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Pagaliau Indija susilaukė 
pusiau nepriklausomybės. 
Nuo š. m. rugpiūčio 15 d. In
dija patampa Britu imperijos 
dominija, — su tokiomis pat 
teisėmis, kaip, sakysime, Ka
nada.
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Ilgainiui Indija bus Tepri
klausoma. Keturi šimtai mili
jonų žmonių nenorės, kad juos 
visuomet už nosies vadžiotų 
Londono lordai arba jų lakie- 
jai socialistai.

Bet Indija yra suskaldyta. 
Mahometoninė Indija, nuo da
bar bus žinoma kaipo Pakis
tanas, valdysis sau, o Indusų 
Indija — sau.

Jų ribose šen ir ten yra 
daugybė kunigaikštysčių, ku
riose tebeviešpatauja turtuo
le skęsta monarchai. Tačiau, 
ilgainiui, Pakistano ir IndusU 
Indijos žmonės padarys galą 
ir tiems siurbėlėms.

★ ★ ★
Per tris šimtus metų Angli

jos imperialistai vergė ir plė- 
>ė Indiją, kurią Londono lor
dai skaitė didžiuoju perlu 
Britų imperijoj.

Tačiau ilgiau vergti ir plėš
ti jie jau nebegalėjo: Indusai 
vis bruzdėjo, kilo, reikalauda
mi laisvės. Na, ir britų impe
rialistai priversti buvo nusi
leisti.

Gaila, kad Indija, dėl re
liginių sumetimų ir dėka ang
lų imperialistų įtakų, buvo 
perskelta i dvi. Jei ten komu- 
nistu partija būtų buvusi tvir
ta, skilimo veikiausiai nebūtų 
įvykę. Komunistai moka tau
tines. rasines ir tarpreligines 

' problemas išspręsti.
★ ★ ★

Tūlose Indijos srityse tarp 
mahometonų ir in d ūsų tebe
verda kruvinos kovos.

Palestinoje arabai skerdžia 
žydus, o pastarieji — arabus.

Tai vis anglų imperialistų 
palikimas: paskaidyk ir val
dyk.

★ ★ *
Aną dieną gavau laišką iš 

Argentinos. Jonas Baltušnin- 
kas, senas argentinietis, pri
mena man, kad šiemet su
kanka lygiai 20 metų, kai aš 
nuvykau į Buenos Aires pa
dėti argentiniečiams dirbti.

Jei ne tas priminimas. — 
* šią sukaktėlę būčiau visiškai 

pamiršęs. ,
Prisiminti man argent inie- 

čius visuomet buvo malonu, — 
maloniau šiandien. Nežinau, 
kiek aš ten jiems padėjau 
prieš 20 metų, bet žinau, kad 
ten yra gerų, pasiryžusių vei
kėjų, kurie moka orijentuotis, 
moka darbuotis, žino, ką ir 
kaip dirbti.

Jų laikraštis “Vienybė” da
ro gero įspūdžio, gražiai ap
dirbta techniniai; puikiai re
daguojama.

O sąlygos darbui ten sun
kios, — kur kas sunkesnės nei 
pas mus.

★ ★. ★
f š. m. birželio 22 d. Argen
tinoje tūlos slavų tautos ir 
lietuviai turėjo įkurtuves savo 
naujos bendrosios spaustuvės. 
Ta proga jie susiėjo į pobūvė- 

♦ lį (j vermutą), “kuriame da
lyvavo specialiai kviesti visų 
slavų, o kartu ir lietuvių, pa
žangiųjų organizacijų ir spau
dos vadovybės. Dalyvavo visa
me pilnume Slavų Sąjungos 
Argentinoje vadovybė, Lenku 
Banko pirmininkas, direkto- 

' rius ir artimesni jų bendra
darbiai, o taipgi daugiau kitų 
žymių asmenybių. Nuo lietu
viu dalyvavo ALS ‘LL’ Centro 
Valdybos atstovai: V. Mačiu
lis ir J. Janušonis ir nuo Wie- 

( nybės* drg. J. Januška ir D.
Jakubonis.”

’ Nuosavos spaustuvės įsigi
jimas, rašo “Vienybė,” slavų 
tautoms, o kartu ir lietuviams,

AMERIKA ŽADA NET BE 
SOVIETŲ DARYT TAIKOS 
SUTARTI SU JAPONIJA

Sovietai Sako, Pirma 4 Didieji Turi Nustatyt Sutarties 
Sąlygas; Amerika Siūlo, kad 11 Kraštu Viską Spręstų
Washington.— Amerikos 

valstybės sekretorius Mar- 
shallas atmetė Sovietų pa
siūlymą, kad sąlygas taikai 
su Japonija pagamintų Ke
turi Didieji — Jungtinės 
Valstijos, Sovietų Sąjunga, 
Anglija ir Chinija. O Toli
mųjų Rytų Komisija, susi- 
dedant iš vienuolikos kraš
tų atstovų, galėtų patvirtin
ti tas sąlygas, sako Sovie
tai. Jie tvirtina, jog Kairo 
pareiškimas, Krymo ir Pot
sdamo konferencijų nutari
mai įgalino keturis mini
mus didžiuosius talkininkus 
išdirbti- sąlygas taikos . su 
Japonija.

’ Amerika perša, kad visi 
nariai 11-kos tautų komisi

jos darytų sutartį su Japo
nija. Washington© valdžia 
teigia, kad Krymo ir Pots
damo konferencijos, girdi, 
nedavė Keturiems Didie
siems teisės gaminti taikos 
sutartį su Japonija.

z
Sovietai taipgi kviečiami 

išvien su 10 kitų kraštų pa
ruošti sąlygas dėl taikos su
tarties su Japonija. Bet jei
gu Sovietai nesutiktų, o vis 
reikalautų galios Keturiem 
Didiesiems, tai Amerika 
drauge su 9 kitais kraštais, 
be Sovietų dalyvavimo, da
rytų taikos sutartį su japo
nais, kaip leido suprasti 
valstybės sekretorius Mar- 
hallas.

Holandija Priešinasi Skyrimui 
Jungt. Tautų Komisijos, Kuri 

Tyrinėtų Karą Indonezijoj
Lake Success, N. Y.— In

donezijos atstovas Sutan 
Sjahrir prašė, kad Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba 
paskirtų komisiją, kad ta 
komisija prižiūrėtų paliau
bų vykdymą iš holandų ir 
indonezų pusės ir kad duo
tų raportą Saugumo Tary
bai. Indonezijos prašymą 
rėmė Lenkijos atstovas dr. 
Julius Katz-Suchy ir Filipi
nų delegatas, gen. Carlos 
P. Romulo.

HolandijoS atstovas van 
Kleffens piestų stojo prieš 
tą pasiūlymą. Jis., pasakojo, 
kad Jungtinės Tautos, gir
di, “neturi teisės kištis į vi

dujinius Holandijos reika
lus.” — Holandų karą prieš 
Indonezijos Respubliką jis 
vadina vidujiniu Holandijos 
reikalu.

Van Kleffens su dėkingu
mu pakartojo, kad holandai 
priima Amerikos pasisiūly
mą taikyti holandus su in- 
donezais. Amerikos atsto
vas Herschelis Johnsonas 
jau yra kalbėjęs kaip ho
landų advokatas prieš Indo
neziją.

Indonezijos vyriausybė 
todėl nesutiko pasiduoti 
vienos Amerikos tarpinin- 
kystei.

ANOT MARSHALL©, VISI 
AMERIKINIAI KRAŠTAI 

TURĖTŲ KARIAUTI
Nė Viena Amerikinė Šalis, Girdi, Neprivalo Bepusiškai 

Laikytis; Marshallas Tarėsi su Argentinos Atstovu

Policija Nušovė Negrą
Washington. — Policija 

nušovė negrą Henry Tho- 
masą jo žmonos namuose. 
Policininkai spėjo, kad Tho
mas buvęs kalinys ir pabė
gęs iš South Carolinos val
stijos katorginių darbų.

III. Legiono Vadai Užgyrė 
Negru Skyriaus Išbraukimą

Chicago. — Illinois vals
tijos Amerikonų Legiono 
komanda užgyrė išbrauki
mą negrų legionierių sky
riaus Peoriioj. Tas skyrius 
buvo išbrauktas už tai, kad 
jo vadai reikalavo leist Pe- 
orijoj .dainuot garsiajam 
negrui dainininkui - akto-- 
riui Paului Robesonui. Bet 
baltieji legiono vadai išrado 
kitą priežastį, — kad tie 
negrai legionieriai “bendra
darbiavę su komunistais.”

MONARCHISTAI UŽ
KANKINO DAUG DEMO

KRATINIŲ GRAIKŲ

Athenai, Graikija. — De
mokratiniai graikai-parti- 
zanai paskelbė, kad monar- 
chistai alkina, kankina ir 
mirtinai muša politinius ka
linius. 30,000 tokių kankinių 
sugrūsta į koncentracijos 
stovyklas ir kalėjimus.

Prez. Trumanas vėl pa
siuntė savo atstovą popie
žiui, Myroną Taylorį.

TĘSIASI SKERDYNES 
TARP ARABŲ IR 
ŽYDŲ PALESTINOJE

Jeruzalė. — šeštadienio, 
žiniomis, arabai nužudė dar 
vieną žydą krautuvininką, 
o žydai užmušė vieną ara
bą. Diena pirmiau žydų Ha
vanos milicininkai sušaudė 
bei susprogdino 15 arabų, 
tame skaičiuje motiną su 
keturiais vaikais. Jie kerši
jo už tai, kad arabai pir
miau .nužudė keturis žydus 
Tel Aviv kabarete. Vis dar 
nematyt galo savitarpinėm 
žudynėm.

Chiangas Užkviečia 
Svetimus Kapitalistus

Nanking. — Chinijos Chi
ang Kai-sheko valdžia kvie
tė užsienio kapitalistus dėti 
pinigus į tokių Chinijoje 
pramonių išvystymą, kaip 

• automobilių, garvežių, laivų 
ir kt.

BRANGENYBĖ ATIMA 
LIGONIAMS MĖSĄ ’

Woonsocket, R. I. — Čio
nai tinę ligoninė pirmiau 
pirkdavo už $1,000 mėsos 
per mėnesį. Dabar už tiek 
mėsos reikėtų sumokėti $2,- 
500. Todėl ligoniai gauna 
kur kas mažiau mėsos, kuri 
taipgi ir prasta.

Eksplozija Užgriovė 
111 Angly Mainieriu 
Pojūrinėje Kasykloje

Whitehaven, Anglija. — 
Baisi eksplozija angliakaj 
sykloję po Airiškomis Ma^ 
riomįs užgriovė 111 mąinie- 
rių. Suprantama, kad visi 
būsią žuvę. Ta an- 
gliakasykla yra giliai po 
vandeniu už 7 mylių nuo 
kranto.

Demokratų Vadas Parodo, 
Kodėl Republikonai “Tyrė” 
Hughesą ir EI. Roosevėltą

Cincinnati, Ohio. — De
mokratų Partijos direkto
rius Gael Sullivan pareiškė, 
jog republikonai senatoriai 
geidė supurvint velionio 
prezidento Roosevelto atmi
nimą; tik tuo tikslu jie su
galvojo tyrinėti, kaip Ho
ward Hughes gavo lėktuvų 
užsakymus iš valdžios karo 
metu. Jie ypač bandė įvelti 
Rooseveltų sūnų Elliottą ir 
skelbė, būk Elliottas buvęs 
“papirktas” gausingais Hu
ghes’© agento fundijimais. 
Bet Rooseveltų kaltintojai 
taip nusišpicavo, kad užda
rė savo tyrinėjimus ir išdū
mė iš Washingtono “į vaka
ri j as.”

NAUJAS ĮNAGIS PRIEŠ 
LIGŲ PERUS

Boston. — Daktaras Eth
an A. Brown pagamino vai
stą, kuris naikinąs kūne 
bakterijas džiovos ir ketu
rių desėtkų kitų ligų. Tą 
vaistą jis pavadino “glyce- 
rite of hydrogen peroxide.’’

Trečia Ill. Kasyklos 
Eksplozija Užmušė 
Tris Mainierius

West Frankford, Ill. — 
Per sprogimą Orient num. 
2 angliakasy kloję praeitą 
savaitę buvo užmušta ' 3 
mainieriai. Old Ben kasyk
loje liepos 24 d. žuvo 8 mai
nieriai. O Centralijos ang- 
liakasyklos eksplozija kovo 
25 d. š. hl '.pražudė 111 
mainieriu. Valdiniai inspek
toriai sako, jog ir paskuti
nis sprogimas įvyko dėl 
pritvinkusią kasykloje du
ju.

Senatorius Pepper Siūlo 
Palankų Darbininkams 
Vice-Prezidentą

Washington.— Demokra
tas senatorius Claude Pep
per siūlė, kad demokratų 
partija 1948 m. rinkimam 
nominuotų į vice-preziden- 
tu^ palankų darbininkam, 
rooseveltinį žmogų. Peppe- 
ris yra tikras, kad demok
ratai nominuos Trumaną į 
prezidentus.

Jisai sakė, Henry WaL 
lace politiniai tiktų į vice
prezidentus, ale Trumanas 
negalėtų su Wallace sklan
džiai sykiu veikti. Be to, 
Wallace, anot Pepperio, 
daugiau gero galįs padary
ti, kaip “privatus, atvirai 
kalbąs pilietis.”

Jordan, N. Y. — Perkū
nas trenkė į motorinę val
tį,. kuria plaukiojo keturios 
keliolikinės mergaitės. Trys 
tapo užmuštos, o ketvirta 
pavojingai pritrenkta.

Petropolis, Brazilija. —■ 
Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius Marshallas 
davė pasiūlymą amerikinių 
respublikų atstovų konfe
rencijai, kad visos jos turė
tų kariaut ir suvienytomis 
jėgomis atmušt “užpuoli
ką”, kuris pasimotų prieš 
bent vieną Amerikos žemy
no kraštą. Sutartyje dėl 
bendro apsigynimo nė vie
na amerikinė šalis negali 
bepusiškai (neutraliai) lai
kytis, sakė Marshallas.

Meksikos užsienio reika
lų ministras J. T. Bodet pa
stebėjo, kad vargingesnės, 
alkanos Lotyniškos Ameri
kos respublikos negalėtų 
taip greitai sukuopti savo

CIO MARININKAI 
GRESIA SUSTABDYT 
LAIVUS GRAIKIJON

New York. — CIO mari- 
ninkų susirinkimas atsišau
kė į savo unijos centrą boi- 
kotuot visus Graikijon 
plaukiančius laivus, jei 
Graikijos monarchistų val
džia dar nepaleis trijų įka
lintų amerikinių marinin- 
kų, šios unijos narių. Grai
kijos policija sumė juos A- 
thenuose, mušė šautuvų 
buožėmis ir be liudytojų į- 
metė trims mėnesiams į ka
lėjimą.

Derybos dėl Vokiečio 
Pramonės Pakėlimo 

I ♦

London. — Kitą savaitę 
Anglijos, Amerikos ir Fran- 
cijos valdžių atstovai čia 
pradės pasitarimus, kaip 
pakelti fabrikų ir kasyklų 
gamybą vakarinėje Vokie
tijoje.

BEŽDŽIONĖS RANKA 
APGAVO POLICIJĄ

Phoenix, Ill.— Policija ra
do rankom plaštaką ir per 
savaitę ieškojo nužudytos 
moteries kūno, kuriam ta 
ranka priklausė. Galų gale, 
pasirodė, kad tai ne mote
ries, bet beždžionės ranka.

jėgas ir mestis” į mūšius 
prieš užpuoliką. Tuom jis 
prašėsi piniginės Jungtinių 
Valstijų paspirties pagal 
Marsh alio planą.
Brazilijos prezidentas Du

tra atidarė konferenciją. 
Savo kalboje jis ragino su
bendrintomis jėgomis ginti 
amerikinių kraštų laisvę. 
Tai tas pats Dutra, kurio 
valdžia uždraudė darbinin
kų unijas ir uždarė Komu
nistų Partiją.

Valstyb. sekretorius Mar
shallas valandą kalbėjosi su 
Argentinos užsienio reikalų 
ministru Juanu D. Bramu- 
glia.

Apart Marshallo, nuo 
Jungtinių Valstijų dalyvau
ja konferencijoj republiko- 
nas senatorius Vandenber- 
gas, demokratas sen. Tom 
Connally ir delegatas Jung. 
Tautom, Warren R. Austin.

Buvęs Policijos Galva Tapo 
Suimtas Kaip žmogžudis

Lancaster, S. C. — Buveiš 
Waxaw policijos galva J. B. 
Pattersonas nušovė vieną 
ar daugiau negru prie auto
busų stoties. Kada polici
ninkai vijosi Pattersoną a- 
reštuoti, jis nušovė vieną 
policininką ir sužeidė kitą, 
bet ir pats buvo pašautas 
ir, galų gale, suimtas. Pat' 
tersonas nugabentas į ligo
ninę ir laikomas ten po a- 
reštu.

VOKIEČIAI VĖL MUŠĖ 
JANKIUS BERLYNE 
Berlin. — Vienas vokie

ty s gatvėje iškeikė ir ap
kūlė amerikoną kareivį R. 
J. Panterį, kuris vaikščiojo 
su vokiete mergina. Kitoje 
gatvėje du vokiečiai sumu
šė iki sąmonės netekimo 
jankį kareivį, Sylv. Bois- 
vertą.

Naktį pirmiau vokiečiai 
taipgi apdaužė porą Ameri
kos kareivių.

Washington. — Valdžia 
numato 3,000,000 bedarbių 
pabaigoj šių mptų.

Washington. — žibalo 
kompanijos pasižadėjo ga
na jo parūpinti karui.

TEISMAS ATRADO KALTU GERHARTĄ EKLERŲ KOVŪNĄ PRIEŠ NACIZMĄ
Washingtono. — Federa- 

lis prisaikdintųjų teismas 
atrado kaltu Gerhartą Eis- 
lerį, prieš-fašistinį vokietį 
kovotoją. Eisleris, pabėgėlis 
nuo nacių, tapo nukaitintas 
už tai, kad jis neteisingai 
atsakęs į klausimus dėl pas-

duos didelį impulsą visame 
spaudos darbe.

Spaustuvė, matyt, yra mo
derninė, kurioje bus galima 
spausdinti ne tik laikraščiai, 
bet ir knygos.

Jei tai būtų buvę prieš 20 
metų !. . . ORAS.—Būsią lietaus.

Korėja. — Amerikinėje 
Korėjos dalyje fašistiniai 
korėjiečių vadai surengė 
demonstraciją prieš Sovie
tus. • /

Eislerio “Kaičia” Tame, kad Jis Neteisingai Atsakęs j Kla 
ilsimus Aplikacijoj dėl Pasporto; Duodama Apeliacija

rar:
porto, su kuriuom jis norė
jo grįžti Vokietijon 11945 m. 
Už tokį techninį nusikalti
mą Eisleris galėtų būti nu
baustas iki 5 metų kalėjimo 
ir $ą,000.

Eislerio advokatas Ab. 
Isserman ir Pilieįnių Tei
sių kongresas prašys nau
jo teismo, o jei prašymas 
bus atmestas, tai apeliuos į 
aukštesnį teismą. Teisėjas 
James Morris davė tam . 30 
dienų laiko.

Eisleris jau pirmiau nu
teistas vienus metus kalėti

ir $1,000 baudos sumokėti 
dėl to, kad jis pavasarį at
sisakė liudyti kongrešmanų 
Neamerikiniam ' Komitetui 
ir tuomi, girdi, “paniekino 
kongresą.” Jau įteikta ape
liacija prieš šią bausmę.

Kas liečia naująjį teismo 
sprendimą, tai Eisleris pa
reiškė :

“žinodamas dabartinę 
Washingtono politiką, aš 
visai nesistebiu, kad esu

atrastas kaltu. Tai. dalis pa
sauliniai plačios kovos 
reakcijos ir pažangos, 
ne drąsina faktas, kad 
greso jėga Europoje 
viršų.”

KALTINIMAI
Valdžios prokuroras

kaltino Eislerį šiais trimis 
posmais, kad; Eisleris savo 
aplikacijoj dėl pasporto . 
1945 m. užsigynė esąs Ko-

tarp 
Ma- 
pro- 
ima

Hitz

munistų Partijos nariu; ne
prisipažino, kad jįs vartojo 
skirtingus vardus ir užsi
gynė, jog 1935-36 metais 
buvo šioje šalyje.

Eislerio. advokatai nuro
dė, kad Eisleris saugojo ki
tus fašizmo priešus nuo 
persekiojimų ir teismų; to
dėl jis turėjo ne taip atsa
kyt į tūlus aplikacijos klau
simus.

Elislerio 'gynėjai pabrėžė 
jo kovingumą prieš nacių 
valdžią. Prokuroras Hitz 
todėl ųžreiškė, kad Eisleris

priešinosi ne tik nacizmui, 
bet ir tokioms, girdi, “tei
sėtoms valdžioms, kaip Is
panijoj ir Chinijoj.” Tuomi 
Hitz palaimino fašistinį 
Franko režimą Ispanijoj ir 
Chiang Kai-sheko diktatū
rą Chinijoj.

I
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Tos Pačios Bėdos ir Prancūzijoje
Iš Paryžiaus žinios apie Francūzijoš ekonominę si

tuaciją nerodo jokio džiaugsmo. Ten irgi pradeda pri
trukti dolerių ir todėl Francūzija turėsianti smarkiai 
nukirsti importus iš Amerikos. Apie bandymą gauti dau
giau paskolos iš Amerikos nekalbama. Visi laukia to 
magiško “Marshall Plano.” Francūzai, kaip ir anglai, ti
kisi daug paramos.

Tai yra prisipažinimas prie kapitalistines ekonomi
kos bankrūto. Tiesa, Anglija ir Francūzija skaudžiai 
nukentėjo pereitam kare, bet daug mažiau, kaip Tarybų 
Sąjunga ir rytinės Europos šalys. Tačiau iš ten nesi
girdi tiek dejavimų, kiek iš šių dviejų stambių kapitalis
tinių šalių.

Ko Nori Indonezijos Respublika?
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje kalbėjo Indone

zijos atstovas Sultan Sjahrir. Jis išdėstė dviejų metų 
amžiaus Indonezijos Respublikos troškimus ir reikalavi
mus. Jis apkaltino Holandiją pasiryžime palaikyti Indo
neziją savo kolonija. Už dabartinį ginkluotą susikirtimą 
toje ^šalyje visa atsakomybė puola ant holandų galvos. 
Jis griežtai reikalavo, kad H Olandija tuojau ištrauktų iš 
visos Indonezijos savo ginkluotas jėgas ir leistų tai jau
nutei respublikai užimti vietą tarpe laisvųjų tautų.

Saugumo Taryba Sjahriro skundus ir reikalavimus 
išklausė su nepaprastu rimtumu. Ką Taryba nutars, iš
klausius abi pusi, pamatysim vėliau. Kas šiandien svarbu, 
tai tas ,kad toje pasaulinėje tribūnoje garsiai skambėjo 
ir buvo išklausytas balsas 70 milijonų Indonezijos žmo
nių, kurie iki šiol buvo skaitomi holandų išnaudojimo 
šaltiniu. Svetimųjų prispaudėjų jie buvo laikomi tamsy
bėje ir kultūriniam atsilikime. Dabar jie ryžtasi laimėti 
nepriklausomybę ir laisvę.

Puikus Laimėjimas
Visi žmogaus laisvės > ir rasinės brolybės mylėtojai 

karščiausiai pasveikins Actors’ Equity Association uni
ją. Jos kova prieš rasinę diskriminaciją turėtų būti gra
žiu pavyzdžiu visoms darbo unijoms.

Ši Amerikos aktorių unija privertė teatrų savinin
kus pasirašyti kontraktą, kuriame pasakyta, kad iš 
Amerikos sostinės teatrų turi būti prašalinta “jim-crow” 
sistema'. Aktoriai turi teisę, pagal šį kontraktą, atsisa
kyti vaidinti bile Washingtono teatre, į kurį negrai ne
bus įleidžiami. O tai reiškia, kad tie teatrai turės arba 
užsidaryti, arba įsileisti ant lygios pepėdės baltuosius ir 
juoduosius.

Toji rasinė diskriminacija Amerikos sostinės teat
ruose darė gėdą visam kraštui. Valdžia nepadarė nieko, 
kad tą gėdą nušluoti. Tasai garbingas darbas atiteko ak
torių unijai!

Skamba Apgavingai
Vyriausybė paskelbė, kad jinai Alaskoje dalins vel

tui žemės prie neseniai nutiesto kelio. Kiekvienas gali 
gauti visiškai veltui penkis akrus žemės. Ypatingai eks- 
kareiviai būsią skatinami pasinaudoti šita “auksine” pro
ga ir įsigyti žemės.

Bet toji žemė sunkiai duodasi apdirbimui ir javų au
ginimui. Be to, kas norės tos žemės penkis akrus gauti, 
pirma pats asmeniškai turės nuvažiuoti Alaskon ir pa
sirinkti. Tik paskui galės su šeima ir baldais nusikraus- 
tyti. Nei pasižiūrėjimui, nei persikraustymui valdžia ne
žada jokios paramos.

Skamba keistai ir apgavingai. Kiek gi toji pustynėje 
žemė verta? Argi apsimokės žmogui išleisti šimtus dole
rių vienai kelionei, kitus šimtus dolerių kitai kelionei, 
kad gauti penkis akrus žemės be jokių trobesių šaltojoje 
Alaskoje? *.

Graikijos Problema ir Jungtinės Tautos
Graikijos klausimas tampa amžinu klausimu Jung

tinių Tautų Saugumo Taryboje. Mūsų vyriausybė užsis
pyrė pateisinti savo žygius Graikijoje ir nubausti Grai
kijos kaimynus (Bulgariją, Jugoslaviją ir Albaniją). At
rodo, kad ieškoma pasiteisinimo pasiuntimui Ųraikijon 
ginkluotų jėgų neva Graikijos gelbėjimui nuo komuniz
mo, Tasai grūmojimas, kad mūsų šalis turės viena “ap
ginti” Graikiją, jeigu Saugumo Taryboje Sovietų Sąjun
ga nenusileis, nežada gero dėl Jungtinių Tautų.

Tuo tarpu visam svietui aišku, kad Graikijoje nelai
mė ne lauke, bet viduje. Anglų ginklais užkartoji fašis
tinė - monarchistinė valdžia, kurią dabar Amerika pasi
ėmė šerti ir globoti, yra tikroji kaltininkė ir priežastis 
visų nelaimių. Visos pasakos, kad Graikijoje partizanų 
būrius sudaro prisiųsti žmonės iš kaimyninių šalių, pa
sirodė grynu melu.

O Graikijos klausimą galima išspręsti į 24 valandas. 
TeguŲisT Graikijos išsikrausto Anglijos ginkluotos jėgos 
ir Amerikos militarinės misijos! Tegul Graikijos žmonės 
patys laisvai išsirenka savo valdžią, ir ten išnyks civilinis 
karas.

PIETŲ AMERIKA, KO
MUNISTAI IR KUNIGŲ 
RAŠYTOJAS

Vienas South Bostono 
“Darbininko” (Šv. Juozapo 
Sąjungos organo) bendra
darbis guodžiasi bekylančiu 
prieškomunistiniu judėji
mu Pietų Amerikoj. Straip^ 
snio autorius šitaip prade
da:

Daugumai sunaikintos Fu- 
ropos gyventoją Pietų Ame
rika atrodė esanti at dries 
svajonių kraštas. Bet ir ten 
blaškosi politinės kovos, ku' 
rios seniau apsiribojo tik pa
stangomis užimti valstybės 
prezidento ar kurį kitą aukš
tą postą. Taip pat, kaip ir 
visur kitur pasaulyje, ir ten 
daug sunkumų sudaro svar
besnieji valstybės gyvenimo 
klausimai, socialinės proble
mos ir kontinento apsauga. 
Lotynų Amerikos 21. respub
likoje buvo pastebimas žy 
mus nukrypimas i kairę, ku
ris reiškėsi ar Lai socialinės 
diktatūros, ar tai priaugan
čio komunizmo įtakos būdu. 
Komunizmas ten įgavo vis 
radikalesnę formą, pavirsda
mas iš vidutinio profsąjungų 
komunizmo, kuriam vadova
vo inteligentišku i)’ garbės 
trokštą asmenys, į fanatišką 
kovą dėl idėjos. Brazilijoje 
šiemet .per rinkimus komu
nistai gavo 10 nuoš. balsų. 
Čilėje jie padėjo valstybės 
prezidentui patekti prie val
džios ir, kai pateko, gavo tris 
vietas vyriausybėje.

Komunistai, girdi, “galė
jo čia rasti palankią dirvą 
savo idėjoms skleisti, nes 
Lotynų Amerikoje ir dabar 
dar vietomis vyrauja politi
nė neapykanta, ūkiniai sun
kumai ir rasių neapykan
ta.”

Tačiau,
“Paskutinieji įvykiai rodo, 

kad dabar atėjo galas komu
nistų geriems laikams Brazi
lijoje ir, atrodo, taip pat Či
lėje, kur vyriausybės nariai-' 
komunistai šionus dienomis 
išėjo į d emisiją.”

Tuo būdu:
“Brazilijoje, uždarius kO' 

munistų partiją, o Argentino
je dalinai suvaržius jos sei
kimą, lietuviai ‘Maskvos pa
stumdėliai’ tose šalyse jau
čiasi labai prislėgtai. Gali
mas dalykas, jie sulauks dar 
liūdnesnių dienų.”

Tokią giesmę gieda kleri
kalų laikraštis (rugp. 12 
d.). Ir jis mano, kad ši 
giesmė turi logikos. Pasa
kysime jam atvirai: ji ne
turi logikos ir klerikalų 
džiaugsmas yra svajonėmis 
paremtas, o ne faktais.

Tai tiesa, kad reakcija iš
kėlė galvą Brazilijoje, Ar
gentinoje ir eilėje kitų Lo
tynų respublikų.

Tiesa ir tai, kad Jungti
nių Valstijų vyriausybė, 
vykdydama Trumano dokt
riną, akstinte akstiną Loty
nų Amerikos respublikų 
valdžias persekioti komuni
stus..

Galimas daiktas, kad ne 
vienoje Lotynų Amerikos 

Tarybą Sąjungos delegatas Andrei Grornyko pakėlimu dešinės rankos pareiškia 
jo šalies pageidavimą atmesti J. V. planą Įsteigimui Jungtiniu Tautą rubežinės ko
misijos Graikijai. Iš kairės: Gromyko, V. Lawford, Anglijos; Herschel Johnson, J. 
V.; pulk. W. Hodgson, Australijos.

respublikų bus dar žiaures
nė reakcija ir komunistų, 
drauge visų pažangių žmo
nių persekiojimas, negu jis 
buvo ligi šiol. Bet ką gi tai 
reikš? Ar tuomi bus sunai
kintas komunistinis judėji
mas? Tik didžiausias žiop
lys gali sakyti, “taip”.

Hitleris, Mussolinis, Sme
tona kaip naikino komunis
tus, — ar juos sunaikino?

Norint pakirsti komunis
tiniam judėjimui pagrindą, 
reikia pagerinti darbo žmo
nių gyvenimas ant tiek, kad 
darbininkas bei valstietis 
jaustųsi saugus ir bent bū
tinaisiais gyvenimo reikme
nimis aprūpintas. Ar tai 
Lotynų Amerikos buržua
zija padarys? Niekad!

Dauguma Lotynų Ameri
kos kraštų šiandien yra 
dvejopai pavergti ir išnau
dojami: savo buržuazijos ir 
svetimų imperialistų. Abie- 
ji lygiai plėšia tų kraštų 
liaudis. Ir plėš, kol ten bus 
pravestos griežtos pakaitos 
socialinėje santvarkoje, — 
o pakaitas siūlo tik komu-' 
nistai.

Tuo būdu ten, kaip ir vi
same buržuaziniame pasau
lyj, jokia pajėga nesunai
kins komunistinio judėji
mo. Jis bus, jis plėsis, ne
paisydamas net žiauriausių 
represijų. Į vieno nužudyto 
komunisto vietą, atsistos 
desėtkai. Kas diena nauji ir 
nauji rekrutai atsiras iš pa
vergtų ir išnaudojamų dar
bo žmonių.

Juo kunigėliai tai grei
čiau supras, tuo bus jiems 
patiems sveikiau.

GERAS PATARIMAS, 
BET AR JO WASHING
TON AS PAKLAUSYS?

Republikonų dienraštis 
“Heradl Tribune” (rugp. 14 
d.) išspausdino įdedamąjį 
apie Chinijos reikalus. Jis 
primena valstybės depart
mental, kad jis, valstybės 
departmentas, perdaug vil
čių deda ant ginklo, kurio 
pagalba mano nugalėti Chi
nijos komunistines armijas 
ir išgelbėti Čiang-kai-šeko 
kliką. Tiktai ginklais, sako 
“Herald Tribune”, Chinija 
nebus išgelbėta nuo raudo
nųjų.

Laikraštis nurodo, jog 
tuojau po karo, dabartinė 
Chinijos valdžia, vadovau
jama Čiang-kai-šeko, turė
jo nemažai puikiai ištreini- 
ruotų ir gerai ginkluotų ka
riuomenės divizijų; joms 
tarnavo Amerikos aviacija 
ir laivynas kariuomenei 
pergabenti. Tolydžio, Chink 
jos komunistai turėjo tik 
kareivių ir tie buvo pras' 
tai treiniruoti, menkai 
ginkluoti ir neturėjo tnans- 
portacijos priemonių. Vadi
nasi, tuomet čiang-kai-še- 
kas galėjo, jei viskas būtų 
rėmęsis tik ginklu, lengvai 
nugalėti komunistines (liau
dies) armijas.

Tačiau komunistai Chini- 
joje šiandien tvirtesni, ne

gu bent kada yra buvę!
Kodėl?
Laikraštis sako (ii* tei

singai!) todėl, kad Čiang- 
kai-šeko armijos vadovybė 
visuomet buvo prasta; į va' 
dovybę buvo skiriami asme
nys ne sulyg jų politiniais 
gabumais, bet sulyg tuo, 
kiek’ jie yra ištikimi Čiang- 
kai-seko klikai. Todėl, kur 
tik toji armija ėjo, ji nie
kur nerado liaudyje prita- 
rimo, visur ji jautėsi esanti 
svetimoje teritorijoje.

Liaudis Čiang-kai-šeko 
valdžios nei armijų nerėmė 
ir neremia, kadangi toj'i 
valdžia nepravedė žadėtų 
žemės reformų, nepagerino 
žmonėms gyvenimo, nesirū
pino ir nebesirūpina liau
dies reikalais. Kiekvienas 
čiang-kai-šekistas rūpinasi 
tik tuo, kaip greičiau pri
siplėšti turto.

Tuo būdu ir dabar, niv 
rodo “Herald Tribune”, A- 
merikos valdžia gali išleisti 
Chinijoje naujus bilionus 
dolerių, bet tuomi komunis
tinio judėjimo sulaikyti ne
galės.

“Ūmiausias reikalas Chi
nijoje dabar”, rašo “Tri
bune”, “panašiai, kaip buvo 
bėgyje praeitų kelerių me
tų, sudarymas teisingos ir 
ko m petentiškos valdžios,— 
tokios, kurią patys chinie- 
čiai remtų.”

Tik tokia valdžia galėtų 
išgelbėti padėtį Chinijoje, 
sako laikraštis.

Męs pridėsime: jeigu Chi
nijoje įsikurtų tokia vy
riausybė, kuria Chinijos 
liaudis pasitikėtų ir kurią 
remtų, tuomet komunisti
nei valdžiai nereikėtų nei 
kariauti, tuomet josios ne- 
bebūtų.

Ko gi šiandien Chinijos 
komunistai siekiasi? Jie 
siekiasi to, kad įkurti tokią 
valdžią,, kuri tarnautų liau
džiai, kuri pravestų visoje 
Chinijoje žemės reformą, 
kurį apkarpytų sparnus 
turčiams ir pakeltų gyveni
mo lygį masėms žmonių; 
kuri pašalintų reakcininkus 
iš valdžios vietų ir į jas pa
statytų sąžiningus, pado
rius pareigūnus; kuri vyk
dytų Sun Yat Seno testa
mentą.

Dėl tokios valdžios Chini
jos liaudies armijos šian
dien kariauja. Jeigu Ameri
kos reakcininkai, vykdyda
mi Trumano programą, vis 
rems Čiang-kai-šeką ir jo 
kliką, tai jie tik ilgiau pa
laikys Chinijoje civilinį ka
rą, nešantį nelaimę Chini
jos liaudžiai ir visam pa
sauliui !

Lauksime, beje, ką pasa
kys generolas Wedemeyer, 
kurį prez. Trumanas pa
siuntė Chinijon “padėčiai 
ištirti.” Jis neužilgo iš ten 
sugrįš. _____

Ugniąkalnis Pražudė 4.
Karuizawa, Japonija. — 

Per Asamos ugniakalnio iš
siveržimą ir žemės dreb,ėji
mą žuvo keturi japonai.

(Specialiai Laisvei)
“Į Braziliją atvažiuos 

apie 700,000 imigrantų iš 
Europos, kurie savo di
dumoje yra sudaryti iš 
taip vadinamųjų “išstum
tųjų” (displaced per
sons).

(Iš vietinių žinių) 
SAN PAULO.— Nuo‘ pat 

Berlyno užėmimo sąjungi
ninkais, iki šiol Brazilijon 
buvo įleidžiami tik gana 
stambūs karo nusikaltėliai, 
ir, žinoma, atvykdavo jie 
gana diskretiškai ir pavie
niai, kad mažai žmonių ir 
težinojo apie jų atvykimą.

Šiandięn jau nėra pa
slaptis, kad čia, Brazilijoj, 
randasi, pavyzdžiui, Rumu
nijos Karolis, Mussolinio 
vietininkas Abisinijoj kuni
gaikštis d’Aosta ir kiti 
kitokio plauko fašistai ir jų 
“gauleiteriai” ir visa eilė 
tituluotų galvažudžių.

Bet šiais metais, kaip ma
tyti, pradėjo juos siųsti čia 
spiečiais, gaujomis ir vien I 
tik į S. Paulą jų išsodina 
net po 400-500 žmonių į sa- j 
vaitę!

Nuvažiavau ir aš pažiū
rėti tų pabėgėlių ir su kai 
kuriais teko pasikalbėti as
meniškai, nepaisant, kad 
stovyklos apstatytos polici
ja. (Dėl imigrantų saugu
mo, savaime suprantama!) 

, Aš tikėjausi pamatyti 
nuvargusius ir išblyškusius 
veidus, gailiai atrodančius 
ir apdriskusius žmones, ga
lų gale, karo išblaškytus 
pabėgėlius pilnoje to žodžio 
prasmėje. Bet, kaip nuste
bau, kada pamačiau gerai 
atrodančius, r a u d onvei- 
džius ir net nutukusius 
žmones!

Gerai apsirengę ir net su 
aukso žiedais ir laikrodė
liais ant rankų! Moterys 
gi šilkinėmis kojinėmis ir 
suknelėmis paskutinės ma
dos, puikiai susišukavusios 
ir gana puošnios! (O pas 
mus čia, Brazilijoj, 90 nuoš. 
moterų nedėvi kojinių dėl 
ekonomijos!) Vaikai taipgi 
švariai ir gerai aptaisyti, 
linksmus, ir teko matyti 
daugumą moterų supan
čias savo kūdikius elegan
tiškuose vežimėliuose!

Štai čia ir kyla klausi
mas: kas jie per vieni, kur 
ir kuriam tikslui jie čia bus 
atgabenti ?

Įsikalbėjus geriau, pasL 
rodo, kad tie ponai pabėgė
liai yra ne kas kitas, kaip 
buvę savo šalyse žymūs fa
šistiniai ir reakcionieriški 
šulai, ir bėgę nuo “raudo-’ 
no j o pavojaus”,, arba kaip 
ukrainiečiai ir rusai karo 
metu perbėgo į vokiečių 
pusę ir bendradarbiavo su 
naciąis okupacijos laikais! 
O, be to, ne pro šalį paminė-'

FAŠISTINIAI ŽMOGŽUDŽIAI NUŽUDĖ
IR APIPLĖŠĖ JUOZĄ RAINĮ >

Philadelphijos lietuviams 
gerai pažįstamas J. S. Rai
nys gavo laišką iš Lietuvos, 
Kėdainių apskrities. Laiš 
kas parodo, kaip budeliškai 
elgiasi smetonininkų ir hit
lerininkų grupelės, žudyda
mos žmones, kurie nuošir
džiai tarnauja Lietuvos 
liaudžiai. Tai darbas tų 
“partizanų”, kuriems tūli 
elementai Amerikoje renka 
pinigus. Laiškas seka:
Brangus Dėde:

Nors esame parašę Tam
stai nemažai laiškų, bet ne
žinome, ar Tamsta juos ga
vote. Gal jau žinote, o gal

ti ,jog jie beveik visi kalba 
laisvai vokiškai!

Dauguma iš jų atvyko 
čia iš pietų Vokietijos (a- 
merikonų zonos), kiti iš 
pietų ir vakarų Austrijos ir 
dar kiti iš Francijos. Suti
kau visokių tautybių to' 
se pabėgėlių stovyklose: 
lenkų, ukrainiečių, rusų, 
keletą estų ir latvių ir ga
na nemažą skaičių lietuvių. 
Nuo karo pabaigos, gyrėsi 
jie, beveik niekas iš jų ne
dirbęs. UNRRA gerai juos 
maitinusi ir dar geriaus 
Amerikos pareigūnai juos 
traktuodavo.
’ .Atvykę čia, tie pabėgėliai, 
pasirodo, nėra žemės darbi
ninkai - valstiečiai, kurių 
taip trūksta čia Brazilijoj.

Ir vietiniai farmeriai la
bai apsivylė, kada pasiūlė 
jiems neblogas sąlygas, kad 
važiuotų kavos plantacijas 
apdirbti, tačiau neatsirado 
nei vieno savanorio!

Teko pastebėti, įdomų 
dalyką: vietin. italų, vokie
čių ir kitų pro-fašistinių 
firmų uolų rūpinimąsi tais 
imigrantais: priima į savo 
įmones ir net yra atsitiki
mų, kad tapo atstatyti se
niai dirbantieji ir, daugu- 
.moje, vietiniai darbininkai, 
kad duoti vietą tiems pabė
gėliams! Kame čia šuo pa
kastas?

Ar nebus tik vienas iš 
punktų Mr. Trumano dok
trinos plano, kad neutrali
zuoti Brazilijos taip jam 
“pavojingą” kompartijos 
veiklą Brazilijos liaudyje?!

šiauliškis.

Pavadinęs Loretta McCor
mick skebu už dirbimą laike 
CIO United Office & Profes
sional Workers streiko prieš 
Brooklyn Trust Co. Bankus. 
Reikšdamas savo pasipiktini
mą, teisėjas atsisakė dalyvau
ti sprendime bylos, kurioje 
buvo Įvelta ir ši banko kasi
ninkė, nubėgusi dirbti, kada 
kiti streikuoja.

dar ne, kad mūsų tėvelį 
1946, m. X m. 23 d. užmušė 
nežinomi žmogžudžiai, už
mušdami sakė už tai užmu- 
šame, kad tarnauji prie Ta
rybų valdžios, nes jis buvo 
apylinkės Vykd. Komiteto 
pirmininku. Užmušę pagro
bė mūsų paskutinį arklį, 
bekoną ir šiaip iš visokių 
smulkių daiktų. Dabar liko
me visai nuskriausti ir 
biedni, likome gyvi, mūsų 
mama ir mes 6 vaikai. Tai 
likite sveiki Tamstos.

Juozo Rainio sūnus,
J. Rainys 
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GEROSIOS BAKTERIJOS KAIPO GINKLAS PRIEŠ BLOGASIAS--ANTIBIOTIŠKI VAISTAI
Medicinos mokslininkai 

ieško ir tikisi surasti gyvo
joj gamtoj dar šimtus pana
šių stebėtinų gyduolių, kaip 
penicillinas, streptomycinas 
ir kt. Tokios gyduolės yra 
vadinamos antibiotikais. 
Šis pavadinimas sudarytas. 
iš lotyniško žodelio ante 
(prieš) ir graikiško žodžio 
bios (gyvybė). Taigi anti
biotikas reiškia vaistą prieš 
žalingąsias bakterijas ir ki
tus mažyčius parazitinius 
gyvius. -

Mokslinis New Yorko Ti
mes rašytojas Francis 
Rawdon Smith dar šitaip 
aiškina tą sudėtinį pavadi
nimą:

“Žodis antibiotikas reiš
kia bet kokį gamtinio orga
nizmo padarinį, kuris gali 
būti pavartotas kovai prieš 
kitą organizmą. Kuomet 
žmonės kovoja, jie turi ką 
nors vartoti kovai, prade
dant nuo kumščių ir bai
giant atominėmis bombo
mis. Tai yxa žmonių gink
lai. O antibiotikai yra gin
klai, kuriuos vartoja gero
sios bakterijos kovai prieš 
blogąsias.”

Penicillino Atradimas
“Stebuklingąjį” penicilli

no vaistą netyčia atrado 
anglų daktaras Alexander 
Fleming Londone. Jisai li
goninės laboratorijoje au
gino lėkštelėse tam tikras 
bakterijas, reikalingas jo 
daromiem bandymam. Ant 
vienos lėkštelės užkrito iš 
kur tai pelėsiai, labai pana
šūs į tuos, kurie auga ant 
sūrio, padarydami mėlynai- 
žalias linijas jame. Kur 
lėkštelėje buvo pelėsių, toj 
vietoj bakterijos jau nega
lėjo gyventi. Be to, iš pelė
si ėjo rausvai - gelsvas sky
stis. Matomai, šis skystis ir 
sustabdė bakterijų augimą. 
Jis pasirodė įnagis prieš 
gyvius-bakterijas, reiškia, 
tas pelėsių skystis yra anti
biotikas. šie pelėsiai vadi
nami penicillium. Todėl 
daktaras Flemingas pava
dino ir savo atradimą peni- 
cillinu. Tai buvo 1929 me
tais, bet dar desėtkas ar 
daugiau metų praėjo, iki 
plačiai praktiniai patirta, 
kokia galinga gyduolė peni
cillinas yra.
Skirtumas t^rp Naikinan
čių Bakterijas Chemikalų 

ir Antibiotikų
Jau nuo seniai vartojami 

tam tikri chemikalai bakte
rijoms naikinti, dezinfek- 
tuoti. Kame gi skirtumas 
tarp tų chemikalų ir-tokių 
antibiotikų, kaip penicilli
nas? Štai kame. Toks anti
biotikas kenkia žalingoms 
bakterijoms, bet faktinai 
nekenkia ligoniui. Penicilli
nas dažnai leidžiamas žmo
gui į kraują. Bet jeigu į 
kraują įleistum chemikalų, 
naikinančių bakterijas, tai 
jie nužudytų ne tik bakte
rijas, bet ir patį ligonį. 
Taigi naikinantieji bakteri
jas chemikalai aplamai gali 
būti vartojami tik iš pavir
šiaus, ant odos, o daugelis 

’ligų yra kūno viduj.
Ar Galima Visai Apsisau

go! nuo Bakterijų?
Milionai bakterijų kas

dien patenka į žmogaus kū
ną. Daugiausia jų atkeliau
ja oru ir nuryjama su mai
stu bei gėrimu. Daugumą 
jų sulaikoma nosyje. Bėt 
kai kurios pasiekia plaučius 
arba veido kiaurymes. Stip
rūs virškinamieji skilvio sy

vai sunaikina dalį nuryja
mų bakterijų, bet ne visuo
met jas visas išterioja. O 
ant odos pasilieka bakterijų 
beveik nuo kiekvieno daik
to, kurį tik mes palytime.

Sveika oda yra stipriau
sias užtvaras nuo bakteri
jų. Joms taipgi pastoja k^? 
lią plėvės gerklėje, nosyje 
ir skilvyje. Bet jeigu od^* 
praardyta arba tos plėvės 
prakiurintos, ypatingai, jei 
prisimetė uždegimas, tai 
jau ir atsidaro vartai bak
terijoms į kūną ir kraują.

Bakteriniai Nuodai, 
Vadinami Toksinai

Bet ir neįlysdamos vidun, 
liginės bakterijos gali pa
daryti 'žalos. Patekusios 
ant gerklės ar kitų plėvių, 
bakterijos leidžia savotiš
kus nuodus, kurie moksli
niai vadinami toksinais. O 
kada šie bakteriniai nuo- 
dai-toksinai prasisunkia į 
kraują, tai dažnai ir susirg- 
dina žmogų .

Minimas N. Y. Times ra
šytojas dėl to sako:

—Bet mūsų kūnas turi 
stebėtiną mechanizmą, ku
ris gamina priešnuodžius, 
kitaip sakant, antitoksinus. 
Kuomet šie priešnuodžiai 
(antitoksinai) atremia ir 
padaro bejėgiais bakterijų 
toksinus, tai mes ir išgyja- 
me.

Kartais, tačiau, plėvės 
būna taip sužalotos, kad 
pačios bakterijos per jas 
įsiskverbia vidun, šiek tiek 
bakterijų taipgi pakliūva 
vidun kūno per žaizdą odo
je, ik kraujas sukreka ir 
taip užtveria bakterijoms 
kelią.

Kova Prieš Bakterijas 
Kūne

Kuomet bakterijos paten
ka vidun kūno, tar praside
da mums nematoma, bet 
smarki kova.

Kraujuje yra ne tiktai 
raudonieji rutuliukai, bet 
ir baltieji kraujo gabalėliai, 
leukocitais vadinami. Bal
tasis gabalėlis glemžia į 
save bakterijas, apgaubia 
jas, sutirpina, sugeria ir 
taip žudo įsiveržėles. Bet 
jeigu užplūdo perdaug bak
terijų, tai gali neužtekti 
baltųjų gabalėlių; tuomet 
jos gali laimėti kovą ir pa
guldyti žmogų. Įsiveržu- 
sios bakterijos taip pat vei-

Johanna Baltrušaitienė.

ŠVENTOJO BALTRAMIEJAUS NAKUS—RELIGINE SKERDYNĖ
Tarpe visų svarbių isto

rinių prisiminimų turėtu
me visuomet prisiminti Bal
tramiejaus Naktį — 24 rug
pjūčio.

Atsiminimui ir palaimi
nimui tos skerdynės yra 
Vatikano palociuje Al. 
Fresco įdiebtas į sieną "taip 
vadinamoj ambasadorių sa
lėj atvaizdas tos ' skerdy
nės, tarpe kitų tolygios ver
tybės atvaizdų.

Dokumentai apie tą sker- 
dynę patąlpinti “Inkvizici
jos palociuje”, kutis randa
si artimai prie Vatikano. 
Ten patalpinti ir kitų toly
gių nuožmybių dokumentai 
ir įrengimai.

Dabar pažiūrėkime, kas 
toji skerdynė buvo:

Prasidėjus Reformacijai, 
prasidėjo pers ekiojimas 
protestantų Francijoje; tai 
buyo tąsa žudynių, kurias 
Romos katalikai buvo atli
kę prieš Albigensus, Wal- 
densus ir kitus nekatalikus.

Pirmoji auka iš protes

siasi ir jų gali tiek privisti, 
kad jau neužteks baltųjų 
kraujo gabalėlių dvikovai 
“vieno prieš vieną.”

Tačiau dar ne viskas 
žmogui prarasta. Kraujas 
turi ir kitų atsarginių jė
gų. Kraujas tuomet prade

Šie fabrikai dirba ne tik atomines bombas, bet ir isotopus, kurie gal patarnaus 
žmonių gydymui. Čia gaminamas radioak tivizuotas Carbon 14, vartojamas medika- 
liškiems tyrinėjimams. Jo vienetas, kainavęs apie milioną dolerių, dabar pagamina
mas už anie $50. Viršuje, viduje, matoma ‘‘karštoji celė.” Apačioje darbininkas su- 
čekiuoja spinduliavimą su įrankiu, vadinamu “cutie pie.”

FAKTAIS REMTI MARGUMYNAI,-KO DAUGUMA DAR NEŽINO
ŽMOGAUS PLAUKO 
AMŽIUS

Kaip figai išbūna gyvas 
pavienis plaukas ant žmo
gaus galvos? Jeigu dar ne
žinot, tai dabar žinokit, kad 
vidutiniai plaukas ant žmo
gaus galvos išsilaiko tik a- 
pie dvejus metus. Po to lai
ko senas plaukas nukrinta, 
o iš šaknų atauga naujas.

SKYLES ŠVEICARIŠ
KAME SŪRYJE

Skyles šveicariškame sir 
ryje pasidaro nuo raugini- 
mosi. Raugas pagamina ga- 
zus, bet sūrio sudėtis i yra 
tiek kieta, kad gazai negali 
prasimušti. Todėl uždaryti 
jame gazų burbulai padaro 
tas skyles:

ALASKOS GYVENTOJŲ 
PROPORCIJA

Proporcionaliai . imant,. 
Alaskoje yra t£>ks gvvento
jų skaičius, kad kiekvienai 

tantų pusės buvo John Le
clerc, darbininkas, kuris ta
po evangelikų bažnyčios ku
nigu. Jį bizūnais plakė, per 
Meaux miestą vydami tris 
kartus; paskui kaktoj įde
gino žodį “heretikas”. Po to 
jis, sakydamas pamokslą, 
sudaužė atvaizdą Marijos 
ir kitų šventųjų, kaipo sta
bų. Tuomet jį katalikai su
ėmė ir šv. Inkvizicija sude
ginimui pasmerkė. Prieš 
sudeginant jį baisiai kanki
no. Tai buvo 1524 metais. 
Tokiu pat būdu daugybė ki
tų buvo nugalabinta.

Katalikai sunaikino Cab- 
rieres ir Merindos miestus 
su gyventojais, Franci jo j. 
Bet protestantai, vadinami 
Huguenotai, vis sparčiai 
dauginosi ir pasidarė ga
linga partija, kurią rėmė 
Navarre karalius ir kuni
gaikštis Condė, kaip ir dau
guma ponijos ir aukštos kil
mės žmonių.

Švento Baltramiejaus die
ną, rugpjūčio 24, 1572 me

da gaminti sudėtinę me
džiagą, angliškai vadinamą 
antibody, ši medžiaga su
traukia, sulipdo po daugelį 
bakterijų į krūveles, kaip į 
kokius gniužulus. Tuomet 
jau kiekvienas baltasis 
kraujo gabalėlis gali pul

tos žemės keturkampei my
liai pripuola tik vienas gy
ventojas. 

---
GEOGRAFINIS ŠIAUR.
AMERIKOS CENTRAS

Šiaurinės Amerikos kon
tinento geografinis centras 
randasi North Dakota vals
tijoj, Pierce apskrityje, tik 
keletas mylių j vakarus nuo 
Velnio Ežero-Devil’s Lake.

“ŠVININIAI”
PAIŠELIAI

Priešingai tūlų žmonių 
manymui, paišelių rašomo
joj fnedžiagoj nėra nei bis- 
kis švino. Paišeliai yra pa
daryti iš natūralia grafito, 
iki reikiamojo kietumo su
maišyto su moliu. Anglai ir 
amerikonai paišelius tebe
vadina “lead pencils” arba 
“švininiais paišeliais” tik 
dėlto, kad originaliai, per 
klaidą, grafitas buvo skai
tomas švino mineralu.

tais, buvo prirengtos Hugu
enotų skerdynės.

Dviem metais prieš tai 
buvo padaryta sutartis tarp 
karaliaus Charleso IX ir jo 
pavaldinių Huguenotų dėl 
laisvės ir tolerancijos Hu- 
guenotam... Bet jau buvo 
nuo 1562 m. dvi sutartys 
paneigtos.

Admirolas Coligny, vadas 
protestantų, rėmė sutartį, 
ir todėl su dauguma poni
jos ir didžiūnų protestantų 
atvyko į Paryžių būti ves
tuvėse Henrio, Navarre ka
raliaus, kuris vedė Marga- 
retą, Charleso IX xseserį.

Vedybos buvo iškilmin
gos pirmadienį, rugpjūčio 
18. Sekė keletas dienų puo
tavimo. Bet penktadienį, 
admirolui Coįigniui begrįž- 
tant iš Louvre^ beskaitant 
laišką, kulka iš Maurevel 
šautuvo "perskrodė j'o ran
ką. Tai buvo pasamdytas 
žudikas. Jis .šovė iš kuni
gaikščio Guise (katalikų 
vado) namų.

ti visą bakterijų gniužulą, 
savo kūneliu apgaubti jas, 
tirpdinti, į save sugerti ir 
taip jas naikinti.

Kuomet minimoji medžia
ga— antibody sukibdo bak
terijas kaip į kokius ka
muoliukus, tai kraujyje į-

NEON ŠVIESOS 
PAVADINIMAS

Neon, šviesa taip vadinasi 
ne dėlto, kad jos išradėjas 
būtų tokiu vardu vadinęsis. 
Anaiptol ne. Neon yra ele
mentas, esantis atmosfero
je, kurį atrado ir taip už- 
vadino du mokslininkai — 
Ramsey ir Travers, 1898 
metais. Šviesas gi išgalvojo 
kitas asmuo, vardu Claude.

BAKTERIJŲ SPALVA
Bakterijos neturi jokios 

spalvos — jos yra visiškai 
bespalvės.

DIDŽIAUSIA “KRINTAN- 
ČIO.II ŽVAIGŽDE”

Didžiausias iki šiol atras
tas meteoras, arba, kaip tū
li sako, “krintančioji žvaig
ždė”, pasiekusi žemę, yra 
nukritęs pietvakarinėje Af
rikoje geležinis meteoras, 
sveriantis virš 50 tonų.

Sekmadienį antrą valan
dą nakties pradėjo bažny
čių varpai skambinti, ženk
lą duodant. Žudikai su bal
tais kryžiais ant brylių ir 
baltom skepetom ant kairės 
rankos išmaršavo į žygį.

Katalikų languose degė 
liktarnos. Huguenotų durys 
buvo pažymėtos dviem bal
tais dryžais. Užpuolikai 
skerdynę pradėjo, nužu
dant admirolą jo miegama
jame kambaryje. Jo galvą 
jie padovanojo karaliaus 
motinai (Katarinai de. Me
dici).

Iki 5-tai valandai jau bu
vo daugybė protestantų va
dų išžudyta. Tuomet su
skambėjo parlamento var
pai. Paryžiaus gyventojai 
buvo tuomi šaukiami prisi
dėti prie skerdynės — už 
tįkybą ir karalių prieš Hu- 
guenotus, vadinamus “išda
vikus.”

Šėlstančios govėdos žudė 
gulinčius lovose Hugueno- 
tus, nepaisant hei amžiaus 

vyksta dar kita atmaina. 
Po bakterijų “susikamuolia- 
vimo”, tam tikra kraujo 
plazmos dalis (komplemen- 
tas) ima taip veikti, kad 
jau pati ta plazmos dalis 
žudo bakterijas. Bet kol a- 
na medžiaga - antibody nej 
suvėlė bakterijų į krūveles, 
tol plazminė kraujo dalis 
nieko negalėjo bakterijoms 
padaryti.

Kuom Antibiotikai
i Patarnauja

Kaip karo veiksmuose, 
taip ir kūno kovoj prieš 
bakterijas laikas yra svar
bus dalykas. O tokie anti
biotikai, kaip penicillinas, 
apstabdo bakterijų veisimą- 
si ir taip suteikia daugiau 
laiko atsarginėms kūno jė
goms prisirengt kovai prieš 
įsiveržėles. O tuo laiku 
kraujas gali pasigaminti 
priešnuodį - antitoksiną, 
kuris bejėgiais daro bakte
rinius nuodus. Taip pailgin
tu laiku kraujas pasigami
na ir daugiau medžiagos, 
kuri priverčia bakterijas 
krūvelėmis susikibti. Tokiu 
būdu antibiotikai duoda 
daugiau laiko susimobili- 
zuoti visoms atsarginėms 
kraujo jėgoms, pulti bakte
rijas, žudyti jas ir taip su
grąžinti ligoniui sveikatą. 
Nes kuomet antibiotikas 
stabdo žalingųjų bakterijų 
veisimąsi kūne, tai jis duo- 

I da progą kraujui pasiruoš
ti į žūt-būtinę kovą prieš 
nelabąsias bakterijas.

Ypatinga Penicillino 
Savybe

Taip antibiotikas penicil
linas tarnauja žmonėm kai
po talkininkas prieš dau
gybę įvairių liginių bakte
rijų. Bet yra dar viena y- 
patingą penicillino savybė
mis nesusirgdina žmogaus, į 
kurio kraują leidžiamas. 
Daugeliui tūkstančių žmo
nių buvo įšvirkšta penicil
lino, ir dėl to jiem nereikėjo 
sugaišti nė vienos darbo 
dienos. Nuo penicillino į- 
švirkštimo • dauguma žmo
nių nieko blogesnio nejau
čia, kaip tik chirurginės a- 
datos bakstelėjimą.
Skirtumas tarp Sulfa Vais

tų ir Penicillino
Pirm penicillino atradi

mo daugiausiai buvo varto
jami sulfa vaistai. Jie buvo 
duodami žmonėms tūlose Ii- 

nei lyties. Žuvo ir pačių 
katalikų nuo savo sėbrų 
smūgių .

Tos skerdynės tęsėsi per 
3 dienas, nors jau pabūgęs 
karalius draudė su mirties 
grėsmė sauvališkiems žudi
kams veikti.

Skerdynės prasiplėtė po 
visą Franci ją. Skaitoma, 
kad jose žuvo 30,000 žmo
nių.

Katarina de Medici buvo 
sugalvoto ja tų skerdynių. 
Ji buvo giminaitė popie
žiaus Klemento VII. ir re
gentė savo sūnų Charleso 
IX ir Henry’o HI. Ji mirė 
1589, visų padorių francū- 
zų prakeikta.

Tos skerdynės sukėlė 
džiaugsmą Romoj. Saliutus 
šaudė, “Te Deum” giedojo 
ir pagal įsakymą popie
žiaus Gregoriaus XIII, pa
minklinį medalį nuliejo, ir 
į Vatikano sieną meninin
kas Vasari įdirbo paveiks
lą tos šv. Baltramiejaus 
skerdynės.

gose, kad pastiprintų natū- 
rales kūno jėgas kovai prieš 
žalingąsias bakterijas. Sul
fa vaistai dar m dabar nau
dojami kaip įrankiai prieš 
tam tikras ligas.

Esminis skirtumas tarp 
sulfa vaistų ir tokių anti
biotikų, kaip penicillinas ir 
streptomycinas yra tame, 
kad sulfa vaistai yra che
miniai dirbami laboratori-* 
jose bei daryklose, o peni- 
cilliną ir streptomyciną ga
mina mažyčiai augaliniai 
gyviai, mikroorganizmai. 
Taigi antibiotikai galima 
vadinti grynai gamtiniais- 
natūraliais p r o d u ktais. 
Žmogus sudaro tiktai tin
kamas sąlygas, kad tie mik
roorganizmai gausingiau 
veistųsi ir augtų. Šiaip gi 
pati gamta juos augina.

Sulfa vaistai, iš vienos 
pusės, padeda žmogui kovo
ti prieš tūlas bakterines li
gas, bet iš antros pusės, jie 
dažnai blogai ligoniui atsi
liepia kaipo chemikalai; jie 
dalinai apnuodija žmogų 
bent tam tikram laikui. •

Streptomycinas
Kitas antibiotiškas, jau 

gana plačiai žinomas vais
tas yra streptomycin. Šį 
antibiotiką atrado Rutgers 
Universiteto (New Jersey) 
profesor. dr. Selman Waks- 
man.

Streptomyciną Waksma- 
nas pagamino iš tam tikrų 
žemėje esamų bakterijų. 
Streptomycinas veikia prieš 
skirtingų ligų bakterijas, 
kurios nebijo penicillino. 
Bet streptomycinas turi ir 
nuodijančios (toksiškos) 
veikmės. Todėl tiktai spe
cialistai tegali jį tiksliai 
vartoti, kad patarnautų li
goniui, bet nepadarytų jam 
žalos. Šiuo laiku streptomy
cinas naudojamas beveik 
vien tiktai ligoninėse.

Jei ligoniui duodama ga
na daug streptomveino, tai 
žmogus gali gauti galvos 
svaigulį, “spiegimą” - žvan
gėjimą ausyse ir kitus ne
smagumus. O vis dėl to 
streptomycinas labai svar- 

įbi gyduolė tokiose'pavojin
gose bakterinėse ligose, 
kuriose penicillinas nevei
kia. Streptomycinas padeda 
nugalėti kur kas mažesnį 
skaičių ligų, negu penicilli
nas. Todėl streptomycinas 
nevadinamas “stebuklingą
ja” gyduole, kaip kad peni
cillinas.

Apart dviejų minimų an
tibiotikų, ^ra atrasta dar 
bent trylika kitų tos rūšies 
gamtinių gyduolių. Tarp 
šių gyduolių yra bacitracin, 
gautas iš apkrėstos žmo
gaus žaizdos; ir atrodo kei
stas dalykas, kad bacitraci- 
nas gydo žaizdas, nors pats 
iš pūliuojančios žaizdos pa
imtas!

Profesorius Waksmanas 
atrado dar ir kelis kitus 
antibiotiškus vaistus. Vie
ną jų jis pagamino iš tam 
tikros tomeičių veislės, to
dėl ir pavadino jį tomatinu. 
Tomatinas padeda įveikti 
tūlas ligas, kurias sudaro į- 
vairūs parazitiniai grybe
liai (fungai).

Taip mokslas įkinko ge
rąsias bakterijas kovon 
prieš blogąsias ir iš gamtos 
mikroorganizmų i š v y sto 
naujas antibiotiškas gyduo
les, kurioms lemta vaidinti 
vis svarbesnį vaidmenį 
kautynėse prieš ligas. 
_________________ J. C. K.

Pirm., Rugp. 18, 1947
t
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kortelė su “pranašyste”, 
kaip ir ta, kokią jums davė 
čigonka.

O ką gi pranašauja visi* 
tie automatai? Kokius pa
tarimus duoda žiopsotojam 
mechanizuota v a ražnikė? 
Mes surinkome keletą tokių 
kortelių. Štai nekurios jų:

“Jūs žiūrite į gyvenimą 
perdaug rimtai. Nebūkite 
tokiu jausmingu. Mažiau 
mąstykite apie ateitį. Jūs 
gyvensite ilgai.* Užsiimkite 
daugiau sportu ir nesirū
pinkite.” i

“Jūs, gyvensite ilgai. Tu
rėsit daug nesmagumų, bet 
viskas užsibaigs gerai. Bi
jokite juodo žmogaus!”

“Jūs perdaug saumylin- 
gk Jūs nenorite kad kas 
diriguotų, kaip ir ką dary
ti ir trokštate būti valdovu, 
o ne tarnu. Jūs perduag tie
sioginis — tas gali jus pri
vesti prie nemalonumų.”

Ir- vis panašūs įvairumai 
tąja /pačia tema: nesisielo
kite, kentėkite, nebūkite 
griežti, būkite nuolaidūs — 
ir viskas tuomet bus gerai. 
Aišku, ne visi, priima tuos 
patarimus rimtai; daugelis 
skaitydami juokiasi iš jų. 
Tačiaus kokias pasėkas, pa
lieka žmonėse tokie patari
mai, atvirai pasakius, tai 
apgalvotas savotiškas sky- 
mas, dalis bendros ameri
koniškos industrijos.

Taip ir praeina newyor- 
kiškis sekmadienis. Praei
na dar keletas valandų, už
viešpatauja tyla darbininkų 
rajonuose, tik ant kunku
liuojančio Broadway ir 
kvartaluose artistinės bo
hemos, kur iki ryto šviesos 
spindi naktiniuose kliubuo- 
se, žmonės, kuriems nerei
kia keltis šeštą valandą ry
te darban, ištroškusiai ieš
ko vis naujų ir naujų regi
nių. Gi darbo New Yorkas, 
kuris rytoj anksti iš naujo 
eis prie varstotų, prie kon
vejerių, laivostovyklas, į 
karštį, dulkes, nešvarius 
tvankius cehus, jau miega.

* Vertė Dar bintas.

biausia pritraukiančias at
rakcijas šių kombinatų, tai 
visų pirma reikia pasakyti 
ir apie mechanizuotas, au
tomatines varažnikes.

Eilinis amerikietis įgim
tai — lengvabūdiškas žmo
gus, nors gyvena technikos 
pasaulyje. Jis tiki į burtus, 
į pranašystes. Bet taip jau 
priimta- Jungtinėse Valsti
jose: viską mechanizuoti ir 
automatizuoti; atėjo eilė ir 
pranašystėms.

Fabrikantai s u g aivoj o 
šimtus įvairių automatų— 
pranašų. Štai prieš jus me
chanizuota čigonė iš gipso, 
apsikarsčius ir spalvuota 
skarele; kuomet įmeti į dė
žutę penkis centus, — jos 
rankos pradeda judėti, lin
guoti galva, ir iš automato 
iššokšta kortelė, ant kurios 
atspausdinta jos “pranašy
stė.” O čia vėl, sudėtinga 
ir paslaptingoji mašina, 
“žaliasis spindulys.” Penki 
centai skambėdami krinta į 
automatą; mašina sujuda, 
pasigirsta ūžimas, skamba 
varpeliai, sužaibuoja, užsi
dega įvairios šviešos, ir ga
lų gale iškrenta tokia pat

(Pabaiga) .

Automatas, parodantis 
“atominę bomba”, išrodo 
tikrai bauginančiai: Jus nu
veda prie agregato, paaiš' 
kindami: jei jūs padarysite, 
šimtų tūkstančių punktų, 
jūs pasiekėte nepaprastas 
pasekmes; 75 tūkstančius— 
patenkinančias; 50 tūkstan
čių —• prastos; 25 tūkstan
čius — visai prastos. Jau 
toji daugyskaita parodo, 
jog jūs turite reikalų su 
rimtu dalyku. Ir štai įmeta
te savo penkis centus į sky
lutę, per. stiklų pasilenkęs 
pradedate žiūrėti — jums 
rodosi, jog skrendate orlai
viu, apačioje žemė su “kei
stais” objektais: štai dide
lis fabrikas, miestas... jūs 
privalote paspausti ranke
nų tame momente, kuomet 
ant stiklo kryželis supuola 
su centru matomo daikto 
ant žemės. Skaitlius punk- 
tų, kuriuos užrekorduoja 
automatas, priklauso nuo' 
momentalio jūsų reagavi
mo. Prie šio automato nuo
lat prisigrūdę žiopsotojų 
būriai.

Bet jei kalbėti apie la

Washington. — Žemdir
bystės departmentas prane
šė, kad per 12 mėnesių iki 
šių metų liepps 1 d. Jungti
nėse Valstijose buvo surū
kyta 327 bilionai cigare tų. 
Amerikiečiai vidutiniai su
rūkė po 115 pakelių per me
tus.

'Mažosios Lietuvos Buities Romanas
Simonaitytė ===
ta Marksas, kad čia turi būti koks nors 
žmogus, kurio Anskis reikalauja, kuris 
jam svarbesnis ir už kunigą, ir už sa
kramentą, bet kas tai galėtų būti!

— Ar tuomet būtum mirti gatavas?
— vėl klausia senelis Markas.

Anskis pailsęs užmerkė akis, jokio jis 
nebeduoda jau ženklo. Ir nežinia dabar, 
ką pakviesti.

— Kaip išgąstinga, kad mirties valan
doje žmogui atimta kalba, — tyliai kal
ba sau Marksas.

Bet ligonis tai išgirdo. Jis baisiai iš
plečia akis ir žiūri į Marksą,, lyg klaus
damas: ar aš tikrai jau mirsiu?

— Ar Krizui Šimoniui davei žinią, kad 
jo dėdė serga? — po valandėlės kreipėsi 
Marksas į Šimonienę.

— Ką čia duosi, juk juodu vienas kitu 
niekados nesirūpino. Kad Jokūbas mirė, 
Anskis tik per kitus tepatyrė.

— Jokūbas mirė staiga, nė vienam ne
matant. Geriau būtų, draugsesele, kad 
duotum žodį. Pasiųsk ką nors tuqjau su 
vežimu. Gali būti, kad brolio Šimonio ne 
dienos, o jau valandos skaitytos.

Staiga nurimo Anskis, beveik links
mas jis pasidarė. Ir dabar Marksas su
prato, kad visai netikėtai įspėjo jo pa
geidavimą, ir galėjo padėti broliui saky
tojui.

O kol atvyko Krizas Šimonis, laikas 
praleistas maldomis ir giedojimais.

Bet ar tatai ramino, ar tatai palinks
mino Anskį, niekas nežino. Jokio ženklo 
jis nebedavė daugiau, akis užmerkęs, gu
lėjo lyg negyvas. Tik plūstančios *iš akių 
ašaros liudijo, kad Anskis Šimonis dar 
nemiręs ir kenčia ne tiek kūno, kiek sielos 
kančią.

Kieme subildėjo vežimas. Ir pro duris, 
į kurias jau vėl akis buvo įsmeigęs Ans
kis, įžengė Krizas, Jokūbo Šimonio sū
nus.

Skaudus pasimatymas. Susopėjo Kri
zo krūtinė: ar tai Anskis, tas garbinga
sis sakytojas? Koks jis atrodo!

— Dėde, ar tu manęs norėjai, ar tu 
manęs laukei? Štai aš!

Anskis dreba, jis stengiasi, jis kanki
nasi, jis nori pratarti žodį. Bet burna, 
liežuvis vis dar neklauso.

— Rasi tu ir žinai, ką/jis tau sakyti 
nori? Tai palengvink jam jo kančią, — 
paakino Marksas Krizą.

— Nieko aš nežinau. Juk jis man nie
ko blogo nėra padaręs, nebent, kad jis vi
sada šalinosi, mane kur nors pamatęs. 
Bet tai nelaikau jokia nuodėme.

— Rasi jis prieš tavo tėvą, ar tėvas 
prieš jį buvo nusikaltę?

— Nežinau. Tuokart, kai tėviškė nu
degė, Anskis išėjo ir nebegrįžo. Na, ir 
daugiau nieko!

Nutilo Krizas, susimąstė. Taip, jis da
bar vėl atsimena, kad tuokart kaži kas 
jam į ausį pakuždėjo, kad Anskio ran
kos nešvarios, kad jis uždegęs tėviškę. 
Tuojau paklausė tuokart jis tėvą, ką jis 
apie tai manąs. O tėvas ilgai, ilgai tylė
jo akis nudūręs žemyn, pagaliau atsisto
jo, uždėjo Krizui abi rankas ant pečių ir 
tarė:

— Tu esi Šimonis ir mano sūnus, Kri
zai, tai netikėk, ką tau svetimi žmonės 
apie Šimonį kalba!

O tada jis išėjo ir vaikščiojo po laukus 
ir kiemą labai nuliūdęs ir susimąstęs, su 
savimi šnekėdamas. Kada jis sugrįžo, —- 
pastebėjo Krizas, kad raukšlės tėvo veide 
daug gilesnės pasidariusios. Bet akys jo 
buvo tokios skaisčios, lyg ką nežemiško 
jis būtų išvydęs.

Krizas klausė .savo tėvo — netikėjo, ką 
žmonės buvo bepradedą skelbčioti.' O kal
bos tūojau nutilo. Matyt, kad. buvo ne
tiesa.

Anskis sekiojo akimis Krizą .. ’. pilnas 
baimės, pilnas kaži kokio išgąsčio. Ir tai 
buvo matyti iš jo ^eido. Pagaliau nutvė
rė Krizas Anskio ranką:

— Dėde Anski, jeigu būčiau kaip nors 
nežinodamas tave įpykinus ar užgavęs, 
dovanok. O jeigu mano tėvas, tai ir 
jam ...

Bet Anskis paskutine savo jėga pri
traukė Krizą prie savęs, ir dar daugiau 
iškrypo jo veidas. Aiškiai matyti, kad no
ri kažką pasakyti, kad turi kažką pasa
kyti. Būtinai! Bet liežuvis ir lūpos neju
da. Ne, čia jau kitas dalykas! Visi mato, 
kad Anskį sąžinė spaudžia.

(Bus daugiau)

Rašo Ieva
, (Tąsa)

Kas tavo gyvastis? Puta, 
Sniegs, vaškas, dums, šešėlis; 
Žolė pavystanti, rasa ...

Tikrai širdis ką nors nujaučia, dabar 
jau tik greičiau namo. Ir tekina parbėgo 
Šimonienė.

Ne, tikrai Anskio dar nėra lauke. Įsi
skubino Marė į tą stubą, kur Anskio lo
va. Taip, jis dar lovoj ir gyvas! Tyliai 
norėjo ji jau grįžti, bet kaži kas širdy 
ėmė kalbėti, kad tik eitų artyn, ir neno- 
roms ji prižengė prie lovos ir lyg be žado 
paliko ji čia.

Anskio veidas baisiai iškraipytas. Iš 
akių tvinsta ašaros, tvinsta be galo. Vi
sas priegalvis lyg iš vandens ištrauktas. 
Dešinė ranka guli bejėgiai ant krūtinės, 
tik su kairiąja jis duoda kaži kokį ženk
lą, v

— Anski! — Ne, ne iš meilės, kuri pra
žydi jaunystes pavasarį, bet iš nepasa
komo gailesčio suvaržytos Marės krūti
nės išsiveržė raudulingas šauksmas.

— Anski, kas su tavim?
Bet Anskis jau nebe savo liežuvio po

nas. Liežuvis nebeklauso jo. Jis guli bur
noj sunkus, lyg akmuo, nepajudinamas. 
Tik ašaros teka Anskiui per veidus be pa
liovos.

— Anski ,nors vieną žodį pratark,'nors 
vieną žodelį! — kankina Šimonienė save 
ir* ligonį.

Bet Anskis negali.
Ir Marei Šimonienei per baisus šito be

jėgio, mirčiai pavesto žmogaus, vaizdas. 
Ji susmuka ties lova į kelius ir įsikniau
bia į Anskio patalus. Ji pravirko skaus
mingai, pravirko dėl žmogaus, kurį ji 
kadaise taip labai mylėjo. Ir jisai, tasai 
dailusis, visų, ypač moterų, taip labai 
gerbiamas Anskis Šimonis, dievo pašauk
tas sakytojas, šiandien to paties dievo 
taip žiauriai nubaustas, taip bejėgiai 
parblokštas! Tasai, kuris savo galingu 
balsu šimtų šimtus pravirkdė, bet patsai 
dar niekados nebuvo ašaros išliejęs, — 
tas pats žmogus šiandien toks silpnas, 
kad jis verkia, verkia didžiausiame nu
siminime. Tur būt, prisiminė jam tie 
žodžiai, kuriuos jis kitiems gana dažnai 
kartodavo: šiandien raudons, rytoj la- 
vons...

Ir susyk užmiršta visa Anskio padary
ta Marei skriauda. Nebe piktumas, o tik 
susimilimas ir gailestis beranda Marės 
širdy vietos.

Sveikąja ranka stengiasi Anskis pa
siekti verkiančią savo žmoną. Matyt, jis 

’nori ją raminti, glostyti, bet ji jam per 
toli.

Bet ne amžius verksi, sveikas būdamas 
nemirsi.su mirštančiu. Susiprato Šimo
nienė, kad reikia dėl ligonio kas nors da
ryti.

— Ar kunigo norėsi, Anski? — nusi
šluosčiusi ašaras ir pasilenkusi prie ligo
nio, paklausė.

Anskis duoda ženklą, bet ką tai reiš
kia, Marė nesupranta, žodžio jis ištarti 
negali, ne su galva ženklą duoti jis ne-

— Ar brolį Marksų pavadinti? x 
Atrodo, lyg kad Apskis pritartų. 
Atsiskubino sakytojas Marksas lanky

ti brolį Šimonį. Nors ir ruduo, nors ir pil
nos rankos darbo, tačiau atėjo ir vienas 
kitas iš kaimynų smalsumo ir užjauti
mo verčiami, o kitas net kaži kokio paten
kinimo: ar aš nesakiau, kad Šimonis gaus 
galų su išgųsčiu?

Bet Anskis Šimonis laukia dar kaži k,o. 
Jis vis žiūri j duris ir duoda vis tų patį 
ženklų. Tik niekas jo negali atspėti.

Prie lovos atsisėdo sakytojas Marksas 
ir nori raminti ligonį. Lyg balzamas pa
skamba žodžiai iš sakytojo burnos ...

Bet... Ne, ne, ne to nori Anskis. Nė
maž nepralinksmėja jo veidas. Priešin
gai: pilnas išgąsčio, pilnas didžiausios 
kaži kokios baimės žvilgis nukreiptas į 
duris.

— Ar susitaikei su dievu ir artimu? 
paklausė brolis Marksas.

Rodos, ne.
— Ar turi kieno atsiprašyti? — Mark

sas žino, kad mirties* akivaizdoje tatai 
svarbiausia. O Anskis Šimonis, nors ir 
sakytojas, bet ką gali žinoti. .. Rasi ir 
labai kankina jį sųžinė.

Bet žvilgiu ir rankos mostegavimu 
Anskis nieko negali pasakyti, jo niekas 
nesupranta. Pagaliau jau lyg ir supran-
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IŠILGAI KANADA
po dvidešimties metų, nu

sitariau vėl aplankyti tas vie
tas vakarinėje Kanadoje, kur 
teko gyventi, dirbti ar bent 
pervažiuoti. Montreale susto
jau trumpam laikui, bet ap
lankiau bent keletą pažįstamų, 
draugų. Iš pasikalbėjimo pa
tyriau, kad montrealiečiai lie
tuviai ekonominiai prasisiekę 
gerokai: sakoma,' kad veik 
kas 3-čias turi . automobilius. 
Yra įėjusių ų įvairius biznius, 
tik bizniai, mano supratimu, 
be įgalo išk4ę, pav.: net už bi- 
lijardines (pool room) moka
ma iki 12 tūkst.. dol. be pa
talpos (patalpos renduoja- 
mos). Veikimas lietuviuose, 
tai vis ta kova prieš ir už tuos 
išbėgėlius Vokietijoj ir kitur.

Nuo Montreal iki Winnipe
go, centro Kanados, ima lai
ko pervažiuoti traukiniu virš 
pusantros paros. Vasaros lai
ku, tai, rodos gražios apylin
kės, tik tuščios. Vandenų, eže
rų ežerėlių abiem pusėm ge
ležinkelio — tūkstančiai. Ap
link juos ir net juose dįdes-% 
niuose, lankiausiai akmens sa
los, apaugę lapuotais me
džiais. Pakraščiai tų ramių 
ežerų užvirtę visokio dydžio 
medžiais. Vietomis, tarpe tų 
ežerų sąsmaukose žmogaus 
padirbti tiltai, o vietomis, tai 
tiesiog gamtos “pabudavotį” 
tiltai iš sugriuvusių medžių. O 
aplinkui tų vandenų aukšti- 
plokšti kalnai, apaugę mažais 
lapuočiais, vietomis kyšo pli
ki akmens šonai, apsisamano- 
ję; ir taip tęsiasi bent keletą 
valandų bevažiuojant trauki
niu. Bevažiuojant ki Winnipe
go daug ką galima iš maty
tų vaizdų aprašyti, bet tik kai 
kuriuos pastebėsiu.

Svarbiausia, tai didelė “pūs- 
čia” — tundra, bet matėsi ir 
tokių vietų, kur žmogui nebū
tų prasmės įsikurti — toli nuo 
miesto, kokiame kalno pašlai
tėje, tai naujakuriai gyvena 
palapinėse ir statosi lietūviš- 
ko “stiliaus” grįčias: iš rąstų. 
Matėsi ir “išnykusių” kaimų, 
tai vis buvę seniai medžio ap
dirbimo centrai, bet dabar iš- 
'kirsta toje apylinkėje ir ta 
įmonė-klajoklė persikėlusi gi
lyn į miškus. Matėsi ir mo
kyklų ant ratų (Schools on 
Wheels), matyt, dėl patogumo 
vaikams. Daugiausia kelio ge
ležiniai bėgiai-rėlės vienos po
ros, taigi-traukinys žviegia 
tankiai, , kad nesusidūrus su 
kitu# prasilenkia tik didesnė
je stotyse.

Apie patį Winnipeg^—pla
čios lygūmoj, kiek tik akia už
matai. Fąrmos, rodos, būtų 
gražios, bet šiemet perdaug 
lietaus, tai dirvožemis “pa
žliugęs,” drenažas retai kur

vedamas. Winnipeg© miestas 
gerokai padidėjęs ir dabar 
statyba labai intensyviai veda
ma. Valdžia garantuoja staty
tojui išlaidas iki 6 tūkstančių 
dol. už 4 kambarių stuba. Stu- 
bos statomos griežtai meniš
kos architektūros planu ir mo- 
derniškumu.

Tarpe Winnipego lietuvių 
veikimo pavyzdingas sutiki
mas; didžiuma laisviečių, bet 
ir jų “priešai” prisitaiko ir 
kartu dirba. Jie darbo turi. 
Dabar pasiryžę padidint salę 
ir, atrodo, pabudavos dar šie
met, nes planas jau padary
tas ir miesto valdžios priimtas. 
Vėliau dar parašysiu, nes ry
toj išskrįsiu TCA lėktuvu j Ed
monton, miestą, Albertos pro
vincijoj ir iš ten turėsiu dar 
pusdienį pavažiuoti traukiniu 
i Elk Point, kur gyvena mano 
sesuo su šeima, ant farmų.

J. Lazauskas.

San Francisco, Calif
AFL ir CIO Protestuoja

Miesto majoras Roger D. 
Lapman atsisakė paskirti uni- 
įistą į miesto ei vi lies tarnystės 
komisiją ir tuomi išprovokavo 
aštrių protestų, kaip iš AFL, 
taip ir CIO.

Majoras Lapman, buvęs 
American - Hawaiian Steam
ship /.Co. viršyla, į San Fran
cisco Darbo Tarybos protestą 
atsakė, kad unij'stui būtų la
bai keblu ir veik negalima 
veikti miesto gerovei; jis pir
miausiai rūpintųsi unijos ge
rove.

San Francisco CIO Taryba 
tokį pasiteisinimą aiškina, kai
po “begėdišką parsidavimą 
didžiojo biznio interesams.”

AFL ir CIO unijos vienin
gai pareiškė, kad “vienas at
stovas, kuris išreikštų darbi
ninkų mąštymą, turėtų būti 
paskirtas prie komisijos, kuri 
svarstys algąs, valandas ir 
darbo sąlygas.”

Mūsų miesto majoras tikrai 
parodė, kuriai pusei jis dau
giau pritaria ir kuriai daugiau 
yra pasirengęs tarnauti tokiu 
atsisakomu ' paskirti bent vie
ną darbo atstovą į miesto ci- 
vilės tarnystės komisiją.

Vietinis.

TĘSIASI TARPSAVINĖS 
INDUSŲ-MAHOMETO- 
NŲ SKERDYNĖS

Lahore, Indija. — Vėl šėlo 
skerdynės tarp indusų ir 
mahometonų. Per dieną bu
vo užmušta 153 žmonės iš 
abiejų pusių ir sužeista 
bent 13& <• • . * -. • •

Batavia, Java. — Nežiū
rint paskelbtų paliąubų, 
Rolandai tęsia karų prieš 
Indonezijos respublikų.

Svarbus Pranešimas ;
Visiems gerąi žinomas fil-; 

mininkas Jurgis Klimas, pa-! 
; simojo didelio masto darbą! 
ir prašo visų mūsų organi-; 
zacijų su juom kooperuoti. ;

Jis turi filmą, kurią par-; 
vežė Antanas Bimba iš Lie-! 
tuvos, sakosi, kad dar dau-! 
gelyje kolonijų nebuvo ro-! 
dyta ir yra svarbu, kad ją; 
matytų. į

Antra filmą, .tai pirmuti-; 
nė lietuvių kalboje filmą,; 
labai graži, spalvota filmą,! 
užsivadina KUPROTAS; 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy-: 
venimo, muzikalė komedi- 
ja. ;

Trečia filmą, tai iš Lietu-' 
vių Meno ir Kultūros Festi
valio, įvykusio Chicagoje, 
pereitą rudenį.

Yra prašoma, kad kurio
se kolonijose jau buvo ro
dyta filmos iš Lietuvos ir 
Kuprotas Oželis, vis vien 
nepasitraukti iš šio darbo, 
nes bus parodytos ir kitos 
interesingos ir/svarbios fil
mos, ir tuomet bus galima 
sudaryti tą tinklą, su kurio 
pagalba bus galima pereiti 
visas lietuvių kolonijas. 

f

Todėl, draugai, rugpjūčio 
mėnesio susirinkimuose ap
tarkite ir man tuoj praneš
kite, apie kurį Jlaiką jums 
bus patogiau suruošti tin
kamą vakarą. Kaip tik pik
nikai pasibaigs, šis darbas 
turėtų prasidėti. Tad, drau
gai, praneškite, kada dar
bas bus galima pradėti.

Rašykite į GEO. KLIMAS 
(filmininkas kalbančių fil
mų, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BROOKLYN 15, N. Y.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS ■

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

A

—-------------------------------------------------------- * ----------------- ' ' ■ ,7. ■ ■ '

4 pusi., Laisvę (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Rugp. 18, 1947

nemirsi.su


LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, »Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7023 Fort Hamilton P’kway, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRED MEYER

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2374 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 c‘< 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
137 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to .be consumed off the 
premises.

LOUIS WEITZ

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1949 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. RENKEN (T)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE is hereby given that License No. 
C 410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed off the 
premises.

MAX SHOENFELD
(D-B-A Shoenfeld Beverage Co.)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CATHERINE ZWIEBACK

NOTICE is hereby given that license No. 
EB 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916 — 18th Avenue, .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING ISGUR & DAVID HACKED

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB KUTIS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1923 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
105 Albany Avenue, Bor>*»i;h of Bro?kivn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA MOGELEFSKY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7486 has been, issued -o the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LAIKtN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13089 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1041 Fulton Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ENNIS WATSON

NOTICE iA hereby given that License No. 
GB 12979 has been issued to the uiule.’Signpd 
to sell beer at retail under Section 10? of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to .be consumed off the 
premises.

SOL WILIICK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7273 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE GOLDBAL’M

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7477 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^iw at 
1062 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE DI GIACOMO (R)

i

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1823 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 East New York Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH DAMATO

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
272 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LSAK TENENBAUM
•- ... » ..... , —-4. ■ —

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 517 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10/ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DELMORME. INC. , (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 584 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 New Lots Ave., . Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE ABRAVANEL (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic /Beverage Control Law at 
443 Hegeman Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

LEON KATZENSTEIN (R)

NOTICE is hereby given that' License No. 
GB 2608 has been issued to the’ undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control T>aw at 
792 Belmont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE FORMAN (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2112 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section >07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
63 Franklin Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY JARKOWSKI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12p93 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 137 c.f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
835 Franklin Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC GEISLER & ALEX GEISLER 
(Giant Spot Food Center)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I<aw at 
1290 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN GOGLIOSTRO /

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1711 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alconolic Beverage Control La'.- at 
198 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS PIZZO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8944 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section U>7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Sheepshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

S. MOYLAN INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7134 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I<aw ut 

/95 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NORMAN STROBEL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2052 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ietail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
617 Gates Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUTHER STEPHENS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2289 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH STEBELSK1

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1868 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL KOWALUK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1925 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1615 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEANNE MULLER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1733 has been issued to ibo undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Harrison Avenue, Bo.-ough of Bro< klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS MESSINA

NOTICE ip hereby given that License No. 
GB 2482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 — 9th Street, Boriugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER CONICi.IO

NOTICE it hereby given that License No. 
GB 13090 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 — Avenue U. Borough of Brtokl.tn, 

•County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TONY MONDO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12967 has been issued to tne undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
238 Lewis Avenue, Boroiurli of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tile 
premises.

GEORGE KEARSE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10" of 
the Alcoholic Beverage Control I<aw at 
796 Greene Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MYRTLE CURLEY

NOTICE it hereby given that License No. 
GB 12939 has been issued to th.: undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Waverly Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed otf the 
premises.

PATRICK A. FITZGERALD

NOTICE is hereby given that License No. 
C 64 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Cont.-ol Law nt 
1156 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REMSEN BEVERAGE CO.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7770 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 ut 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheępshead Bay Rd., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consul a e-l off the 
premises.

JOHN J. DURKIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7213 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
5721 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ’off the 
premises. r

MARTIN COSETELLO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13153 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1123 Washington Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consume! off the 
premises.

DAVID LEOPOLD & HERB MILLER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12795 hhs been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section >07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
377 South 2nd Street, Boropgh of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEONA GOLDSTEIN
(Lee's Grocery Store)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1403 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEROME CALANDR1NO

NOTICE is hereby'' given that License No. 
GB 13094 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1607 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB NORTMAN
(J. Nort)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2349 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 oi 

‘the Alcoholic Beverage Control Law at 
1523 — Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume*! off the 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2365 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13165 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
857 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ccusutied off the 
premises.

JOSEPH MARTINO lT)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1488 has been issued to tho undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2202 — , Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID FRIEDMUTTER &
MURRAY LEFKOWITZ (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12904 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail undec Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5116 — 12th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SHERRY ELI-ISON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11909 has been issued to the undersigned 
to sell berr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Broome Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIZAMOWLEM CYBULSKA & 
JULIAN MARYMONT

NOTICE is hereby given that License No. 
E 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house 
Under Section J 07 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ARNOLD HOFFER
204 Monroe St.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1267 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2302 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bę consumed off the 
premises.

CHARLES J. JAFFE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic uBeverage Control Law at 
6806 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off . the 
premises.

WILLIAM DREYER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2099 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholjc Beverage Control Law at 
4402 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CONTOS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off, the 
premises.

WILLIAM SAMUELS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1393 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 oi 
the Alcoholic Beverage Control J-aw at 
2229 — 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARI,ES & HARRY SHAPIRO

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

'premises.
VINCENT PASTORE

, (Frank's)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law • at 
1416 — Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County' of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEM DELICATESSEN INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 586 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
263 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
MORRIS KORMEL & WILLIAM RUDOLF

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 248 has been issued to the under signed 
to sell beer at retail under Section 167 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7(j5 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHNEIDER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 714 has been issued to the undcrrr.gned 
to sell beer at retail and :r Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
755 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to |>e consumed on the 
premises.

FRANK J. DOMBROWSKI 
MEMORIAL ASS’N.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

Svarbus A. L. Moterų Kliubo su
sirinkimas įvyks ketvirtadieni, rug_ 
pjūčio-Aug. 21 d., 7. vai. vakare, 
Maniuško svetainėj, ant 79th St., 
tarpe Korman ir Bellevue. Apart 
kitų kliubo reikalų, yra du svar
būs reikalai, kuriuos šiame mitin
ge turime atlikti: 1—turėsime pa
sirinkti svetainę žiemai, 2—pikni
kui darbininkus išdinkti, kuris 
įvyks rugsėjo (Sept.i) 7, pas Rubus, 
ir laiko jau nedaug. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti ir naujų at
sivesti. Valdyba (191-2)

BAYONNE, N. J.
LLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 19 d., 7:30 vai .vakare. Adre
sas—2 West 22nd St. Būtinai visi 
nariai dalyvaukite, nes yra svarbių 
reikalų aptarti.

P. Janiūnas, sekr. (190-191)

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau merginos arba moters, 

kuri norėtų išvažiuoti kitur apsigy
venti. Amžiaus 35 iki 50 metų, 
svorio 100 iki 150 svarų. Rašant 
ir paveikslą prisiųskit. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

GEORGE
11059 Dodge Rd. 2, Van Dyke, Mich.

191-3)

PHILADELPHIJOS IR APYLINKĖS

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

— RENGIA —

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS
SEKMADIENI /

Rugpjūčio - August 31
ANT RYTOJAUS LABOR DAY ŠVENTE

Tai bus masinis sąskridis iš labai plačios apylinkės. Dalyvaus Brooklynas, 
Baltimore ir daugelis iš Pennsylvanijos angliakasyklų miestų.

Didelė Salė Šokiams ir Gera Orkestrą 

Bus Gerų Valgių ir Visokių Gėrimų

Iš BROOKLYNO BUŠAI EIS Į ŠĮ PIKNIKĄ
KELIONĖ $3.00 ROUND TRIP

Iš Central Brooklyno
Nuo Leitos Įstaigos

56 Hudson Ave., 8:30 v. ryto

Iš Williamsburgho
Nuo Laisvės salės

419 Lorimer St., 9-tą v. ryto

Brooklyniečiai, kurie norite busais važiuoti Į šį pikniką, malonėkite tuojau užsisa
kyti. vietas, bei įsigyti busų bilietus.

Jersey Ūkininkai Aparė Savo Daržoves
Net skaudu ir pikta darosi, 

kada skaitai žinią, jog New 
Jersey valstijos ūkininkai su 
žeme aparė pusę savo salotų, 
veik visus jau paaugusius 
burokus, ir daug kitų daržovių. 
Tomatės ^iemet pačios genda 
dėlei nepatogaus oro. Ogi ne
seniai pati valdžia apipirko to
nus bulvių, apipylė aliejum ir 
uždegė. O mes, nuėję į krau
tuvę, už dolerį šiandien jau nei 
vienam valgiui negalime gana 
nusipirkti.

Kodėl ūkininkai, įdėję tiek 
darbo sėdami ir sodindami dar
žoves, jas aparė? Ogi todėl, 
kad jiems neužsimoka daugiau 
prie jų dirbti, nes permažai už
jas gauna.

Kada New Yorke už tomates 
pirkėjai moka po 20 centų už 
svarą, ūkininkai gauna už sva
rą tik tarp 3 ir 6 centų.

Agurkai krautuvėse (New 
Yorke) parsiduoda nuo 10 iki 
17 centų už svarą, o New Jer
sey valstijčs ūkininkai, abelnai
paėmus, gauna tik apie 1V» c. 
už svarą. Praėjusius metus už 
agurkus gaudavo po $2.50 ir 
$3.50 už bušelį, arba apie 5 c. 
už svarą* ir krautuvėse jie par- 
siduodavo nuo 8 iki 15 c.

Burokai parsiduoda nuo 6 iki 
10 centų už svarą krautuvėse, 
ogi ūkininkai, nenorėdami veik 
dykai juos parduoti, aparė vi
sus burokėlius.

Ūkininkai aparė pusę salotų, 
nes gauna tik 50 centų už 24 
galvas. Normaliai jie gauda
vo po $1.50. New Yorko šei
mininkės kelios savaitės atgal 
mokėjo nuo 12 iki 18 centų už 
galvą, kas pareina apie $3.60 
už baksą (24 galvas). Dabar 
salotos parsiduoda po 17 ir iki 
25 centų už galvą.

Tuom pačių sykiu ūkininkų

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAUŲEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
! X

Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

40 MŪRININKŲ
REIKIA TUOJAU — 

9 MĖNESIŲ DARBAS 
PRIE BUDlNKŲ FABRIKAM 

SPRINGFIELD, MASS.
IŠ VIDAUS DARBAS ŽIEMOS 

MĖNESIAIS
$2.10,1 VALANDĄ— 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
KREIPKITĖS

Ley Construction Co.
, SPRINGFIELD, MASS.

(191)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERIS—MOTINIŠKA
Kuri įvertintų gerus Aamus. Prižiūrėjimui 
dviejų vaikų ir atlikimui lengvo narni) darbo.

TELEFONUOKITE MRS. WESTERMAN, 
GREAT NECK 1161

(194)

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ 

ATKARPŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOEKUM ST., BROOKLYN.
(196)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Blouses 

Dirbti Ant Paprastos Mašinos
Nuolatinis Darbas. Gera Alga

VICTORY BLOUSE CO.
363 E. 155th St., Bronx, N. Y.

(192)

Keturios gėlininkystės drau
gijos suruošė gladiolų parodą 
Lenox Hill ligoninės auditori
joje, tos ligoninės paramai. Iš
statė desėtkus skirtingų rūšių, 
spalvų ir kombinuočių.

išlaidos visos padidėjo. Trą
ša pabrango ir jiems jau už 
darbą visai nieko nelieka.

ŪKININKAI PYKSTA, 
ORGANIZUOJASI

Toki apadėtis privedė ūkinin
kus prie nekantrumo. Apie 
150 South Jersey daržovių au
gintojų susirinko į svetainę ir 
pradėjo diskusuoti to visko 
priežastį. Jų kantrybė išsisėmė 
ir jie pradėjo organizuotis. At
gijo pas-ūkininkus 1934-35 me
tų kovingumas.

Visapusiškai dalykus apsvars
tę, ūkininkai pradėjo įmatyti, 
kodėl miesto darbininkai >yra 
priversti reikalauti didesnių al
gų. Jie pradėjo suprasti, kad 
reikia imti iš darbininkų pa
vyzdį ir . organizuotis. New 
Jersey Farmers Union atstovai 
nespėjo rašyti daržovių augin
tojus į uniją (National Farm
ers Union). Nekūrie žiūrėjo 
į tai pesimistiškai, sakydami, 
kad vistiek greitų pasekmių iš
to nebus. Jaunas ūkininkas
Louis Merlie ant to pareiškė:

“Gali imti penkis metus. O 
gal ir 25 metus. Bet mano vai-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- , 
lūs ir krajavus J 

[sudarau su ame-ffi 
rikoniškais. Rei-' 
kalu! esant irį

• padidinu toki o 
[ dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
; įvairiom spalvom. 
[ Kampas Broadway irKampas Broadway ir Stono Avė. 

prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 6-6191

kai nekęs to visko, ką mes ken
čiame, jeigu aš dabar padėsiu 
organizuotis.”

Mrs. Jeannette Turner iš 
New York City Consumers 
Council (pirkėjų taryba) nu
rodė, kiek miesto gyventojai 
moka už produktus ir parodė tą 
didelį skirtumą tarp jų gauto 
užmokesčio ir miesto kainų.

Ūkininkai priėmė rezoliuciją, 
reikalaujant, kad valdžia baus
tų didžiuosius trustus, kurie 
konspiruoja, kad dar daugiau 
pelnyti kuo mažiausiai mokant 
už daržoves. Jie taipgi žada 
kreiptis į pirkėjus ir abelnai 
darbo žmones, kad kartu kovotų 
prieš maisto monopolius.

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

!

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

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS
IR, ALUS

Kanados
A. J.

Lenox Hill ligoninės nau
dai buvusioje gladiolų paro
doje buvusi išstatyta naujai iš
auklėta šviesiai rausvų gladio
lų 'rūšis pavadinta aktorės 
Helen Hayes vardu.

Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikia! įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LITUANICA SQUARE
f

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLVNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961J8
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Paštininkai Pirmieji 
Pradeda Savanorišką 
Kraujo Fondą

Raudonojo Kryžiaus stei
giamas miestavoms ligoninius 
bendras kraujo fondas gavo 
šiltą atsiliepimą iš paštininkų. 
Centralinio pašto ir Flatbush 
stoties darbininkai užsiregis
travo ir davė ištirtix savo 
kraują. Seks kiti skyriai.

Jau esame minėję, bet ne
kenks priminti, koks tas pla
nas.

Raudonasis Kryžius užves 
kraujo banką, iš kurio bus 
duodama kraujo miesto ligo
ninėms. Gi visi kraujo davė
jai bus to fondo pašalpga- 
viais, kaip kad būna įsirašiu
sieji į pašalpinę gauti pinigi
nės pašalpos. Skirtumą bus 
ta, kad kraujo davėjas turės 
teisę gauti kraujo ne tik sau, 
bet ir savo šeimai atsitikime 
tokios ligos, kurioje kraujo 
davimas gelbsti.

Reiškia, bus bendras savi
šalpos fondas, į kurį visi galin
tieji ir savanoriškai sutinkan
tieji duos kraujo, o iš fondo 
gaus tie, kuriems bus reikalas.

Raudonasis Kryžius kol kas 
kraujo neima. Paima tik tiek, 
kad nustatyti jo rūšį, užregis
truoti. Ka(U registrantų bus 
jau pakankamai, pradės ir 
kraujo priėmimą, bet niekuo
met neims į rezervą daugiau, 
negu galima suvartoti artimo
je ateityje, kraujo nesugadi
nus. Reiškia, nebus laistomas 
už dyką. Ir iš davėjų nebus 
per tankiai imama.

Dabartinėje padėtyje, ma- 
žesnėsės ligoninės, neturinčios 
pakankamai išteklių, neturi 
savų kraujo bankų. Esant rei
kalui, šaukia ligonies gimi
nes, draugus. Tų nesant, kar
tais perka kraujo iš turinčiųjų 
jį parduoti, bet jeigu ligonis 
neturi pinigų, neturi iš ko 
pirkti, jis turi tenkintis trum
piau gyvenęs.

Didžiosios ligoninės turi 
kraujo bankus. Jos iš galinčių 
duoti kraujo perka puskvortę 
už penkinę, o parduoda ligo
niams už įvairias sumas — 
huo $25 iki $50, o kai kur, 
sakoma, net už daugiau.

Visuomeniškai vedamas, pa-’ 
laikomas ir kontroliuojamas 
kraujo bankas daug kam pra
ilgins gyvenimą ir pastos ke
lią iš kraujo pelnikavimui.

—Moterys visuomet turi 
paskutinį žodį, — skundėsi 
“vyrai,” 4 iki 13 metų am
žiaus, kada Anne Marie Duf
fy, 12 metų, įsikalbėjo į vienų 
berniukų grupę, Policijos At
letiškos Lygos išvežamą žu
vauti. Buvo sakyta, kad ta 
ekskursija tik berniukams, bet 
ji prisistatė ir laimėjo.

Susižeidė M. Stakovas.
/

LDS 1-mos kuopos narys M. 
Stakovas susižeidė kairiąją ran
ką. Nelaimė < įvyko namie, be
dirbant skiepe. Menama, kad 
jam teks pasirgti keletas savai
čių ; turės nutraukti X-spindu- 
lių nuotrauką ir gydytis.

Linkime jam greit pasveikti.

Paštas Praneša
Brooklyno pašto viršininkas 

Edward J. Quigley praneša 
Laisvei, jog jau galima siųsti 
Čechoslovakijoje esantiems ka
ro kaliniams paprasti (neregis
truoti ir neapdrausti) punde
liai, jeigu jų vertė neviršija 
$25. Blankas ir daugiau infor
macijų suteiks pašte.

Lauktas Pagerinimas
Miestas savo važiuotos lini

jose įdeda naujus linijų planus.
Jau keli metai, kai miestas 

buvo savininku subway ir elev
ated linijų, bet stotyse nebuvo 
jokių planų. O vagonuose te
bebuvo užsilikę senieji braiži
niai nuo trijų skirtingų kom
panijų, tik su jos pačios keliais 
pažymėtais plane. Į tuos pla
nus pažiūrėjęs pasijausdavai 
taip, kaip būtų galėjęs pasi
jausti žmogus tais laikais, ka
da žmonės tebeskaitė žemę 
plokščia — priėjai kraštą ir 
nuplumpsėjai “skradžiai že
mę.” Užsibaigė tos kompani
jos biznio sfera, tau toliau ke
lio neberodo, nors žinai, kad ir 
toliau dar yra ilga ir plati dalis 
miesto.

Mat, juo daugiau keleiviai 
klaidžios, tuo* daugiau nikelių 
be reikalo išmokės.

Dabar, naujasis valdovas, 
New Yorko Miestas, taipgi no
ri daugiau nikelių, užsispyru
siai siūlo net fėrą kelti. Ta
čiau miestui jo paties gyvento
jai visgi savi vaikai, jų sueik- 
votas laikas — miestui nuosto
lis. Taigi, stotyse įdėjo Visų 
trijų linijų bendrą kelrodį.

Naujuosiuose, bendruose kel
rodžiuose BMT linijos pažymė
tos geltonai, IND — raudonai, 
IRT — mėlynai. Jie išdėti 
(arba ne už ilgo bus išdėti) vi
sose stotyse, su dideliu raudona 
rodykle pažymėjimu tos stoties, 
kurioje tas kelrodis padėtas, 
pasakant “You Are Here” 
(randiesi čia).

Ant kelrodžių taipgi pažymė
tos svarbiausios gelžkelių ir lėk
tuvų stotys, parkai, ligoninės ir 
daug kitų visuomenei svarbių 
vietų. Padengia visas 250 my
lių kelio, 3,500 stočių.

Du Baldwin, L. L, berniu
kai įsitaisė “stubą” medyje, 
20 pėdų aukštumoje, kad iš
vengti kaitros, bet nukrito su 
visu pastatu ir atsidūrė ligo-

I ninėje. į

Joan Hyldoft, ledu čiuožinėjimo čampionė, o taip 
pat ir grožės kontesto laimėtoja, yra viena iš daugelio 
gražiųjų, pažymių naująjame Sonja Henie - Arthur M. 
Wirtz muzikališkame spektaklyje “Icetime of 1948.” 
Dabar vaidinamas Center Teatre, Rockefeller Center, 
New Yorke. Kainos populiarės.

Girdėjot Lietuvių Laisvės Radiją?
(Tąsa iš penktadienio laidos)

Visiems įdomus pranešimas, 
kad sekamą sekmadienį, rug
pjūčio mėn. 17 d. Lindeho 
Laisvės parke įvyks Lietuvių 
Laisvės Radijo Klubo ir LLD 
2-ros apskrities piknikas. Bus 
kas tokio nepaprasto. Visa 
programa bus vedama, kaip 
ir iš radijo stoties. Gėrėsimės 
jaunučio magnetizmo balsais 
— mūsų mėgiamųjų daininin
kių Violos čypaitės, Almos 
Kasmočiūtės, Lelijos Bastytos 
ir Aido Vyrų Kvarteto — A. 
Naviko, A. Purvėno, A. Ve
ličkos ir P. Grabausko. Eko
nomijos, politikos ir sveikatos 
pranešimai dapildys margą 
programą. Visi pasimatysime 
šiame įdomiame sambūryje.

Šiuo kartu nebeliko vietos 
žinioms iš Lietuvos ir šios ša
lies. Tas trumpučiukas pusva- 
landėlis, kaip matai, ir pra
bėga. Reikia pasirūpinti, kad 
galėtume išlaikyti ilgėlesnę 
radijo programą. Visa tai pri
klausys nuo mūsų visų gero 
noro ir pastangų.

Nuaidėjo “Ant kalno kark
lai siūbavo” jaudinanti choro 
balsai ir uždarė programą — 
jaukiai ir pritinkamai.

Palyginimo dėliai, jau ne
be pirmą kartą išklausiau iš 
tos pačios WBYN stoties, 
1430 klc., pažangiųjų karpa
to-rusų, lenkų ir ukrainų pro
gramas. Iš tikro, miela ii* nau
dinga pasiklausyti. Pusė po 8 
ryto eina karpato-rusų pro
grama. Ištisai visą programą 
veda Nikolai Cišlia. Jo balsas 
skamba tokiu šiltu nuoširdu
mu. Jautriai, įtikinančiai ati
dengia jis ano purvino bailio 
išdaviko Kravčenkos darbe
lius, kaip jis šuniškai pasitar
nauja didžiojo biznio tūzams 
savo niekšiškais išmislais prieš 
savo Tarybų tėviškę, kaip jis 
padeda pūsti vis tą patį ato
miniai dolerinių imperialistų 
burbulą. . . Už pinigą pažan
gos priešai bet kada susiran
da sau klastingų pasturlakų ir 
judošių.

Protarpiais maloniai pro
gramą pamargina rūpestingai 
parinkta plokšteliu muzika. 
Dainos vis tdkios širdį virbi- 
nančios raudonosios armijos 
dainos. Jos alsuoja tokia dva
sios stiprybės jėga, kad tau 
savaime krustelia aukštyn lū
pų kampai. Kitos — liaudies 
dainos, tokios jaudinančios, 
sukomponuotos savo tautiečių 
kompozitorių. Solistų bei cho
ristų balsai gyvi, skardūs, fon
tanais mušanti oro" bango
mis . . .

Radijo rėmėjai, aukotojai, 
skelbėjai, pranešimai apie 
piknikus, apie Amerikos Sla
vų Kongresą, apie galingą jo 
role įvykių sūkuriuose, žinios 
iš Tarybinės karpato-rusų tė
vynės: remontai, elektrinimai, 
derliai, kruopštūs kūrybos dar
bai, baltasai marmuras iš Kar
patų kalnų. . .

Karpato-rusu kalba lygiai 
ukrainų. Kai kurios plokšte
lių dainos rusiškos.

Tuoj paskui, nuo 9 eina pa
žangiųjų lenku pusvalandis, 
“Promien prawdy” — Tiesos 
spindulys. Įvadą ir užbaigė) 
sudaro aistringa Šopeno “po
lonezo” muzika. Nuolatinė 
programų vedėja Zofija7 Kle- 
cha atostogauja, tai ja pava
duoja rašytoja ir poetė Irena 
Morska.

Praneša ji aukas į radijo 
fondą. Patiekia'naujienų ir ži
nių iš pasaulinės arenos. In
donezijos atkakli kova dėl pa- 
siliuosavimo iš Olandijos im
perialistų slogingos vergijos. 
Panaši Kinijos ' liaudies kova 
prieš Amerikos pastumdėlį 
Čiang Kaišeką. Indijos, Bur- 
mos, Palestinos žmonių pa^ 
stangos sutraukyti Britanijos 
smauglių retežius, čia pat» J. 
V. sunkėjanti darbininkų būk
lė. Henrių Valeso (Henry Wal
lace) planai jiems padėti. J. 
V*. Kongreso bankrotas. Len
kai patrijotai Dr. Swietlik ir 
Sadowski protestuoja, kam 
J. V. stabdo baduolių šelpimą 
Lenkijoje, kuriai teko ilgiau 
už visus iškentėti baisiausias 
fašistų žiaurybes. Lenkijoj 
stinga maisto, šešerius metus F

nedavalgydami, žmonės serga 
džiova ir visokiais negalumais. 
O vis dėlto jie atkakliai kovo
ja dėl šviesesnio rytojaus, pir
myn varo kūrybos ir atstaty
mo darbus. Amerikos Slavų 
Kongresas didelį vaidina vaid
menį pasaulinėje arenoje.

♦ Pranešimą jaukiai paįvairi
na pulsuojanti, kovinga parti
zanų daina (plokštelė).

Kitas pranešėjas Boleslovas 
Voikovskis (Wojkowski) pa
duoda daugiau žinių iš naujo
sios Lenkijos. Plačiu baru va
romas liaudies švietimo dar
bas. Įsteigta per virš 1,000 

'bibliotekų ir skaityklų. Ke
liaujančios (vežimuose) bib
liotekos ^išvežioja knygas ir 
laikraščius nio visą šalį. Tūlos 
naujos knygos nušviečia da
bartinę pasaulinę padėtį. Len
kija padarė gražią, sutartį su 

' Tarybų Sąjunga vaizbos ir 
pirklybos dalygais, su Prancū
zija irgi panašiai. Lenkija 
daug iškasa anglies, Čekoslo
vakija taipgi. Mainais už ang
lį Lenkija gauna' iš Tarybų 
Sąjungos ir Prancūzijos įmo
nių pagamintus' reikmenis, 
įsteigta galinga radijo stotis 
Varšavoje.

Lenkijos šelpimo darbas va
romas J. V. sklandžiai pirmyn. 
Čia jau susiprato išsijudinti ir 
parapijos ir pilkosios masės. 
Tą darbą pagyvina svečiai iš 
Lenkijos ir L. valdžios -atsto
vai. Piknikuose esti priėmimas 
lenkų jūrininkų nuo laivo Ste
fan Batory iš Gdynios uosto. 
Tiems jūrininkams pasitikti 
organizuojami ir mitingai. Sta
čiai tais pačiais lenkiškais lai
vais siunčiami čia suaukoti 
transportai maisto, vaistų, vi
taminų.

Vėl plokštelė sudrožia kokį 
krakoviaką ar mazurką arba 
kitokia liaudišką dainų bei šo
kių muziką.

Lenkų radijo pranešimai to
kie išmaningi, šilti. įkvėpimą 
teikianti. Juose alsuoja pra
nešėjų nuoširdumas ir tas visa 
gaivinantis veiklos entuziaz
mas.

Tuoj paskui mūsiškę LLR K 
programą eina ištisą valandą 
pažangiųjų ukrainų radijo 
programa “Golos voli” — Va
lios balsas. Irgi kokia įkvapin- 
ga, plati programa!' Įvadą ir 
išvadą sudaro skardūs rau
donarmiečiu himno posmai.

Vedėjas Leon Kolodko kvie
čia stropiai rengtis rudens se
zono darbams: 1. Steigti uk
rainų kalbos mokyklas, taip 
vaikams, taip suaugusiems, — 
mokytis ukrainiškai rašvti ir 
skaityti, dainuoti ir vaidinti. 
(Ar ne metas ir mums, lietu
viams, smarkiau išsijudinti ir 
steigti lietuvių kalbos mokyk
las!?) 2. Organizuoti ukrainų 
teatrus, dramas, pjeses, pasta- 
tvmus. koncertus. 3. Lavinti ir 
didinti ukrainu chorus. 4. Lai
kyti tautiškų šokiu grupes ir 
mokyklas. 5. Didinti mandoli
nų ir balalaikų orkestrus.

Ar ne gražus ar ne sekti
nas pasimojimas ?

Plokštelė sudrožia energin
gą Čarneckio kompozicijos 
Raudonosios Armijos daina ir 
marša. Ech! Kelte tave kelia, 
nusėdėti neduoda! Kiek ten 
jausmo, kiek ten ūpo įdeda tie 
sakalėliai raudonieji į savo 
dainas! Sielą savo išlieja daL 
noj ! Ir tokia daina negali ne
pasiekti klausytojų sielos. Tai 
kame menas!

Kalba vienas dienraščio 
“Ščodenne visti” (kasdieninės 
žinios) redaktorių — Teodo- 
rukas. Ne kalba., bet riešutų 
barsto. Jo skambus, veržlus 
baritonas veržte veržiasi iš jo 
nritvinkusios krūtinės.- Arelio 
akimi jis permeta pasaulinę 
areną — ir išvadas daro.

Braška kapitalistinis pasaulis. 
Sunki ekonominė (o ir politi
nė) krizė Anglijoje. Spurda 
visos jos kolonijos. Amerika 
kaišioja savo imperijalistinę 
nosį ir šen ii* ten — ir kai ką 
užuodžia. Prunkščia, grūmo
ja, grasina, baugina. O čia pat 
irgi blogi popieriai, žemyn 
smunka šalies gyvenimo lygis. 
Reikmenys brangsta. Varžo
mos darbo unijų teisės. 
Springsta pasaulio auksu ka
pitalo zubrai, pramonės kapi
tonai. Ekonominiai ir politi
niai horizontal niaukiasi debe
siais. Sunkiai laviruoja Jung
tiniu Tautų eldija po audrin
gus vandenis. . .

Vėl šurmulinga plokštele. 
Lankstus solo baritonas ve
džioja ukrainišką dainą apie 
sakalą. Klausai net išsišiepęs 
— ir giliai atsidūsti. . .

Vedėjas pagarbiai sumini 
ilgoką aukotojų eilę: kas, kur, 
ir kiek aukojo ukrainų radijui 
“Golos voli,” dienraščiui ir pie
nui Ukrainos našlaičiams. 
Karštai jis ragina remti tuos 
skaudžius reikalus, remti gau
siai, širdingai. Visa tai — da
lis vieno didžiulio, didžiulio 
darbo.

Plokštelė: raudonarmiečiu 
orkestras sugroja polką. Bet 
stačiai stebėtina. Visai kitas 
gaunasi įspūdis. Tai ne tas 
nuobodus “pelkinių” orkestrė
lių kliurksėjimas.

Vietos įvykių pranešimas. 
Amerikos slavų solidaringumo 
piknikas, kino paveikslai, 
“ščodenne visti.”

Dainą kovingą sudrožia^ru
sų kalba raudonarmiečių cho
ras orkestrui padedant, (plokš
telė). Dainuoja su .širdingu 
perjautimif, su pojūčių gilme- 
na!

Vedėjas jaunuolis kritiškai 
perbėga opiausias žinias. J. V. 
80-tas Kongresas atostogauja, 
pridaręs daug žalos šaliai. 
Namų trūksta visur. Karo ve
teranai prižadėtų darbų ne
gauna. Nuomai už būstines ky
la. Hartlio-Tafto pervarytas 
įstatas smaugia darbo unijas. 
Tautinis Fabrikantų Susivieni
jimas — NAM (National As
sociation of Manufacturers) 
pasiryžęs pavergti darbinin
kus. švietimo reikalams išlai
dos smarkiai apkarpytos. Lin
co žmogžudiškos niekšystės 
beveik nesuvaldytos. Džim- 
krovizmas ir diskriminacija ra
sių, tautybių ir tikybų nepa
žabota. “Neamerikinis Komi
tetas” medžioja bet kokį lais
vesnį išstojimą, — raudonbau- 
biai, raudonėdžiai, raganų me
džiotojai dirba išsijuosę — tai 
jų nerštas. Dirvožemiui ap
saugot nuo potvynių ir audrų 
nieko nedaroma. Pradžios mo
kyklų vaikams sulaikyti už
kandžiai, bet patys sau kon- 
gresmanai nusiskyrė $80,000 
“karštai” virtuvei palaikytų 
kad sriuba jiems neatauštų. . .

Akyvaizdoje šitos įsiutusios 
reakcijos visi privalome budė
ti ir dalyvauti balsavimuose, 
kad nebeišrinkus visų tų at
kakliųjų atžagareivių kong- 
resmanų, ir kad paskui atšau
kus tuos nežmoniškus prieš- 
darbininkiškus įstatymus.

Kito jaunuolio energingas 
balsas. Karštai ragina visus 
perskaityti stebėtiną knygą

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

“Didysis Suokalbis” — “The 
great conspiracy” by Michael 
Sayers and Albert C. Kahn. 
Ne fikcija, ne išmislas, bet doA 
kumentinis prirodyrpas tarp
tautinių militaristų ir kapita
listų sąmokslo prieš Tarybų 
Sąjungą. Ta klastingoji intry- 
ga eina nuo pat 1917 metų iki 
šių dienų. Ji sukūrė Antrąjį 
Pasaulinį Karą ir grūmoja su
kurti vėl kitą karą... Kny
gos kaina nupiginta iki 25c. 
Pirma buvo 3 dol. 50c.

Jungtinių Tautų. .Himnas 
(plokštelė) užbaigia anglišką
ją programos dalį. Ir dar eina 
pranešimai ukrainų kalba. Ju- 
došiai pabėgėliai, klajokliai 
atsibaladoję į J. V. ir Kanadą 
purviną varo propagandą prieš 
savo Tarybinę tėvynę. O Uk
rainoje 'verda atkūrimo ir at
statymo darbai. Pranešėjas įti
kinančiai ragina susiprasti ir 
budėti ir veikti. Gilų tai pa
daro įspūdį.

JONAS KAŠKAITIS

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 j U. S. 
Hotel, 13 R. Valatie, N. Y. Tel.: 

-Valatie 13-R.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA LIETUVĖ 

STALU PATARNAUTOJA
Naujai atsidariusiam Lorimer 

Restaurant reikalinga lietuvaitė 
mergina prie stalų patarnauti.^ Ge
ra alga ir lengvos darbo sąlygos. 
Kreipkitės po numeriu 417 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (dienraščio 
Laisvės name). (189-191)
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dBl Baliu, Koncertų. Bnnkietų. 
Vestuvių, Susirinkimu ir 1.1. Puiku* 

ateičių* ra naujausiai* {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Eina pranešimas apie Ukrai
nos našlaičių šelpimo vajų. 
Niūvarko Ukrainai ypač pasi
žymėjo, sukeldami per 2.000 
dol. Hartfordo, Bostono, Pits- 
burgo Ukrainai irgi gėdos sau 
nepadarė.

Raudonarmiečių ansamblis 
ukrainų kalba artistiškai iš
pildo liaudies dainą. Ir tuoj 
paskui eina programos dab's 
anglų kalba. Jungtinių Tautų 
himnas daro įvadą. Figūruoja 
daugiau jaunuoliai.

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Yt.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 Southk4th Street

Valandos: į

Penktadieniais Uždaryta

F.W.Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel Virginia7-4499

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. . VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-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 šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Peter Kapiskks

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kaitiom.
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.

Ręligijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. »

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Rugp. 18, 1947




