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Tarybininkai džiaugiasi, kad 
anglai pasiėmė ir išsivežė iš 
Vokietijos penkis tūkstančius 
pabėgėliu lietuvių. Tai esąs 
įrodymas anglų aukšto žmo
niškumo ir didelės meilės.

Bet tenka patirti, kad ang
lai ėmė ir vežėsi tiktai jaunus 1 
ir visiškai sveikus vyrus ir!

4

Fordo Darbininkai 
Ruošiasi Streikui 

Šį Antradienį

Anglai Šarvuotais Auto
mobiliais Treškė Žydų 
Laidotuvių Procesiją

Jungt. Tautos Šaukia 
Tuojau Sustabdyti 
Karą Indonezijoj

moteris. Nepriėmė nė vieno Į 
vaiko, nė vieno senelio, ne vie- ! 
no liguisto! Anglams reikia i 
sunkaus darbo darbininku, tai | 
pasirinko penkis tūkstančius 
darbo vergu ir išsivežė, čia 
nėra nei meilės, nei žmonišku
mo.

Unija Reikalauja Užtikrint, kad Ji Nebus Baudžiama už 
Atsitiktinus Vietinius Streikus; Fordas Neužtikrina

Detroit. — šeštadienį 
Fordo automobilių fabrikų 
atstovai ir CIO unijos vir
šininkai suėjo į “paskutines 

i derybas”. Tuo tarpu 105,000 
,.f......% i1 Fordo darbininkų ruošėsi

atominėmis; streikui šį antradienį. ,
Svarbiausais darbininkų 

(liepos 28 d.) į reikalavimas yra toks: For- 
ir skundžiasi, das turi pasirašyt naujojoj 

Ji gau- į su tarty j, kad jis netrauks

Menševikiškos kūmutės ir 
gi išsigandusios. Joms irgi bol. 
ševikai grūmoja ; 
bombomis!

Naujienose 
gailiai rauda 
Barbora Gurskienė. 1OuMWVtVj,
nanti laiškus nuo bolševikų — uniją į teismus ir nereika- 
baisius, mirčia grūmojančius ; ]aug atlyginimo už atsitikti- 
laiskus. Girdi, sako ą Barbora, nus vietinius streikus, į- 

i vykstančius be unijos užgy- 
• rimo. Fordas atsisako nuo 
! tokio užtikrinimo unijai, 
į Jisai pareiškė, kad laikysis 
Tafto - Hartley’o įstatymo, 

i kuris leidžia samdytojams 
'i per teismus reikalauti, kad 

k a- i unija atmokėtų bet kokių 
streikų nuostolius, kuomet 

, unija yra sutartyje pasiža-

neužsidarysi savo nešvarios 
burnos, būsi pakarta už ilgo: 
liežuvio!

Bet Barbora nebijanti, nes- 
ji gyvenanti Amerikoje, o ne i 
Rusijos “rojuje.”

Tegul kur bala tokius “bol 
ševikus,” kurie nebesuranda į 
geresnio užsiėmimo, kaip 
binėtis

šiai 
mieje.

prie Barboros! 
kūmutei ne viskas na

dėjus nestreikuoti. •
Fordas sako, kad jis 

tai tokiuose atsitikimuose 
netrauks uniją teisman už 
mažiukus vietinius strei
kus, jeigu unija dės visas 
geriausias pastangas pasto
ti kelią panašiem streikam. 
Fordas perša, kad vienas 
“bešališkas” tarpininkas 
spręstų, ar unija sąžiningai 
stengėsi tokius streikus su
laikyti. Tarpininkas dabar 
apmokamas bendromis For
do ir unijos lėšomis.

Unija siūlo tokius klausi
mus išrišti i 
tarp kompanijos’ ir darbi
ninku atstovu. U v

Fordo darbininkai, be to, 
reikalauja pakelti algą ir į- 
vesti pensijų fondą samdy
tojo lėšomis.

tik-

NUŽUDĖ ĘAR VIENĄ 
ŽYDĄ

. Palestina. — Anglai Tel 
Aviv apylinkėje slaptai nu
žudė bent vieną iš dviejų 
žydų, kuriuos buvo pirmiau 
pagrobę.

Kuomet žydai lydėjo į ka
pines penkis anglų nušau
tus žydus, tai šarvuoti ang
lų automobiliai urmu triuš-

kino lydėtojus ir sužeidė 
bent 40.

SVASTIKOS ANT ANG
LŲ KONSULATŲ

. Žydai ištepliojo naciškus 
svastikinius 'kryžius ant 
Anglijos konsulatų New 
Yorke, Philadelphijoj, Bal- 
timorėj, Chicagoj ir ant 
valdinių Anglijos įstaigų 
Londone ir Liverpoolyj..

Sovietai Reikalavo Grąžint Rolandus ir Indonezus Atgal į 
Senąsias Pozicijas, Kuriose Jie Buvo Pirm Karo

pair iškilmingai tapo
Martha Truman, mo-

Truman, su-

Mirė 
laidota 
tina prezidento 
laukus gražios, žilos senatvės.

Martha Truman išgarsėjo 
staiga, tik tada, kai. jos sūnus 
Harry tapo pakeltas į prezi
dentus. Pirmiau niekas jos ne
girdėjo, niekas apie ją nekal
bėjo, komercinė spauda nė ne
žinojo, kad kur nors gyvena 
tokia 94 metų senutė!

Senutė Truman matė daug, 
pergyveno daug. Ji atsiminda
vo Civilinį Karą ir Abrahomą 
Lincolną. Ji pergyveno ispa- 
nų-amerikiečių karą, Pirmąjį 
Pasaulinį Karą ir Antrąjį Pa
saulinį Karą. Baigė savo gyj 
venimo kelionę, palikdama sū
nų prezidentu galingiausios 
kapitalistinės šalies. Tik retai 
kuriai motinai atitenka tokia 
aukšta garbė.

---------------------- (------------------- -—

! Sustreikavo Šilko
I

Darbininkai
Patersone

Paterson, N: J. — Bent 
1.600 darbininkų, CIO uni- 
jistų, sustreikavo prieš pa
prasto šilko ir rayono dirb
tuves. Jie -reikalauja pakelt 
algą 15 centų valandai, kad 
atitiktų gyvenimo pabran
gimą.

Italą Seimas Užgyrė 
Taikos Sutartį

TURKŲ REAKCININKAI 
PRAŠO DAUGIAU PINIGU u-

REIKMENŲ PABRANGIMAI 
PER METUS

Istanbul, Turkija. —Pra
nešama, jog prieš - demok
ratinė Turkijos valdžia 
prašo 200 iki 300 milionų( £•> A CICV L^JXJxJ ±AxA 1A1A 1A \J A1 L4.

per . derybas i dolerių paskolos iš Pasauli-
nio Banko, kurį kontroliuo
ja Amerika ir Anglija. 
Amerika paskyrė $100,000,- 
000 Turkijos apginklavimui 
prieš Sovietus, bet to esą 
anaiptol negana.

Washington.— Valdiškas 
Statistikos Biuras praneša, 
jog per paskutinius 12 mė
nesių sandėliai pabrangino 
maistą virš 18 nuošimčių, 
audeklus 26 nuošimčiais ir 
puse, o reikalingas statybai 
medžiagos 40, nuošimčių. 
Tik per mėnesį nuo geg. 15 
iki birželio 15 mėsa pabran
go 7 nuošimčiais.

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba 8 savo narių bal
sais atsišaukė į Holandiją 
ir Indoneziją, kad “tuojau 
sustabdytų karo veiksmus 
ir spręstų savo ginčus, per 
tarpininkaujamas derybas 
arba kitais taikiais keliais.” 
Nuo balsavimo susilaikė 
Anglijos, Francijos ir Bel
gijos atstovai.

Sovietų delegatas And
rius Gromyko siūlė,
holandų ir indonezų ka
riuomenė ir valdininkai pa
sitrauktų atgal iki tų pačių 
pozicijų, kur vieni ir kiti 
buvo pirma, negu holandai 
pradėjo šį kaVą prieš Indo
nezijos Respubliką. Ameri
kos atstovas Herschelis 
Johnsonas ir Holandijos 
ambasadorius van Kleffens

kad

I Washing! ono Polici
ja Nekliudo Fašistu 
Triukšmadarių

Nuteisti 7 Prancūzu Kunigai, 
Hitlerininku Patronai

Sausojo Ledo Gary Sprogi- 
mas Užmušė Berniuką

<>

ame-
Loh-

Beveik tuo pačiu laiku mirė 
kitas žmogus, ne taip plačiai 
žinomas, bet dar šilčiau pa
gerbtas ir apraudotas. Mirė 
Joseph Brodsky, vos sulaukęs 
58 metų amžiaus. Mylėjo ir 
gerbė jį visi, kurie jį pažinojo. 
O jis turėjo daug draugų.

Man irgi- teko garbė daug 
sykių su “Džio” susitikti ir 
nuoširdžiai pasikalbėti. Nebu
vo tokio darbo žmonių reika
lo, kurio “Džio” nebūtų visu 

'atsidavimu gynęs.
•Joseph Brodsky buvo gra

žus kuklumo ir darbštumo pa- -------------------
vyzdys. AUTOMOBILIAI UžMU-

Neseniai mirtyje Charles ŠĖ 2,490 PER MĖNESĮ 
Kjųimbein’o. o dabar mirtyje 
Joseph’ Brodpky’o, Amerikos 
komunistinis judėjimas nete
ko dviejų žmonių, kuriuos pa
vaduoti labai sunkV

Roma. — Steigiamasis 
Italijos seimas užgyrė tai
kos sutartį su Jungtinėmis 
Valstijomis, Sovietų Sąjun
ga, Anglija ir Franci j a. Už 
sutartį balsavo 262 atsto
vai, prieš — 68. Komunistai 
susilaikė nuo balsavimo. 
Vadinami kairieji socialis
tai stojo už sutarties atme
timą. Premjeras de Gaspe- 
ri, ragindamas užgirt su- 
tartį, be kitko, pareiškė, 
kad jo valdžia nori santai
kos tarp vakarinių valsty
bių ir Sovietų Sąjungos.

Washington. — Du 
rikiniai fašistai, Don 
beck ir Kenneth Goff galė
tu būt suimti ir nubausti 
iki 60 dienų kalėjimo ir 
$100 pagal 1938 m. įstaty
mą. Bet policija neareštuo
ja jų už trukšmą, kurį jie 
praeitą savaitę mėgino su
kelti prieš Sovietų ambasa
dą Washingtone. Tas įsta
tymas uždraudžia pikietuo-, 
ti ar demonstruoti arčiau 
kaip 500 pėdų nuo bet ku
rios ambasados ar atstovy
bės.

Tiedu 
iškabas 
basados
jas ant medžių prie pat jos 
rūmo. Iškabos skelbė: “Čia 
žmogžudžių korporacija,” 
“Žiurkių urvas” ir t.t.

Kada ambasados narys 
pašaukė policiją, fašistai 
pasišalino; bet jie policinin
kams žinomi.

Paryžius. — Teismas at
rado kaltais 7 kunigus, ku
rie savo. vienuolynuose slė
pė francūziškus nacių agen
tus laike karo. Vokiečiai 
parašiutais iš lėktuvų nu
leido tuos francūzų fašis
tus, kad sprogdintų kari
nius Francijos įrengimus. 
Teismas skyrė kunigams 6 
iki 18 mėnesių kalėjimo, 
bet tuoj aus atleido kalėji
mo bausmę ir tik piniginiai 
juos pabaudė iki $60.

Pelningiausia Pasaulio
Korporacija-G. Motors

fašistai state savo 
ant sovietinės am- 
laiptų ir kabinėjo

Pittsburgho Lietuvių žinio
se (liepos 4 d.) skaitau ilgą 
ir platų kun. Mikalausko pa
tarimą. Jis suradęs, kad Ame
rikos lietuviams būtų .visiškai 
lengva beveik amžinai išmai
tinti visus 80,000 pabėgėlių. 
Girdi, “vienai šeimai tenka 
vienas tremtinis!”

Taip ir turėtu būti, sako šis 
geros širdies kiaura kišene 
klebonas. Argi sunku, prie da
bartinio “pigumo,” vienai šei
mai prisiimti vieną svečią ir 
jį maitinti?!

Chicago. — Nacionalė 
Saugumo Taryba praneša, 
jog birželio mėnesį šiemet 

I Jungtinėse Valstijose, per 
! automobilių nelaimes žuvo 
2,490 žmonių.

Amerikiniai Tankai Prieš 
Indonezus ' ■■>

Malang, Java. — Rolan
dai kare prieš indonezus 
plačiai' vartoja Amerikos 
Sherman tankus ir kitus 
amerikin. pabūklus. Jung
tinėse Valstijose išlavinti, 
holandai marininkai vaidi
na svarbų vaidmenį šiame 
užpuolikiškame kare.

Detroit. - — Valdiškoji 
Prekybos Komisija atrado, 
kad ’General Motors auto
mobilių korporacija yra 
pelningiausia pasaulyje biz
nio įstaiga. Per pirmąjį 
pusmetį šiemet ji gavo 
$147,622,000 gryno pelno, 
kaip raportavo General Mo
tors pirmininkas Alfred P. 
Sloan. Numatoma, kad 
1947 metais ta korporacija 

pelnys viso daugiau kaip 
300 milijonų dolerių. Gene
ral Motors dabar samdo 
115,000 darbininkų, bet jau 
ruošiasi apie pusę^ jų palei
sti.

Rangoon, Burma. — Pra
nešama, jog buriasi sukilė
liai Tharawaddy ir Henza- 
da srityse prieš esamąją 
burmiečių vyriausybę.

kun. Mikalausko parajnjohai 
šio labai išmintingo patarimo 
nepriima. Tas tiesiog į pasiu
timą veda kunigą ir jis šau
kia :

“Tik gaila, kad yra daug 
nesupratimų ir maža atjauti
mo. Nemaža dalis net labai 
žiauriai atsiliepia, sakydami: 
Kp ten jie riogso, tegu grįžta 
Lietuvon.”

Mums gi atrodo, kad toks 
kun. Mikalausko parapijonų 
atsinešimas yra labai išmintin-

Bėda tik tame, kad paties gas ir sveikas.

Alameda, Calif. — 12 me
tų vaikas Richard,La Fave 
gavo gabaliuką sausojo le
do (carbon dioxide) ' iš 
“aiskrimo” krautuvės; ste
bėjosi, kaip labai šaltas tas 
ledas; pagaliaus, įdėjo ledu
ką į tuščią butelį ir kietai 
užkimšo. Sausojo ledo garai 
netrukus taip įveržė butelį, 
kad jis smarkiai sprogo, su
varydamas stiklo šukes vai
kui į kūną; ir vaikas greitai 
mirė nuo kraujoplūdžio.

Vengrų Amerikiečių 
Demonstracija 
Prieš Nagy

Kaip Geležinkeliai 
Apiplėšė Valdžią

Washington. — 900 gele
žinkelių perdaug brangiai 
ėmė iš valdžios už plieno ir 
geležies pervežimus karo 
metu. Dabar Jungtinių Val
stijų generalis prokuroras 
Tomas C. Clark reikalauja, 
kad jie sugrąžintų išluptus 
iš valdžios permokėjimus.

Clark nurodo, jog tūlos 
geležinkelių kompanijos net 
šešis kartus daugiau paėmė 
iš valdžios, negu iš privačių 
biznių, už plieno ir geležies 
pergabenimus.

ARKLIENA ŠVEDAMS
Stockholm, Švedija. — 

Atplaukė dar 7 laivai, pri
krauti “keruotos” 1 arklie
nos iš Amerikos. Daug 
švedų ją perka, mokėdami 
pb 60 centų svarui, nes 
stokuoja kitokios mėsos.

New Brunswick, N. J.— 
Demokratiniai vengrai a- 
merikiečiai demonstravo 
prieš atvažiavusį čia Fe- 
rencą Nagy, buvusi Veng-. 
rijos premjerą. Demons
trantu nešamos iškabos sa
kė: , “Mes nenorime prieš- 
demokratinio Nagy’o.” Jie 
šaukė,, kad Nagy grįžtų 

i Vengrijon ir pasiduotų tei
smui.

(Vengrijos valdžia suse
kė, kad Nagy su savo ben
drais planavo nuversti de
mokratinę respubliką ir at
kurti, fašistinį režimą. 
Vengdamas tesimo, tuomet 
Nagy išlėkė Šveicarijon, 
girdi, į “vakacijas.” Iš ten 
negrįždamas, jis ir atsista
tydino. Paskui Amerika 
priėmė Nagy. Čia jis dar
buojasi reakcijai, kursty
damas amerikiečius prieš 
Sovietų Sąjungą ir jos 
draugus.)

smerkė Gromyko pasiūly
mą. Johnsonas pasakojo, 
kad jei holandai pasitrauk
tų iš savo užimtų vietų, 
girdi, ten įvyktų “betvar-* 
kė ir sumišimai.”

Už Gromyko pasiūlymą 
balsavo tik jis pats ir Len
kijos delegatas. Nuo balsa
vimo susilaikė visi 9 kiti 
Saugumo Tarybos nariai. 
Taip sovietinis pasiūlymas 
ir nupuolė.

Amerikos delegatas įpir
šo tarybai švelnesnę holan- 
dam rezoliuciją, negu siūle 
Australijos atstovas. Kiek
vienas rezoliucijos paragra
fas buvo atskirai balsuoja
mas. Gromyko balsavo' 
prieš tą amerikinės rezoliu
cijos punktą, kuris kalba 
taip, būk indonezai esą ly
giai atsakingi už taikos ar
dymą, kaip ir holandai. 
Gromyko, tačiaus, rėmė ki
tus paragrafus, kurie šau
kė h olandus ir indonezus 
sustabdyt karo veiksmus ir 
ramiais būdais taikytis.

Amerika pasisiūlė tarpi
ninkauti Holandijos taiky
mui su indonezais. Holandų 
ambasadorius van Kleffens 
šnekėjo, būk t^ai esąs tiktai 
“policinis veiksmas”, o ne 
karas iš holandų pusės. Ji
sai sakė, kad holandai tiki
si “greitai sutvarkyt” indo
nezus; tuomet, girdi, bus 
galima pradėt taikos dery
bas su jais. Kleffenes su sa
vo šalininkais bandė sulai
kyt Saugumo Tarybą nuo 
įsikišimo į ta karą; esą, už
tektų Amerikos tarpininka
vimo. ■ Sovietų delegatas 
griežtai pasipriešino šiam 
bandymui apeiti Jungt. 
Tautų organiAziją.

Vokiečiu Riaušės prieš 
Žydus Frankfurte

Oro Sutartis Tarp Ameri
kos ir Holandijos

~ Washington. — phingtin. 
Valstijos dar vieniems me
tams pratęsė sutartį dėl 
holandų lėktuvų skraidymo 
tarp New Yorko ir Ams
terdamo; Holandijos sosti
nės. (Tatai naudinga ho- 
landiį karui prieš indone
zus.)

Frankfurt, Vokietija. — 
Naciški vokiečiai sukėlė 
riaušes prieš žydus juda
mųjų paveikslų teatre, ka
da buvo parodyta žydų 
bažnyčios šventinimas. Ju- 
džio aiškintojas primine^ 
jog naciai išžudė 6 milio- 
nus žydų. Tuomet hitleri
ninkai ėmė rėkti: “Dar per- 
mažai jų išnaikinta! Dar 
perdaug'jų yra!” Pašaukta 
^merikonų policija, paga
liaus, numalšino riaušinin
kus. v

CIO Bara Federaciją už Politines Vienybes Vengimą
Washington. —v Genera- 

lis CIO unijų pirmininkas 
Philip Murray peikė Darbo 
Federacijos vadus, kad jie 
išsisukinėja nuo pažangaus 
politinio veikimo išvien su 
CIO unijistais, Murray sa
vo laiške Federacijos pir
mininkui Greenui primena 
greituosius reikalus — su
vienytomis jėgomis kovoti

prieš žalingąjį Tafto-Hartr 
ley’o įstatymą, atmušti ki
tus pavojingus unijoms 
pasimojimus ir prisirengti 
būsimiems rinkimams. Tuo
se rinkimuose galima būtų 
sumušti senatorius ir kong- 
resmanus, kurie rėmė 
pireš-dafbininkišką Tafto-' 
Hartley’o bilių, jeigu Fede
racijos irs CIU unijistai su- dėl CIO

tartinai veiktų.
Darbo Federacijos vadai 

delsia, a r g umentuodami, 
kad CIO' unijos pirma turi 
organizaciniai susivienyti 
su Federacija; tik po to, 
girdi, galima būsią politi
niai išvien veikti. Jie laužo 
pirmesnį susitarimą s u 
CIO, kad beinant deryboms 

Federacijosir su-

jungimo.
Tačiaus, kuomet Federa

cijos viršūnės taip gaišina 
laiką, tai “vis daugiau eili
nių Federacijos narių susi
taria su CIO unijistais sy
kiu politiniai kovoti prieš 
bendruosius d a r b ininkų 
priešus”, sako CIO galva 
savo laiške Federacijos pir
mininkui Greenui.

BALTAS TURČIUS IŠŽA
GINO NEGRAITĘ

Wilmington, No. Caroli
na. — Baltasis turčius W. 
F. Smithas pasisamdė 18 
metų negraitę Willie M. 
Hines neva jo laivukui ap
valyti ir du sykiu ją išža
gino. Kada mergaite nesi
davė, jis grūmojo įmest ją 
yandenin ir paskandint. < 

. Ragintojas po to buvo, a- 
restuotas ir už $1,000 už
stato paleistas iki teismo.
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Anglų Teroras*Palestinoje “
Tai, kas dedasi Palestinoje, yra geda visam civili

zuotam pasauliui. Kaltininkais yra anglai.
Paskutinėmis dienomis' prasidėjo baisaus, kruvino 

keršto žygiai iš abiejų pusių. Anglai suareštavo, nutei
sė mirtin ir pakorė tris žydus. Žydų slapta organizacija 
pačiupo ir pakorė du anglų saržentus. Įdūkę anglai po- 
įieistai ir kariai Tel Aviv mieste lakstė gatvėmis ir be 
atodairos šaudė į žmones. Ant vietos aukomis krito pen
ki beginkliai žmonės, o desėtkai likosi sužeistų. Užmuš
tųjų tarpe randasi vaikų!

Tai hitlerizmas pilnoje to žodžio prasmėje. Jeigu 
kas nudėdavo hitlerininką, vokiečiai be atodairos sunai
kindavo visą kaimą arba miestą! Anglai pasimokė iš 
hitlerininkų.

Mokslininkai ir Karas Bakterijomis
Danijos sostinėje Copenhagene susirinko Ketvirtasis 

Tarptautinis Kongresas dėl Mikrobiologijos. Kongrese 
dalyvauja arti tūkstančio mokslininkų. Ten suvažiavo 
žymiausi specialistai ir daugiausia laiko pašvenčia busi
mojo karo priemonėms. Jie teigia, kad išrastoji atominė 
bomba dar nėra pats aršiausias ir žiauriausias karo pa
būklas. Mikrobai-bakterijos daug daugiau nelaimės ir 
žalos gali atnešti.

Bakterijomis galima nušluoti ištisas tautas, ištuštin
ti ištisus kontinentus! bakterijomis galima užveisti to
kių epidemijų, prieš kurias dar nesurasta jokių priemo
kų.

Šitie mokslininkai reikalauja, kad jau dabar butų 
griežtai visų šalių pasižadėta nevartoti karuose bakteri
jų. Jie reikalauja, kad valdžios tuojau viešai paskelbtų 
visus mokslo išradimus apie galimybes bakterijų pagal
ba užkrėsti ligaŠ ir epidemijas. Tegul, jie sako, visas 
svietas, mato, su kokiuo'pavojumi tenka susidurti.

Buvo pasiūlymas, kad mokslininkai savanoriškai at
sisakytų padėti savo valdžioms vystyti ir tobulinti bak
terines karo priemones. Bet pasiūlymas nerado plataus 
Žritarimo, nes esąs nepraktiškas. Jau dabar yra užten- 

amai žinoma apie‘galimybes bakterijomis kariauti. Iš 
mokslininkų pusės boikotas toliau tas priemones vystyti, 
pavojaus neprašalintų. \

Kai aną sykį Jungtinių Tautų Generaliniam Seime 
buvo pakeltas klausimas atmetimo atominės bombos, kai
po karo priemonės, buvo kalbėta ir apie bakterines prie
mones. Jos irgi buvo pasmerktos. Šis mikrobiologistų 
kongresas, reikia tikėtis, duos daugiau medžiagos Jung
tinių Tautų pasimojimui įstatymais ir susitarimu paša
linti atominių bombų ir nuodingųjų bakterijų vartojimą.

• Klerikalų Partijos 
•

Prieš karą tvirtai gyvavo krikščionių demokratų, 
arba katalikų partijos Vokietijoje ir Austrijoje. Lietuvo
je taip pat klerikalai turėjo su partiją. Visur krikščionys 
demokratai padėjo fašizmui įsigalėti.

/

Dabar Vengrijoje koks ten kunigas Balogh esąs 
pasimojęs suorganizuoti katalikų partiją. Kiek žinoma, 
tas kunigas yra pasekėjas pabėgusio suokalbininko Na
gy. Jis buvo Nagy kabineto nariu ir tais laikais griežtai 
priešinosi atskirai katalikų partijai. Dabar jis pats ją 
organizuoja.

' Ne tiek svarbu, ką tas kunigas daro arba kaip jam 
/toje avantiūroje seksis, kiek svarbu pats panašių religi
nių partijų principas. Didžiausia klaida ir nelaimė reli
ginėms sektoms turėti savo partijas. Nėra tokios šalies, 
kur neveiktų bent kelios religinės sektos. Tarpe jų nėra 
santaikos. Religiniai vaidai visuomet pasižymi neteisin
gumu ir aitrumu. 'O kai į tą religinį pasidalinimą dar 
įnešamas politinis - partinįs pasidalinimas^ tai nesantai
ka keleriopai padidėja. Įsigalėjusi partija tampa tos baž
nyčios įrankiu ir globotoju. Tik atminkime, kokių šuny
bių ir kriminalysčių pridarė Lietuvoje krikščionys demo
kratai, kai jie buvo pasigrobę valstybės vairą į savo ran
kas, Kunigai ir davatkos maudėsi turtuose, kaip inkstai 
taukuose. Kunigai pasidarė tam .tikrais žandarais ir žo- 
di's prieš juos buvo skaitoma sukilimu prieš Dievą ir- 
valstybę! .

Sis klerikalų viešpatavimas', taip dasiėdė 'Lietuvos 
žmonėms, kad jie 1926 metais sukilo prieš krikščionių 
demokratų partiją ir išrinko į seimą daugumą pažangių 
žmonių. Ką tada darė Lietuvos klerikalai? Jie susidėjo 
Su Smetona ir Voldemaru įr kruvino smurto pagalba įve
dė teroristinį fašizmą. Tai tokia pamoka su katalikiška 
partija Lietuvoje.

Ar Vengrijos liaudiškoji demokratija leis kun. Ba- 
loghui grynai klerikališką partiją susiorganizuoti, dar 
nežinosią. 1 ‘

Holandijos imperialistų 
užpuplimas ant Indonezijos 
žmonių ne vien iššaukia de
mokratinių žmonių pasipik
tinimą, bet ir sudaro pasau
linei taikai rimtą pavojų.

Holan’dų karas prieš In
donezijos žmones, tai nėra 
mažos rekšmės dalykas. In
donezija yra milžinas, o 
Holandija prieš ją tik .nyk
štukas. Holandijos imperia
listai jokiame atsitikime 
patys vieni to nedarytų, jei
gu jų užnugaryje nestovė
tų Anglijos ir Wall Stryto 
imperializmas.

Holandija yra tik 12,862 
ketvirtainių mylių ploto ša
lis, du kartus mažesnė už 
Lietuvą, o gyventojų turi 
apie 9,000,000.

Ipdonezija užima 735,168 
ketvirtaines mylias ir turi 
iki 75,000,000 gyventojų. 
Reiškia, Indonezijos plotas 
yra daugiau, kaip 57 kartus 
didesnis už Holandijos, o 
gyventojų ji turi bent 8 
kartus daugiau.

Indonezija yra šiltas, vi- 
dur-juosčio žemės kamuolio 
kraštas. Iš vakarų į rytus 
Indonezijos žemių plotai 
nusitęsę daugiau 3,000 my
lių ilgio, o iš pietų į šiaurę 
jie užima virš 1,500 mylių 
plotą. Tai milžiniška terito
rija tarpe Azijos (Indijos ir 
Chinijos) sausžemio ir Aus
tralijos. Milžiniškos salos— 
Sumatra, Java, Celebes, 
Borneo, Timor, Papua, Ce
ram ir kitos.

Indonezija turtingas kra
štas, ten yra daug žibalo, 
anglies, geležies, aukso ir 
kitų žemės turtų. Indonezi
ja nėra išvystytas gamybo
je kraštas ir tai į pasaulio 
rinką pristatė 86 nuoš. pi
pirų; 72% kapoko; 37 nuoš. 
gumos; 27 nuoš. kiet-riešu- 
čių (koknatų); 87 nuoš. va- 
lakninių dirbinių; 19 nuoš. 
arbatos; 24 nuoš. paimu 
aliejaus; daug cukraus, ka
vos, tabako, kokao ir kitų 
dalykų.

Tinkamai Išvysčius Indo
nezijoje industriją, ant 
aukšto laipsnio pastačius 
žemdirbystės gamybą, ne 
vien tos šalies žmonės lai
mingai gyventų, bet ir viso 
pasaulio žmonėms daug 
reikmenų ten pagamintų.

Ant Java salos yra sura
sta seniausio žmogaus kau
lai. Mokslininkai spėja, kad 
ten prasidėjo žmogaus gy
vybė..

Indonezijos gyventojai 
nėra viena tauta, jų ten yra 
kelios ir kalba skirtingomis 
kalbomis. Aišku, tokios 
milžiniškos saįos, kaip Su
matra, kuri yra penkis kar
tus didesnė už Lietuvą ir 
turi apie 10,000,000 gyven
tojų; kaip Java, kuri yra 
daugiau negu du kartus di
desnė už Lietuvą ir turi net 
iki 40,000,000 gyventojų, at
skirtos vandenų skirtingai 
ir gyvena. • ,

Sraipsnio rėmai neleidžia 
smulkmeniškai aprašyti In
donezijos istoriją, jos kul
tūros ir gyvenimo besivys- 
timo laipsnius. Tenka tiek 
pasakyti, kad dar senovėje 
ten buvo pravesti platūs 
vieškeliai, išstatyta milžini
ško pločio ir aukščio diev- 
namiai, kaip Buddos garbi
nimui Borobodur bažnyčia, 
aut Java salos. Savo laiku 
buvo ten ir stiprios, valsty
bes, kurios karus vedė prieš 
Indijos ir Chinijos valsty
bes.

Rolandai “civilizatoriai” 
atnešė, tų kraštų žmonėms 
ne civilizaciją, bet • baisij 
pa'yergimą ir-vargą, Seno
vėje Holandija buvo didelė 
ir galinga valstybė. Septy
nioliktame šimtmetyje vie
nai kartu Holandijos preky-

Sutan Sjahrir, buvęs Indo
nezijos respublikos premje
ras, dabar lankosi Indijoje, 
Australiojje, Anglijoje ir Ame
rikoje. Jis dėsiąs pastangas iš
aiškinti tų šalių žmonėms, dėl 
ko jo respublika kariauja 
prieš Holandiją, kuri. atviru 
karu stengiasi palaikyti Indo
neziją savo kolonija.

bos laivynas sudarė / tris 
ketvirtadalius viso pasaulio 
laivų. Vien Baltijos jūroje 
plaukiojo iki 6,000 holandų 
laivų. Rolandai organizavo 
Ost-Indes kompaniją, kuri 
pavergė didelius plotus In
dijoje ir Indonezijoje. Kita 
jų kompanija West-Indes 
pavadinta ir organizuota 
1621 metais buvo pavedė
jus West Indės, daugelį ki
tų salų Atlanto Vandenyne, 
didelius plotus Pietų ir 
Šiaurių Amerikoje. Dabar
tinis didmiestis New Yor- 
kas taipgi yra įkurtas ho
landų 1624 metais, o 1650 
metais pavadintas Naujuo
ju Amsterdamu. ,

Kelių šimtų metų ‘ kova 
holandų prieš ispanus, por-' 
tugalus, francūzus ir ang
lus už pasaulines kolonijas 
ir kolonijų žmonių sukili
mai parbloškė Holandiją, 
nustūmė į mažyčių valsty
bių eilę. Neteko ji milžiniš
kų savo kolonijų, paliko jos 
rankose tik “trupiniai” In
dijoje, Pietų Amerikoje, 
vienur - kitur pasaulyje ir 
paskutinis milžiniškas plo
tas, tai Indonezija, kurią 
laiko pavergus tik su Bri
tanijos imperializmo pa- 

'galba.
Holandų “civilizacija” 

vergtuose kraštuose 
kiek negeresnė buvo, 
dar neblogesnė, kaip kitų 
imperialistų. Karolis Mark
sas rašė, kad jie ėmėsi, “dar 
negirdėtų papirkimų, žmog
žudysčių ir niėkšysčių” ko
lonijų pavergimui ir išlai
kymui. Indonezijoj, .ant 
Ambon salos, kartą holan
dai? išžudė visus valstiečius, 
kurie atsisakė sunaikint ja
vus. “Nėra aiškiau charak
teringo, — rašė Marksas,— 
kaip atviras holandų prak
tikavimas sistemačiai vogti 
žmones* nuo Ceilono salos, 
kad papildžius vergų kad
rus ant Java salos.’* Ro
landai buvo suorganizavę 
ištisas kampanijas gaudyti 
vergus, kaip Indonezijoje, 
taip Afrikoje ir tūkstan
čiais juos pristatyti į pa
saulines vergų rinkas.

Nėra begėdiškesnių žmo
nių, kaip šiandieniniai Ho
landijos diplomatai, kurie 
Jungtinių Tautų organiza
cijoje šoka pagal angliško 
imperializmo muziką ir kal
ba apie “demokratiją”, ar
ba “mažų tautų laisvę.”

Rolandai i m perialistai 
gal tik tuomi ir, skiriasi nuo 
kitų imperialistų, kad jie 
būdami maži, su pagalba 
britų,, palaiko .milžinišką In- 

pa
nel 
jei

donėzijos. kratštą vergijoje1.
Bet Indorezįjos milžinas 

nenurimsta. Laike Antrojo

Pasaulinio Karo, kada So
vietų Armija kirto Japoni
jai smūgį, tai 17 d. rugpjū
čio, 1945 metais, Indonezi
jos žmonės paskelbė savo 
Nepriklausomybę ir respub
likos tvarką. Jie. tuojau su
darė iš visų demokratinių 
partijų respublikos vyriau
sybę. Japonijos imperialistų 
armija, kuri laikė okupavus 
Indoneziją, buvo panikoje.

Mėnesis po Japonijos ka
pituliavimo Holandijos ir 
Anglijos valdonai iškėlė sa
vo armijas Indonezijoje ne
va “nuginkluoti japonus”, o 
tikrumoje pradėjo karą 
Indonezijos respublikos pa
smaugimui ir holandų vieš
patavimo grąžinimui.

Nepaisant, kad holandai 
ir britai buvo geriau gink
luoti, kad jie daug Ameri
kos ginklų naudojo prieš 
indonezus, bet pasirodė ne
galima pavergti 75,000,000 
žmonių. Holandų kolonijų 
ministras raportavo kara
lienei:

“Indonezijoje mes turime 
reikalą ne su kokiais išsi
šokimais, bet su judėjimu, 
kuris apėmė visą šalį. Jei
gu mes nėatsieksime susi
tarimo, tai rezultatas bus 
begalinis piliečių karas. Re- 
spublikiečiai — tai ne ma
žytės grupės, tai ne grupe
lės nacionalistu, bet tai vi
sa'tauta savo čielumoje.”

Po to Holandijos valdo
nai pradėjo su Indonezijos 
respublika taikos derybas. 
Lapkrityje, 1946 metais ir 
kovo 1947 metais buvo pa
sirašyta tarpe Holandijos 
ir Indonezijos respublikos 
sutartys ir holandai pripa
žino Indonezijos ^‘nepri
klausomybę.”

Bet ta “nepriklausomy
bė” buvo pripažinta ne vi
sai Inodenziiai, į Indonezi
jos Respubliką buvo įskai
tyta tik Java, Sumatra .sa
los ir kelios nedidelės ne
tolimai jų saliukės, o Bor
neo. Celebes, Timor, Ceram 
ir daug kitų salų palikta 
atskiros, arba ten suorga
nizuota kitos “nepriklauso
mos” valstybės, kaip Pa- 
sundano valstybė ir Pantia- 
naka. Visos tos kitos “ne- 
priklausomios” valstybės 
buvo tikslus holandų ir bri
tų imperialistų žygis, kad 
vėliau po priedanga jų už
pulti ant Indonezijos Res
publikos.

Kada ėjo derybos, buvo 
daromos sutartys, tai tuo 
pat kartu holandai ruošė 
naujas karo jėgas, Anglija 
ir Jungtinės Valstijos jas 
ginklavo, pervežė į strate
gines salas, o progai susi
darius užpuolė ant Indone
zijos, kad nuversti respub
likos valdžią, kad atimti 
žmonėms laisvę, kaip Irano 
reakcininkai, kad padarė 
Azerbaidžano provincijoje.

Holandų užpuolimas ant 
Ihdonezijos yra dąr vienas 
įrodymas, kaip maži ir di
deli imperialistai nesiskaito 
§u tautomis, kaip paneigia 
kitų žmonių teises.

Holandiją prie šio užpuo
limo padrąsino ir- anglų 
bloko viešpatavimas Jungt. 
Tautų organizacijoje, kur 
Sovietų Ukrainos ir Sovie
tų Sąjungos skundai prieš 
holandų karą Indonezijoje 
buvo atmesti, ir aišku, ten 
neras pasisekimo Indijos 
dabartinis, skundas. Rolan
dus prie užpuolimo daugiau 
paakstino ir Trumano “dok
trinos” politika — teikimas 
karinės pagalbos “sulaikyti 
komunistus,” nes šia vėlia
va apsiginkluoja visi reak
cininkai nuo generolo Chi
ang Kai-sheko iki Graikijos 
ir Turkijos fašistų.

Holandų karo pergalės, 

jų laimėjimai prieš Indone
zijos žmones yra laikinas 
dalykas. Kaip savo laiku 
Mussolinis laimėjo Ethiopi- 
joje, kaip Mussolinis ir 
Hitleris tik laikinai laimėjo 
Ispanijoje, taip ir-holandų 
yra tik laikinas laimėjimas 
Indonezijoje. Valstybių ir 
tautų laimėjimas kartais 
neskaitomas mėnesiais ir 
metais, bet dešimtimis me
tų. Nėra abejonės, kad Ho- 
landijos imperialistai už- 
klimps Indonezijoje, kaip 
Japonijos imperialistai bu
vo įklimpę Chinijoje. Nėra 

donėzijos žmonės atsieks 
laisvę, kad pasaulinių im
perialistų planai susmuks, 
nepaisant, kokiais obalsiais 
jie pridengiami.

D. M. šolomskas

Didysis Laisvės Paramai Piknikas Phila
delphijos Apylinkėj Bus Gloucester, NJ.

Philadelphijos ir Camde- 
no Liet. Pažangiosios Or
ganizacijos rengia šį ilgų 
metų tradicinį pikniką, rug
pjūčio - Augusto 31, 1947, 
Crescent Picnic Grounds, 
Gloucester, N. J.

Philadelphijos per dauge
lį metų rengiami Laisvės 
naudai piknikai davė ne tik 
materialės pagalbos dien
raščiui, bet ir puikias prog
ramas: kolektyvius chorus 
iš kolonijų, ristikas Požėla 
sudarė puikią atletų prog
ramą, didžiulės laimėjimų 
dovanos — pinigais, naujas 
automobilius, šaldytuvus, 
radjo* mašina ir kitos ma
žesnės dovanos. Visa ta 
procedūra ugdė lietuvius 
važiuoti piknikan ne tik iš 
Philadelphijos, bet ir iš to
limų kolonijų. New Yorko 
lietuviai pasidarė dalim 
mūsų publikos. Turėta ge
ros paramos, pažinties, 
draugiškumo ir klasinio su
sipratimo, kurį skiepijo žy
mesni kalbėtojai ir kultū
ringų mūsų žmonių nuo
saki! kalba, kalba aiškinanti 
klasių kovą.

Tai tokia trumpa istori
ja Philadelphijos tradicinių 
rengiamų Laisvės naudai 
piknikų. Daug pergyventa 
nesmagumų, baimių, bet 
Philadelphijos * d a r b š tūs 
draugai ir draugės ūtliko 
visus tuos sunkius darbus. 
Ar tie darbai davė rezulta
tų? Labai gerų. Sustiprino 
mūsų spaudą, pakėlė lietu
vių kultūrą, apsišvietė 
daug lietuvių beskaitydami 
Laisvę. O kas įvyko su 
LLD ? Apšvietos pagalba 
išauginom savo apšvietos 
draugiją iki 7,000 narių. 
LDS ’kilo irgi iš mūsų pa
stangų.

Dalis mūsų senų veikėjų 
ir buvusių mūsų organizaci
jų narių susenėjo, pasi
traukė iš visur ir tykiai 
laukia mirties, nieko nevei
kia ir nieko nesidomi. O 
dabar susidomėti su pasau
liu nenorėti ir nepaisyti te
gali tik tas, kuris nusitoli
nęs nuo progreso, nuo po
litinio supratimo, kas daro
si pasaulyj. Vieni sako, nu
sigyvenęs k a p i t a lizmas 
krinka ir jis, jei nesugebės 
vesti politiką, gali likvi
duotis; kiti sako, nematysi
me ir mūsų vaikai nematys 
Jo gero; užbaigsiu gyveni
mą be keblumų: Kaip ten 
nebūtų, bet valdančioji iš
naudojimo klasė nesnau
džia, o jei ji nesnaudžia, tal
kam mums miegoti. Pada
rau keletą išvadų, kurios 
turi ryšių ir su šiuo rengia-

2 pusi.——Laisvė (Liberty, Lith. Daily/Pirm;, Rugpj.' 4, 1947

Buvęs Kalifornijos generalis 
prokuroras Robert Kenny kal
ba mitinge mieste Fresno, kur 
tos valstijos demokratai pra
dėjo kampaniją už Henry 
Wallace į prezidentus 15)48 
metais.

mu pikniku.
Philadelphijos ir Camde- 

no mūsų draugai ir drau
gės darbuotojai, triūsia, 
kad tik prašalinti tuos tru
kumus, kurie vis pasikarto
ja. Šiemet-,- atrodo, gėrimų 
netruks, valgių netruks. 
Geresnės sąlygos gauti, ne
gu karo laikais. Philadel
phijos ir apylinkių pasiren
gusių lietuvių vykti pikni
kai! yra pareiga garsinti ir 
sutraukti ko daugiausia 
svečių piknikan. Šiemet jau 
atsigaivina programa, ku
rią pildys tik ką atsigaivi
nęs Lyros Choras iš Phi
ladelphijos ir Sietyno Cho
ras iš Newark, N. J.

Su laiku programa padi
dės ir atsigaivins.

Philadelphijbs mūsų ju
dėjimo draugai ir draugės 
kalba plačiai, kad įsigyti 
savo parką. Petras Pilėnas 
yra iniciatorium.

Reikalinga daug darbi
ninkų ant pikniko. Pagerė
kite, draugės ir draugai iš 
kolonijų’. Organizuokite bu- 
sus, mašinas ir vykite trau
kiniais į Phila., o iš Phila. 
busu davažiuosite į parką. 
Tėmyk-ite kelrodį.

Rausvietis.

Ėddystone, Pa, .
Į LAISVĖS PIKNIKĄ

A. Lipei us, Lietuvių Literat- 
tūros Draugijos 6-to‘ Apskri
ties iždininkas buvo ligoninėje. 
Jam padaryta sunki operacija. 
Daibar jau randasi namie, 1300 
E. 11th St., Eddystone.

Aš ir drg. P. glajus aplankė
me d. A. Lipčių. Jis dar guli lo
voje, bet jau rūpinasi, kad bū
simas Laisvės piknikas, kuris 
įvyks 31 d. rugpjūčio, Crescent 
Picnic Grounds parke, 56 Cor
nel Ave., Glaucester Heights, 
N. J., būtų visais atžvilgiai^ 
sėkmingas.

A. Lipčiūs rūpinasi, kad 
Chesterio ir Eddystono lietu
viai suorganizuotų ne vieną, bet 
bent du ar tris busus į šį Lais
vės pikniką. Mas pasitikime, 
kad jo pageidavimai bus at
siekti. Linkįpie A. Lipčiui grei
tai susveikti. Draugai, turėtų 
aplankyti sergantį. P.^Puodis.

♦

VISAIP PASITAIKO

Albanietis Warren Hulsap- 
pel sako — pabudau su trenk
smu. O tas trenksmas gavosi 
jam prisitraukus už palangę 
aukštesnę lovą prie lango, nu
kritus iš antro aukšto per lan
gą, išsilaužus kelis šonkaulius 
ir dėl to atsidūrus ligoninėje. 
Ir ligoninėje, skundėsi jis — 
nei kiek ne vėsiau, kaip kad 
buvo namie, gulint viduryje 
kambario.



Ar (kalima Pagerint Smegenų 
Veikimą bei Gabumus?

Faktais Remti Margumynai, 
— Ko Daugumas dar Nežino

Senoviški daktarai, pirm 
kelių desėtkų metų, sakyda
vo, kad fosforo junginiai- 
fosfatai taiso bukus sme
genis. Žuvyje yra daug fos
fatų, tai valgykite, girdi, 

l • daugiau žuvies, jei norite, 
kad jūsų smegenys vikriai 
veiktu. C-

Niekas neįrodė, kad žu
vis smegenims tarnautų. 
Tačiaus dar ir šiandien 
daugelis žmonių kalba, kad 
žuvis — “smegenų mais
tas.”

Bet paskutiniu laiku 
mokslininkai patikrintais 
tyrimais atrado, kad gluta
mic acid — glutamine rūk- 
štis gerina smegenų veiki
mą. Glutamine rūkštis yra 
viena iš amino rūkščių. O 
šitokių rūkščių yra pora

* tuzinų proteinuose, ypač 
' tokiuose valgiuose, kaip

pienas, kiaušiniai, x mėsa, 
žirniai, pupos ir t.t.

Bandymas žiurkėms
Pirmiausiai glutamine 

rūkštis buvo išbandyta 
žiurkėms. Į vienų žiurkių 
ėdalą buvo dedama gluta
mines rūkšties, o kitos žiur
kės buvo šeriamos tokiu pat 
ėdalu, ale be glutamines 
rūkšties. •

Po tam tikro laiko mok
slininkai darė “protinius” 
bandymus vienoms ir ki
toms žiurkėms. Prieš ban
dymus vienos ir kitos žiur
kės buvo išalkintos. Paskui

• jos buvo suleistos į atski
ras klėtkas, kur buvo įdėta 
maisto, bet maistas paslėp
tas. Vienoje ir kitoje klėt- 
koje buvo įtaisyti tokie pat 
painūs koridorėliai ir per
tvarai. Žiurkės turėjo ‘eiti 
vingių vingiais, pirmyn ir 
atgal ir į visas puses iki pa
siekė maistą.

Ir štai kas pasirodė. 
Žiurkės, kurios gavo gluta
mines rūkšties, surado mai
stą toje painiavoje daug 
greičiau už kitas žiurkes, 
kuriom nebuvo duodama 
glutamines rūkšties. Su šia 
rūkščia šertos žiurkės net 

* 200 nuošimčių gabiau pasie
kė klėtkoje maistą už viso
kių skerspainių.

Bandymas Vaikams •
Paskui glutamine rūkštis 

buvo išbandyta negabiems 
vaikams, atsilikėliams mo
kyklose. Kasdien įmaišant 
tam tikrą kiekį glutaminės 
rūkšties į atbukusių nieki
nių valgį per 6 mėnesius, 
šie vaikai pasidarė 10 iki 
33 nuošimčių gabesni, negu 
pirma. Dar daugiau. Page
rėjo tų vaikų būdas, ir jie.

• jau draugiškiau sugyveno 
ir žaidė su kitais vaikais. 
Pamaitinus glutamine rūk- 
štim atbukusius vaikus, jie 
taipgi pradėjo įdomauti da
lykais, kurių pirmiau visai 
nepaisė.

Glutamine rūkštis taip 
pat buvo išbandyta ir vidu
tiniai gabiems vaikams. Bet 
šiems vaikams jinai tiktai 
truputį paveiklino smege
nis. O glutaminės rūkšties 
davimas tikrai gabiems vai
kams jau beveik visai neat
siliepė protiniams jų gabu
mams.

Visiems bandomiems mo
kiniams buvo duodama po 
12 gramų glutaminės rūkš
ties per dieną. Tiek pat tos 
rūkšties yra ir poroje kvor
tų pieno.

Tokius bandymus darė

Columbijos U n i v ersiteto 
profesorius Fr. T. Zimmer
mann ir jo bendrai, taip pat 
dr. Bes. Bergmeister ir dr. 
Tracy Putnam, New Yorko 
Neuro logijos Instituto 
mokslininkai.

Jie priėjo išvados, kad 
smegenys naudoja ir savo 
reikalams perdirba gluta- 
minę rūkštį labiau, negu 
bet kurią kitą proteinų ami
no rūkštį. Tie mokslininkai 
taipgi spėja, kad glutamine 
rūkštis tarnauja elektros 
sriovenimui smegenų nar
veliuose (celėse).

Maistas Kaipo .Gabumų 
Gerintoj as

Towos Universitete ir ki
tose mokslo įstaigose dary
ti bandymai jau seniai pa
rodė, kad jeigu vaikams pa
gerinama maistas ir kitos 
gyvenimo sąlygos, tai pasi
taiso ir jų gabumai. O žy
mėtina, kad glutamine rūk
štis taip pat yra maistinė 
medžiaga.

Pagaliaus, kiekvienas ži
nome iš patyrimo, jog kai 
sveikiau mintame ir geriau 
pasilsime, tai ir smegenys 
geriau veikia. N. M. 

ATOMAI Tš MINTIES
Teikia P. Krienas

Vienas visiems neįtiksi, 
o jeigu bandysi įtikti vi
siems — tik asilu liksi.

Kritika žemiau kritikos 
— neverta dėmesio.

Nereikia ir negalima ieš
koti druskos ir pipirų ten, 
kur tiksliai yra cukrus.

Nežinodamas savo silp
numų — neprogresuosi.

Aplinkybės veikia žmogų, 
prigimtis rubežiuoja išma
nymą, o žinojimas ir ryž
tingumas viską nugali.

Genijaus yda kartais pro
gresui būna nuopelnas.

Smailaliežuvis viskam 
randa pasiteisinimą, bet 
tuomi visų savo blogybių 
paslėpti visgi neįstengia.

“Šviečianti-Deganti” Jūra
Jūrų keliauninkai, ypa

tingai šiltuose kraštuose, 
yra daug kartų pasigėrėję 
šviečiančiomis jūromis. Y- 
patingai^tas dažniausiai pa
sireiškia tik saulei nusilei-j 
dus. Virš jūros, tai vienur, 
tai kitur, įvairiaspalvės 
šviesos pasireiškia — bal
tos, geltonos, žalios, raudo
nos, mėlynos ir kitokios.

Yra atsitikimų, kad nau
jokai jūrininkai, pamatę 
laivo šonais tokias šviesas, 
šaukė “Laivas dega!”*

Profesorius L. Zinkevi
čius aiškina, kad tas atsi
tinka todėl, kad daugybė 
mažų mažiausių jūrų gy
vūnėlių, įvairiaspalvių, su
judinti leidžia tam tikrą 
šviesą. Kiti vien dideliu sa-t 
vo kiekiu sudaro spalvas. Iš 
didesnių žuvų, ypatingai 
giliau jūroj gyvenančių, y- 
ra net tokių,, kurios kelio
likos spalvų “aparatais” 
yra aprūpintos.

Detroit'. — Streikuoja 7,- 
000 United Gumos darbi
ninkų, CIO unijistų.

Streikuojančius CIO United Ooffice and Professional Workers narius, pikietuo- 
jančius Brooklyn Trust Co. centrą, Montague Št., Brooklyne, užatakavo policija, 
bandydama išblaškyti pikietą. Dešinėje matosi Haryey Frankel, sužeistas unijistas. 
Bankų prezidentas McLaughlin’as yra buvęs policijos komisionierius. Matomai, se
nos Įtakos veikia buvusiam komisionieriui patapus ponu banko prezidentu su $50,- 
000 algos metams. <

NAUJA VILTIS KENTĖTOJAMS NUO 
SKILVIO BEI ŽARNŲ SKAUDULIŲ

10 milionų amerikiečių 
serga skilvio bei žarnų 
skauduliais. Didelė dalis tų 
skaudulių yra kilę ne iš 
kūniškų priežasčių, bet iš 
dvasinių susijaudinimų —iš 
nuolatinių rūpesčių, susi
krimtimų, sielvartingų abe
jojimų ir t.t.

Iki šiol nebuvo jokios ti
kros gyduolės vidurių 
skauduliams išgydyti: juos 
galima buvo tiktai apgydy
ti. Bet dabar atsiranda vil
tis tokiu skauduliu kanki
niams. Šia viltį sukėlė nau
jas atradimas, kurį padarė 
amerikietis profesorius dr. 
A. C. Ivy su keturiais ben
dradarbiais. Jie atrado, kad 
enterogastronas (entero- 
gastrone) gydo skilvio 
skaudulius ir gali pastoti 
kelią jų išsivystymui.

Vartodami šį atradimą, 
jie per kelis mėnesius išgy
dė beveik visus savo ligo
nius, jų tarpe ir tokius, ku
riuos skilvio skauduliai 
kankino per 5 iki 12 metų. 
Tik keletą dienų panaudo
jus enterogastroną, jau žy
miai pagerėja ligonio būk
lė.

Šveicarijos daktarai taip
gi praneša apie stębėtiną 
šios gyduolės veikmę.

Iš Ko Pagaminamas 
Enterogastronas

Enterogastronas yra sul
tys, kurias išspaudžia iš gy
vulių s skilvio “pamušalo” 
liaukų (glandsų). Tos sul
tys moksliškai apvalomos, 
kad tiktų žmogui naudoti. 
Jos gydo esamuosius skau
dulius ir stiprina skilvį 
taip, kad jis apsigintų nuo 
na’ujų skaudulių. Panašiai 
enterogastronas tarnauja 
kaip ginklas prieš žarnų 
skaudulius.

Gaila, kad dar permažai 
tos gyduolės pagaminta, ir 
ji dar nepardavinėjama 
vaistinėse. Enterogastro
nas šiuo tarpu duodamas 
tiktai logininėms, kad jos 
galėtų plačiau patikrintj jo 
veikmę.
Kodėl Skilvys Pats Savęs 

Nesuvirškina
Kiekvieno žmogaus skil

vio pamušalas nuoįat * lei
džia vidun tam tikrą rūkš
tį. Ta rūkštis sutirpdo net 
žalią mėsą ir įvairius kie
tus valgius. Taigi ir būdavo 
statomas klausimas: Kodėl 
skilvys pats savęs nesusi
virškina? Šio klausimo' ne
galėdavo atsakyt net di

džiausi medicinos žinovai 
iki paskutinių laikų. Bet 
dabar klausimas išaiškin
tas. Skilvys todėl pats sa
ves nesusivirškina, kad iš 
skilvio pamušalo plaukia 
enterogastronas, kuris su
valdo rūkštį.

Bet jeigu dėl kokios prie
žasties nusilpsta enterogas- 
trono sulčių plaukimas 
skilviu, tada rūkštis įgauna 
per daug galios ir iš tikrų
jų pradeda virškinti tam 
tikras vietas skilvio siene
lėse. Tuo būdu ir atsiranda 
skilvio skauduliai. Tada 
dar daugiau ą’ųkšties plau
kia į skilvį ir vis labiau jį 
žaloja.

Pirmesnieji Bandymai
Gydytojai visuomet sten

gėsi surast būdą, kuriuom 
galima būtų sumažini rūk
šties laimėjimą, taip kad 
skilvys pats savęs “nevirš
kintų”, vadinasi, kad skau
duliai negalėtų išsivystyti. 
Jie pradėjo vartoti atropi
ną, kuris mažino rūkšties 
kiekį. Bet pasirodė, kad at
ropinas kartu silpnina ir 
skilvio pamušalo apsigyni
ma nuo skaudulių. Entero
gastronas gi ne tik apribo
ja rūkštį, bet sykiu stipri
na skilvio apsigynimo me
chanizmą.

Pirm keleto metų chinas 
dr. C. Tuiį New Yorko Uni
versiteto profesorius, atra
do, kad jeigu i kraują įlei
džiama proteinų amino 
rūkščių, tai jos dalinai ap
gydo skilvio skaudulius.

Neseniai taipgi atrasta, 
kad perkirpus vagus ner
vą, sumažėja per, didelis, 
kenksmingas virškinamo-, 
sios rūkšties plaukimas 
skilvin. To’nervo perkirpi-, 
mas ypač paliuosuojė, skilvį 
nuo erzinimų, kuriuos daro 
dvasiniai žmogaus susijau
dinimai.

Tačiaus atrodo, kad en
terogastronas bus geresnė 
gyduolė už visas iki šiol at
rastas.

Skauduliai žarnose
Jei žmogus turi skaudu

lius skilvyje, tai. jis pajun
ta skausmą už kokios pus
antros valandos po valgio. 
Jeigu skauduliai žarnose,' 
tai skausmas pajuntamas 
<tž dviejų iki keturių valan
dų. ’

Jau gana sėniai vartoja
ma tam tikroš prieš-rūkšti- 
nės tabletėlės, kurios stabdo 
skausmus kelioms valan

doms po valgio. Todėl tenka 
jas kelis kartus kasdien ry
ti, bet šios tabletėlės negy
do pačių skaudulių.

Vidurių skaudulių ligo- į 
niams daktarai paprastai 
skiria pieną ir tokius kitus 
valgius, kurie neerzintų 
skilvio ir nedaugintų rūkš
ties. Bet vartojant entero
gastroną, galinia esą nau
dot priprastus valgius, nors i 
iš pradžios ir patartina: 
preš-rūkštinė mityba.

Pasikartojimo Pavojus
Net jeigu per operaciją 

pašalinami skilvio skaudu- 
diai, jie po kiek laiko vėl 
atsiranda. Taip antai, trys 
gydytojai Anglijoj per ope
raciją panaikino skilvio 
skaudulius tūkstančiui li
gonių, bet po penkerių me
tų išsivystė nauji skaudu
liai pas 700 tų ligonių.

Ta liga žinoma jau bent 
per 2,000 metų, bet dar nė
ra tikro išaiškinimo, kodėl 
perdaug rūkšties skilvin 
plaukia ir ėda jo pamušalą. 
Vieni sako, todėl kad per- 
silpna kraujo apytaka skil
vyje; kiti kaltina kai kurias 
liaukas.

Susijaudinimai. t
Pastaraisiais laikais vis 

daugiau kaltinami dvasi
niai susijaudinimai bei su
sikrimtimai, kaip skilvio 
skaudulių priežastis. Tam 
patikrinti buvo padaryta ir 
negailestingi band ymai 
trisdešimčiai ligonių. Gydy
tojai tyčia kėlė jų rūpes
čius, pasakodami apie gali
mas jiems nelaimes. Tokiu 
būdu ligoniai buvo taip su
erzinti, kad žymįai padau
gėjo rūkšties plaukimas į 
jų skilvius. Suprantama, 
kad daktarai greit pertrau
kė tą bandymą..

Įdomiausias Bandymas
Moksliniai įdomiausias 

bandymas buvo padarytas 
tūlam jaunuoliui Tomui.

Tomas, vaiku būdamas, 
nurijo labai karštos sriu
bos, taip kad išpliko ir už
ako jam gerklė. Tuomet 
gydytojai prapjovė šoną ir 
skilvio sienelę ir įstatė 
vamzdį. Tomas į vamzdį dė
jo maistą, kuris slinko skil
vin. Taip Tomas ir mito per 
daugelį metų.

Pagaliaus daktarai įpra
šė Tomą leist jiems, ištrau
kus vamzdį, žiūrėt, kaip 
skilvys atsileipia į degtinę, 
į vaistus ir į sujaudinimus. 
Ir štai ką jie patyrė:

KAIP ILGAI Iš KLEVŲ 
GAUNASI SULA

Atsimenat, kaip Lietuvo
je kiekvieną pavasarį atsi- 
gerdavom saldžios, tyros 
beržinės arba klevinės su
los? Būdavo, prakerti me
delį — ir teka skaidrus, 
kaip krikštolas, skystimė
lis. Daug jo privarvėdavo 
ir daug jo išgerdavom. Bet 
ne vienam gal neatėjo į gal
vą kaip ilgai tie medeliai 
ištesėtų duoti to skanaus 
gėrimėlio, prakirsdinėjant 
juos nuolat kiekvieną pava
sarį, metai po metų, — per 
kiek metų iš jų vis galėtų 
tekėti sula?

Pagal patyrimus Ameri
koje, klevo medis taip gali 
duoti sulos bent per trejetą 
šimtų metų. Kai kurie kle
vai Vermont valstijoj, te
benaudojami sulai iki šių 
dienų, dar indijonų buvo 
prakirsti tam pačiam tiks
lui pirmiau negu pilgrimai 
atvyko į šį kraštą. Užsilikę 
ženklai medžiuose rodo, 
kad tai yra buvę indijonų 
kirviais padaryti. Taigi, 
klevai per šimtmečius gali 
duoti sulos, matomai, patys 
dėl to skaudžiai nenuken- 
tėdami.

KAIP VISKAS ATSIRADO
(Aiškina Ątliktas Kriukis)

Sulig visokio rašto seno, 
seniau čia niekas negyveno: 
Ant žemės buvo dykuma, 
vanduo, ugnis ir* šiluma.
Šiltuose žemės vandenyse 
tada mikrobų daug privisę; 
iš tų mikrobų — daug žuvų, 
skirtingo dydžio bei spalvų.
Iš tų žuvų gyvybė plito, 
kuri ant žemės išsirito, 
ir vystėsi iš jos kukliai — 
beždžionės, karvės ir arkliai.
Vėliau žmogus taip išsivystė; 
iš to žmogaus — visa kvailystė: 
visi velniai įr daug dievų, 
vis atsirado iš žuvu.
Vabzdžiai mums davė, kaip valiutą, 
vištas, kiaules ir kalakutą 
ir paukščių gimines visas, 
priskantant net piktas blusas.
Taip viskas, matot, susikūrė, 
bet žuvys aukštą, vietą turi; 
todėl ir mūs tėvai pirmi 
turėjo būti žuvimi!

Kada Tomas buvo išgąs
dintas, jo skilvys pabalo. 
Kuomet Tomas pyko, jo 
skilvys paraudo. Kada jis 
jautė rūpestį, neramumą, 
neapykantą arba kerštą, tai į 
iš skilvio pamušalo rūkštis | 
smarkiai bėgo.

Gydytojai.tyčia pylė virš
kinamąją rūkštį į vieną 
skilvio tašką; nuo to ir at
sirado skaudulys, kurį jie 
paskui skubiai gydė.

Psichiatrai g y d y tojai 
tvirtina, jog dvasiniai susi
jaudinimai tankiau iššau
kia skilvio it žarnų skau
dulius, negu fiziniai nesvei-
kūmai. ’

Psichiatrai stengiasi įti
kint žmogų, kad jis be rim
tos priežasties taip rūpina
si, be reikalo kremtasi ii; be 
pamato vargina save ne
smagiais įsivaizdavimais. O 
kai pavyksta atkalbėti-at-
pratinti žmogų nuo tokių 
sujaudinimų, tai dažnai 
skilvio skauduliai savaime 
išnyksta, be jokių gyduo-’ 
lių.

Kuomet psichiatras dak-

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily )Pirm., Rugpj. 4,

KAIP BITĖS PASISAKO, 
KUR RANDASI MEDUS

Bitės susikalbėti negali, 
bet kuri jų randa daug 
medaus nektaro, kitas 
bites apie tai painformuoja 
savo ypatingu skraidančiu 
“šokiu”. Pamačiusios savo 
avilio narę išpildant tokį 
“šokį”, kitos to paties avi
lio bitės irgi pradeda pana
šiai ziliuoti ir tuomet visos 
kartu išdumia surasti tą 
nektarą. Juo smarkesnis 
pirmosios bitės būna tas 
ziliavimo šokis, juo dides
nis būnąs radinys. -

KĄ REIŠKIA GAIDŽIO 
PLASNOJIMAS 
SPARNAIS

Pirm giedojimo gaidžių 
plasnojimas sparnais ne
reiškia nieko kito, kaip tik 
pasiraivimą — panašiai, 
kaip kad žmogus kartais 
pasiraivo pirm žiovausiant.

Kiautvarlė arba klemsas 
negali nei plaukti, nei rėp
lioti, bet jis keliauja šliauž
damas, — kaip kad mažas 
kūdikis šliaužo. Klemsas 
turi iškišamąjį kakliuką, 
kuriuo pasistumdamas nu
kanka, kur jam reikia.

tarąs taip dvasiniai .gydo 
ligonį nuo kenksmingų su
sijaudinimų, tuo pačiu lai
ku enterogastronas gali ir 
fiziniai jį gydyti.

Laukiama Paskutinio 
žodžio

. Mokslininkai galutinai 
netvirtina, kad enterogas* 
tronas būtų tikriausia gy
duole nuo skilvio skaudu
lių. Gal kas išras dar geres
nę. Tuo tarpu jie dar griež
čiau tiria enterogastroną, 
nors juom ir išgydyta tam 
tikras skaičius ligonių.

J. C. K.

KIAUŠINIŲ NAUDOJI
MAS INDUSTRIJOJ

Šalia valgymo ir naudoji
mo įvairiems pyragams ke
pyklose, kiaušiniai dąr 
yra naudojami ir industri
niams produktams. Kiauši
nių tryniai naudojami nu-
spalvinimui odos dirbinių, 
o baltymas naudojamas 
medvilnės audeklų nusau
sinimui, rašalo 
mui ir fotografiškų plokš 
telių padirbimui.

• ■
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
___ \

-7-10-47-- Mažosios Lietuvos Buities Romanas —i6—

Brobklyniskis Laisvės Piknikas
Rašo JONAS KAŠKAITIS

V"- — Rašo Ieva
(Tąsa)

Žmonėms, važiuojantiems žiemą į Že
maitiją medžių,labai ji naudinga;ne tiek 
ji jau naudinga, kiek patogi. Jeigu nu
važiuojant retas teužsuks, užtat grįž
tant niekas nevažiuos pro šalį.

Kad ir ne dėl savęs sustoja, bet ark
lius reikia pašerti pailsinti. Antai, kad ir 

' vyžeikėnai: dar tolimą turi kelią. Kitas 
ūkininkas, tiesa, ir nebetoli turi važiuoti, 
bet dėl draugystės taip pat sustoja. O 
pasišildyti visiems malonu ...

Taigi, vieną tokį vakarą ir Šimonis 
atsitiktinai buvo Žvizdrinėj. Ir kaimynui 
jį taip paklausus, tik nusišypsojo ir pa
darė labai paslaptingą veidą.

Šimonis jau prietarais nebetikėjo. Bet 
jis žinojo, kad kitus pamokinti — nedė
kingas darbas. Jie-tetiki ir tikės tuo, kas 
jiems patinka. Kartais tad jis ir pats 
pripasakodavo nebūtų ir nesamų daly
kų tiems, kurie to mielai klauso.

Matydamas kaimynas, kad Šimonis 
visai nepyksta, o atrodo net, lyg jis kokią 
paslaptį turėtų iširdyje įr tik kovotų su 
savimi —išduoti ją ar ne, vėl prašneko, 
bet šį kartą jau drąsiau:

— Rasi ir aš galėčiau tokį kauką pasi
rūpinti! Tik pasakyk, kaip tu jį įgavai?

—Ak, kauką gali labai lengvai įgyti, 
—nuduodamas didį rimtumą, ėmė pasa
koti Šimonis.

— Reikia turėti raudoną gaidį. Šitas 
gaidys turi Jono naktį lygiai septynių 
metų būti. Ir kad jis lygiai Jono naktį 
lieka septynių metų, tai jis dar tą pačią 
naktį padeda kiaušinį.

Tada reikia turėti juodą, septynių 
metų katiną. Šitas katinas taipjau turi 
Jono naktį švęsti savo gimtuves.

Ir tą pačią naktį tą gaidžio padėtą 
kiaušinį reikia padėti juodajam katinui 
perėti. Juodasis katinas, perėdamas vie
ną dieną ir vieną naktį, išperi kauką.

Tik tasai kaukas yra plikas kaip žal
tys. Ir ketvirtadienio vakarą jis ima kal- 

, be ti: *
— Aprenk mane, aprenk mane!
Taigi ir reikia ji aprengti. Ir dar tą 

patį ketvirtadienio vakarą reikia atsisės
ti ir imti verpti, austi ir pasiūti kaukui, 
kurie velniškai greit, auga — drabužius. 
Drabužiai: marškiniai, kelnės ir milinė 
turi būti iki dvylikos naktį gatavi.

Ir jeigu tie drabužiai jam patinka, tai 
jis tave labai turtingą padaro. Tu savo 
miegų jau amžinai neišsemsi...

— O jeigu nepatinka? \
—• Na, tai jau verčiau nesakysiu, ką 

jis tada su tavim padarys!...
Visi smuklėje klausėsi išsižioję. Nė vie

nam neįėjo mintis į galvą, kad tai galėtų 
būti vėjai, Šimonio kur nors girdėta ar 
net paties sugalvota pasaka. Visi šventai 
tikėjo, kad esama tokio gyvulio ar paukš
čio.

— O koks bent atrodo tas nelabasis?
— paklausė vienas smalsiųjų.

Šimonis labai. paslaptingai ir reikš
mingai traukė pečius ir kraipė galvą:

— Kad išsiperinsi, pamatysi!
— Bet jeigu neturi nei tokio katino, 

nei tokio gaidžio? — paklausė baimingai 
yienas girios darbininkas. '

—Tai ir nereikia, — atkirto vienas 
ūkininkas, vyžeigėnas, parvažiavęs su 
medžiais iš Žemaitijos.

—Kad tu turtingas, tau ir nereikia— 
atsiliepė kitas malkų skaldytojas, kuris 
jau kiek drąsos įgavęs: — mes ir norė
tumėm kartą turtingesni likti.

— Ar tu manai, kad tai malonė už po
rą puspuvių kelmų dirbti, kad ir kaulai 
traška! — narnėjo jau padrąsintas pir
masis malkų skaldytojas.

— O vis dar turi pinigų pragerti, — 
atsiliepė kitas, parvažiuojąs iš Žemaičių 
ūkininkas.

— Na, tu šmugelninke! — suriko an
tras darbininkas ir pakišo kumštį ūki
ninkui po nosim: — nenorėk, "'kad aš 
trenkčiau!

Matydamas Šimonis, kad dėl nieknie
kių jie gali dar susipešti, sušuko:
1 — Palaukite, vyrai, aš papasakosiu, 
•kaip galima gatavą kauką prisivilioti.

— Juk jūs visi žinote, kad kaukas eina 
vaginėdamas. Jis vagia nuo kitų turtus 

į ir gabena savo ponui.
' Klausytojai visi linktelėjo galva, lyg 

ir tikrai taip būtų, ir jie tai žino. Tik 
vienas malkų skaldytojas dar žvairomis 
pažiūrėjo į ūkininką,'pavadintą šmugel- 
ninku; šitas pasiskubino išgerti savo pus-
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butelį ir tada, nė labanakt nepasakęs, 
išspruko pro duris.

— Jūs žinote, kad kaukas gali pasi
versti, į ką jis nori, —"pradėjo savo pa
saką Šimonis: — bet mieliausiai jis le
kia kaip ugningas žaltys per orą. Ypa
čiai po saulės laidos. Kad jis iš savo na
mų išlekia ir yra dar tuščias, reiškia, be 
jokio svetimo turto, tai jis yra šviesus, 
melsvas, kaip nugriebtas pienas. Bet kai 
jisai grįžta iš valsčiaus pilnas, tai jis yra 
raudonas, kaip ugnies liepsna.

— Ale tai tik ne kaukas!
Visi atsisuko į tą pusę, iš kur iškilo 

protestas. Kampe sėdėjo vieno parva
žiuojančio su medžiais ūkininko bernas, 
žemaitukas. Jis išraudo kaip vėžys dėl 
savo tos didžiosios drąsos, bet, matyt, ne
norėjo savo šviesos pakišti po stalu.

— Na, kas tada? — visi lyg viena bur
na paklausė.

—Tai bus aitvaras, — jau padrąsin
tas atsiliepė berniokas.

— Aitvaras, aitvaras? Kas tai? To 
mes nepažįstame.

—Aš esu girdėjęs, kad pas jus sako
ma pūkis.

— Aa, tai tu manai pūkį. Bet Šimo
nis turi geriau žinoti, ką jis turi — pūkį 
ar kauką. Sakyk, kaimyn, ką tu turi?

—Ir pūkį, ir kauką, — juokėsi Šimo
nis: — visa, ką jūs tik norite.

—Abu kartu turėti negalima, — vėl 
įsikišo žemaitukas.

Bet Šimonis, palinkėjęs labą naktį, iš
ėjo.

O smuklėje pasilikę vyrai labai nuodu
gniai ėmė svarstyti ir kauko, ir pūkio 
esamybės reikalus-

Kiekvienas' žinojo ką nors papasakoti.
Kaži koks kaimynas nuėjęs kartą pas 

Šimonį. O manydamas, kad Šimonis klė
ty, nes klėties durys buvusios praviros— 
nuėjęs į klėtį. O kaip įėjęs, tai pamatęs, 
kad kaži koki dvi žuvi, apie masto ilgu
mo, pliaukš, pliaukš! — sušokusios į ka
ži kokį bosą, pastatytą su vandeniu.

— Bet kaukas į žuvį nepanašus: jis 
panašus į žmogų, tik labai mažas, — vėl 
nuginčijo berniokas.

— Na, tai ir’ bus pūkis buvęs.
— Bet pūkio nereikia rengti. Tik kau

kas teprašo: — aprenk 1 mane, Aprenk 
mane!

— Velnias žino, ką jis turi! — jau 
abejingai pasakė kitas kaimynas.

— Mano motinos motina yra tikrai, 
pūkį mačiusi, — ėmė vienas pasakoti:— 
ji visai aiškiai matė, kaip naktį į jos klė
tį įlėkė toks uginingas žaltys. O paskui 
buvo jai visa skalsa atimta. Galėjo dirbti 
ir vargti kiek norėjo, kiek beįstengė, 
kaip tiek, taip tiek. Visa žegnonė buvo 
šalin! O pas kaimyną, kuris turėjo pū
kį, niekados miegos neištuštėdavo. Ir 
koks jis buvo turtingas! Tik ir didelis 
kamuolys galą pririeta. Atsirado žmo
gus, kuris buvo gudresnis už pūkį turin
tįjį kaimyną. z

— Na, ir ką jis padarė?
— Taip pasakojo mano motinos moti

na, aš pats juk nemačiau—Sako, vienas 
kaimynas, kuriam taip jau visa skalša 
buvusi atimta, pamatęs parlekiant pūkį, 
parodęs jam savo užpakalį ir pasakęs:— 
Aš parodau savo dvarus, tu parodyk sa
vo dvarus!
f — Paprastai tokį žmogų, kuris • pūkį 
taip nujuokia, šis apleidžiąs utėlėmis ar
ba šašais, kurių jis amžinai negalįs nu
sikratyti- Bet *šitas kaimynas skubiai 
pabėgo po savo stogu. O pūkis parlėkęs 
namo uždegė visus savo pono trobesius, 
taip parodydamas savo dvarus.

—Dar ir Šimoniui taip gali atsitikti, 
— tyliai lyg sau pasakė vienas malkų 
skaldytojas.

— Bet kaukas neuždega trobos.
■ — O jeigu jis pūkį turi.

—Vieną kartą vienas ūkininkas už
lenkė kauką bevagiant, — pradėjo vėl 
kitas pasakoti.- ,

—Tai kas tu toks esi, mielasis? — pa
klausęs ūkininkas.

—Aš maža, vyre! — atsakęs šis.
—Tai biaurybė, nė lietuviškai nemo

ka gerai. Kas jis tada, ar vekietis?
—Kur jis nemokės lietuviškai, — 

piktasis visaip moka. O juk aišku, kad tai 
piktasis, kad jis ne su geruoju eina.

— Ar to velnio negalima užmušti?
—Ar tu esi kada galėjęs velnią už

mušti?
(Bus daugiau)

(Tąsa)

Karts nuo karto, dėbtelė
jęs akim tolėliau užu stalo 
atmosferos, susitikdavau 
pažįstamus veidus. Linkter- 
davom galva, šypterdavom 
— ir tam karteliui... Dargi 
pasimatysim, yr laiko.

O čia jau ir programa 
tuoj prasidės/Trimitas su
trimitavo. Pakilom ir ei
nam, iš lengvelio, pakeliui 
sveikindamies su naujai su
tiktais draugais.

Štai “labs cilvėks, jauns 
kungs” Belte, Lelijos Kava
liauskaitės vyras. Jau teko 
su juo gerai susipažinti ir 
suidraugauti Lindene, LDS 
3 apskrit. piknike. Puikus, 
gyvas ir labai įdomus vy
ras. Aną vakarą Lindene 
ilgokai pasėdėjom krūvoj— 
visi penki: Edvardas Ži- 
džiūnukas, Lelija Bastytė, 
Lelija Beltienė, draugas 
Belte na ir aš. Pusbalsiai 
kalbėjom ir pusbalsiai dai
navom. Beltei su įkvėpimu 
užtraukus latviškai “strad- 
nėkų” himną (darbininkų), 
ir man prisiminė jo gaida ir 
tūli posmai, seniau kada 
mokėti.

Kiek paskiau prie mūsų 
kvinteto prisidėjo dar ir 
Kazys Dzevečka, ir malo
niai mes paly dejom gal 
mielą valandą, gal dvi.;. Tai 
ir dabar pasisveikinom su 
Belte, kaip geri bičiuliai:— 
“A, jauns kungs Belte, mi
lais draudzi, ka jum lab 
jėt?” — “Labak, labak, pal- 
dies.”

Ir taip sau, ką neką bur
buliuodami, traukiam lin
kui salės. O ten jau sviete
lis tik grūdasi, grūdasi. 
Laiptais lipdami aukštyn, 
dar su kuo ir dar su kuo 
pasiveikinaųi.,
• Tai jau ir salėj. Prasi- 
spaudžiam kiek giliau. Salė 
pilna, net tvanku. Ant pas
tolio \ išsirikiavo tirštas 
choristų būrys. Veikiausia 
čia ir Bruklino aidiečiai ir 
Niūvarko sietyniečiai, ir 
gal dar irgreitnėkiškio cho-

ro buvo krūvon prisidėta. 
Vos tik tilpsta ant pastolio. 

k Diriguoja Vladas Žukas, 
prie fortapijono, nė nepasa
kysiu tikrai, Kasmdčiutė ar 
Pužausakitė ar kas.'

Skardžiai, pakiliai sudro
žė pirma J. V. himną, pas
kui Lietuvos himną. čia 
katutės, aplodismentai... 
Paskui sekė dainos, melo
dingos, gražiai išpildytos. 
Gaila tik, kad dėl susigrū
dimo, dėl spūsties ir labai 
jau tiršto, šilto sutingusio 
oro, neteko man gerai iš
klausyti visos programos. 
Turėjau pasitraukti atgal 
ant gonkelių oran, čia vė- 
seliauT’bet jau menkai tesi
girdi ir nesimato, kur ir 
kas. O čia, dar kaip ant tų 
nebuičių, žiūrėk, vienas, ki
tas, trečias ir prieina ir už
kalbina ir pasiklausia ko 
patarti.

Svietelis, kurie jau labai 
pr i troško salės spūstyje, iš- 
eidinėja, lipa laiptais že
myn, o kiti, savo ruožtu, 
pasivėlavę, skuba vidun, iš
girsti dar bent dalį progra
mos.

Štai ant gonkelių pasiro
do tarpe sustojusių būrio 
lyg matytas vyrukas. O, 
taip, tai gi aš jį jau susiė
jau Lindene, prieš porą sa
vaičių: Kavaliauskaitė tuo
met ' suvedė ir supažindė. 
Labai įdomus, sumanus, 
simpatingas bernaitis Do
vydas Matusevičius. Tai 
brolis gerai mums žinomo 
ir visur girdėto nuoširdaus 
darbuotojo R. Matusevi
čiaus, kurs paguldė savo 
karštą galvą ir paaukojo 
savo virbančią, jaunatve 
žydinčią gyvastį, kariauda
mas prieš aną rudąjį f ašis* 
tinį marą. Dovydas puikiai 
kalba lietuviškai. Kaip ir 
jo velionis brolis, jis irgi 
išėjęs mokslus Lietuvoje, 
gražiai prasisiekęs. Jau 
daug metų, kaip dirba pa
žangiojo žydų sparno dien
raščio “Morgen Fraihait” į- 
staigoje.

Gražiai, maloniai pasi
kalbėjom. “Fraihaito” re
dakcijoj darbuojasi bent 
keli mano geri, draugai, su 
kuriais teko būti kelioliką 
metų viename vienete; Ir 
miela buvo išgirst, kaip 
gražiai jie darbuojasi visos 
pažangiosios žmonijos la
bui. Verti jie širdingos už
uojautos ir paramos. Čia 
nėra kokių rasinių, spalvi
nių, kalbinių, tautinių ar 
tikybinių pertvarų. Visi 
veikia solidariai, prieš visų, 
viso pasaulio atkakliausiąjį 
priešą.

Besikalbant, akimis susi
tikom su Ignu Beičiu iš ano 
ramučio, pavėsingo Union 
miestelio. Kaip ir visada, 
stambus, ramus, diržingas 
Vyras. — Gerai atrodai 
draugas, moki sveikai užsi- 
laikyt.

Ignas geraširdiškai nusi
šypso. O štai ir jo krupulin-

goji, kruopščioj! žmonute 
Onutė. Plonučiu , švelniu 
balseliu vis ką tau jaukaus 
pasakys. Ką tik išsiskirstė 
nuo pastolio chorai, tai ir 
Beičienė atrodė skaisti, į- 
kaitusi. Choristė, sietynie- 
tė. Labai pagirtina. Ir ur- 
mingai pradėjo griūti iš sa
lės choristų ir * chorisčių 
bangos. Paslinkę į pakraš- 
čiuką, tik spėjame tėmyt 
mirguliuojančius veidus ir 
veidukus, akis ir. akutes. 
Susitinka akys, linkteli gal
vos, šypteli lūputės. Kai 
kas stabteli kruopelei, tar
steli kai ką.

Štai raudonais veidukais, 
išskaitusi, kaip aviečio uo
ga, niūvarkiškė Verutė 
Druseikienė. — Puiki mer
gaitė, ne tinginė, sietynie- 
tė.

Atviras veidas jaukiai 
nusišypso...

(Daugiau bus)

Valpai^aiso, Čilė. — Su
streikavo dvylikos prekybi
nių laivų oficieriai, reika
laudami daugiau algos.
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SHENANDOAH, PA.
/ ♦

Visos kietosios anglies srities lietuviai 
yra kviečiami į

LAISVES PIKNIKĄ
Kurj rengia

Shenandoah Lietuvių Organizacijos

Sekmadienį, Rugpjūčio-August 10 d.
Brandonville Giraitėje j

i Kviečiame iš visos apylinkes miestų ir miestelių lie- | 
f b
1 tuyitis dalyvauti šiame piknike, čia pasimatysite 1
i su savo draugais ir paremsite dienraštį Laisvę, 
j , ■ • ' ' ’ '
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STAG G 2-5045

MATTHEW P, BĄLLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ,ir už prieinamą kainp. 
puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

j Mylimiem* Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

a

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais, 
kalui esant
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-' 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampai BroadwayDrs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N^ Y. 

Tel. ST. 2-8342

ir

Ir Stone Av®. 
prie Chauncey St., Broadway Lin®

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore ^6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
( Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
, Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

Kiekvieną šeštadieni 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.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI ŠU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PĄRĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street, > 1 Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

M| LaidątuviųiHn Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošto mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—JLaisyė (Liberty, Lith. Daily)Pirm., Rugpj. 4, 1947



Waukegan, Hl

LOUIS WINZELBERG ANGELINA PRIORE

STORCH & JOSEPH RUBIN

SAMUEL FEINER GREGORY CLEARY

$30 Minimum Kvalifikuotompast
asme

ALEX BERGER HENRY SCHILLING

heręby given that License No.

the
the

CHARLES KOHLMEYERCINCOTTA EDMUND C. UĄYNES

the
GEORGE WENDELKEN

hereby given that License

ANIELLO NAPOLITANODIEDRICH DREWES

the
CHARLES FREDERICK

ABRAHAM LEVINE

SMITHROBERT

SHAPIRO & MORRIS SHERMAN
JOSEPH CORTESE vienintelę savišvie

Streikai ir Nedarbas.-
PO ILGO POILSIO

(179)

KARL SAIER

the KARE F. ENDRESS
čia

SCHRANERNEST
140

LEE SILVERSTEIN

has

the

(179)
MAURICE EGANRAVITZSIDNEY

BRUNOSAVERIO Biznieriai, Skelbkltčs Laivėje

BOWLING CENTER, INC.
VITO GANGE

Matthew AHENRY WILLIAMSGIUSEPPI BASILE

BUYAUSKAS(Shalinskas)

Funeral Hometne LAIDOTUVIŲ

84-02 Jamaica AvenueARNOLD MARSHALL DIREKTORIUSERICH LEVY
Opposite Forest Parkway

Suteikiam garbingas laidotuves
the

JOHN TREUELWEINBERG 426 LAFAYETTE STRMAX KATZDE MILTCHARLES

Newark, N. J.
TeL MArket 2-5172Tel Virginia7-4499

the WTO

SELIG PUGATCH ABRAHAM CHERNOFF

V AKACIJOM VIETA
SUSY COLA

DAVID MANDEL

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS

JOSEPH DI MARTINI PAPA1ANOIJ &
BEATRICE WILSON

PRANEŠIMAI
HERMAN ĘOTZE

ADOLF SCHWARTZ

VERMAN

MURRAY SLOBIN & 
ISIDORE SILVERSTEIN

RUDY GIRIONI 
(Rudy’s Market)

License No. 
undersigned

MARTIN RIEGELHAUPT 
(Hamilton Food Store)

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

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

notice: 
GB 2125 
to sell i

WALSH & 
CONLON

NOTICE
GB 2144

$ JOHN ĘĘRINS 
Bar & Grill)

Automobiliais privažiuojama Route 9-W iki Kingston, iš Kingston 
keliu 209 iki Stone Ridge, tada keliu 213 iki farmos (apie 4 mailes).

NOTICE 
EB 1479

NOTICE
GB 2249

NOTICE
GB, 2126

NOTICE 
eb ier.9 
to. sell

NOTICE 
GB 1806 
to sell !

NOTICE 
GB 7470

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

PETER PAPPAS 
(Flatbush Coffee Shop)

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

JAMES GERARDI*
Gerardi’s Dairy Products

VALENTINE FISCHER

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

COOK & PRINCE A. FONVILLE

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

IRVING GOLDWASSER

FRIEDRICH J. MERKEL

THOMAS G. VENTURA 
(7 and 2 Food Stores)

Control
Borough of Biooklkn, 
be consumed on th<

JOHN J. ROSALIA

SAM GETZLER 
(Cut Rate Jersey Dairy)

ISAAC L. HOWARD 
(Both Bros,)

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto. *

902
County of 
premises.

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at

By Bus, take Short Line Bus (going to Kingston) at Hotel Dixie, 
42nd St. and 8th Ave., New York City, and get off at Rosendale.

NOTICE
GB 1256

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

i 107 of 
Law at 

Brooklyn,

MICHAEL ROACH 
6th Ave. Bar & Grill

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

Beverage Control Law at

8703 
Coųnty of 
premises.

& FRED MOLLENHAUER 
(Mollenhauer Bros. )

NICK,’ NICKITAS ALEXIADES
(Alexiades Bros.)

NOTICE 
GB 1950 
to sell 
the 
6015 
County of 
premises.

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

Puiki farina, tinkamai įrengta vakacijoms 
Catskill kalnuose, arti Kingston, N. Y.

NOTICE 
G B 12833 
to sell 
the , 
5601 
County of 
premises.
ANASTE,

1846 
County of 
premises.

NOTICE
GB 1.2915 
to sell beer 
the Alcoholic

NOTICE
GB 2204 
to sell beer 
the

dirvo- 
veikla

be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1564 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed olf the

is hereby given tha.t License No. 
has been issued to tbjo undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at

NOTICE 
GB 7272 
to sell beer

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consigned off the

NOTICE 
GR 1639 
to sell l>eer qt retail 
the Alcoholic

NOTICE 
GB 11085 
to sell beer at retail under Section

PROSYTOJAS
Ant Gero Rūšies Vyrų Koatų 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga, 
Kreipkitės ant 9-tų Lubų

17 EAST 16th ST. 
Algonquin 4-1530.

NOTICE 
GB 1391 
to sell beer 
the Alcoholic

NOTICE
GB1 8967 
to sell beer »i 
the Alcoholic 
8704 — 4th .
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ROSE ELIZABETH PUCCIARELLI

LUCREZIA MANZELLA

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

at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Driggs Ayenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK CALDARELLA

42 Hopkinson Ave 
County, of 
premises.

NOTICE 
GB 12792 
to sell beer 
the Alcoholic

PRANEŠIMAS MIAMI 
LIETUVIAM

Rugpjūčio, (Aug.) 10 d. bus 
žus pažmonys išvažiavimas į 
pals Park. Išvažiavimą rengia 
54 kuopa. Kviečiame 
vius dalyvaut kartu 
su kuopiečiais iš pat 
ro. — Komisija, ffcr

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1658 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail1 under Section 107 of 
^he Alcdholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

07 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be coripumęd off the

NOTICE 
GB 11235 
to sell beer 
the Alcoholic 

20th i

NOTICE 
GB 9258 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Ralph Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
STUYVESANT HEIGHTS COOPERATIVE* 

SOCIEY, INC.

FORDUKAS PILNAS 
GRAŽIŲ ATSIMINIMŲ

NOTICE
GB 1285 
t* sell beer 
the Alcoholic

NOTICE is hereby, given that 
GB 7163 has been Issued to the 
to sell beer at retail under Section 10" of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Cedar Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License Nq. 
EB 466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail' under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
762 Washington Ave., 
County pf Kings,' to 
premises,

PATRICK LAXLY 
(Horse Shoe

the Alcoholic Beverage 
309 Stuyvesant Ave. 
County of Kings, t 
piemises.

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

ection U*" of 
Alcoholic Beverage Conti ol law at 

, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE is 
EB 551 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
2766 Pitkin Avenue, Borough ' of ! 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NETTIE & FRANK PAKAROW

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

NOTICE 
GB 2083 
to sell beer at 
the Alcoholic 
1238 Hancock Street, BprO'lMO of, Brooklyn 
County of. Kings, to be consumed, off the 
premises. •

NOTICE 
GB 12874 
to sell beermat retail under Section lft'1 pf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3203 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, off thė 
premises.

ANTHONY & ADELINA VANARIO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11217 has been issued to the unders’gned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw ' at 
177 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
piemises,

CURTIS KIRKLAND & Al ABLE CATO

NOTICE 
GB 12831 
to sell 
the Alcoholic 
294 Cornelia

žingsniu pirmyn!
Dr. A. L. Gi'aičūnas

NOTICE 
GB 2500 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
4120 — 10th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bė consumed off the 
premises. ,
NATHAN ERLICH & MORRIS A. KLEIN 

Whitey Marty’s FoodfStores

NOTICE 
GB 2465 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
426 Deci^ur Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 9006 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
216 A Reid Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

VINCENT P. VIGILANTE 
(Sunrise Food Stores)

NOTICE 
GB 1602 
to sell i«oer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
2365 >— 86th Street, 
County of Kings, t 
premises.

NOTICE 
GB 9957 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the _ Alcoholic Beveragė Control Law at 

3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9998 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
352 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, 
IVORY

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Operatorkojn
VISAS DARBAS NUO KAVALKŲ 

ATLIEKAMAS

NOTICE is 
EB 488 has 
to sell beer

retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE 
GB 12931 
to sell beer at retail under SectioUi 107- of 
the Alcoholic Beverage Control Law af 
188 Scholes Street, Borough of Brooklyi), 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MAX WEINBERG & IRVING 

(Weinberg Bros.)

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
— 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed olf the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1994 has been Issued to. the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law >it 
4606 — 7th Avenue, Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HAROLD BERT PEDERSEN

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

is hereby giten that License No. 
lias been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10007 has -been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Fulton Street, Borough of ^Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

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

Paskutinėse liepos dieno
se dar 60,000 automobilių 
industrijos darbininkų’ at
sidūrė gatvėje. Ford Motor 
Co. paleido iš darbo 22,000 
darbininkų, sakydama”, kad 
“stoka dalių,” būk dėl Mur
ray Corp, darbininkų strei- HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

is hereby given that 1 icense No. 
has been issued to the unde.-sioned 

inder Section ’07 <f 
Beverage Control Law i.t 

1891 — 50th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf 
premises.

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

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

ąt retail under Section 107 of- 
Beverage Control Law at 

706 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

, MIECZYSLAW JAGUSIAK

NOTICE 
GB 7032 
to sell beer at 
the Alcoholic 
306 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

is hereby given that Li< enso No. 
has been issued to the undersigned 

Section :t7 of 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 548 has been issued to the undersigned 
to- sell beer at retail under Section JOT of 

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7305 has been issued to the undersigned 
to sell beer aft retail undėr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1221 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tne 
premises.

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1320 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to <be consumed off, the 
premises. '
HARRY WITTMAN & HYMAN PFEFFER 

(W. & P. Self Service Stores)

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

148 — 20th j Street, Borough of/' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 12793 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1166 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off tLc 
premises.

SEYMOUR FRIEDMAN & 
GEORGE GOLDMAN 

(Foodmart. Self-Service Stores)

1601 
County of 
premises. NOTICE 

GB 1339 
to sell beer at retail under Section 107 of

Alcoholic Beverage Control Law at 
Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Brest, Francija. — Nau
jausios žinios sako, kad per 
nitratų sprogimą Norvegi
jos laive čia ir per gaisrus 
dėl to žuvo 15 žmonių, su
žeista 900 ir pasidarė bent 
12 milionų dolerių medžia
ginių nuostolių.

297 — 7th 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section i!)’’ of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE
GB 2108 
to sell beet- at retail under Sect 
the Alcoholic Beverage Control 

10th Avenue, 
Kings, to

is heAby given that License No. 
ha4 been issued to tho undersigned 

to sell beer' at retail under Section 107 of 
the Alcoho.'ic Beverage Control Law at 

3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

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

ion 1(7 of 
I Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE 
GB 1687 
to sell beer at retail under Sett 
the Alcoholic Beverage Control 

Avenue. Borough of 
Kings, to be consumed off

hereby given that License 
been issued to the un-l' 

retail undec Sect
Beverage Control 

Street, Borough of 
be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1191 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the' Alcohol 
909 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOHN & JAMES
VASILIOS PANORGIOS

338 Lewis 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 2037 
to sell beer t 
the Alcoholic 
573 Albany Avenue, 
County of Kings, 1 
premises.

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

Beverage Control Lav :.t 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE
GB 11868 has been issued to the undersigned 
to sell . beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 8930 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control. Law at 
9515 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is heręby given that License No. 
GB 12900 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5424 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11214 has been issued to the undersigned 
to sell Leer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4302 — 14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf 
premises.

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE 
GB 2519 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
5713 — 16th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

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

i 107 of 
Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2200 baa bėen landed to the undersigned 
to sell beer at retail''mnder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage- Control Law at 
2618 — Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1 has 
beer 

the Alcoholic 
416-24 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

REGAL

Didžiuma žmonių iešljo 
madnių naujovių. Bet Mr. ir 
Mrs. John Hielscher iš Seattle, 
Washington, brangina senie
nas. Per 24 metus jiedu vai
ravo 1921 metų modelio for- 
duką. Dabar, jiems suėjus 81 
metų amžiaus ir minint vedy-Z 
binio ’ gyvenimo 56-tą sukak
tį, jiems pasiūlė mainais duoti 
naujutėlį forduką už senąjį.

—Už jokius pinigus neati- 
duotume savo senuko, — sako 
jubilėjantai. — Su juo apva
žiavome visą šalį ir dar apva
žiuosime.

Įrodydami savo forduko ga
lią, jie ir šiai savo sukakčiai 
minėti buVo atvažiavę iš Seat- 
tlės į Minneapolis.

NOTICE 
GB| 9013 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Ralph Avenue, Borough. of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-07 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE Js hereby given that; License No. 
GB 9540 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Ąlcoholic Beverage Control Jxiw at 
411 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1814' has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail und»r Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 — Avenue M, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

the Alcoholic 
161 Franklin 
County of 
premises.

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

ion 107 of 
I Law at 

Brooklyn, 
the NOTICE is hereby given that License No. 

GB 10942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE 
GB 11220 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
455 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

z NAMUI9 E; DOBSON

at retail under Section 107 of 
c sBeverage Control Law at 

Borough 0*1 Brooklyn, 
be consumed on the

I is hereby given that License Nq. 
> has been issued to the undersigned 
neer at retail under Section 1 07 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tef be consumed o.'f the 
premises.

the Alcoholic
7407 — 20th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

c’oii. 107 of 
Beverage Control La.v at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby -given that I. icer.se No. 
GB 7797 has been issued to the under.dgne.l 
to sell Leer at retail under Section 19? of 
the Alcoholic Beverage Control Law ;.t 
4722 — Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that license No. 
GB 12598 has been issued to the undersigned 
to sell beer s 
the Alcoholic 
163 Schenectady Ave., 
County of Kings, to 
premises.
RALPH, FRANK &

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

NOTICE 
EB 1812 
to sell beer at 'retail under Section 10' 
the Alcoholic Beverage Control Law 
194 Graham Avenue, 
County of Kings, t 
premises.

9122 
County of 
premises.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I
530 Summer Avenue, 1

Newark 4, N. J. |
HUmboldt 2-7964 I

''Wllllllllllllllllllllllllllllim

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

in 107 of 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

rsigned 
<.n 107 cf 

1 ,w at 
Brooklyn, 

the

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

to sell beer at retail under Section 107 or 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
648 — 5th Avenue, Borougl^ of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 12683 
to. sell beer at retail- under Section J07 of 
the Alcoholic Beveragė Control Law , at 
7523 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 1589 
to yell beer at retail under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law it

Avenue, Borouglr of Brooklyn 
Kings, to be consumed off tl.c

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12284 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156, Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
Uounty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIGAH SINGFIELD-BEY & 
ELEANOR SINGFIELD-BEY

NOTICE 
GB 12454 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic 
1856 Nostrand Ave 
County of 
premises.

NOTICE is hereby ,9tlver> that Llconbe No. 
GB 209! has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the f Alcoholic Beverage ControlLaw at 
8818 — 3rd Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1324 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
287 — 5th Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

! is hereby given that License No. 
» has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control T.aw et

hei;ebyy given that License No. 
been issued to. the undersigned 
at retail under Section of

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough ' of Brooklyn,

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

9316 — 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

150
PATYRUSIŲ OPERATORKŲ
TUOJAU REIKALINGA
NUOLATINIAI GERAI APMOKAMI

DARBAI ATDARI

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

retail under A>cU< n 197 <f 
Beverage Control Law a? 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE 
EB 1465 
to sell i 
the 
459 
County of Kings, 
premises.

NOTICE 
GB 1771 
to sell beer i 
the Alcoholic 
7813 — 
County 
premises.

NOTICE is hereby given that License No« 
GB 7348 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7024 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

>eer at retail uniter .Sonc'on 1'j7 of 
the Alcoholic Beverage Control I aw at 
824 Wash ington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of King^, to bo consumed ylf the 
premises. »

FANNY & SAUL SEIDEN
/ (Parkview Dairy)

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

302 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
761 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
ISIDORE

NOTICĘ is hepeby given that License No. 
GB 12680 has been issued to the undersigned 
to, sell beer at retail- under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
443 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC L. HOWARD

NOTICE is hoVbby given' that License No, 
EB 352 has been' issued to the undet,s:gned 
to sell beer at retail^ under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uiw at 
4319 — 18th Avenue, ‘‘iBorough of Brooklyn, 
County of Kings, to 'be consumed on thę 
promises.

SAUL SI.

Chrysler Corp, atleido 6,- 
000 darbininkų. Dodge pa
leidžia taip pat tūkstančius, 
nes sako, kad neturi rėmų 
dėl trokų gaminimo. Hud
son Motor Car Co. yra pa
leidus 8,000 darbininkų.

Streikai yra Murray 
Corp, ir United States Rub
ber Co. fabrikuose, kur 
streikuoja iki 14,000 darbi
ninku. Rep.

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed of

has 
oeer 

Alcoholic
— 5th Avenue, 

Kings, t

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

to sell beer at retail under Section J 07 of 
the Alcoholic Beverage Control r<aw at 
2317 Voorhics Avenue, Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS

NOTICE is 
GB 7321 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
997 Fulton 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2069 has been issued to the undersigned 
to sell >.eer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1146 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 
HAROLD

JAUNA MERGINA
KAIPO MOTINOS PAGELB1NINKC

Patyrimas nereikalingas, bet tinkamas dar
bas tai, kuri norėtų išmokti būti gera Sei
mininkė. Vaikų nėra. Asmenybės paliudiji
mai reikalingi. Gaus nuosavų kambarį Ir 

maudynę. Maža alga laike mokinimosi.
I RAŠYKITE Į

ADVERTISER 
115 REMINGTON’ ROAD 

MANHASSET, L. I.

MOTERYS 
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ 

ATKARPŲ, PATYRIMAS NEREIKAUNGAŠ. 
GERA ALGA 

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN. 
_____________________________________ (182)

Iš PRAEITIES IR DABAR
TIES LLD 140 KUOPOS 

VEIKLOS.
Mano rankose randasi proto

kolų kųyga veiklos nuo sausio 
mėn., 1920 metų ... Waukegan 
lietuvių veiklos. Tai jau suėjo 
27 metai. Tada čia virė, kunku
liavo kūrybinės kultūros 
je veikla, nepaprasta 
Veikla pasišventimo, 
aukavimo tam tikrų

gra- 
Gre- 
LDS 

Miamčs lietu- 
laiką praleisti 
ryto iki vaka- 
G. Daminaitis.

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5417 — fith Avenue 
County of Kings, t< 
premises.

reikAbingi
Patyrę rankovių ir kalnierių siuvėjai, kraštų 
siuvėjai, operatoriai prie moteriškų džiaketų. 
i Nuolatinis darbas. Labai gera alga.

SELBERT CLOTHES, INC.
19 Hope Street, 
Brooklyn, N. Y.

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

retail under Section '.07 of 
Beverage Control Law at 

15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consume*!.

NOTICE is hereby given that Licewito No. 
EB 487 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undec Senior. 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law st 
777-9-81 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

RICHARD 
THOMAS

NOTICE 
GB 1433 
to sell beer s 
the Alcoholic 
1834 Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

DOMINICK

MRS. NELLIE DAUENHAUER 
Box 325, Stone Ridge, N. Y.

Tel. High Falls 3185

REGISTRUOTOS SLAUGES 
ABELNAS DARBAS—8 VALANDŲ DIENA 

GYVENTI ČIA PAT 
REGULIARIAI ŠIFTAI

Apmokamos Vakacijos, Pašalpa Ligoj ir t.t. 
Kreipkitės į Supt, of Hospitals 

DU BOIS HOSPITAL
MAPLE AVE., DU BOIS, PA.

U 082)

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is 
EB 424 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
188 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PARK LANE DEL., INC.

NOTICE is hereby, given that I,icense No. 
EB 456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
796 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SOL-MOR DELICATESSEN, INC.

nų. Kai kurie iš tų asmenų jau 
yra mirę, kiti jaučia slogutį se
natvės susilaukę ir tik labai 
mažas skaitlius tais laikais vei
kusių tebepurena dirvoną kū
rybinės kultūros nenuilstančiai.

)Choras, kuris buvo pažiba ne 
tik tarp Waukegano lietuvių, 
bet tankiai atsilankydavo ir į 
artimesnes lietuviais apgyven
tas kolonijas ir savo daina ug
dė ir gaivino lietuvių sielas, ir 
chorą vadovavo eilė mokytojų: 
Mikulaičiūtė, Laukelis, A. Ru- 
kienė ir kiti, šiandien tas gar
susis choras miręs. Jo vietą pa
vaduoja retkarčiais Lietuvių 
Moterų Choras (Lithuanian 
Ladies Chorus), bet toli gra
žu neprilygsta chorui, kurį va
dovavo A. Rukienė.

Pasidarė pertrauka. Per de
šimts metų netik choras buvo 
miręs, bet ir LLD 140 kuopa. 
Šiandien 140 kp. atgijo ir, nęrs 
išlėto, dar neskaitlinga LLD 
140 kp., bet ryžtingumo na
riams netrūksta ir yra viltis, 
kad 140 kuopa taps tarp wau- 
kegan iečių 
tos grupė.

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Lav at 

2345 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
piemises.

ANNA AVITABILE (T)

I is hereby given thgt License No.
> has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 1C7 of. 

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 

consumed on the

hereby given that Liccn-.-.e No. 
been issued to the undersigned 
at retail "under Section IC7 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 114 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROBERT F. SMITH \ 
(Bob’s Smith’s Tavern)

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

■eer at retail under Section U'7 of 
Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL CASCIO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1664 has been issued to the undersigned 
to sell, beer at retail under Section .07 of 
the Alcoholic Beverage Control I»iw at 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE .SHORE 
(Washington Butter & Egg Market)

NOTICE 
GB 11967 
to sell beer at retail under 
the 
240 —- Avenue 
County of Kings 
premises.

KREIPKITĖS Į
MRS. HAZEL CHAMPINE

Berk-Ray Corp
RIVER IR MIDDLEBURG STS.

VEIKLA
Netolimoje praeityje Wauke. 

gano lietuvių kolonija buvo pa- 
vyzdis kitoms lietuvių koloni 
joms kūrybinės kultūros dirvo 
je darbuotis, čia jie turėjo dide 
lį mišrų chorą, čia turėjo 
tistų lavintų lošti veikalus; 
jie šimtinėmis aukaudavo 
žangiečių centrams. LLD 
kuopa globojo tą pagirtiną 
rybinės kultūros darbą.

Išlėto, nejaučiamai suiro 
choras, veikalų lošėjai išvaži
nėjo ir apsigyvenb kitose lietu
viais apgyventose kolonijose. 
Nemažas skaitlius veikėjų mirė, 
kiti įsigilino į šeimynišką gy
venimą; dar kiti tampriai susi
rišę su bizniu ir negalėjo pa
švęsti tiek laiko kūrybinės kul
tūros darbuotei. Taip Wauke
gano lietuviai ir apmigo. Mie
gojo čielą dešimtmetį. Po de
šimtmečio* atbūdo. J. Paulaus
kas, A. Petkus, B. Masiliūnas, 
S. Paurazas, F. Krisiūnas, A. 
Bitumskis ir kiti atgaivino LLD 
140 kuopą. Ir nors 140 kuopa 
narių skaitlium tuo tarpu ne
skaitlinga, bet ryžtingai veikia. 
Nemažai prisideda su medžia
gine parama “Vilnies” pramo
gose; Radijo, Meno ir Kultūros 
Kliubui, LLD centrui ir tt. Vis 
tai sveikintini ir garbingi dar
bai kūrybinės kultūros dirvoje. 
Nors išlėto LLD 140 kuopa žy
giuoja, bet tvirtu, , ryžtingu

r‘ u •’w'>‘
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Dar Vienas Geras 
Žemaitis Laisviečią 
Šeimoj

Domikaitis Atidarys 
Restauraną

Frank Domikaitis, brookly- 
niečiams žinomas buvęs res- 
taurančikas, vėl grįžta į vers
lą-restauranu.

-Pirm karo Domikaitis per 
kelis metus užlaikė restaura
ną Laisvės name. Jam gerai 
sekėsi, bet vienam viską vesti 
buvo per daug darbo. Norėda
mas palengvėjimo atsakomy
bės, prisiėmė dalininką. Ta
čiau jų patyrimai ir pažiūros 
į restaurano vedimą skyrėsi. 
Pasijutęs turinčiu dar didesnę 
atsakomybę, Domikaitis per
leido restauraną dalininkui.

Prieš porą mėnesių Domi
kaitis vėl pasirendavoje se
niau buvusią savo vietą ir jau j 
per kelias savaites ten bu v© į 
pravedamas remontas. Panau- ■ 
jinta suvados vandens, elekt
ros, gaso. Sudėta naujos sin- 
kos, šaldytuvai, pečiai. Viskas j 
iš naujo perdirbta, permalia- 
vota.

Baigęs remontą, po dauge
riopų rūpesčių ir darbų, Do
mikaitis žadėjo vykti nors sa
vaitei pailsio. o sugrįžęs, gai 
apie i O-tą šio mėnesio, jau ati
darysiąs savo restauraną.

Linkėtina geros kloties.
Rep.

ĮSIGYKITE vyturėlio 
KONCERTO TIK1ETUS 
IŠ ANKSTO!

Tūkstančiai Žmonių Atvyko 
Į Brodskio Šermenis

Giminių Suvažiavimas 
Pas Račiūnienę

nevvyorkiečių, viso- 
žmonių, suėjo į Jo-

M asės 
kio darbo 
seph Brodskio šermenis 'pra
ėjusio ketvirtadienio priešpie
tį, liepos 31-mą.

Įvykusiose darbo laiku ap
eigose suvykimas tūkstančių 
darbininkų, rodo, kad ranku 
darbo srities žmonės aukštai 
įvertina profesinio darbo ben
drakeleivius savo kovos e. 
Brodskis, mokėjęs būti vienu 
iš savųjų savo profesijoje, bu
vęs gerbiamu ir mylimu kole
ga profesionalu, kartu buvo 
žymiuoju darbo žmonių advo
katu, kovingu gynėju, komu- 

1 nistu ir vadu eilinių žmonių.
Gyvuoju, jaudinančiu jo at- 

Į siekimų pavyzdžiu čia pat bu- 
■ vo jaunas negras, Roy Wright, 
f vienas iš devynių Scottsboro 
j vaikinų, Brodskio ir jo vado
vaujamo judėjimo išgelbėtas 
nuo žuvimo elektros kedėje 
nekaltai.

Brodskio išleistuvėse ir prie 
. kapo taipgi dalyvavo ir kalbė

jo visa eilė visos šalies plotme 
ir pasauliniai žymių profesio
nalų, daugelis iš jų su ašaro
mis palydėdami draugą.

Tarpe kitų, Brodskį išlydint 
į kalbėjo trys New Yorko Mies
to Tarybos .nariai, kongresma- 

i nas -Vito Marcantonio, garsu
sis dainininkas-aktorius Paul 

i Robeson, Amerikos Komunistų 
Partijos nacionalis pirminin
kas William Z. Fostęr, Ho prie 
kapo atsisveikinimo pareiški
mą pasakė Elizabeth Gurley 
Flynn, Brodskio didžioji san- 
darbininkė liaudies gynimo 
d arbuose.

Šermenyse taipgi dalyvavo 
Bronx demokratas kongresma
nas Benjamin Radin.

Stanley Isaacs, nepriklauso
mas republikonas kaunsilma- 
nas, savo kalboje vadino ve
lionį Brodskį liaudies jungia
mąja pajėga. Būti jo draugu, 
sakė jis, “buvo privilegija ir 
garbė.”

Prisimindamas, kad politi
nės pažiūros jo paties ir Brod-

Visi mūsų muzikos ir dainos 
Vyturėlio Ansamblio patrio
tai, kurie norėtų įsigyti tikie
tus ansamblio koncertui ir šo
kiams, gali juos įsigyti dabar, 
pas Liliją Kelte, Laisvės rašti
nėje. Koncerto tikieto kaina 
yra $1. Tiems iš jūsų, kurie 
mėgstate vien tik šokius, gali
te pirktis šokiams tikietą už 
50c. šokiams muziką duos Jur
gis Kazakevičius ir jo orkes
trą.

Koncertas bus kupinai ver
tas dolerio. Programoje daly
vaus ne vien tik patsai ansam
blis, bet taip pat dainuos solis
tės Lillian Bastytė. Suzanna 
Kazokytė ir daug 
nuos ir mūsų naujai suorgani
zuotas kvintetas. Programa 
yra sudaryta taip, kad jauni
mas ir suaugusieji lygiai ras 
sau smagumo.

Žodžiu, sudaryta kas nors kuriai partijai jie priklauso?’ 
naujo Brooklyn© kolonijos pa-i Retas kas per gyvenimą nu- 
linksminimui. ' dirbo tiek, kiek nudirbo Brod-

Lauksime pasimatymo su vi- į skis, sakė Isaacs.
Paul Robeson sakė:
“Joe Brodsky buvo komu

nistas. Tad šiandien, kada 
prieš vyrus ir moteris šaukia 
‘komunistas,’ mes galime pa
sakyti:

“Ar jūs kada nors pažinote 
Joe Brodsky?

kitų. Dai-jskio buvo labai skirtingos, Isa
acs sakė:

“Tačiau aiškiausia Įmato
ma, kad jeigu žmonės atsida
vę liaudžiai, jie gali darbuotis 
ištikimai iš vieno, nežiūrint,

sais mūsų draugais Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, rug
sėjo 14-tą, 3 vai. po pietų.

Dar kartą norime priminti, 
kad tikietus galite nusipirkti 
Laisvės raštinėje, 427 Lorimer 
St., Brooklyne, arba pas bile 
kurį Vyturėlio narį.

June Haver ir Mark Stevens, žvaigždės filmoje “I 
Wonder Who’s Kissing Her Now,” Roxy Teatre, 7th 
Ave. ir 50th St., New Yorke. Scenoje Abbott ir Costello.

“Brodskio gyvenimas buvo 
gyvenimu kovos, tad mes ge
riausia galime pagerbti ji ves
dami tą kovą pirmyn.”

Kongresmanas Marcantonio 
sakė :

“Nuo Joseph Brodskio aš iš
mokau, kad teisininko karjera 
yra beverte, jeigu ji nėra pa
vartota * patarnauti prispaus
tiesiems.

“Joseph Brodsky buvo ma
no draugas — tikras drau
gas. . . Ir jd vardas man yra 
ženklu atsidavimo paprastiems 
žmonėms. Mes vesime pirmyn 
jo nebaigtą kovą.”

Fosteris, vienas iš artimiau
sių Brodskio draugų, pareiškė:

“Joe Brodsky buvo kovoto
jas. Visuomet kovotojas. Jo 
negalėjo atbauginti nuo gyni
mo darbininko. Jis vedė darbą 
iki užbaigos, nežiūrint pasek- 

! mių.
“Komunistų partija yra ypa

tingai dėkinga už drąsą to ne
palaužiamo kovotojo.

“Liūdna mums, kad Eugene 
Dennis, mūsų generalis sekre
torius, negali šiandien čia kal
bėti apie Brodskį. Jis serga. 
Bet aš džiaugiuosi, kad parti
ja oficialiai pareiškė dėkingu
mą Brodskiui asmeniškai ke- A
liomis dienomis pirm jo mir
ties.”

Abraham Unger, patsai dar
bininkų advokatas, Brodsky 
palygino darbininkų “Samso
nui.”

Kiti kalbėjo: Civilių Teisių 
Kongreso vykdomasis sekreto
rius Louis Colman, veikęs su 
Brodskiu senajame Tarptauti
niame Darbininkų Apsigyni
me ; miesto tarybos narys Ben
jamin J. Davis; CIO Kailia- 
siuvių Unijos centro vedėjas 
Irving Potash; miesto narys 
Eugene P. Connolly; Naciona- 
lio Negrų Kongreso preziden
tas Dr. Max Yergan; Ameri
kinio Sveturgimiams Ginti Ko
miteto sekretorius Abner i 
Green; didžiosios darbininkų! 
pašaipinės 1WO veikėjai Pe
ter Shipka, Rubin Saltzman; 
Dave Green.

Pirmininkavo žymus artis
tas Rockwell Kent, I WO pre
zidentas.

Carl Brodsky, velionies bro
lis, negalėjo savo kalbos už
baigti. Jis spėjo, pasakyti:

“Mūsų tėvas visuomet mums 
rodė socializmo idėjas. Juozas 
kovojo už tą siekį. Juozas iš- 
siauklėjo komunistų partijoje. 
Iš partijos jis gavo draugingu
mo dvasią, jo sąjausmą vienin
gumui su prislėgtaisiais. Ir, 
Juozo atminčiai, mes brangin
sime ir aukštai išlaikysime 
vardą ‘komunisto.’ ”

Brodskis staiga mirė liepos 
28-tą, darbe, savo raštinėje.' 
Išleistuvių apeigos įvyko di
džiojoje Manhattan Center au
ditorijoje. Palaidotas 31 d., 
Montefįore kapinėse.

Rep.

Praeitą savaitę įvyko 
myniškas pokylis pas Elzbie
tą Račiūnienę, ant Grand St., 
palei Brooklyn© “Nemuną”— 
East River upę. Tai buvo 
skaitlingas"' giminių suvažiavi
mas. Svečiai atvyko net iš Ca- 
lifornijos drauge su Račiūnie
nės dukrelėmis, Priscila ir Ol
ga, su žentais, anūkais ir 
draugais. Tarpe jų buvo viso
kių autoritetų, pradedant nuo 
filozofijos profesoriaus ir bai
giant magijos magistru Magus 
Woxus. Račiūnienė iškepė di
delį kalakutą, padarė daug 
skanių lietuviškų dešrų/ turė
jo visokių gėrimų ir visus pui
kiai pavaišino.

Pokilyje, tarpe kitų, daly
vavo sekantieji asmenys: zo- 
ologistas Edwin Schnieberg ir 
žurnalistė jo žmona, Priscila; 
archeologas Anthony Good
acre, su savo žmonele Olga; 
mokslininkas Frank Kelly su 
psichologiste Aldona, jo žmo
na; policijos pareigūnas Tho
mas Žilinskas, pasižymėjęs 
narkotiškų gengsterių medžio
jime; filozofijos prof. Alan 
Flanigan iš University of Ca
lifornia; kapitonas George 
Rachun, navigatorius; artiste 
Mary Flanigan; dainininkė 
Mary Rachun, Boogy-woogy 
meliodi.ju specialistė; reporte
rė Bertha Mitchell; vegeteri- I 
jonas George Pallace, ilgojo I 
amžiaus studijuotojas, didelis | 
mokslo mylėtojas; filantropis-j 
te ir nelaimingų žmonių glo- Į 
bėja Elizabeth Rachun; gar
susis magijos prof, ir žurnalo 
“Fakir” leidėjas Magus Wox
us, taipgi daugelis kitų, tarpe 
kurių buvo' ir jūsų reporteris,.

Reikia pažymėti, kad daly
viai svečiai, vietiniai ir kali- 
forniečiai, visi yra Lasvės my
lėtojai ,rėmėjai bei simpati- 
kai. Priscila Shnieberg (Ra
čiūnaitė), gabi rašytoja ir pa
sižadėjo rašinėti į Laisvės ang
lišką skyrių.

Komunistams

sei

Dienraštį Laisvę prenume
ravo per prof. Krieną labai 
gero būdo, visados malonus ir 
linksmas žemaitis John Krow- 
ley, maspethietis. Taigi, di
džioji laisviečių-skaitytojų šei
ma pratu'rtėjo dar vienu na
riu, kovotoju už laimingesnę 
žmoniją. Sveikinu už tai, Jo
nuk, tave ir tavo mylimą žmo
nelę ir linkiu judviem daug 
laimės.

Rep. S.

NINO FRANCESCATTI 
pasauliniai žymus smuikinin
kas, smuikuos Beethoveno kū
rinius Lewisohn Stadiume šio 
pirmadienio vakarą, rugpjū
čio 4-tą. Stadiumas randasi 
prie 138th St. ir Amsterdam 
Ave., New Yorke. Ši yra pas
kutine stadiumo koncertų sa
vaite.

20 Policistą prieš 
Vieną Merginą

—
“Ar matėte aviniškai atro- j 

dantį policistą?” klausia Ber
nard Burton angliškame dar-! 
bini'nkų laikraštyje Daily' 
Worke’.’yje. Ir ten pat apsako, | 
kur galima tokį matyti:

“Atvykite bile dieną 4 vai. 
j)o pietį,'., prie Brooklyn Trust 
užstreikuoto banko, Brighton 
Beach,” sako jis, “rasite to
kiu 2(>. Kas diena ta valanda 
20 apsisprendusių policistu su-1 
sieiliuoja saugoti išeinančius iš!

i darbo skebus. Ir kas dieną 
■ unija mobilizuojasi — palie
ka čia vieną merginą pikic- 
tuotoją. Būna 20 policistu ir 
viena unijistė. Pasigailėkite tų 
ci vie į u dešimtu ...”

T-as.

LEIDO PRPLĖSTI NAMŲ 
PROJEKTĄ

Valstijinis butams komisio- 
! nierius Herman T. Stichman 
leido nugriąuti-nuvalyti grupę 
senų pastatų Van Cortland 
Parko srityje tikslu leisti ten 
padidinti Amalgamated Hou
sing Corp, gyvenamų namų 
projektą. Naujasis pastatų 
priedas talpins apie 700 šei
mų.

Notice is hereby given that Salvatore 
Ai metta, 1638 West 8th Street. Brooklyn. 
New York, has registered his trade-mark 
“Armettn" with the Secretary of State of 
New York, to be used on food products.-.

Nubaudė už Žiaurumą 
Šuniui

šunų “mylėtojas,” Thomas 
Coppola, gyvenantis 31 Chee- 
ver Place, Brooklyne, išeida
mas atostogų palikęs šunį 
krautuvėje, 78 Fifth Ave., vie
ton attiduoti gyvulių globos 
draugijai sunaikinti ar kam ki
tam atiduoti, šuo ilgėjosi, al
ko, lojo ir staugė per mėnesį 
laiko. Kaimynai pritrūko kan
trybės, pradėjo žiūrėti prie
žasties ir suprato, kad šuo ne
ėdęs ir negėręs. Pašaukė gy
vulių globos draugiją, o ta pa
traukė savininką į teismą už 
žiaurumą.

Šunies savininkas teisme 
teisinosi, kad: jis nenorėjęs ap
sunkinti savo žmoną, kuri tu
ri tris vaikus ir'laukiasi ket
virto.

Teisėjas išbarė jį, sakyda
mas, kad jis vertas kalėjimo, 
tačiau nuteisė pasimokėti $25.

Lietuvių Komunistų Kliubo 
susirinkimas įvyks rugpjūčio 
5-tos vakarą, šį antradienį, pa
prastoje vietoje.

Valdyba.

140 lėktuvų skraidė virš 
New Yorko miesto rugpjūčio 
1-mą, Jungtinių Valstijų Or- 
laivyno 40 metų sukaktyje.

Frank Givis
Taiso, Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing, Carpenter 
Work

Polishing & Finishing

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

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

Majoras Bandysiąs 
Suvienodinti Miesto
Statybos Kaštus

Majoras O’Dwyer kritikavo 
nesvietiškai užkėlimą kainų 
statybinėms medžiagoms ir 
varžytininkų pasiūlymus mies- 
tavų darbų atlikimui. Tie pa
siūlymai yra “paikai” per 
aukšti, sako jis. ,

Majoras priminė vieno var- 
žytininko. pasiūlymą Brookly- 
no prezidentui Cashmore pra
vesti rynas už $1,500,000, 
kuomet tas pats projektas ori
ginaliai buvo aprokuotas esant 
galimu pravesti už pusę tos 
kainos.

O’Dwyer žadėjo susišaukti 
50 atstovų iš statybinių indus
trijų ir unijų ir kartu su jais 
apsvarstyti, kaip būtu galima 
nustatyti statybos medžia
goms, darbo sąlygoms ir al
goms pastovią, prieinamą for- 
mulą. Be suvienodinimo, be 
planingo susitarimo, sakė jis, 
darbas nebegali toliau eiti, 
trukdosi statyba ir nuo to ken
čia miestas ir visi bendri vi
suomenės reikalai.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 5 d., 8 v, v., 1947 m., Sl^a- 
polo ir Vaiginio galėję, 147 Thames 
St., Brooklyn, N. Y. Visi dalyvaukite 
šiame susirinkime ir pasižiūrėkite 
gal jau laikas užsimokėti. Atsives
kite ir naujų narių prirašyti. P. 
Babarskas, Prot. Sekr.

PARDAVIMAI
Parsiduoda viešbutis, su bizniu— 

Bar^ & Grill. 3-jų aukštų namas. 7 
garadžiai, lotas 150x150, 42 kamba
riai. Netoli vandenio, arti Main Rd. 
Biznis išdirbtas per 17 m. Pirkėjai 
tuoj gali perimti. Vieta 135 mailių 
nuo New Yorko. Kreipkitės į U. S. 
Hotel, 13 R, Valatie, N. Y.

(x)

BAR & GRILL 
Lietuviška Alude 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

ADAM V, WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

VALANDOS:
! 9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. i
; Išskiriant trečiadieni !
■ ir sekmadieni.

j650 5th Ave., kamp. 19th St.; 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5089
/V\A/V\AZVV\A/VVVV\AAAAA/V\AAA7\/\A/V\/S/VVV

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
r

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokiu valgių 
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: j Sakare
( X— O VaKai e

Penktadieniais Uždaryta

Peter Kapiskas

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

8ALRS dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puilraa 

ateičiai iu naujauiiaii |t*iiymali.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. 8Tag< 2-8842

Joseph Garszva ;
ii Undertaker.& Embalmer jį

Manager !!
: JOHN A. PAULEY ;

Licensed Undertaker

I
 231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Teri Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Katfnom.

Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom.

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pfrksite, Stebėsitės Kainų NužeminimU.

ROBERT LIPTON
' , Jeweler

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Pirm., Rugpj. 4, 1947




