad ne tas 
“bjaurybė” vyras, pamanė 
sau moteriškė ir pasikvietė 
Mrs. Janazzo su vaikais pas 
save gyventi, 1 Thatford St., 
East New Yorke.

Tai buvo prieš porą metų. 
Ne už ilgo Mrs. Scavone pra
dėjo susidaryti apie savo įna
mę skirtingą nuomonę, ' bet 
jau buvo per vėlu. Ji pati sa
vo namuose pasijuto tik lieka- 

jau- 
savo 
Mrs. 
Jan-

Matykime Dvi Nepaprastas 
Filmas Šį Ketvirtadienį

■ J 
way. Ji sayo grože 
artima paskilbusiajai 
rykštei,” parodančiai
kovas, vil.tis, troškimus, pasi« 

atąieki- 
okupa-

šio ketvirtadienio vakarą, 
Lietuvių Am. Piliečių Klinbo 
salėje, turėsime progos maty
ti dvi nepaprastas filmas.

Viena iš jų yra iš mūs pa
čių, Amerikos lietuvių meno 
veiklos — iš praeitą rudenį 
įvykusio Chicagoje Lietuvių 
Meno ir Kultūros Festivalio. 
Jis tęsėsi per ištisą savaitę. 
Buvo suvažiavusios žymios 
lietuvių meno mėgėjų jėgos iš 
visų mūsų šalies didesniųjų 
centrų ir iš Kanados.

Dalį tų puikių vaizdų, veiks
mų ir dalyvių matysime fil- 
moje. Tik dalį, kadangi ne
galima paimti ir parodyti vie
nu vakaru visko to, kas dėjosi 
bėgiu savaitės.

Kita filmą bus Tarybų Są
jungos puikioji filmą “No 
Greater Love,” Viena iš ilgiau
sia išsilaikiusių ant Broad-

statoma 
“Vaivo- 
žmonių

Kaip Dalykai Dabar 
Yra Pas Kriaiįčius.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

-M-

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

TONY’S-
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Skandalija dėl PašalposAtgavo Kūdikį
__l—___

Mrs. Dorothy Slanovec, gy
venanti Glendale, atgavo savo 
kelių savaičių amžiaus du
krytę Į kurią ji buvo atidavusi1 
auklėti kitiems.

legatu. „ •
i Vienas lietuvis ne kriau- 

čius vienoje užeigoje užklausė 
pono dabartinio delegato:

—Ar dar ilgai būsi delega
tu? .

—Mano terminas baigiasi, 
rinkimai bus birželio mėnesį. 
Bet aš būsiu išrinktas dar 
vieniems metams, o toliau, 
tai vėl matysime,—atsakė jis.

Tas> lietuvis vėl paklausė : 
—Ar tai geriau būti dele

gatu, kaip šapoje dirbti?
■—Kam dar klausi, kad ži

nai?—atsakė delegatas.
Kriaučiai jau seniai žiYto- 

me, kad dabartinis mūsų de
legatas yra saumylys, nepai
so kitų. Mes dar pamenam, 
kas buvo, kai jis dirbo pas 
Biržietį. Jis buvo- prisidėjęs 
prie mašinos didesnį ratą, kad 
ir nuo savaičių dirbdamas 
daugiau darbo padarytų, bū
tų geresnis darbdaviui. Mos 
ligšiolei negalėjome pilnai pa
tirti jo elgesių delegatystėje, 
nes buvo perdaug darbų. O 
„kada jau darbai sumažės ir 
jeigu jis bus išrinktas dar 
vieniems metams, tai aiškiau 
pasirodys, kaip jis į darbinin
kus žiūri.

New York o spaudoje dabar 
daug rašoma apie tai, kad tū
la bedarbių šeima iš 7 asme
nų .užlaikoma viešbutyje, iš
leidžiant $634.32. mėnesiui.

Pašalpą išdavusieji sako, 
kad trečio pasirinkimo nebu
vo, tik leisti į viešbutį arba 
mesti į gatvę.

Spauda visai nepyksta, kad 
viešbutis per brangiai lupa ar 
J<ad gub. Dewey leidžia pini
gus šauniems keliams, vietoj 
leisti namams.

Kūdikio ji nebuVo mačiu
si pirmiau. Išsiskyrimas su 
vyru prieš trejetą mėnesių, 
mirtis >6 , metų amžiaus du
krytės keliomis savaitėmis 
pirm susilaukimo antrosios ir 
pats gimdymas buvo taip pa
veikęs jos jausmus, kad ji 
nieko nebepaisė. Jai visai 
nesidomint kūdikiu, pasiūlyta 
atiduoti kitiems. Ji taip pat 
nepaisančiai pasirašė atidavi
mo sutartį’

ta-

Tykus Kr jaučius.

C. BROOKLYN, N. Y

Frank Givis
DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES 1

Koresp.

FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

f

Telefonas EV. 4-8698

Taiso Visokius Namu Ra i ■ 
kandus - Furniture. Šutai 
so Medį ir Permaliavoja.

yj'a 
kai- 
eili-

....
6 pusi., Laisve

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėja

aukojimus, meilę ir 
mus karo ir vokiečių 
cijos laikais.

Kas nematė tos • Vagys įsigavę Į Big Beri 
groserių sandėlį, 140-46 
Queens Boulevard, Richmond 
Hill ir per saugiosios šėpos 
apačią iš jos ištraukė $1,000..

Valandos:*
Penktadieniais Uždaryta

_____ i ' .

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

SALES dėl Balk), Koncertų, Bankletų, 
Veatnvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

Atsipeikėjus iš po visko, 
Mrs. Slanovec pasijuto nega
linti be kūdikio nurimti. Ji 
išėjo ieškoti, susirado ir at
gavo. ,

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing.- Carpenter 

Work
, • • - 1 *

Polishing & Finishing

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės fnano 
geru darbu. .

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

--------- -g------------------------- ------------ .------------------

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

- Tel.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

i ■ z ,’Y

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKASKABARETAS"

/ Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir paslšbktl, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados ;bus patenkinti

, , g ■ - at™ pastma™ su Grvurs. ’ “
Geriausia^ Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINE, VYNAS
IR ALUS

’MS.

■KK

Steven Augustine & Frank Sanko f 
. SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9612

RANDAVOJIMAI
, Pasirendavoja fornišiuotas kam
barys, šviesus, atskiras įėjimas, yra 
maudynė ir šiltas vanduo. Savininkę 
galima matyti bi kada. 3-čios lubos, 
B. M. 386 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
Arti prie subways ir aplinkui yra 
gerų restauracijų. (121-3)

filmos, 
daug nustojo ir dabar yra pro
ga tą nuostolį atitaisyti. Kas 
kartą matė, norės matyti ant
rą, ypatingai kada tam radosi 
galimybė čia pat, > lietuvių 
centre ir prieinama kaina, tik 
už 60 centų (įskaitant tak
sus).

Filmų vakarą rengia Lietu
vių Meno Sąjungos 3 apskri
tis'. Įvyks gegužės 29-tos va
karą, Atminimų Dienos šven-' 
tės išvakarėse, visiems pato
giu laiku, Piliečių ,Kliubo sa
lėje, 280 Union Avė., Brook- 
lyne. Komitetas.

na, tarnaite visiems, o 
nesnė, gražesnė ir tik 
smagumais besirūpinanti 
Janazzo — šeimininke, 
azzo divorsavo savo žmoną, 
remdamasis jos sugyvenimu 
su Mr. Scavone. '

Mrs. Scavone susiprato ne
gerai padariusi, konkurentę 
iškraustė iš namų.

Pasirodo, iškraustymu Mrs. 
Scavone nieko nelaimėjusi. Ji 
skundėsi ir vyrą retai namie 
bemačiusi — valgiai, skalbi
niai pas ją, pobūviai pas ant
rąją. Užvydas ir savigaila 
pergalėjo.

Praeitą antradienį Mrs. 
Scavone pasiskolinus revolve
rį. Trečiadienio rytą ji pase
kė Mrs. Janazzo einančią į 
darbą. Pasikvietus pasikalbė
ti. Jos užėjo į koridorių, 1502 
East New York Ave. čia kerš- 
tauninkė suvarius į Mrs. Ja
nazzo visas kulkas, kiek turė
jo. Pati paspruko nepastebė
ta ir. iš šalies tėmijo’ sąjūdį. 
Policijai ją parodęs jos vy
ras.

Mrs. Scavone,\ sakoma, no
riai prisipažinus. Ji sakiusi 
esanti linksiha, kad “viskas 
užbaigta, daugiau nereikės 
rūpintis.”

Mrs. Janazzo gyveno 682 
Saratoga Ave., o jos vaikai, 
vyresnis, 15 metų, gyveno su 
tėvu, o mažasis, 6 metų, pa
duotas kitai šeimai prižiūrėti. 
Jinai ir Mr. Scavone dirbo 
Raincoat Co., 1 Chester St.

Parama Lietuvių Laisves 
Radio Klubui

Praėjusią savaitę teko su
sitikti su keletu centralbrook- 
lyniečių ir pasidalinti minti
mis kas link naujai įsikūrusio 
Lietuvių Laisvės Radio Klubo, 
kuris, turi radio pusvalandį 
perdavimui lietuviškos • pro
gramos ir žinių. Visi, su ku
riais tik teko kalbėtis, jau
čiasi patenkintais ir pageidau
ja, kad LLR Klubas gyvuotų 
ilgus metus. Sako, būtų sar
mata mums, jeigu mes, pro
gresyviai lietuviai, negalėtu
mėm tų klubo palaikyti. 

t
Tas tiesa, aš jiems aiškinu. 

Bet jokia organizacija gerais 
norais negali pasilaikyti, o 
tuomi labiau LLR! Klubas, ku
rio palaikymui reikalinga dik- 
toko pluošto dolerinių kas sa
vaitė. C e n t r albrooklyniečiai 
turėtume1 suorganizuoti vietinį 
LLR Klubą, per kurį galėta
me teikti nuolatinę paramą 
radio pusvalandžio • palaiky
mui. ^Teisybė, čionai vietinių 
LLD ir LDS kuopų nariai, di
džiumoje, gyvena toliau, kai 
kurie net už keliolikos mylių 

'ir tas, žinoma, apsunkina vei
kimą, bet prie gerų norų ir 
pasiryžimo, vistiek būtų gali
ma tam reikalui pasidarbuoti. 
Tuom reikalu dar reikės dau
giau pasikalbėti vietinių kuo
pų mitinguose.

Praeitą šeštadienį teko ap
lankyti draugus Semėnus, 
Bellmore, L. I. Drg. Senienas

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..

Baltimore, Md.--Birželio- June 8
KARDASH SHORE EVERGREEN PARK 

Rengia Liet. Literatūros Draugijos Kuopa

Brooklyn, N. Y.-Liepos-July 4th
CLINTON PARK, MASPETH, L. L, N. Y.

Rengia Laisves Bendrovė

Bostono Apylinkė-Liepos- July 4th
VOSE PAVILION PARK, MAYNARŲ, MASS.

Rengia Mass.’ Valstijos Liet Organizacijos

Waterbury, Conn. -- Rugp j.-Aug. 3 
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT Rp. 

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI i

dirba Republic orlaivių dirb
tuvėje, kur orlaivius dar ir 
dabar masiniai gamina. Dar
bas esąs nesunkus. Nusiskun
dė, kad sveikata jau nebetar
nauja taip, kaip pirmiau.’Pa
sikalbėjome apie dabartinę 
pasaulinę padėtį, apie mūsų 
valdžios užsieninę .politiką, 
apie Trumano paskelbtą karą 
komunizmui, duodant milži
niškas sumas pinigų Graikijos 
monarchistinei valdžiai ir Tur
kijos pusiau fašistinei val
džiai. Padiskusavome ir apie 
valdžios pasikėsinimą suvar
žyti darbininkų teises, sunai
kinti komunistų partiją ir ap
sunkinti darbininkų unijiniam 
veikimui. Darbininkam prisi
eis vesti griežtą kovą prieš 
visus tuos gvaldančios klasės 
pasikėsinimus. Komunistų 
partija, darbo unijos ir visi 
progresyviai žmonės turės 
jungtis krūvon, kad kova bū
tų sėkmingesnė. Lietuviu pro
gresyvių organizacijos ir pa
vieniai tame veikime turės ak
tyviai dalyvauti. Kad veiki
mas būtų sėkmingesnis, rei
kalinga stiprinti mūsų spau
da ir kitos darbininkiškos or
ganizacijos.

Po draugiško pasikalbėji
mo, drg. Semėnas paaukojo 
10 dol. darb. teisių gynimui, 
10 doL Lietuvių Laisvės Rfc-, 
dio Klubui ir penkinę Aido 
Chorui .Gyvenimo sąlygos jam 
apsunkina aktyviai dalyvauti 
mūsų veikime, bet finansiniai 
gana tankiai ir gausiai darbi
ninkišką veikimą paremia.

šio mėn. pradžioje LDS 46 
kp. turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą ir iš iždo paaukojo 
10 dol. darbininkų skaudai ir 
penkinę Lietuvių Laisvės Ra
dio Klubui.

Paskutiniais luikais Laisvė
je būna aprašyta iš kriaučių 
susirinkimų. Rašoma apie 
susirinkimo eigą ir apie uni
jos taip vadinamos viršūnės 
susirinkimų tarimus, kaip 
apie* juos raportuoja mums 
mūsų lokalo pildančiosios ta
rybos atstovai toje viršūnėje. 
Tie raportai yra išduodami 
taip, kaip tinka dabartinei 
mūsų lokalo pildančiai tary
bai, o ne lokalo nariams. Nes 
dabartinė1 pild. taryba 
vienminčiai, tad, kas tik 
riau, tai jau nepasiekia 
niu nariu ausies.

Dabartinei mūsų pild.
rybai .-daugiau apeina buvu
sieji Hitlerio agentai, negu 
lokalo nariai ir jų gyvenimas. 
Jiem daugiau galva skauda, 
kaip iš lokalo iždo ištraukti 
keletą šimtų dolerių palaiky
mui tarybinmkų kromelio, ne
gu narių šeimų reikalai.

Per susirinkimą dabartinis 
mūsų delegatas aiškina, kad 
einam prie normališkų dar
bo valandų, kad gal nereikės 
nei 36, bet, kiek bus darbo, 
gal užteks ir 20 valandų.

Taip, ponas delegate, ei
nam prie “normališko” darbo. 
Bet ar gyvenimo reikmenys 
eina prię normališkumo ? Ka
da kriaučiai dirbs 20 valan
dų, tai kaip jie gyvens — ar 
jie dar pajėgs silkę nusipirk
ti? Mūsų delegatui tas ne
apeina. Jam vis pilna algutė 
ir ne mažiukė, tai jam ir ne
svarbu, kad kriaučiai «ir jų 
šeimos neturės ko valgyti; Jis 
apsirėdęs, pavalgęs, tik pla
nuoja, kaip'tapti amžinų de-

George Connors, 22 m.,- su
laikytas be kaucijos tolimes
niam kvotimui po to, kaip jį 
rado nakčia įbridusį į ežerėlį 
Central. Parke. Policija sako, 
kad jis būsiąs tuo, kuris pa
grobė piniginę nuo Miss 
Marks, viešnios iš Pittsburgh© 
ir čia jis bandė pasislėpti nuo 
atbėgusio ant, jos riksmo po- 
licisto.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Abe Ringe, tėvas keturių 
vaikų,\ 24-30 20th St., Astoria, 
d žiūrės' pripažintas kaltu ' nu
žudyme Normos Kotler, 22 m.

Ringe, Kotlerių šeimos 
draugas, pasmaugė tąr mergi
ną, kada jinai pasipriešino jo 
pasikėsinimui ją išprievartau
ti. Į pažintį su Kotleriute bu
vęs suėjęs per merginos tėvą, 
su kuriuo kartu buvo kalėjL 
me už įvairius prasikaltimus.'

MIRĖ
*, Jonas Akusevičius (Akus) 
mirė gegužės 23‘Čią, namie, 
646 Barbey St., BVooklyne, 
kur ir pašarvotas. Laidos an
tradienį, gegužės 27 d„ šv. 
Jono kapinėse. Laidotuvių ap
eigas prižiūri grabortus Aro- 
miskis . • . . . /./z

Paliko nuliūdime žmona 
Elizabeth, 6 dukterys, 3 sūnūs 
jj>20 anūkų. ; v v

’ Akusevičius buvo nariu Lie
tuvių Amerikos Piliečių 
bo.

Kliu*

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis dirbti lie

tuviškame Bar & Grill. Pageidauja
ma patyrusio. Tačiaus tinkam'ą as
menį savininkas galėtų išmokinti to 
darbo. Kreipkitės į Happy Days Bar 
& Grill, 426 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. ’ i (120-125)1

Reikalingas 3 kambarių ar dau
giau apartment-lš porai senyvų žmo
nių. Nėra skirtumo, kurioje dalyje 
Brooklyno. Kas turėtumėte arba ga
lėtumėte nurodyti, kur būUj galima 
gauti prašau rašyti: J., Užup, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(118-121)

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Valgykite Pietus pas .
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th St., ' Brooklyn, N

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Pątrovų Gerai1 Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
• Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

(Liberty, Lith. Daily), Pinnad., Geg. 26, 1947
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