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Kai mes kalbame apie mūsiš
kių čia augusių.jų “sulietuvini
mą,” užkrėtimą jų meile lietu
vių tautos kultūrai ir gražio
sioms tradicijoms ir įtrauki
mą į bendrą kultūrinį darbą, 
tai pamirštame, jog jaunimas 
į mūsų darbus neįsijungs, kol 
jis nesupras, kas ta mūsų tau
tinė liaudies kultūra, kas tos 
do tradicijos.

Nedaug terasime ir suaugu
siųjų, kurie visapusiškai pa
žintų mūsų praeitį, mūsų 
p irm ta k ū n ų ry žti n gu os i u s
veiksmus, vykdytus gyveni- 
man tam, kad visų mūsų gy
venimas būtų šviesesnis, gra
žesnis ir tobulesnis.

Prieš porą metų mes, ro
dosi, ne visai blogai atžymėjo
me keturių šimtų metų sukak
tį nuo pasirodymo pasaulyje 
pirmos lietuviškos knygos — 
Mažvydo “Katekizmo.”

To neužtenka’
Mūsų pareiga supažindinti 

mūsų jaunimą (ir senimą) su 
Amerikos lietuvių kultūrinių 
darbų pradžia, su mūsų pra
eitimi.

★ ★ ★ •
Jau sukako 80 metų, kai į 

Ameriką lietuviai pradėjo 
emigruoti masiniai.

Šiemet sukanka 70 metų, 
kai Amerikoje| pasirodė pir
mas lietuviškas laikraštis — 
“Gazieta Lietuviška.”

Šiemet sukanka 60 metų, 
kai pirma kartą mūsų tautos 
istorijoje buVo pastatytas lie
tuvių kalboje, spektaklis.

Šiemet sukanka 50 metų, 
kai pirmą karta Lietuvoje vie
šai buvo suvaidintas sceninis 
veikalas.

štai, sukaktys, kurias tin
kamai atžymint, galima giliau 
supažindinti visuomenę su 
mūsų meniniais ir kultūriniais 
darbais.

Šiemet, beje, sukanka 30 
metų, kai Laisvė pradėjo išei
dinėti dienraščiu.

★ ★ ★
Prieš 40 metų K. J.'Baronas 

“Vienybėje Lietuvninkų” guo
dėsi tuo, kad Amerikos lie
tuviai nemoką savo jubiliejų 
atžymėti; jie esą tuo požvil
giu apsileidę.

Lietuvoje, rašė jis, yra kas 
kita: ten jie sukrunta, deda 
pastangų ir kiekvieną jubilie
jų padoriai pamini.

★ ★ ' ★
Prieš arti 40 metų, Juozas 

Baltrušaitis, rašydamas apie 
pirmuosius lietuvių kalboje 
spektaklius Amerikoje ir Lie
tuvoje, primetė anų laikų Lie
tuvos šviesūnams tai, kad jie 
mini tik savo darbų sukaktį 
todėl, kad ten inteligentai 
tuosius darbus pradėjo dirbti.

Amerikoje gi visi šviesesni 
mūsų visuomeniški darbai bu
vo pradėti angliakasių, rūb- 
siuvių, plieno darbininkų ir 
kitų “juodadarbių.”

★ ★ ★
Galiu kiekvieną užtikrinti, 

jog šiemet tarybinėje Lietuvo
je bus iškilmingai atžymėta 
teatro šventė — 50 metų su
kaktis nuo to, kai Palangoje, 
vadovaujant . Dr. Vaineikiui, 
Povilui Visinskiui ir kitiems 
anų laikui visuomenininkams, 
buvo viešai pastatytas pirmas 
lietuviškas spektaklis.

Galima pridėti: niekad Lie
tuvoje neveikė tiek lietuviškų 
teatrų, kaip šiuo metu, niekad 
sceninis menas ten nebuvo 
taip liaudies ir vyriausybės 
Įvertinamas, kaip nūnai!

Brooklyno lietuvių visuome
nė atžymės paminėtąsias svar
bias sukaktis š. m. sausio 23 

’ » I

dieną, Lietuvių Kultūriniame 
Centre — Liberty Auditorijo
je, Richmond Hill, N. Y.

Pobūvį ruošia Lietuvių Me-

No. 13 ★ ★ « ★ Brooklyn, N.
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Kinų Liaudininkai 
Užėmė Tientsiną
Komunistai - Liaudininkai Greit 
Paimsią ir Peipingą ir Tangku

Athenai, Grail<ija—Grai
kų partizanai, po trijų die
nų mūšio, šturmavo ir už
ėmė Nausša, apie 1^5,000 gy
ventojų miestą, į vakarus 
nuo didžiojo Graikijos uos
to Salonikos.

Naussos gatvėse partiza
nai nukovė 400 monarcho- 
fašistu kareiviu ir oficie- 
rių; kitus paėmė nelaisvėn.

Partizanai ugningai ata
kuoja fašistus Mati mieste
lyje, prie Korintho užlajos, 
pietiniame Graikijos pussa- 
lyje Pęloponnese.,

Monarchistų komanda su
būrė daugumą savo armijos 
į Peloponnesą, kad “apva- 
iytu” jį nuo partizanų.
Graikijos Premjeras Grasi

na Pasitraukti
Athenaų Graikija. — Mo

narchistų valdžios premje
ras Them. Sofulis, neva li
beralas, grasino pasitraukti 
iš vietos. Nes jo ministrai 
pešasi, vieni kitus kaltinda
mi,^kad nesumuša graikų 
partizanų.

Partizanai, užimdami Na
ussos miestą, juo labiau /su
drebino monarcho-fašistu 
ministrų kabinetą.
Nenori Jankių Komandos
t Valdžia buvo paskyrus 

feldmaršalą Papagosą kaip

J. Valstijos Pigiai Parda
vinėja Argentinai Ginklus

Washington. — Jungtinės 
Valstijos paskutiniu laiku 
pardavė Argentinai už 
$148,382 kiekius patrankų 
ir kitų ginklų. Tie ginklai 
lėšavo $755,365 šios šalies 
valdžiai. »__________
Federacijos Vadas Perša 
Atiduot Italijai Triestą

New York. — Darbo Fe
deracijos vice-pirmininkas 
Matthew Woll ragino Jung. 
Valstijas sugrąžinti Italijai 
Triestą.Su apylinke; tuo
met, girdi, lengviau būtų 
nuslopint komunistus Trie
sto unijose.

(Triestas, pagal talkinin
kų sutartį, paskelbtas savi- 
valdine sritim.)

Amerikonai Atsisakę Tarpi
ninkauti čiangui

London. — Pranešama, 
kad Amerika ir Anglija at
metė Kinijos tautininkų vai-* 
džios kvietimą tarpininkau
ti taikymui kinų komunistų 
su tautininkais.

London. — Anglų Darbo 
Partijos centras svarstė 
siūlymus perimt ir chemi
kalų pramonę į valstybės 
nuosavybę.

no Sąjungos IILčioji Apskri
tis, kuri kviečia kiekvieną,* be
sidomintį mūsų tautos kultūra 
žmogų ten būti.*

Bus pateikta speciali pa
skaita: “Puslapis iš mūsų 
kultūros istorijom.’’ 

vyriausią monarchistų ko- 
mandierių karui prieš par
tizanus.

‘Papagos pareikalavo sau 
pilnos laisvės veikti; jis at
sisakė klausyti anglų-ameri- 
konų patvarkymų, kaip ka
riaut prieš partizanus. Dėl 
Papagoso tokio reikalavimo 
smarkiai susiriejo vieni mi
nistrai su kitais.

Pavasarį Būsią iki
4 Miliūnu Bedarbių ,

Washington.— Darbo de- 
partmento valdi n i1 n k a i 
skaitliuoja, kad ateinantį 
pavasarį bus iki 4 milionų 
bedarbių visose Jungtinėse 
Valstijose.

Massachusetts valstijoje 
jau 125,000 žmonių užsira
šė bedarbiškom pensijom; 
per savaitę jų skaičius pa
kilo 10 nuošimčių, ypač au
dyklose ir čeverykų fabri
kuose Lawrence, New Bed- 
forde, Haverhillyj ir Fall 
River’e.

New Yorko valstijoj per 
savaitę užsiregistravo pen
sijom dar apie 50,000 bedar
biu, v

Senatorių Komisija 
Užgyrė Achesoną

Washington. — Senato 
užsienių reikalų komisija, 
demokratai ir republikonai, 
vienbalsiai užgyrė Deaną 
Achesoną, prezidento Tru- 
mano skiriamą naują vals
tybės sekretorių, vieton pa
sitraukiančio gen. Geo. 
Marshallo.

Suprantama, jog ir pats 
Senatas užgirs Achesoną.

Tūli buvo įtarę, būk A- 
chesonas “per švelnus line 
Rusijos.”

Atsakydamas Achesonas 
išplūdo komunistus, apšau
kė juos “užpuolikais, pra
gaištingais nepriklausomom 
valdžiom ir laisvom tau
tom.”

Tokiais pareiškimais A- 
chesonas įtikino Senato ko
misiją, kad jis yra uolus 
šaltojo karo rėmėjas prieš 
Sovietų Sąjungą.

3,500 Gumos Darbininkų 
Apleido Darbą

Akron, Ohio. — Apleido 
darbą 3,500 Firestone gu
mos kompanijos darbinin
kų; protestuoja prieš žiau
rų viršininkų elgimąsi su 
tūlais darbininkais.

ATGABENA DAR 1,006 
PABĖGĖLIŲ

Washington. — Du laivai 
plukdo dar 1,006 pabėgėlių 
(išvietintų) iš Vokietijos į 
Jungtines Valstijas.

Istanbul, Turkija.— Sui
ro turkų ministrų kabinetas 
per ginčus dėl reikmenų 
brangenybės.

Prezidento Triimano paskirti valstybes sekretorium "ir 
padėjėju, Dean Acheson (kairėje) ir James E. Webb 
pasitaria sėdėdami ant suoliuko parke, Washingtone.

Nanking, Kinija.— Radi
jas iš pačios tautininkų so
stinės šeštadienį pripažino, 
jog kinų liaudininkai-ko- 
munisj^i užėmė didmiestį 
Tientsiną, svarbiausią fab
rikinį centrą šiaurinėje Ki
nijoje. Tientsinas turi dau
giau kaip 2 milionu gyven
tojų.

Radijas iš Šanghajaus

Pietų Afrikos Riaušėse 
Užmušta 54 Žmonės

Durban, Pietų Afrika. — 
Čia šėlo kruvinos riaušės 
tarp vietinių negrų ir indu- 
sų. (Nužiūrima, kad anglai- 
holandai sukrustė juos vie
nus prieš kitus.)

Riaušėse užmušta bent 54 
asmenų; sužeista 400 iš a- 
biejų pusių.

Sakoma, riaušės išsivystė 
iš to/ kad indusas užpuolęs

1 negrą ’berniuką.
Durbane gyvena 110,000 

indusų ateivių ir jų ainių.

KINIJOS KOMUNISTAI
REIKALAUJA VISIŠKO
TAUTININKŲ PASIDAVIMO

Nanking, Kinija. —- Kinų 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas, Mao Tze-tung rei
kalavo, kad Čiang Kai-šeko 
tautininkų valdžia besąlygi
niai pasiduotų pirma, negu 
liaudininkai- komunistai su
tiks eiti į bet kokias derybas 
su tautininkais dėl santai
kos. x

Kalbėdamas per komunis
tų radiją, Mao Tze-tungas 
pasmerkė pirmesnius tau
tininkų siūlymus dėl santai
kos, kaip veidmainystę ir 
monus, kuriuos’ amerikonai 
Čiangui įkvėpę. '

Mao Tze-tungas išstatė 
sekamas aštuonias liaudi
ninkų - komunistų sąlygas 
dėl taikos derybų su reakci
ne tautininkų - Kudmintan- 
go valdžia arba su kariniu 
jų bloku:

1. Nubaust karinius kri
minalistus.

2. Panaikint klastingą 
tautininkų konstituciją.

3. Nušluot įsigyvenusias, 
neva teisėtas Kuoraintango- 
tautininkų įstaigas.

4. Perorganizuot armijas 
pagal demokratinius dės
niu^. -

5. Konfiskuot (atimt) 
biurokratinį kapitalą.

6. Pertvarkyt žemdirbys
tės sistemą (valstiečių nau
dai)..

7. Panaikint pardavikiš- 
kas sutartis, padarytas su 
kitais kraštais. '

8. Sušaukt'politin.pasitari- 
mų konferenciją, z neįlei- 
džiant į ją reakcinių gaiva
lų ; įsteigt sudėtinę (koalici
nę) valdžią; atimt vįsą ga
lią iš reakcinės Nankingo 
tautininkų valdžios ir že
mesniųjų jos valdybų.

Išdavikų Valdžia
Mao Tze-tung, žymiau

sias kinų komunistų Vadas, 
toliau pareiškė:,

— Tautininkų - Kuomin
tango valdžia urmu išdavė 

Amerikai tautines kinu tei
ses ir už tai gavo kelis bi- 
lionus amerikiniu doleriu, 
kaip paskolai iš Amerikos.

*

Kuomintango valdžia už
traukė karinio Amerikos 
laivyno ir oro jėgas, kad už
imtų Kinijos žemę ir jai 
priklausomas jūras ir leido 
amerikonams sulaužyti kinų 
valstybės teises ore.

Kuomintango - tautinin
kų valdžia padarė pardavi- 
kiskas sutartis su Amerika 
ir priėmė . patariančiąsias 
Amerikos karininkų grupes 
pilietiniam karui (prieš Ki
nijos liaudį).

Turi Gana Jėgų Sutriuš
kinti Tautininkus ,

Kinu Liaudies Laisvinimo 
Armija turi pilnai užtenka
mai jėgų tikrai sunaikinti h' 
į dulkes sudaužyti visas lie-’ 
karnas karines Kuomintan
go valdžios jėgas netolimoje 
ateityje.

Kinijos Komunistų Parti
ja, tačiaus, nori greitai už
baigti karą, pasiekti tikros 
taikos ir palengvint žmonių 
kančias. Todėl Kinų Komu
nistų Partija sutinka derė
tis dėl taikos su reakcine 
tautininkų valdžia (tomis 
aštuoniomis sąlygomis, ku
rios aukščiau sužymėtos).

250,000 Prašo Atšauki 
Tafto-Hartley įstatą

Washington.— CIO Elek- 
trininkų Unijos pasiuntiniai 
atgabeno Kongresui petici
jas, kurias pasirašė 250 
tūkstančių žmonių, reika
laujant tuojaus panaikinti 
priešunijinį Tafto - Hart- 
ley’o įstatymą ir sugrąžinti 
palankų unijoms Wagner i ov 
įstatymą.

ORAS. — Būsią šilčiau.

London. — Australija pa
dovanojo Anglijai $32,000,- 
000.

Bruzdėjimas Suardė 
Turkijos Kabinetą

Istanbul, Turkija. — Pa
sitraukė Turkijos premje
ras Hasan Saka ir jo mini- 
strų kabinetas.

Pačioje valdinėje respub
likinėje partijoje išsivystė 
kivirčai dėl valdžios reika
laujamų aukštesnių taksų.

Plinta žmonių bruzdėji
mai prieš brangenybę.

36 Parašiutistai Išsigelbėjo, 
Trys Sudegė

Fort Bragg, N. C. —Už
sidegus karinio transporto 
lėktuvui C-82, 36 oro karei
viai iššoko su parašiutais ir 
išsigelbėjo: 3 kiti sudegė.

INDONEZŲ PARTIZA
NAI KERTA ROLANDUS

Batavia, Java. — Jungt. 
Tautų atsiųsti tėmytojai 
praneša, jog Indonezijos 
respublikos partizanai siau
tėja visoje milžiniškoje Ja
vos saloje, kur tik nori; y- 
pač nakties laiku, jie užpul
dinėja ir kapoja įsiveržėlius 
holandus. Rolandų armija 
turi per mažai jėgų numal
šint partizanų žygius.

Indonezų partizanai pas
kutinėmis dienomis atėmė iš 
holandų Walikukun, Sema- 
rang ir kitus miestus; sus
progdino šimtus holandų 
vartojamų tiltų.

CLARKO BILIŪS PRIEŠ 
“RAUDONUOSIUS”

Washington. — Generalis 
prokuroras Tomas Clark 
ragino Kongresą išleist įsta
tymą,* kuris užgirtų “rau
donųjų” pasikalbėjimų šni
pinėjimą per telefonus.

taipgi pranešė, jog Tientsi
nas jau komunistų rankose.

Komunistų apgul tame 
Tientsine buvo bent 60,000 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
armijos. Suprantama, jog 
dauguma jos pasidavę.

Komunistai- liaudininkai 
vaikščiojo miesto gatvėmis 
ir šaudė oran, šaukdami: 
— Pasiduokite, kurie dar 
slapsto tės!

Teigiama, kad liaudinin
kai netrukus šturmuos 
Tangku uostą, netoli į ry- ' 
tus nuo Tientsino. Jie jau 
pirmiau yra apgulę Tangku 
iš sausumos pusės.

Numatoma, jog liaudinin
kai - komunistai neužilgo 
paims ir Peipingą, senąją 
Kinijos sostinę. Jie yra kie
tai visomis pusėmis apgulę 
Peipingą ir kai kur įsiveržę 
į patį miestą. Pranešama, 
kad liaudininkai dabar tel
kia savo artileriją ir kitas 
jėgas šturmuoti tautininkų 
kariuomenę mieste, jeigu ji 
nepasiduos.

Peipingas yra 90 mylių į 
vakarus nuo užimto Tientsi- 
no.

Kodėl Japonų Karalius 
Nepatrauktas Teisman

Washington. — Tik dabar 
paskelbta, jog 11 talkininkų 
šalių pirm trejų metų nuta
rė netraukti teisman Japo
nijos karaliaus Hirohito.

Galima būtų buvę jį teis
ti kaip karinį kriminalistą. 
Bet amerikonai ir anglai iš
reikalavo nekliudyti Hirohi
to, nes jisai, pagal senąjį 
“supratimą”, esąs šventas 
asmuo. Todėl ii' gen. Mac- 
Arthuras jį taip gerbia.

Amerika Liepia Kitom Šalim 
Eit Blokan Prieš Sovietus
, Washington. — Amerikos 
valstyb. departmentas liep
imai šaukė visas vakarų 
Europos šalis įstot į karinę 
šiaurinio Atlanto santarvę 
prieš Sovietų Sąjungą. Jei
gu kurie kraštai neprisidės 
prie to karinio bloko, tai 
Jungtinės Valstijos neduos 
jiems karinės paramos, kaip 
įspėjo valstybės departmen
tas sausio 141 d.

Pareiškimasl sako, jog A-; 
merika ir Kanada jungiasi ’ 
ton santarvėn su Anglija, 
Francija, Belgija, Holandija 
ir Luksemburgu ir geidau
ja, kad prisidėtų Švedija, 
Norvegija, Danija, Portu
galija ir Airija.

Valstybės departmentas 
skelbia, kad Sovietai, girdi, 
gręsią visai Europai; todėl 
vakarų kraštai esą “priver
sti” susijungt prieš Sovie
tus.

Munich, Vokietija. — A- 
merikonų karinio teismo 
sprendimu, tapo pakarti 
Landsbergo kalėjime dar 6 
vokiečiai kaip kariniai kri
minalistai.

Triest%25c4%2585.Su


LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Every day except Sundays and Holidays 
Established April 5, 1911

<27 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-8878

President, GEORGE KURAITIS; Sccr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, pekr year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 'Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N.Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

Entei’cd as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.

noma, būtų teisingiausia. Bet kur tau demokratas Quill 
sutiks! Štai, ką jis padarė: Jis sušaukė narių mitingą į 
salę, kurioje telpa apie 3,000 narių ir ten išstatė Kogano 
išmetimo klausimą. Balsuota. Dauguma dalyvių pasi
sakė Koganą išmesti. Na, ir išmestas.

Su Koganu išmesti ir James Gahagan, vice-prezidęntas, 
taipgi Peter McĖauchlan, sekretorius.

Tai va, kokią demokratiją gyveniman vykdo tie, kųrię 
tiek daug šūkaloja'apie jiems nepakenęiamas diktatū
ras !

Kur Link Einama?
Istorijėlė yra tokia:
Praėjusių metų lapkričio 20 dienos vėlybą vakarą dar

bininkų šnipinėtojas, detektyvas Robert J. Burke, įsiver
žė į Thompsonų namus (Queens’eje, New Yorko miesto 
dalyje), užpuolė septynių metų amžiaus Thompsonų duk
relę, sakydamas, būk jis atėjęs “komunizmą kovoti”. 
Mat, Robert Thompson yra komunistas, — vienas tų 12- 
kos komunistų "vadų, kurie, šiuos žodžius rašant, laukia 
teismo.

Iškilo, skandalas, skandalas pasiekęs spaudos ausis. De
tektyvas Burke buvo areštuotas, įkalintas, vėliaus teis

ėtas.
Teismas surado jį kaltu ir paskyrė dieną, kurią turėjo 

būti paskelbta jam bausmė.
Bet, štai, įvyksta kas nors kur nors nepaprasto: pro

kuroras, teisęs detektyvą, paskelbia, būk Burke’io prisi
pažinimo dokumente įvyko “žodžių klaida!” Reikią ją 
atitaisyti. O kad atitaisyt^ reikalingas naujas detekty
vui teismas.

Naujas teismas įvyko praėjusį ketvirtadienį. Detekty
vas Burke pripažįstamas nekaltu, išteisintas!

Kas čia pasidarė? Ką visa tai rodo? z
Pasidarė tas, kad “tam tikros sferos”,—galimas daik

tas “aukštesnės sferos”, — susirūpino tuo, būtent, fak
tu: argi galima detektyvą, šimtanuošimtinį amerikoną, 
patrijotą, — tegu jis bus ir kriminaliai pasielgęs, —bau
sti už tai, kad jis įsiveržė naktį į kokio ten “Maskvos a- 
gento” namus ir kėsinosi ant jo jaunametės mergaitės? 
Argi Burke ne patriotiškai pasielgė, modamasis kovoti 
komunizmą tokiomis priemonėmis, kokias jis sugalvojo, 
kokios jam atrodė praktiškiausios?

Dėka tam, prokuroras, kurio pareiga nusikaltėlį smerk
ti, patapo lyg ir jo advokatu. Trys teisėjai, iš naujo per- 
tejsusieji detektyvą, surado jį nekaltu. Kur gi čia kaltin
si patrijotingą pilietį dėl tokio mažmomio, dėl tokio i 
menkniekio! Jam reikėtų duoti medalis!

Ką visa tai rodo?
, Tai rodo, jog mūsų teismai verčiami į atvirus klasinius 
teismus, teismus, kuriuose komunistas negali tikėtis tei
sybės, panašiai, kaip pietinėse valstijose negras negalįs 
tikėtis teisybės!

Tai rodo, aiškiau tariant, kad mūsų teismai, mūsų did- ; 
miestyje, praktikuoja fašistinį “teisėtumą”!

Washingtona pradėjo gąsdinti nedarbo šmėkla. Skel
biama, jog pastaruoju metu ręgimai padidėjo bedarbių 
skaičius. Darbininkų paleidimai iš fabrikų vis tebesitę
sia. “Visko žinovai,” “ekspertai,” tačiau, negali pasakyti, 
kaip platus šis nedarbas bus. Jie net nevadina jo nedar
bu (unemployment), bet vadina “recession,” atsieit, pa
sitraukimu. Tik klausimas: iš kur kas traukiasi? Darbi
ninkai iš fabrikų patys nesitraukia — jie paleįdžįami 
prieš jų noyą!

kuni-

KUNIGAS STREIK
LAUŽIO ROLĖJE

Katalikų bažnyčios 
gas McVinney pateko į ka
pitalistų “Industrial News 
Review’’ malonę. Tas bule- 
tinis negali atsidžiaugti šio 
kunigo “drąsa” ir “susipra
timu”. Mat, kun. McVinney 
pasmerkė streikus bei dar
bininkų protestus, išreikš-' 
tus formoje sulėtinifno dar
bo. Kunigas sako:

“Didžiausias nusidėjimas 
prieš teisingumą darbinin
kui priimti dienos uždarbį, 
kuomet jis žino, kad jis ne
atliko teisingo dienos dar
bo. Kadaise mūrininkai su
klodavo po 1,500 plytų per 
dieną, o' šiandien besukloja

Turime pripažinti, šis teismo sprendimas mus didžiai ku kovą prieš bosus, 
supurtė. Jis supurtė, be abejojimo, kiekvieną su dorove nauja bosams ir ;
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Dalykas tame, kad ypa
tingai namų statymo ama
tuose labai sunku darbinin
kams streikuoti. Namų sta
tymo kompanijos labai len- 

[gvai pasisamdė skebų ir 
' streiką sulaužo. Todėl dar- 
1 bininkai sulėtina darbą, kad 
privertus kompanijas išpil
dyti jų reikalavimus. Tai 
yra tam tikros rūšies strei- 

; ko forma.
Taigi, šis kunigas, taip 

: pasmerkdamas tą darbinin- 
, tar- 

l bosams ir atlieka 
streiklaužio rolę.neatsiskyrusį asmenį, kiekvieną, kuriam rūpi matyti, 

teismuose bent dalelė nešališkumo.
Mūsų nuomone, miesto majoras Mr. O’Dwver turėtų šį 

klausimą iš naujo iškelti ir pavesti jį grand džiūrei ištir
ti.

Reikėtų patirti ir tai, kas dalyvavo šiame sąmoksle— 
sąmoksle, privedusiame prie detektyvo nubaltinimo?

Bendrai, šis teismo sprendimas Burke’io byloje, 
didelis juodas plėtmas ant visų teismų. Jis turėtų 
kogreičiausiai nuplautas!

yra 
būti

Demokratiją Važiuotės Darbininkų Uniioie
Austin Hogan yra vienas tų vyrų, kurie kadaise pra

dėjo organizuoti New Yorko važiuotės (transportacijos) 
darbininkus į uniją. Sunkiai Hogan dirbo, sunkiai dirbo 
ir jo draugai, bet darbininkai buvo suorganizuoti. Pats 
Hogan buvo išrinktas TWU 100 lokalo (skyriaus) prezi
dentu.

Bet, va, užeina kryžiaus karas prieš progresyvius dar
bininkų vadus CIO unijose. Važiuotės unijos prezidentas 
Quill persiverčia kūliais ir pradeda kariauti prieš tuos, 
kurie atsisakė verstis kūliais, — jų tarpe prieš Hogan’ą.

Reakcininkai siekiasi Hoganą išėsti iš lokalo preziden
to pareigų ėjimo. Bet kaip išėsti?

Lokalas turi 35,000 narių. Negi sušauksi juos visus į 
lųitingą. Be to, važiuotės darbininkai niekad neesti visi 
laisvi nuo darbo: kai vieni nedirba, — kiti dirba, — ši
taip per dienas ir naktis.

Buvo siūlyta paleisti Kogano ii’ jo draugų išmetimo iš 
unijos klausimą nubalsuoti narių referendumui. Tai, ži-

SAKO, LIETUVIŠKI 
KUNIGAI SUSIVAIDIJO 
VOKIETIJOJE

Cleveland© Dirva ieško 
priežasčių, kodėl Vatikanas 
panaikino lietuvių delegatū- 
rą Vokietijoje. Viena gali
mybė esanti ,tai susivaidiji
mas tarpe lietuvių kunigu. 

I Toji įstaiga buvus patekus 
i į jaunesnių ir žemesnio ran
go dvasininkų rankas. To 
nębegalėję pakęsti Krupa
vičius ir kiti krikščioniu de- •f 
mokratų šulai.

Dirva rašo:
“Šuo pakastas” esąs trem

tinių katalikų politiniuose 
sluoksniuose. Mat, jau nuo 
s.eniau yra žinoma, kaęl vy
resnieji amžiumi katalikų 
veikėjai 
mokratų Partijos 
M. Krupavičium 
dažnai nesutaria su 
siais” katalikų 
veikėjais, kurių
minimi Brazaitis, Maceina ir 

1 kiti, šie “jaunieji” yra su

amžiumi
— Krikščionių De

va d ai su 
priešaky 
“jaunai- 

politiniais 
priešakyje

Dvylika Jungtinių Valstijų Komunistų Vadų, Kurių Teismas Prasidės Pirmadienį

dar vis sunkiai serga širdies liga. Prpkurprąs ka
daise buvo pareiškęs, būk jis šios byląę neįeisiąs nu
kelti, 
yisam mūsų
lio akys.

Jeigu byla Įvyks, ji turės didžiulės reikšmės 
kraštui; j ją bus ątRręiptoę vįso pa?ąų-

Gv» HaliGilbert Green Carl WinterIrving PotajhJack StachelJohn WilliamsonJohn GalesHenry WinstonEugene Dennis

grand džiū-

Robert G. Thoir.pson Vei’jqmin J. Qqxi*
■" William Z. FostM

Dar praėjusiu metu vasara federalinė 
rė Įkaitino 12-ką Jungtinių Valstijų Komunistų Par
tijos vadų už tai, kam jie 1945 metais suorganizavo 
Komunistų Partiją, kurios principai remiasi Markso- 
Lenino mokslų. Sąusio 17 dieną fędęrąliniame teis
me New Yorke presides šitų vyrų teismas, pĮrmjuin-

Komunistų advokatai, sakaujant teisėjui Medina. 1
koma, reikalaus bylą išmesti del to, kad grand džiū- 
re, įkaitinusi juos, buvo taip parifikta, kad jon neį
ėjo nei vienas darbininkas. Kaltinamieji reikalaus, 
beje, teismą nukelti dar ir dėl tp, kad yįenąs jų, 
Įfppiyipistinės partijos pirmįnipkas Wm. Z. fpę|ęr.

kūrę naują sąjūdį, vadinamą 
“Lietuviu Frontą” ir ne vi
sais klausimais sutinka su 
krikščionimis d e m o k r a t a i s.

Delegatūros visa bėda ir 
buvo ta, kad ir pats delega
tas — kanauninkas F. Kapo
čius ir jo padėjėjas kun. 
Ylą daugiau prisilaikę prie 
tų jaunesniųjų “frontinin
kų,” o ne prie “senių” krikš
čionių demokratų. Mąža to 
—delegating veikė vadovau
jama kanauninko Kapočiaus, 
buvusio klebodo Kaune, tuo 
tarpu Vokietijoje yra keli 
Lietuvos vyskupai su pačiu 
arkivyskupu priešaky, 
ko, ne visiems 
patikęs toks jų 
Vyskupai geriau 
“seniais 
mok ratais, su 
čium, negu su 
reformatoriais,” 
“frontininkais.”

Rudenį Vatikane lankėsi 
trys vyskupai. Kadangi de
legatuos panaikinimas įvy
ko kaip tik netrukus po to 
apsilankymo, tai daugelis ir

Sa- 
vyskupams 

apėjimas, 
sutarė su

krikščionimis cle- 
M. Krupavi- 
“jaunaisiais 
vadinamais

Teismai Be Jokios Teisybes
Georgia valstijos mieste

lyje Lyons lapkričio 20 d. 
baltieji ku-kluksai pasivijo 
ir sušaudė Robert Mallard, 
dar jauną juodveidį. Jį 
žmogžudžiai nužudė už 
tai, kad jis dalyvavo rinki-1 
muose, panaudojo Amerikos i 
konstitucines teises. Kartu 
su Mallard važiavo ir jo 
žmona. Ji žmogžudžiui pa
žino. Teisme žmogžudžius 
parodė, papasakojo, kaip ji 
ir jos vyras buvo užpulti 
grįžtant namo.

Bet teismas žmogžudžius 
surado “nekaltais” ir ištei
sino !

Tai atsitiko Georgia val
stijoje, toli pietuose. .Visi 
žino, kad toje-valstijoje su 
negru teisėmis ir gyvybe 
niekas nesiskaito.

Bet štai kita panaši, gal, 
iš dalies, dar bjauresnė by
la. New Yorko miesto pa
viete Queens privatiškas 
detektyvas Burke, girtuok
lis, chuliganas, komunistų 
ėdikas, vieną vakarą įsiver-' 
žė į Komunistų Partijos^or
ganizatoriaus Thompson© 
namus. Pats Burke prisipa
žino, kad jis buvo girtas, 

spėja, kad šis panaikinimas 
yra ženklas Vatikano pa- 
srpęrkimo '‘“jaunųjų reforma
torių” politikai ir pritarimo 
M. Krupavičiau^ vadovauja
mam sparnui. . .

Tikrųjų panaikiiųrpo prie
žasčių ir Vatikano galvojimo 
viešai niekas dar ųJežino. Bet 
visi pastebi vieną dalyką : j 
katalikai “frontininkai” de
legatūros panaikinimu pikti
nasi, vadina Įžeidimu lietu
viams, o krikščioniii demo
kratų “senoji gvardija” sten
giasi tą panaikinimą patei
sinti. . . (D., sausio 7 d.)

REIKALAUS 30 VALAN
DŲ DARBO SAVAITĖS

Amerįkos Darbo Federa
cija turi įsteigusi Komisiją 
dėl Trumpesnių Darbo Va- 

čįang Kai-šeko Generolai 
žudosi arba Bėga į Ubagų 

Rųbus Įlindę
Kinijos Liaudies Išlaisvini

mo Armija galutinai likvi
davo Čįapg Kai-šeko armi
jas Suchow (Sučov) srityje. 
Tai didžiausias Kinijos de
mokratijos laimėjimas.

Po to, kaip.liaudiečių ar
mija užėmė Mukdeną, di
džiausią Mandžūrijos mies
tą ir ten suėmė arba sunai
kino 300,000 reakcininkų ar
mijos, ginkluotos ir'aprū
pintos amerikiniais ginklais 
ir reikmenimis, tai mūšiai 

landų. Tos komisijos pirmi- j persikėlė į centralinę Kini- 
ninku yra Daniel W. Tra- ’ ją. 
cy, kuris išleido pareiški
mą, kad Federacija jau rini
tai galvoja apie įvedimą 
trumpesnių darbo valandų 
su .tikslu pastoti kelią ne
darbui. Tracy sako, kad mes 
turime Arperikoje išlaikyti 
60,000,000 darbų kiekį, koks 
šiandien yra. O.kąd tai pa
siekus, tai reikia, kai pra
monės pradės atleidinėti 
darbininkus ir mažins ga
mybą; sutrumpinti darbo 
valandas. Pavyzdžiui, šian
dien pramonėje dirbama 
nuo 40 iki 48 valandų į sa
vaitę. Tracy mano, *kad 
Darbo Federacija iškels rei
kalavimą įvedimo 80 valan
dų darbo savaitės.

Ne tik Darbo Federacija, 
bet ir CIO turėtų rimtai su
sirūpinti iškėlimu reikalavi
mo 30 valandų darbo savai
tės. Prie dabartinės techni
kos ir nesvietiškos skubos 
darbe, trijų dešimtų valand. 
darbo savaitės pilnai užtek
tų aprūpinimui Amerikos 
žmonių visais reikmenimis.

kad jis nelegališkai įsiveržė 
į Thompsonų namus, kad 
jis “nežino”, ką jis ten da
rė...

To sutvėrimo prasikalti- 
i mas aiškus. Jis buvo teisia- 
! mas sykį ir pripažintas kal
tu. Bet kam nors “aukštu
moje” nepatiko teismo nuo
sprendis. Pavieto prokuro
ras, kuris neva turi gaudyti 
ir bausti kriminalistus, su
rado, kad teismo rekordus 
vedant, tapo padaryta vienu 
žodžiu klaida ir patvarkė, 
kad Burke būtų teisiamas 
iš naujo. Ir jis buvo iš nau
jo teisiamas. Rezultatas: 
Trys teisėjai — Hofmann, 
Northrop ir Strong pareiš
kė, kad 'Burke nekaltas ir 
išteisino! Tasai niekšas ir 
chuliganas dabar vaikštinė
ja laisvas! x

Abūdu teismai — vienas 
Georgia , valstijoj, kitas 
New Yorko mieste — be jo
kius teisybės -ir be jokio 
žmoniškumo. . B.

trasa

Amonijos skiedinys vis 
plačiau vartojamas kaip 
azotinė (nitrogen) 
dirvoms.

DIDŽIAUSIAS KINUOS LIAUDIES 
LAIMĖJIMAS SUČOVO SRITYJE

1948 metų lapkričio mė
nesį Sučov miesto srityje, 
kuris yra mazgas keturių 
svarbiausių gelžkelių, pra
sidėjo baisiausi mūšiai. Ko
respondentai pripažino, kad 
ten dalyvavo iš abiejų pu
sių nuo l;OOO,O0Q iki 1,250,- 
000 kareivių. <

Generolas Čiang Kar-še- 
kas, galva reakcijos Kinijo
je, sutraukė ten net ketu
rias armijų grupes, nema
žiau 600,000 kareivių ir ofi- 
cierių. Po dviejų savaičių 
mūšių Amerikoj komercinė 
spauda paskelbė Čiang Kai- 
šeko “didžiulę” pergalę. 
Apie savaitę laiko rašė, kad 
“komunistų armijos buvo 
prie Sučov sumuštos.”

Tik vėliau, paaiškėjo, xkad 
.Liaudies Arrpija, vadovys
tėje gabių komunistų gene
rolų, ne vien mūšį laimėjo, 
bet apsupo savo priešus Su
čov mieste.

Paaiškėjo, kad laike dvie
jų savaičių komunistai už
mušė, sužeidė ir suėmė 180,- 
000 reakcininkų kareivių ir 
oficierių. Jie visai sunaiki
no 7-tą reakcininkų armijų 
grupę, kuri susidėjo iš ke
turių armijų ir buvo ko
mandoje generolo Huang
Fo-Tao. Šis generolas, nete- >000 ten kareiviu ir oficie- 1 • • J • *kęs savo armijos, patsai I rjų Tūli jų generolai į uba- 
nusišovė. -

Kitos trys armijų gru
pės: 2-ra generolo Chiu 
Chin-Chuano; 13-ta genero
lo Li-Mis ir 16-ta generolo 
Sun Yuan-Liango, apie 350,- 
000 kareivių buvo komunis
tų apsuptos Sučovo mieste.

Čiang Kai-šekas pasiuntė 
šių armijų pagalbai naujas 
jėgas, 12-tą armijų grupę, 
apie 120,000 vyrų, vadovys
tėje generolo Huang Wei ir 
tuo pat kartu įsake, kad jo 
armijos, esančios Sučovo 
mieste, išeitų'iš miesto ir 
laužtųsi pro komunistų lan
ką linkui pietų, tai yra, pa- 
sitikipiui 12-tos arnūjų gru
pės.

Bet Liaudies Armija ap
supo Čiang Kai-šeko 12-tą 
armiją Sunsien miesto sri
tyje,. apie 60 mylių į pietus 
nuo Sučovo ir po poros sa
vaičių ją suėmė ir sunaiki
no.

Gi* tos trys armijų gru
pės, kurios išėjo iš Sučovo 
miesto, buvo sutiktos galin
gų komunistų jėgų, joms

žioje reak-

pastojo kelią į pietus, tai 
yra linkui’12-tos armijų 
grupės. Tada jos veržėsi į 
piet-vakarius, bet apie 50 
mylių nuo Sučovo, arti 
Yungchengo miesto, buvo 
apsuptos ir joms keliai už
daryti.

Šioj srityje reakcininkų 
armijos, kurios buvo skai
tomos geriausiomis Čiang 
Kai-šeko jėgomis, ameriki
niais ginklais apginkluotos 
ir amerikiečių išlavintos, 
išsilaikė virš mėnesį laiko. 
Čiango lėktuvai kasdien at
skrisdavo ir numesdavo ap
suptiems maisto, amunici
jos ir kitų reikmenų. Mū
šiai ėjo dieną ir naktį. Re
akcininkai h dėjo pastangų 
prasilaužti, komunistai juos 
apsupo eiliū! eilėmis savo 
apsitvfrtinimų ir kasdien 
vis siaurino apsuptą plotą.

Sausio pr 
cininkų armijob buvo suva
rytos į plotelį, kuris turėjo 
tris amerikoniškas mylias 
ilgio ir tik dvi pločio. Čiang 
Kai-šeko armija ' negalėjo 
nei manevruoti, nei pasi
slėpti nuo (i komunistų ka- 
nuolių ugnies.. Komunistų 
komanda įsakė pasiduoti. 
.Priešai neklausė. Tada pra
sidėjo apsuptų naikinimas. 
Vienas * korespondentas sa
ko, kad komunistų artileri
ja tik į vieną valandą laiko 
paleido 30,000 šovinių!

Priešo užsispyrimas pasi
baigė, jo likučiai 10 dieną 
sausio pasidavė. Visi jų 
ginklai ir įrengimai teko 
pergalėtojams.

Taip baigėsi didžiausi Ki
nijos piliečių karo mūšiai, 
prasidėję Sučovo miesto 
srityje ir vėliau persikėlę į 
Sunsien, Yungcheng ir da
linai Huai upės sritį. Jie 
baigėsi Kinijos Liaudies Iš
laisvinimo Armijos pilniau
sia pergale. Reakcininkai 
neteko nemažiau, kaip 600,- 

gų rūbus persirengę patys 
pabėgo, bet jų armijos ar
ba išnaikintos, arba suim
tos. Dabar mūšiai persike
lia į Yangtze upės sritį, kur 
bus pribaigtas reakcininkų 
režimas. Nėra jokios abejo
nės, kad liaudiečiai laimės 
ir ten.

Kaip žipome, 1945 ir 1946 
metais Kinijos komunistai 
ir demokratai darė viską, 
kad išvengti naminio karo. 
Jie darė didelių nusileidi
mų. Jie siūlė sudaryti visų 
partijų koalicinę vyriausy
bę, kad lai žmonės ramiu, 
taikos būdu išsprendžia na
minius reikalus.

Bet generolas Čiang Kai- 
xšekas, gavęs milžinišką ka
rinę pagalbą iš Amerikos 
karinių bazfy, paruošęs 7,- 
OOfyOOO vyrų armiją, pasi- 
mojo “išnaikinti komunis-. 
tus.” Tada komunistę vadas 
sakė: “Jis pakėlė kardą, 
nuo to kardo jis ir žus.”

Šie žodžiai pildosi.
D. M. š.

40,000 Pasirašė Elektrinin- 
kų Peticiją prieš Tafto- 

Hartley’o įstatymą
Nevy ark, N. J. — 40,000 

žmonių čia pasirašė CIO Ę- 
lektrininkų Unijos paskleis
tą peticiją, reikalaujančią, 
kad Jungtinių Valstijų Kon
gresas panaikintų priešuni- 
jinį'Tafto-Hartley’jq įstaty
mą ir sugrąžintų Wagnęrio 
įstatymą,* pripažįstantį uni
joms teises.

7 Elektrininkų Unijos pa
siuntiniai nuveš tuos para
šus į Washingtona kongres- 
manams ir senatoriams.

2 pusi.—Lajsyę (Liberty, LRh. DuRy)-Pinp., I949
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KAIP DRABUŽIAI PASKLEIDŽIA ORAN 
DAUGYBE SLOGOS BAKTERIJŲ

Nors žmogus pats neturė
tų slogos, bet jo drabužiai 
gali kitą žmogų susirgdint 
sloga. Judant, drabužiai dė
visi, ir iš jų kyla dulkės, o 
su dulkėmis skleidžiasi slo
gos ar kitų ligų perai.

— Iš dėvimu drabužiu 
daugiau paplinta oran slo
gos bakterijų - perų, negu 
iš smarkaus nusičiaudėjimo, 

•—rašo Science News Letter, 
mokslinis amerikonų žurna
las. — Kiekvienas vidutiniai 
veiklus asmuo per dieną pa
skleidžia apie milioną dul
kių su bakterijomis nuo sa
vo drabužių ir odos.

Šį dalyką patyrė du ško
tai Edinburgho Universite
to profesoriai, J. P. Duguid 
ir A. T. Wallace.

Pakilusios bakterijos nuo 
drabužių ir odos gali pasi
laikyti ore pusvalandį iki

Ruso Išrastas Pirmas 
Lėktuvas Pasaulyje

Rusų inžinierius A. F. 
Možaiskis daug anksčiau 
pastatė lėktuvą, negu ame
rikonai. Tuo lėktuvu 1882 
m. liepos mėnesį skrido ru
sas lakūnas Golubiovas ir 
sėkmingai nusileido. Tai 
buvo 21 metais pirmiau, ne
gu brolių amerikiečių Wrig- 
htu lėktuvėlis Kitty Hawk 
pakilo oran, kaip rašo so
vietinė spauda.

To rusiško lėktuvo pa
veikslas buvo atspausdin
tas dienraštyje New York 
Daily News sausio 10 d. šie
met.

Sovietų laikraštis Kom- 
somolskaja Pravda sako:

Možaiskio lėktuvo skridi
mą stebėjo Rusijos karo 
ministerijos atstovai. Tai 
buvo pirmas pasaulyje skri
dimas sunkesnės už orą ma
šinos.

Tas rusiškas lėktuvas po 
skridimo sėkmingai nusilei
do, o pirmas amerikinis lėk
tuvas po trumpo pakilimo 
nukrito.

Z* *

Možaiskio lėktuvas turė
jo valtį apačioje, taip kad 
galėjo nusileisti ir ant van
dens, ne tik ant žemės. Tą 
lėktuvą varė trys gariniai 
inžinai, ir technikiniai jis 
buvo kur kas tobuliau pa
statytas, negu brolių ame
rikinių Wrightu pirmasis 
lėktuvas.

Sovietų spauda priminė 
ilgą eilę mokslinių išradimų, 
kurie buvo Rusijoj pirmiau 
padaryti, negu vakarinėj 
Europoj ar Amerikoj. Tarp 
tų išradimų yra penicillino 
vaistas, kurį rusas Lebe
dinskis jau 1870 metais var
tojo žaizdoms gydyti. Bet 
Amerikoj ir vakarų Euro
poj skelbiama, kad anglas 
Alexander Fleming atradęs 
penicilliną 1929 metais.

Rusu mokslininkas Lomo
nosovas 1751 metais atrado, 
jog žaibas yra elektra, tai 
yra, vienais metais pirmiau, 
negu amerikietis Benjami
nas Franklinas, kaip rašė 
sovietinis laikraštis Trud.

keliu valandų. Šios bakteri
jos gali lygiai apkrėsti žmo
nes sloga ar kitomis ligo
mis, kaip ir iščiaudomi ligų 
perai, sako tiedu mokslinin
kai. Jiedu darė tokius ban
dymus dviem sloga sergan
tiem vyram:

Kasdieniniais drabužiais 
apsivilkę slogininkai buvo 
patalpinti aklinai uždaryta
me kambaryje. Jie veikliai 
vaikščiojo, rankomis mosi
kavo ir kojas kilnojo per 
tam tikrą laiką. Kitu atve
ju jie kuteno sau nosis pluo
šteliais vilnų, kad dažnai ir 
smarkiai čiaudėtų. Buvo pa
daryta keli tokie bandymai, 
o paskui ištirta, kiek slogos 
perų pasiliko ore nuo dra
bužių ir nuo čiaudalų.

Nuo drabužių kilo su dul
kėmis sausi perai, o čiauda- 
lai skleidė perus su mažy
čiais skysčio lašeliais. Taigi 
lengva buvo atskirti drabu
žinius nuo čiaudalinių perų. 
Ir štai kas pasirodė:

Nuo 42 smarkių sučikudė- 
jimų pasiliko tiktai 16 sta
filokokkų perų vietoje, tu
rinčioje 840 kubinių pėdų. 
Bet su dulkėmis nuo drąbu- 
žių pakilo oran 124 tokie 
perai kur kas siauresnėje 
vietoje, turinčioje tiktai 150 
kubinių pėdų.

Žymėtina, jog kai kurie 
stafilokokkų perai apnuodi
ja maistu, sudaro šunvotes 
bei “užnuodija kraują.”

Tarp bakterinių slogos 
perų paprastai randama ir 
stafilokokkų, nors netvirti
nama, kad jie patys savai
me iššauktų slogą.

Du minimi škotai moksli
ninkai taip pat atrado, kad 
oras gali apsiteršti ir nuo 
darančių operacijas dakta
rų, kuomet jie apsivilkę len
gvais palaidais bovelniniais 
rūbais — nuo daktaru odos 
gali bakterijos pakilti oran 
pro tokius rūbu& Tais bak
teriniais nuodais gali būti 
apkrėstos žaizdos ligoniui, 
kuriam operacija daroma.

Jiedu todėl pataria opera
cijų darytojams skirtingą 
vienmgabalo rūbą — sykiu 
su kelinėmis, iš standžiai 
suausto audeklo, tvirtai už
daromą “zipperiu” ir su ge
rai užveržiamomis ranko
vėmis. Sako, tokio rūbo ke
linių galai privalo būti už
siūti, taip kad gydytojas vi
sai .apmautų kelinėmis \ če- 
verykus. — Tas apvalkdlas 
panašus, kaip vaikų Teddy 
Bear “siūtas.” * 1

Vartojant šitokį rūbą, gy
dytojas, dąrydamas opera
ciją, 25 kartus mažiau pa
skleidžia savo bakterijų, ne
gu naudojant paprastus pa
laidus operacinius rūbus.

N. M.

Kojoti (coyote), panašus 
į vilką žvėris, papjauna 
daugiau galvfjų, avių, ark
lių, kiaulių, naminių paukš
čių ir laukinių gyvulių, ne
gu bet kuris kitas keturko
jis draskūnas • Jungtinėse 
Valstijose.

FAKTAI APIE J. VALSTIJŲ PREZIDENTUS
Iki šiol Jungtinių Valsti

jų prezidentais buvo 32 as
menys. Trumanas skaito
mas 33-čiu prezidentu, nes 
Grover Cleveland preziden
tavo su pertrauka du kartu 
— jis buvo 22-r u ir 24-tu 
prezidentu.

10 prezidentų gimė pirm 
J’ungtinių Valstijų įsikūri
mo, o 22 kiti prezidentai gi
mė Jungtinėse Valstijose. 

f

9 prezidentai gimė iš bied- 
nuomenės. Abrahamas Lin- 

buvo išrinktas 
neturėjo jokio

colnas, kai 
prezidentu, 
turto.

Theodoras

13 prezidentų priklausė 
masonų organizacijai. Tru- 
manas yra 33-čio laipsnio 
masonas.

pirmutinis Jungt. Valstijų 
prezidentas.

William H. Taft buvo pir
mutinis visų dabartinių 48- 
nių valstijų prezidentas.

KOLEGIJA, KURI SAMDO TIKTAI 65 
METU IR SENESNIUS PROFESORIUS

Pasaulyje yra 60 milionų, 
600 tūkstančių telefonų. 60 
nuošimčių visų tų telefonų 
yra Jungtinėse Valstijose.

Atominėms bomboms iš
bandyti ties Bikini sala bu
vo sustatyta 76 laivai. Iš jų 
teliko tik 12, ir tie patys 
garuoja atominiais nuodais. 
Dauguma kitų laivų buvo 
nuskandinta, darant šaudy
mų pratimus jūroje.

Abrahamas Lincolnas bu
vo aukščiausio ūgio — 6 pė
du ir 4 coliu. William H. v t
Taft buvo sunkiausias — 
svėrė 280 svarų. James Ma
dison buvo mažiausias — 5 
pėdų ir 4 colių, svėrė tik 
100 svaru. I

Prez. John Tyler turėjo 
didžiausią šeimyną, viso 14 
vaiku, v •

Theodoras Roosevgįtąs 
buvo išrinktas. jauniausio 
______ > prezidentu — 42Rooseveltas ir amžiaus

Franklinas D. Rooseveltas metų amžiaus. W. H. Har- 
buvo iš holandų (dutch) kil- rison 
mės^-Herbertas Hooveris iš amžiaus — 68 metų, 
šy^icai^rveislės. ....

išrinktas seniausio

Visi prezidentai buvo pro
testantų religijų, daugiau
siai baptistai ir episkopalai, 
o Hooveris priklausė kvėke- 
riams, taipgi protestantiš
kai tikybai. Nei kataliko 
nei negro prezidento nebu
vo.

Iš republikonų ilgiausiai 
prezidentavo Ulysses S. 
Grant. Jis ištarnavo du ter
minu, arba 8 metus.

Demokratas Franklin D. 
Rooseveltas ištisai prezi
dentavo 12 metų, 1 mėnesį 
ir 8 dienas.

George Washington buvo

7 prezidentai mirė prezi
dentaudami.

John Adams gyveno il- 
ilgiausiai — i90 metų ir 8 
mėnesius.'

James A. Garfield mirė 
jauniausias — 49 metų am
žiaus. Jį pašovė priešas sto
tyje, belaukiant traukinio, 
ir prez. Garfield mirė El
beron, N. J., ligoninėje.

Viso trys prezidentai bu
vo nušauti — Lincoln, Gar
field ir McKinley.

Prezidentavimo laiku du 
prezidentai buvo areštuoti 
— Grant ir Pierce. Grant 
areštuotas už per greitą jo
jimą arkliu, o Pierce už 
pervažiavimą tūlos Mrs. Le
wi^. Grant paliko $20 kau
ciją ir nestojo teisman, o 
Pierce privačiai susitaikė.

Tik vienas prezidentas iš
buvo viengungis, nevedęs. 
Tai buvo James Buchanan.

Kazys Bevardis.

MOKSLINIAI AMERIKIEČIU TALENTAI 
BUVO BERGŽDŽIAI EIKVOJAMI KARE

Illinois, Yale, New Yorko ir. 
kitų universitetų.

Tai buvo pagarsėję teisi
ninkai ir autoriai knygų, 
vartojamų tuose universite
tuose, kurie juos pavarė dėl 
kalendorinio amžiaus.

Gabus jų mokymas pakė
lė Hastings Kolegijos vardą 
ir į ją suplaukė daugiau 
studentų, negu į bet kurią 
kitą advokatūros kolegiją 
vienuolikoje vakarinių vals-

Kalifornijos valstijos sei
melis taip pat kreipė dėmesį 
į gerai atliekamą senųjų 
profesorių darbą Hastingso 
Kolegijoje ir paskyrė apie ' 
pusantro miliono dolerių 
naujiems rūmams jai pasta
tyti. Kartu išgarsėjo ir 65- 
metinių profesorių klubas.

Bicarbonate. Dujos 
Gali Praplėsi Skilvį

žmonės dažnai vartoja 
bicarbonate of soda (“bai- 
karb”), sako, nuo “gesų” 
pilve. Bet tas chemikalas 
gali ’kartais praardyti skil
vį, kaip įspėja daktaras D. 
Gordon Burket, rašydamas 
Amerikos Gydytojų Susi
vienijimo žurnale. Jisai

Į Jungtinių Valstijų ar
miją Antrajame pasaulinia
me kare buvo rekrutuota 
15,157 mokslininkai ir in
žinieriai; ir didžioji daugu
ma jų mokslo ir talentų bu
vo bergždžiai ' sue.ikvota. 
Armijos valdyba dabar pri
pažįsta, jog tai buvo rimta 
klaida.

Armijos vadai praeitą sa
vaitę išleido 98 puslapių 
knygelę “Mokslininkai Ka
rinėje Uniformoje Antraja
me Pasauliniame Kare.” To
je knygelėje skaitome štai mijon tik tam, kad padau- 
ka:

Iš paimtų karinėn tarny- j 
bon 15,157 inžinierių i 
mokslininkų tiktai 4,547 bu- ( mą

tarnavo kaip eiliniai armi
jos nariai.

Ta knygelė,^armijos val
dybos raportas, • pripažįsta,

Pirm karo nebuvo supla- 
nuta, kur skirti ir kaip 
naudoti moksliniai išlavin
tus vyrus.

Armijos vadai tada neži
nojo, kaip tų vyrų talentus 
naudoti techniniams karo 
reikalams.

Dažnai politinis spaudi
mas varė mokslininkus ar-

gintų kareivių skaičių.*
j Buvo manoma, kad vidu- 

ir j tinis oficierius turįs gabu- 
-x,^. „u- mą ir supratimą "visiem 

vo paskirti pareigoms, kur į dalykam”, taigi 
jie galėjo bent kiek pavar
tot savo išsilavinimą ir ga
bumus. O 10,610 tų specia
liai išmokslintų vyrų buvo 
įvilkti į karines rudines ir

ir rekru
tuotų vyrų skirstymui į tin
kamas pareigas. — Bet o- 
ficieriai tiek “suprato”, kad 
daugiau kaip 10,000 inžinie
rių ir mokslininkų pavertė

paprastais šautuvo nešioto
jais.

Stokavo karinių pareigū
nų, kurie patikrintų naujo
kų išsilavinimą ir gabumus, 

Naujokų priėmimo cent
rai skirstė juos į įvairius 
armijos junginius, žiūrėda
mi tiktai skaičiaus, nepai
sant jų talentų ar specialu- 
mų.

Kuomet didžioji dauguma 
rekrutuotų mokslininkų bu
vo eilinių kareivių rudinėse, 
tai armijos vadai nuolat 
šaukė senesnius inžinierius 
ir mokslininkus iš fabrikų 
ir kitų civilinių įstaigų. Nes 
jų išsilavinimo ir patarna
vimų būtinai reikėjo tech
niniams karo, dalykams.

Užtat dabar armijos va
dovybė pasižada kuo ge
riausiai naudoti mokslinius 
talentus naujame kare atei- 

1 tyje ’’šaliai ginti.” J.C.K.

Išrastas Būdas Slogos Perams Pažinti
Dar tik vieni metai, kai 

atrastas būdas greitai suži
noti, ar asmuo serga sloga. 
Iki pelnai metų pradžios 
negalima buvo iš sykio pa
žinti, ar žmogus susirgo 
sloga ar kuria kita vadina
ma “kvėpuojamąja” liga.

Atradimą padarė Jungti
nių Valstijų Viešosios Svei
katos Įstaigos daktarai Le
onas T. Atlas ir George A. 
Hottle, Bethesdoj, Marylan- 
do valstijoj. Jie atrado štai

Pridėk chemikalų trypto- 
fano ir perchlorinės rakš
ties prie gleivių ar skysčių, 
paimtų iš nosies, ir jeigu 
asmuo serga sloga, tai pasi
keis tos “materijos” spalva.

Jei skystyje iš nosies ma
žai slogos perų, tai skysįįs
bus ružavas, o jeigu daugTdųo 
sloginių perų, skystis pasi- gali
darys tamsiai rudas. Spalvų 
skirtumui saikuoti yra var
tojamas instrumentas spėk- 
trofqtometras.

Tokiu būdu, vartojant 
minimus chemikalus, ir su
sekta vienas bakterinis slo
gos nuodas, kurį daktarai 
Atlas ir Norman Topping 
pavadino MR 1. Šiam bakte
riniam 'nuodui duotas nu
meris 1 todėl, kad galį būti 
atrasta ir daugiau slogos 
perų, kuriuos tektų pava
dinti num. 2, 3 ir t.t.

Bet jau ir vienų slogos 
perų atradimas yra didelis 
žingsnis pirmyn. Naudojant 
šį atradimą, būsią galima 
greičiau išrasti vaistą slo
gai gydyti arba čiepus 
(skiepus), kurie pastotų jai 
kelią.

Kadangi chemikalai tryp- 
tofanas ir perchlorinė rakš
tis tuojau* parodė, ar žmo
gus turi slogą ar ne, tai gy- 
‘ olių bei čiepų suradimas 
gaTi net šimtus kartų pa
greitėti. "

Tik pažiūrėkime, kiek lai
ko būdavo sugaištama, iki

' > / 

ti kaip slogos “detektyvai.” 
Norint tikrai sužinoti, ar 

žmogus serga sloga, reikė
davo paimti iš jo nosies 
skysčių, įleisti jų sveikam 
žmogui į nosį ir laukti tė- 
mijant, *ar pas kitą žmogų 
išsivystys aiškūs slogos rei
škiniai. Tik tada būdavo ga
lima spręsti, ar pirmasis 
žmogus turi slogą ar ne.

Kuomet gydytojai norė
davo patirti, kiek bakteri
nių nuodų “reikia”, jie tu
rėdavo labiau ar mažiau 
praskiesti* “materiją” iš 
slogininko nosies, ir silpnes
nį skiedinį leisti nosin vie
nam sveikam žmogui, stip
resnį sloginį skiedinį kitam, 
dar stipresnį trečiam, ir 
laukti žiūrint, katras skie
dinys iššauks slogą.

Tai buvo didelis, neišven
giamas laiko gaišinimas, y- 
pač kai mokslininkai stem 
gėsi pagamint čiepus nuo 
slogos.

Jungtinių Valstijų Svei
katos Įstaiga su pasididžia
vimu skelbia, jog bendras 
amerikiečių amžius palaips
niui eina ilgyn.

Bet ar eina geryn proga 
senesniems žmonėms gyve
nimą užsidirbti, nors jie dar 
sveiki būtų? Ne! Jie vejami 
iš fizinių darbų ir kitų įstai
gų, nepaisant, kad gali savo 
pareigas atlikti.

50 metų amžiaus vyrai' 
skundžiasi, jog fabrikantai 
laiko juos per senais ir ne
priima darban. O pirm ka
ro daugelis kompanijų pa
leisdavo žmones iš darbo tik 
todėl, kad jie baigia 50-tus 
ar net 45-tus metus.

— Tai pragaištinga ma
da pašalinti žmones iš užsi
ėmimų, žiūrint tiktai į jų 
gimimo metus, — sako dr. 
Edward L. Bortz, Amerikos 
Gydytojų Susivienijimo pre-, 
zidentas. — Žmonės turėtų 
būti paleisti iš darbo ar tar
nybos ne pagal kalendorinį 
amžių, o tik pagal tikrąjį jų 
kūno ir proto jėgų nuseni- 
mą.

' Didžioji'dauguma Ameri
kos universitetų ir kolegijų 
automatiškai paleidžia pro
fesorius iš tarnybos, kai tik 
jie sulaukia 65 ar 70 metų 
amžiaus. ■'

Žymią išimtį iš tos taisyk- taip aiškina: 
lės sudaro Hastings Kolegi
ja, Kalifornijos Universite
to teisių -advokatūros sky
rius.

Hastings Kolegija nuo 
1940 metų nesamdo kitokių 
nuolatinių profesorių, kaip 
tik tuos, kurie yra 65 metų 
amžiaus ar daugiau ir ku
rie buvo dėl senatvės pa
leisti iš kitų gerų advokatū
ros kolegijų.

1940 metų rudenį reikėjo 
Hastings Kolegijai vieno 
teisių profesoriaus ir nega
lėjo gauti. Tuo tarpu Stan
ford Universitetas, taip 
pat Kalifornijoj, pagal sa
vo taisykles, paleido pagar
sėjusį teisių profesorių Ar- 
thurą M. Cathcartą, 65 me
tų amžiaus, kaipo per seną.

Hastings Kolegijos virši
ninkui D. E. Snodgrassui 
dinktelėjo mintis — reikia 
pakviesti tą seną profesorių 
Cathcartą. Cathcartas su 
džiaugsmu priėmė pakvieti
mą ir iki šiol gabiai dėsto 
teises Hastingso studentam.

1943 m. prireikė dar vie
no profesoriaus Hastingso 
Kolegijai. Tuomet buvo pa
kviestas prof. Edwardas S. 
Thurston, kurį Harvardo 
Universitetas pašalino, kuo
met Thurstonui suėjo 65 
metai amžiaus. f

Tada profesoriai' Cathcart 
ir Thurston ir įsteigė 65- 
metinių Klubą Hastingse.

Po karo užplūdo Hasting- 
są, kaip ir kitas 'kolegijas, 
veteranai studentai, ir juo 
labiau stokavo profesorių. 
Taigi Hastingso Kolegija 
pakvietė žymų kriminalės 
teisės žinovą Chesterį Ver- 
nierį, 65 metų, kurį Stan- 
fordo Universitetas paleido 
dėl senatvės.

Toliau į Hastingso Kole
giją tapo sukviesti dar 5 
profesoriai, 65 iki 70 metų 
amžiaus. Jie buvo pavaryti, 
kaipo per seni, iš Harvardo,

— Kada bicarbonate of 
so.da sueina su rūkštim skil
vyje, tai iš sodos smarkiai 
pasiliuosuoja anglies dvide
ginio (carbon dioxide) du
jos. Tos dujos kartais ir 
praplėšia skylę skilvyje.

Tokias dujas iš sodos gali 
sukelti normalė virškinamo
ji vanden-chlorinė rūkštis. 
Staigų dujų pritvinkimą iš 
bicarbonate of soda taip 
pat gali iššaukti rūgimas 
skilvyje arba citrinė rūkš
tis. šios rūkšties yra ir 
magnezijos citrato skysty
je, kuris geriamas viduriam 
paliuosuoti.

Jeigu po bicarbonate of’ 
soda miltelių pavartojimo 
greit ima skaudėti pilvą ir 
žmogus pradeda alpti, tai 
reikia spėti, jog kilusios du
jos praardė skilvį. Alka Sel
tzer panašiai ‘ veikia, kaip 
bicarbonate.

Dr. Burket primena tokį’ 
nelaimingą atsitikimą vie
nai savo ligonei:

3 valandą popiet ji išgėrė 
butelį magnezijos citrato, o 
7:30 vai. vakarė įsipylė Ar
batinį šaukštuką bicarbon
ate of soda į vandens stiklą 
ir išgėrė. Moteris tuojau 
pajuto baisų skausmą vidu
riuose ir apalpo. Pašauktas 
dr. Burket prapjovė pilvą • ' 
operacijai daryti ir atrado, 
“gesai” praplėšė dviejų co
lių ilgio skylę skilvyje: ir 
ligonė mirė pirma, negu jis 
paspėjo tą skylę užsiūti.

Kuomet nuo bicarbonate 
of soda ir rūkšties “gesai” 
staiga perdaug išpučia skil
vį, iš to svflsidaro pavojus 
gyvybei.

Tačiaus dr. Ęurket rami
na, jog retai pasitaiko, kad 
tokie “gesai” praplėštu skil
vį. N. M.

Bulvėje yra tiek geležies, 
kaip pusėje kiaušinio.

— Pirm.. Sausio 17,
me

1949



Antpuolis
(Tąsa)

— Aut. past.) į balką (Klonis, upes slė
nys, tarpeklis) temps.

— Argi kalnuose jau žino, kad dali
nys žygiuoja? — paklausiau aš.

— Ei! kaip galima nežinoti'! Visada 
žinom: mes jau toki žmonės!

— Tai ir Šamilis dabar rengiasi žy
giui? — paklausiau.

LEVAS TOLSTOJUS

Savanorio pasakojimas
Hartford, Conn. 0E3TO1—sonOE=3000E=OaOES=SO

— Jok (Jok totoriškai reiškia ne. — 
Aut. past.), — atsakė jis ir paneigiamai 
krestelėjo galva. — Šamilis į žygi neis: 
Šamilis naibą (Naibais vadinami žmonės, 
kuriems Šamilis paveda kokią nors ša
lies dalį valdyti. — Aut. past.) pasiun
čia, o pats pro žiūroną žiūrės nuo vir
šaus.

— O ar toli jis gyvena?
— Netoli. Čia, po kairei, dešimt vars

tą bus.
— Iš kur tu žinai? — paklausiau aš.

— Negi tu ten buvai?
— Buvau!... Visi mūsiškiai buvo 

kalnuose.
— Ir Šamilį matei?
— Pich! Šamilio mūsą nematysi. Šim

tas, trys šimtai tūkstančią mirldą (Žo
dis miridas turi daug reikšmių, bet šia 
prasme, kuria čia pavartoju, reiškia kaž
ką tarp adjutanto ir asmens saugotojo. 
—Aut. past.) aplink. Šamilis vidury ją!
— tarė jis su vergiškos .pagarbos išraiš
ka veide.

Pažvelgus aukštyn, galima buvo paste
bėti, kad pragiedrėjęs dangus šviesėjo 
lytuose, ir Mažojo Lokio žvaigždynas 
ėmė leistis prie akiračio, bet tarpeklyje, 
kuriuo mes žygiavome, buvo drėgna ir 
niūru.

Staiga truputį prieš mus, tamsoje, 
žybtelėjo keletas ugnelių; tuo pačįu aki
mirksniu cypdamos prašvilpė kulipkos, 
ir visuotinoje tyloje toli pokštelėjo trum
pi, sausi šūviai bei garšus šauksmas, per
veriantis, kaip nevilties riksmas, bet reiš
kiąs ne baimę, o tokį žvėrišką narsumą 
ir pyktį, kad negalima buvo nesudrebė
ti jo klausant. Tai buvo priešakinė prie
šo sargyba. Sargyboje stovį totoriai su
žviegė, iššovė netaikydami ir išbėgiojo.

Viskas nutilo. Genefroląs pašaukė ver
tėją. Totorius balta čerkese prijojo prie 
jo ir apie kažką pašnibždomis ^žestiku- 
liuodamas gana ilgai su juo kalbėjo.

— Pulkininke Chasanovai, įsakykite 
išskleisti grandinę! — tarė generolas ty
liu, pratisu, bet ryškiu balsu.

Dalinys priėjo prie \upės; juodi tar
peklio kalnai liko užpakaly; pradėjo švis
ti. Dangaus skliautas, kuriame vos gali
ma buvo pastebėti išblyškusios neskaid
rios žvaigždės, atrodė aukštesnis'; aušri
nė skaidriai sužibo rytuose; gaivus, per
imantis vėjelis pūtė iš vakarų, ir šviesus, 
kaip garai, rūkas kilo virš šniokščiančios 
upės.

VIII
Vadovas parodė brastą, ir raitelių 

avangardas, o paskui jį ir generolas su k 
svita ėmė keltis per upę. Vandens buvo 
arkliams iki krūtinės; jis su nepaprasta 
jėga plėšės tarp baltų akmenų, kurie kai 
kuriose vielose buvo sulig vandens pavir
šium, ir apie arklių kojas šniokštė, puto
jo srovės. Arkliai baidėsi vandens šniokš
timo, kėlė galvas, statė ausis, bet tiks
liai ir atsargiai žengė nelygiu dugnu 
prieš srovę. Raiteliai kėlė kojas ir gink
lus. Pėstininkai, tiesiogine to žodžio 
prasme vienmarškiniai, laikydami virš 
vandens šautuvus, ant kurių buvo su
kabinti drabužių ryšuliai, bent po dvide
šimt žmonių susitvėrę rankomis, stengė
si, kas net ir iš veidų buvo matyti, viso
mis jėgomis atsispirti srovei. Raitieji ar
tileristai, garsiai šūkaudami, risčia varė 
arklius į vandenį. Pabūklai ir žalios dė
žės, per kurias retkarčiais šliukšėjo van
duo, žvangėjo per akmeninį dugną; bet 
geri juodmariečiai sutartinai tempė 
branktus, putojo vandenį ir šlapiais k£r-x 
čiais bei • uodegomis kapanojosi į kitą 
krantą.

Kai tik baigė persikelti, generolas 
staiga susimąstė ir surimtėjo, pasuko 
arklį ir su raiteliais nujojo risčia per 
platų, miško apsuptą traką, kuris tiesėsi 
priešais mus. Raitų kazokų grandinės iš
sipylė pamiškėse.

Miške pasirodo pėsčias žmogus su čer
kese ir papacha, antras, trečias ... Kaž
kuris iš karininkų sako: “Tai totoriai.” 
Štai pasirodė dūmelis iš už medžio... 
šūvis, kitas... Mūsų dažni šūviai nustel
bia priešo šūvius. Tik retkarčiais kulip- 
ka, lėtai zvimbdama, tarsi skrendanti

bitė, pralekia pro šalį ir tuo parodo, kad 
ne visi šūviai mūsų. Štai pėstininkai bėg
te ir pabūklai risčia nuskubėjo į grandi
nę; sugaudė pabūklai, suzvimbė metali
niu garsu kartečės, suspragsėjo raketos, 
sutratėjo šautuvai. Plačiame trake į vi
sas puses išsipila raiteliai, pėstininkai ir 
artilerija. Pabūklų, raketų ir šautuvų 
dūmai susilieja su rasota žaluma ir rū
ku. Pulkininkas Chasanovas prilekia prie 
generolo ir staigiai sustabdo visu greičiu 
bėgantį arklį.

— Jūsų aukštenybe! — sako jis, pri
dėdamas ranką prie papachos, — įsaky
kite leisti kavaleriją: pasirodė vėliavė
lės (Kalniečių tarpe vėliavėlės turi be
veik tą pačią reikšmę, kaip ir vėliavos, 
tik su tuo skirtumu, kad kiekvienas dži
gitas gali pasidaryti vėliavėlę ir ją ne
šioti. — Aut. past.). — Ir jis parodo 
kančiumi į raituosius totorius, kurių 
priešaky joja du raiteliai baltais arkliais 
su raudonais ir mėlynais skarmalais ant 
lazdų.

— Tepadeda dievas, Ivanai Michailo- 
vičiau! — sako generolas.

Pulkininkas vietoje pasuka arklį, iš
sitraukia kardą ir šaukia: “Ura!”

— Urra! Urra! Urra! — suskamba 
gretose, ir raiteliai skrenda paskui jį.

Visi žiūri, nestygdami savam kaily: 
aure, viena vėliavėlė, kita, trečia, ket
virta ...

Priešas, nelaukdamas atakos, slepiasi 
į mišką ir iš ten atidengia šautuvų ug
nį. Kulipkos tankiau skraido.

— Quel charmant coup d’oeil! (Koks 
puikus reginys!) — sako generolas, ang
liškai šiek tiek kilnodamasis ant savo 
juodo laibakojo arklioko.

— Charmant! — atsako majoras ir, 
mušdamas arklį kančium, prijoja prie 
generolo. 7— C’est un vrai plaisir que la 
guerre dans un aussi beau pays, (Tikras7 
malonumas kovoti tokioje puikiojeUšaly- 
je) — sako jis.

— Et surtant en bonne compagnie, 
(Ir, be to, geroje kompanijoje) — pridu
ria generolas, maloniai šypsodamasis.

Majoras nusilenkė.
Tuo metu greitai, nemaloniai šnypšda

mas, pralekia priešo sviedinys ir susi- 
duoda į kažką; užpakaly girdėti sužeisto
jo dejonė. Ši dejonė taip keistai paveikia 
mane, kad karinis reginys mano akyse 
akimirksniu netenka viso savo grožio; 
bet niekas kitas, be manęs, lyg nepaste
bi to: majoras juokiasi, atrodo dar šir
dingiau; antrasis karininkas visiškai ra
miai pakartoja pradėtos kalbos žodžius; 
generolas žvelgia į priešingą pusę ir ko 
ramiausiai šypsodamasis kalba kažką 
prancūziškai.

— Ar liepsite atsakyti į jų. šūvius?— 
klausia prilėkęs artilerijos viršininkas.

—Taip, pagąsdinkite juos, — nerūpes
tingai sako generolas, maloniai šypsoda
masis.

Baterija išsirikiuoja, ir prasideda 
šaudymas. Žemė dejuoja nuo šūvių, be 
paliovos švysčioja ugnys, ir akys temsta 
nuo dūmų, kukiuose vos begalima atskir
ti judančią aplink pabūklus tarnybą.

Aūlas apšaudytas'. Vėl prijoja pulki
ninkas Chasanovas ir generolo įsakymu 
lekia į aūlą. Vėl pasklinda karo šauks
mas, ir raiteliai dingsta pačių sukeltam 
dulkių debesy.

Reginys buvo iš tikrųjų didingas. Tik 
viena man, kaip nedalyvaujančiam kau
tynėse ir nepratusiam, gadino bendrą 
įspūdį, būtent, kad man atrodė bereika
lingi* ir šitas judėjimas, ir susijaudini
mas, ir šauksmai. Nenoromis prisiminė 
palyginimas su žmogum, kuris iš peties 
kirviu kapotų orą.

IX
Aūlą jau buvo užėmusi mūsų kariuo

menė, ir nė vieno priešo nebuvo likę ja
me, kai generolas su svita, į kurią ir aš 
įsimaišiau, prijojo prie jo.

Ilgos, švarios saklės plokščiais velėnų 
stogais ir gražiais kaminais buvo išsi
sklaidžiusios tarp akmenuotų kauburių, 
pro kuriuos tekėjo nedidelė upelė. Iš vie
nos pusės augo skaidrūs, saulės šviesos 
nušviesti žali sodai 'SU didžiulėm kriau
šėm ir slyvom; iš kitos styrojo kažkokį 
keisti šešėliai', statmeni aukšti kapinių 
akmens ir ilgos medinės kartys su pri
taisytais prie galų rutuliukais'bei įvai
riaspalvėmis vėliavomis. (Tai buvo dži
gitų kapai). • X

Kariuomenė išsirikiavusi stovėjo už 
vartų.

(Bus daugiau)

ŽIUPSNELIS ŽINIŲ

Tragiškai žuvo jonas Bane
vičius anksti ryte pirmą die
na sausio 54 metu amžiaus, v , k-
Jis buvo pavienis. Paliko sa
vo brolį Juozą, seserį Evą 
Yurgel (Jurgelevičienę) ir ke
lis sesers vaikus.

Velionis atvažiavo iš Lietu
vos prieš pirmą pasaulinį ka
rą ir buvo to karo veteranas. 
Jo laidotuves atsibuvo sausio 
5 d., su religiškomis ceremo
nijomis, iš Hartfordo lietuvių 
bažnyčios. Buvo palaidotas 
New Britaine, šv. Marijos Ka
pinėse. Ten yra palaidota ii 
jo motina.

Jonox mirtis buvo nepapras
tai tragiška. Dar ir šiandien 
policija nepaaiškina jo žuvi
mo priežasties. Įvyko taip. 
Naujų .metų išvakarėje velio
nis Jonas, sakoma, buvo nu
važiavęs į New Britainą paka- 
zyruoti Lietuvių name. Grį
žo į Hartfordą jau vėlai va
kare ir dar sustojo Lietuvių 
parapijos name pasimatyti su 
draugais ir linksmai sulaukti 
naujų metų. Kai viskas užsi
baigė, tai parapijos namo pri
žiūrėtojas" Malaška, Jonas ir 
dar vienas draugas ėjo namo. 
Jie visi gyveno netoli vienas 
kito. Jonas gyveno 55 Hun
gerford St., ant antro aukšto. 
Negalėdamas atrakinti prieša
kinių durų, Jonas ėjo per už
pakalį, per langą. Tuo tarpu 
tie jo draugai irgi nuėjo į sa
vo namus. Devintą valan
dą ryte žemai gyvenanti mo
teriškė išėjo pasiimti pieną ir 
čionai atrado gulintį negyvą 
prie pat laiptų Joną Banevi
čių. Pašaukta policija ir dak
taras pripažino, kad Jonui yra 
nulaužtas sprandas ir galva 
smarkiai sumušta. Pas Joną 
gyveno kokia tai moteriškė su 
dviem is dukterimis, atvyku
si iš Waterbury miesto. Jos 
aiškinosi, kad jos visiškai nie
ko nežino, kada ir kaip Jonas 
galėjo nukristi laiptais žemyn.

Velionio sesuo ir brolis sa
ko, kad jie tą dalyką tyri
nės tol, kol brolio žuvimo 
priežastį pilnai išaiškins. Ve
lionis buvo gero būdo žmogus. 
Buvo tikras laisvamanis, neti
kėjo jokioms religijoms. Mėg
davo skaityti progresyvių lie
tuvių laikraščius Laisvę ir 
Vilnį. Dalyvaudavo 'didesniuo
se progresyvių parengimuose. 
Mėgdavo palošti kortomis,s 
taipgi buvo stiprus “čekerių” 
lošikas,

★ ★ ★
Ir mūsų miestą jau palietė 

ta baisi bedarbės šmėkla, ku-^ 
ri yra tūkstančius darbininkų 
prikankinusi Hooverio laikais. 

JDvi didelės dirbtuvės — rašo
mųjų mašinėlių išdirbystės, 
Royal ir Underwood — jau 
pradėjo atleidinėti šimtais 
darbininkų kiekvieną savaitę.

žmonės, kurie yra išdirbę 
dirbtuvėje virš 1'5 metų, yra 
paleidžiami nuo darbo. Daug 
darbininkų dirba tik po ketu
rias dienas į savaitę. Visų 
darbininkų įplaukos smarkiai 
puola žemyn. B'ęt maisto ir 
kitų produktų kainos vis dar 
yra- baisiai aukštos. Darbo 
žmogaus gyvenimas yis darosi 
sunkesnis ir sunkesnis.

. ★ ★ ★
Greitoje ateityje Laisvės 

Choras surengs šaunų kon
certą, kur dainuos gerai pasi
žymėjusi solistė Amelia Juš
kevičiūtė iš New Yorko ir I. 
B. Kubiliūnas iš Bostono. Pats 
choras šiuo laiku daug dirba, 
lavinasi naujų dainų. LavL 
naši skirtingos grupės vyrų ir 
moterų. Koncertas įvyks 
Lietuvių Klubo Salėje, vasa
rio 13 dieną, 2;30 po pietų. 
Bilietus galite jau dabar įsi
gyti. Kaina tik $1.

Sūnų ir' dukterų draugystė 
rengia smagų balių sausį o 22 
dieną; Laisvės Choro Salėje. 
Pašai pi ne draugystė visuomet 
turi susilaukti visų geros pa
ramos. Tai, komisija mano 
turėti didelį ir linksmą paren
gimų. Bus visokių užkan

Dienraščio Laisves Metinis

BANKETAS
Būtinai iš anskto įsigykite Bankieto bilietus.

Laikas trumpas. Bankietas įvyks Sekmadienį
t

Sausio 30 - Jan. SOth *
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.
Bus duodama INDIKŲ - TURKEY vakarienė. 

Taipgi ir alaus bus užtenkamai visiems.
* > z

Vakarienei ir šokiam Bilietas $3.00.
t s

-------------------------------h------------------------------

Visi’ žinote kaip svarbu yra iš anksto įsigyti bilietus, nes reikia žinoti ant 
kiek žmonių gaminti vakarienę. Vakarienė bus duodama GYMNASIUM 
SALĖJE, kur kartu gali vakarieniauti 700 asmenų. O Auditorijoje šokiai 

tęsis be pertraukos.

----------------- na------ i---------

George Kazakevičiaus Orkestrą
Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus.

VIEN ŠOKIAMS ĮŽANGA 75 c.
' (valdžios taksai įskaityti)

301  ,,-JiOEJOl—Jioao.^  IOE3OJL— __________________ *----------------------- !___
džių ir gera orkestrą dėl šo
kikų.

★ ★ ★
Lietuvių Literatūros Drau

gija taipgi rengia smagų ba
lių kovo 6 dieną. Draugystės 
iždas jau pusėtinai išsituštino, 
tai norima nors kiek atbuda- 
voti tą sumažėjusį iždą. Ne
pamirškite .parengimo dienos.

Korespondentas.

Montreal, Canada
Vajininkei Sutrukdė Darbą

Mūsų darbščiosios vąj in i ti
kės draugės Aleksandravičie
nės sūnus susirgo prieš L. 13. 
vajaus pabaigą ir jai nemažai 
pakenkė užbaigti vajų pasek- 
mingiau, nes sūnaus liga ne
leido »jai išeiti iš namų ir -dar
buotis vajuje, o ji buvo su
kaupusi visas savo jėgas pa
skutinei savaitei pasidarbuoti.

Linkiu jos sūneliui greitai 
pasveikti, o darbščiajai vaji
ninkei geros ištvermės darbuo
tis ir toliau L. B'. stiprini
me ir budavojime, nors vajui 
ir užsibaigus.

★ ★ ★
Mūsą Ligoniai

L Teko sužinoti, kad 26 d. 
gruodžio susirgo Konstancija 
Drulienė. Kokia liga serga, 
neteko sužinoti. Ligonė, ro
dos, randasi namuose.

Gruodžio 28 d. susirgo Jur
gis Kynas. Ligonis randasi 
Victoria Ligoninėj, dėl ištyri
mo galvos nervų.

Linkiu ligoniams greitai pa
sveikti, f

Apiplėšė ‘‘Windsor” 
Drabužių Valyklą

Kūčių naktį įsibrovė du pik
tadariai į “Windsor” drabu
žių valyklą, kurios savininkais 
yra Graibus, Petrulis, Ker
šys ir Keršu lis, surišo sargą, 
sudaužė pinigų kasą, kurioje 
buvo virš šimto dolerių. Ar 
piktadariai bus daugiau' ką 
paėmę, šiuo kartu dar neteko 
sužinoti, pakol drabužiai ne
bus sučekiuoti.

Iš piktadarių veiksmų at

rodo, kad būta žinomų žrno-j 
nių, kurie yra bu»vę anksčiau 
ir apsižiūrėję, kas kur ran
dasi.

Nauji Lietuviai

Susilaukė Naujagimio
Gruodžio 18 d. A. Virbic

kai susilaukė sūnaus. Sūnus 
ir motina, abu sveiki. Nauja
gimio tėvai yra neseniai at
vykę iš Vokietijos. Linkiu 
laimingai užauginti sūnelį!

Ženybinės Sukaktuvės
Naujų metų vakarą, pas dd. 

J. Mačionius, buvo suruoštos 
slaptos vedybinės sukaktuvės 
dėl dd. P. ir O. Keršulių, jų 
15 metų vedybinių sukaktuvių 
paminėjimui.

Draugai P. ir O. K/eršuliai 
yra labai draugiški žmonės,

jie yra dalininkai “Windsor” 
valyklos. Partijax buv<J su
ruošta jų artimų draugų. Sve
čių atsilankė daug ir “jau
nuosius” apdovanojo gražia

i dovana,
Linkiu “jauniesiems” ilgiau

sių ir laimingiausių metų!
★ ★ ★

Naujų Metų Sutikimas

Šios kolonijos lietuviai Nau
jus Metus sutiko gana įvai
riuose pobūviuose: vieni Vy
tauto Klube, kiti po bažnyčia, 
daug vyko privatiškų pažmo- 
nių ,o gana gražus būrelis su
sirinko Point St. Charles sve
tainėje, kur gerokai įsisma
ginę visiškai nenuobodžiavo 
ir sutiko Naujus Metus su sal
džiais bučkiais.

Korespondentas.

4 pu&L—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Pirm., Sausio 17, 1949

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

Po švenčių Nupiginimų

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved1 to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled......................$59.50

2^

APLANKYKITE ROBERT LIPTON'S 
Jewelry Store 

Įsteigta 1892 /

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug 

, skaitlingų suminėti. .
Mūsų krautuvė susideda1 iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

I I O IV 701 Grand St^ Brooklyn
1_J JL K JL 1 i arti Graham Avenue
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PASIDAIRIUS PO KANADĄ
pranešta, kad aukš- 
teismas pripažino ne- 
įstatymą, kuris drau-

Buvo 
čiausias 
legaliu 
dė gaminti sintetinį sviestą,
vadinamą margarinu. Tas 
įstatymas buvo priimtas 1886 
metais. Taigi, įstatymas vei
kė 62 metus, nors jis buvo 
taip sakant prieš konstituciją.

Kodėl jis buvo tada įves
tas? Tuomet valdė Kanadą 
konservata'. Jų tikslas buvo 
pakenkti liberalams . Konser- 
vatai tuomet taikėsi prie 
farmerių, nes industrialistaį 
buvo dar gana silpni.

Dabar, Nndustrialistams pa
siekus didelės galios, įstaty
mas panaikintas jiems patai
kaujant. Panaikinimas įsta
tymo prielankus ir miestų 
darbininkams, nes margari
nas bus pigesnis už sviestą.

Tačiau klausimas kyla, kaip 
bus su farmeriais, kurie ga
mina sviestą? Ar margarinas 
nenumuš sviesto kainos?

. Aną dieną Toronto Daily

stai* įdėjo paveikslą šeimy-, 
nos, kurios tėvas ir motina 
sutinka parduoti po vieną akį, 
jeigu k<as sutiktų mokėti už 
jas po $10,000.

Kodėl jie nori parduoti sa
vo akis? Ar jiems nusibodo 
žiūrėti abiemis akimis? Taip. 
Jiems nusibodo žiūrėti į savo 
vaikus, kuriems jokios atei
ties. jie negali užtikrinti. Jie 
nori parduoti savo akis, kad 
tuomi užtikrinti savo vaikams 
ateitį.

Toks kelias, ‘ žinoma, yra 
keistas 
kam. 
duos, 
gumas 
maistui.

Darbo žmonės gali pakelti 
savo būvį tiktai organizuotai 
veikdami už geresnį atlygini
mą, už geresnę apdraudą nuo 
nedarbo, už socialę apsaugą.

moja išmetimas iš namų. Kas 
savaitę išmetama po 15 šei
mynų. ‘

Kada šeimyna ątsiduria ant 
gatvės, jai tenka eiti ten, kur 
miestas skiria. Dažnai šeima 
e imi i vieną kambarį arba 
būna priversta išsiskirstyti po 
įvairias miesto dalis.

Detroit, Mieli

Ko- 
Pa- 
arti

Dvi Lietuvaitės
Valstybiniuose Darbuose

Ann Aranuk dirba policijos 
departmente. Ji ilgą laiką 
lankė Lansing College ir buvo 
New Yorke dėl praktikos.

Jau keletas mėnesių, kai 
dirba policijos skyriuje.

ji

ir nepatartinas nie- 
Visi savo akių nepar- 
Kas jas pirks? Dau- 

aklų neturi pinigų

Tikėsit, ar ne, Toronte yra 
1,500 šeimynų, kurioms grū
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RES. TEL.
HV. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOMĘ
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas) 

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

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

R712

f

Liūdesio valandoj' kreip- , 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavįmu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Tel. Poplar 4110 r

* M

SA 
K

I
Paul Gustas Funeral Home,

INC.
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

v Skersai gatves nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS'

Telefonuokite dieną ar naktį 
EVęrgreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- « 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

J Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg
Į pareikalavimo. . Mūsų telefonas niekad nemiega. į

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonnokite: 

SHorcioad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
' Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

fli

Vancotlveryje, . Britų 
lumbijoj, daug bedarbių, 
čiame mieste priskaitoma 
20,000 su tais, kurię neužsi
registravę. Visoj provincijoj 
yra užregistruota 25,000 be
darbių. Kiek neregistruotų, 
niekas negali pasakyti, 
irgi nemažas skaičius.

darbininkai 
planą. Jis 
toj pro vi n- 

Kanadietis.

Advokatė Stephanie Masis 
vėl tapo įtraukta į prokuroro 
skyrių. Kokią vietą ji 
neklausiau, čia jau, 
teismų dalykas, ir ką 
roras sakys, tai turės
daryti, ir. jei geriau padarys, 
tai gaus nuo prokuroro pagy
rimą.

užima, 
aišku, 

proku- 
ir pa-

Organizuoti 
kaltina Maršalo 
sumažinęs darbus 
cijoj.

Išrastas Būdas Slogos 
Perams Pažinti
' (Tąsa nuo 3-čio pusi.)

čiepų Gaminimas
Bandant pagaminti čie- 

pus nuo bet kokios ligos, 
pirmieji žingsniai yra iš
skirti tos ligos perus arba 
bakterinius nuodui (vadi
namus virus) ir gana daug 
priveisti tų perų - bakterijų 
gyvulyje ar gyvulinėje me
džiagoje. A

Ieškant čiepų nuo slogos, 
tatai galima padaryti, iš
plaunant nugraibytu steri
lizuotu pienu skyčius bei 
gleives iš sergančio sloga 
nosies ir auginti slogos pe
rus užvaįsintame kiaušiny
je-

Bet kol daktarai Atlas ir 
Hottle atrado chemikalus, 
kurie tuojau parodo slogos 
perus, tai reikėdavo sugaiš
ti daug laiko, iki tiarai su
žinodavo, ar ligonis turi 
slogos perų; tekdavo nu
žiūrimų slogininkų skysčius 
iš nosies leisti sveikiem 
žmonėm į nosis ir tėmyti, ar

Fordo kompanija pranešė, 
kad ji duos 961 samdiniui
auksinį laikrodėlį ir žymės
ženklus, kurie yra išdirbę 35 
metus Fordo dirbtuvėje. Per 
du metu jie buvo sulaikė tą 

i ceremoniją, dabar vėl atnau- 
| jina. ★ ★ ★ 
Nominavo Detroitui 
Majorą 1950 Metams

UAW-CIO Skyrius-local 
147, tai yra, galima sakyt, W. 
P. Reuther naminis skyrius 
nominavo Miesto Tarybos pre
zidentą 
majorus 
rinkimas 
ras Van
kip supratimo sprendime mies
to reikalų.

Jau daug metų kai George 
Edwards eina pareigas mies
to vyriausybės prezidento.

Jis pirma įeisiant į miesto 
vyriausybės štabą, tai yra į 
Council, buvo namų direkto
rium ir civilio apsigynimo ad
ministratorium. Jis yra gerai 
žinomas Detroite.

Todėl kai bus nominacijos 
pavasario laiku, visi turi no- 
ininut George Edwards 

.troito majoro vietą.

George Edwards į 
1950 m. Local-susi- 
pareiškia, kad majo- 
Antwerp neturi jo-

Į De-

išdir-
pa-

(Čiapams auginamos bak
terijos gyvuliniuose kūnuo
se yra paskui numarinamos 
ir jų skystis moksliniai ap
valomas pirma, negu čiepi- 
jimui naudojamas. Čiepai 
sužadina veikti tam tikras 
kraujo medžiagas (anti-bo- 
dies), kurios ir kovoja prieš 
ligos perus.)

Taigi daktarų Atlaso ir 
Hottle atradimas dikčiai 
patarnaus mėginimams pa
gaminti čįepus nuo slogos, 
kuriai iki šiol nebuvo jokios 
tikros gyduolės. Tikimasi, 
jog tas atradimas padės 
greičiau pažinti ir kūdikių 
paralyžių ir tūlas kitas li
gas, kurių pradžia neaiški.

N. M.

K a i z e r—Fraz e r—a u to 
bystės vice-prezidentas 
reiškė, kad sumažins produk
ciją apie 200 karų j dieną. 
Tik dar nepasakė, ar jie su
trumpins visiems darbinin
kams valandų darbą arba da
lį paleis visai.

Fordo išdirbystės skyrius, 
kur gamina Lincoln ir Mercu
ry pareiškė, kad paleis apie 
600 darbininkų dėl gamybos 
sumažinimo, nes nesą užten
kamai materiolo — pamati
niai plieno—steel.

Pareiškė taipgi, jog atleis1 
180 
Los

iš darbo 350 St.
Metuchen, N. J.
Angeles.

Darbininkams,
paleisti nelabai geros žinios.

Louis ; 
ir 100

kurie bus

PRANEŠIMAS
BOSTON, MASS. . 
dienraščio LaisVės bankie- 
sekmadienį, sausio (Jan.)

318 Broadway. Pradžia 
vakaro. Ruošiamas tikslu

Frązer Co. kaltina' 
nustatytą kainą, ku<- 
jog perkantis karą

SO.
Metinis 

tas. įvyks 
23 dieną, 
6-tą vai.
pasveikinti dienraštį Laisvę jos dali
ninkų suvažiavime, kuris įvyks 30 
d. sausio, taipgi 30 metų sukaktį 
Laisves pradėjimą išeidinėti dienraš
čiu. Dainuos Stasys Paura ir Ro
bertas Niaura. Skanios vaišės.-Ren
gia bendrai LLD moterys, LLD 2-ra 
ir LDS 63-ra kuopos. — H. T. / 

(12-13)

į J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 S tinime r Avenuo, 

Newark 4, N. J. ’ !
HUmboldt 2-7964g ------ ■. a

Fotografas
! Traukit! paveikslus familijų, ves-Z 

tuvių, kitokių pavienių. 
padarau 
paveiks

le ra javus 
su ame- 

Rei-
esant ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

\ lūs ir 
sudarau
rikopiškais.

lykalui
B p'a d i d i n u * tokio 
» dydžiu, kokio pa- 
r gęidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STORES
512 Marion St., Brooklyn 

kampas Broadway ir Stone'Aye., 
prie Chauncey St.j B’way Line

Tel. GŲopmorę 5-019L

Kaizer 
Trumą n o 
ri įsako, 
(arba ką kitą) ant išmokes-
čip turi įmokėt vieną trečda
lį prekes-kainos. Tokiu būdu 
žmonės negalėsią pirkt karą, 
todėl esą mažinama gamyba.

Boroughs Addings Machine 
Co. pareiškė, kad kompanija 
budavoja naują išdirbystę 
Britanijoj ir jau esą padarę 
visus tarimus su British Board 
of Trade ir Scottish Industri
al Estate-. »Dirbtuvė užims 
150,000 keturkampių pėdų ir 
bus pradėta gamyba 1949, o 
jaū 1950 p&sieksią pilną ga-

Geras Pelnas
Detroite yra taip vadinamų 

“parking meters” 1,312, pra
nešė miesto iždininkas Albert 
E. Cobo. Per gruodžio mė
nesį iš tų baksų iškolektavę 
$14,457 dolerius.

Good- Business! „

Detroite 1948 m. buvo 3,- 
000 daugiau gaisrų, negu 
1947, sudegė vertės $8,709,j 
085, pranešė ugniagesių mar- 
shalas Ed. Hali. Jis sako, kad 
80 procentų įvykusių gaisrų 
buvo tik todėl, jog kai kų-7 
rie buvo neatsargūs.

Vadinasi gera- vertė nuėjo 
į dūmus ir su ęlūmąis.

V. Žabui.

Turėjau reikalą būti Lyros 
Choro pamokose sausio 11-tos 
vakarą. Nuėjau gal jau apie 
10 vai., paskambinau Lietu
vių R. š. D. Phila kliubo šali
nių durų skambutį, 1218 
Wallace St. Atidarė duris ne
pažįstamas žmogus. Paklau
siau: Kur choras laiko pa
mokas? Pasakė eiti aukštyn.

Paačiavus, einu aukštyn pa- 
tykėlia, kad nepertraukčiau 
dainų. Bet tyku, nesigirdi 
dainų. Tik įėjus į kambarį 
sužiuro, čia gražus būrys ir 
visi pažįstami, jauni, malo
nūs ir artimi prie širdies. Pa
klausiau — ką veikiate, kad 
taip tyku? Atsako, kad turi 
pertrauką, sVarsto choro bū
siančius parengimus Tr paren
ka naujas dainas.

' Choristai yra kviesti dai
nuoti Penna University, 34th 
ir Spruce Sty, Irvine Audito
rium įvyksiančiuose Cultural 
Olympics vasario 4-tą, 8 vai. 
vakaro. Tai bus penktadienio 
vakaras.

Šis parengimas — kultūros 
paroda — bus tarptautinis. 
Įžanga nemokama. Lyros Cho
ras kviečia visus ir visas atei
ti ir išgirsti jų gražias dainas. 
Manau, kad kiekvienas suži
nojęs apie tą parengimą at
eis ir savo draugus ir pažįsta
mus atsives, nes tokių progų 
retai pasitaiko.

Taipgi turi nusitarę ir veik 
planus pasidarę sekančiam 
savo parengimui “Vagių Va
karėliui,” kuris . įvyks vasario 
20-tą, 735 Fairmount Avenue, 
žemutinėje salėje. Tai bus 
nedėldienio popietis. Prasi
dės 4 valandą. Bus daug 
smagių šposų ir įvairių pasi
linksminimų. Tad Lyros Cho
ras kviečia, visus ateiti. Įžan
ga nemokama.

Taip, choristai, mes įver
tiname jūsų darbą ir džiau
giamės išgirdę malonias dai
nas. Ateisim ir draugus at
sivėsini. Manau, kad kiekvie
nas tai padaras. Nekantriai 
lauksime vasario (Feb.) 20- 
tos, kad susitikti su jumis ir 
visais pažįstamais.

P. Walantiene.

Vienam amerikiečiui iš
maitinti reikia apip 2 akrų 
ir 7 dešimtadaliu, žemes, v

Kelios paparčių rūšys yra 
valgomi augalai. ’

BŪKITE ATSARGŪS

Kurie jau vartojo, žino 
jiems pagelbėjo. O tie, kurie 
nebandė šios mosties, neiau- 

tuojau reikalaukite. Mosčių

Mainantis orui, dauguma žmonių 
serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite pasiruošę, kad atsiginti 
nuo ligų, naudokite M. J. Švilpos 
Miracle Ointment. Stebėtinos mos
tys, 
kad 
dar 
kite,
yra 5 rūšių, kurios prašalina įvai- 
rids skausmus.. Mostis sudaryta iš 
gydančių žolių, 
bet palengvina, ypač žiemą daugelis 
naudoja.

No. 2-M. J. S. Salve for External 
Pains, kaip tai kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį, traukimą. persišaldymą ir aš
trų kosulį.. Ši mostis suteikia malo
nios šilumos, gaivina kraują ir pra- 

. šalina įvairius paviršutinius skaus
mus. Kaina $1. ,

No. 3-M. J. Švilpa’s Miracie Salve 
for Skin Irritation. Stebėtina mos
tis, kuri pagelbsti nuo įvairių odoę 
ligų kaip tai: odos plyšimas, išbėri
mą, votis, rash, Athlete’s Foot, Si
nus, nudeginimą, nušutimą, sužeidi
mą, nosies ar burnos nesveikumą, 
kojų tynimą ir skaudėjimą, ronas 
(tik ne vėžio). Kaina $1.

No. 4-M. J. S. Sąlve for Itching 
Skin and Poison Ivy. Užsisenėję# ar 
švieži niežėjimai, gą.usite greitai pa
galbą. kaina $1.

No. 5-M. J. Švilpa’s New Discove
ry Salvo for Piles. Ši mostis nau
jai išrasta, kuri greit prašalina 
Piles (varvančias ar ne) be pjausty, 
mo. Pagelbės, jei tik vartosite pagal 
nurodymą, Kaina tik $2.

No. 1-M. J. S. Mostis nuo dantų 
ir smegenų (gums) x nesveikumo. 
Tuoj pagelbsti. Kaina 55c ir $1.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. Iš 
Kanados reikia pridėt z25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., f reikia , pridėti 
30c pašto ženkleliais, Adresuokite:

nėra kenksminga,

pašto ženkleliais, Adresuokite:
M. J. ŠVILPA

P. O. Box 73, SU. A 
Hartford 6, Conn.

Hartfordiečiai galite pirkti pas 
E. Beirs (vaistinėj), 158 Park St., 
arba pas Zembą, ant Sheldon St.

(adv.)

ŠĖPA “SUSINARAVIJO”
Bushwick Savings Banko 

7x4 pėdų dydžio “šėpelė” 
taip užsirakino ne tik nuo 
vagių, bet ir nuo savininkų, 
jog turėjo išsivežti aplink 
kampą į kiemą, kad eksper
tai galėtų prie jos
dirbti. Tačiau per dieną 
atidarė. Per naktį, išlaikę 
policijos sargyba, kieme, 
pą vėl parsigabeno į vidų, 
trijų dienų darbo šėpa vis 
bebuvo neatidaryta.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

prieiti 
ne- 
po 
šė- 
Po 
te-

John Zettl, 76 metų vokie
tis, atvykęs lėktuvu į La
Guardia stotį, ketinęs apsigy
venti pas vaikus, rastas įkri
tęs ties stotimi į Bowery Bay, 
prigėręs.

Saugioji šėpa saugi? 
silpniems. Jš Ace Auto 
Co., Brooklyne, išvogti 
su visa šėpa.

' Tik 
Sales 
$500

Sf V s#
v 
y v

V g

PROSYTOJOS
Patyrusios Prie Vyriškų Marškinių

B. ALTMAN & CO.
5th Avenue ir 34th St.. N. Y. C. 

Personnel Ofisas — 9-tos lubos. 
Pasitarimo vai. nuo 10-tos iki 1-mos.

Už Pusmečio Būsią {valias 
Automobilių

Cincinnati, Ohio.
mes Mooney, Willy s-O ver
land automobilių kompani
jos prezidentas, pranašavo, 
jog po pusmečio jau tiek 
bus naujų automobilių, kad 
pirkikai galės tuojaus jų 
gauti.

(Didėjant nedarbui, ma
žėja pirkikų skaičius.)

Ją- -

Izraelio prezident. Weitz- 
mann įspėjo, kad anglų po
litika veda karan.

TUOJAU ĮSIGYKITE,

VILNIES
KALENDORIŲ
' , 1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

Gaunamas dienraščio Laisvės knygyne. Ant parei
kalavimo pasiunčiame ir į kitus miestus. 

Pėrsiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 

pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 
kaip po 10c. ar 5c.
Prašome adresuoti:

LAISVĖ, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

AUKSAI IR DEIMANTAI
Labiausia įvertinamos ir ilgos atminties dovanos yra

AUKSINIAI IR DEIMANTINIAI DAIKTAI

LAIKRODŽIAI, 
ŽIEDAI, 

BRONSELĖTAI, 
LAKETUKAI

Didelis pasirinkimas gražiausių džiulerių 
Kaipo dovanom, vedybom, gimtadieniam ir 

įvairiom sukaktim.

Joną Patašių
307 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.

Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.
Tol. MArket 1-5172

n

8

K

1

GERI PIETŪS!
Kada norite gerą pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee'Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

I PEIST LANE į 
š DRUGS, Inc. i
| 405 SO. 4th ST.,
y Cor. Howes St.

BROOKLYN, N. Y

A
M

I
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-« 
dikiam reikmenys, įvairūs daik-5 
teliai, ligonių kambariui reikme-# 
nys už griežtai žemas kainas. '■

I
 RECEPTŲ SPECIALISTAI. «

MAX PEIST, Ph. G., |
EDWIN LANE, Ph. G. Ž

Tel. EVergreen 7-6238 X

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuve?

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Pirm., Sausio 17, 1949
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NewYorko^/^feaiIloL
Mokiniams Netikėtų 
Atostogų Nebus

pa
nų o 
su- 
na-

Grąsinę streiku, m i estą v ų 
mokyklų pečkuriai ir jų 
gelbiniiijkai susilaikysią 
streiko - švietimo Tarybai 
tikus su unijistais, AFL 
riais, pradėti derybas.

Unijos reikalauja numažin
ti darbo valandas nuo 48 iki 
44, taipgi įkurti nariams ge
rovės fondą, greta to pridėti 
mokesties po 17 centų per va
landą pečkuriams ir jų padė
jėjams ir iki 50 centų priedo 
inžinieriams.

ir

šeši 
kad

Burke buvo nu- 
jjasikėsinimą ant 
moralybės, bet 

padėjėjas Irving

Pu-

Išteisino Šnipą Burke, 
Thompsony Mergaites 
Užpuoliką

Robert J. Burke* šnipavęs 
prieš pajūriečius darbininkus, 
laipkričio 20-tos vidurnaktį 
buvęs įsibriovęs į komunistų 
vado Thompsono namus Sun- 
nysidėje ir ten prieš 7 metų 
amžiaus mergaitę apsinuogi
nęs. tapo trijų Queens teisėjų 
išteisintas sausio 13-tą įvyku
siame Special Sessions teisme. 
Teisėjais buvo Alfred J. Hof
mann, William Northrop 
Frederick Stone.

Burke prisipažino ir 
asmenys teisme liudijo,
Burke, rodydamas privatiško 
detektyvo žymę, buvo įsibrio
vęs į Thompsonų namus. Vie
nu tarpu Burke gynėsi neži
nojęs, į kieno namus jis įėjęs, 
bet paskiau, perkvotime, pri
sipažino tiksliai ėjęs į Thomp
sonų namus duoti komunistui 
Thompsonui “hard time.”

Pirmesniame teisme, gruo
džio 27-tą, 
teistas už 
mažamečio 
prokuroro
Shapiro tuojau šoko- aiškinti, 
kad jis Burkės bylos užrašy
mo viename žodyje “atradęs 
klaidą.” Dėl to byla tapo ati
dėta ir dabar jis išteisintas.

Jau pirm bylos baigimo ma
tėsi. kad norima Burkę iš
teisinti, nes prieš Thompsono 
advokatą Abraham Unger ir 
prieš Thompsonų liudytojus 
pirmininkaujantis teisėjas Al
fred J. Hofmann pradėjo ata
ką.

O pirm pat paskelbimo nuo
sprendžio, teisėjas išvarė visą 
publiką iš teismabučio.
blika, daugiausia moterys su 
vaikais, piktinosi bandymu 
glostyti šnipą, kuris išdrįso 
įsibriauti į namus ir šlykščiai 
terorizuoti kūdikį. Dėl to iš
varytos iš teismabučio jos čia 
pat ant sugriebtų gabaliukų 
popieros išsirašė plakatus su 
šūkiais:

“Kas čia teisiamas: Burkė 
ar Thompsonas?”

“Kas yra Burkės globėju?” 
“Apsaugokite mūsų namus, 

ne lytinius išsigimėlius!”
Nešinos tais plakatais jos 

išlaukyje teismabučio susifor
mavo į pikietą ir pikietavo iki 
teismas pasibaigė.

Du plėšikai, vienas su pake
liu ir paslo kepure, įsigavo į 
vaistininko Berg n a m u. s, 
Bronxe. Atėmę iš Berg’ų $800 
pinigais ir du laikrodėlius.

Labai Svarbu Jums Būti 
Šiame Susirinkime

Jau matėte Laisvėje prane
šimą, 4fad ^pasiruošti dienraš
čio Laisvės metinio suvažiavi
mo bankietui susirinkimas 
įvyks šio antradienio vakaro 
7:30, 18-tą, Laisvės salėje, 
119 Lorimer St., Brooklyne. 
Tačiau nebus perdaug primin
ti dar kartą, nes:

Be jūsų širdingos talkos tas 
didysis darbas šiemet bus ne
įmanomas. Ir tą talką turime 
žinoti iš anksto. Prašome įsi- 
tėmyti. jog šiemet, rengiant 
didžiojoje Liberty Auditorijo
je, padaugėja darbai. To ke
leriopai istoriško 
mo proga tikimės 
svečių ir norime 
brangius svečius, 
šia priimti.

suvažiavi- 
labai daug 
juos, tuos 
tinkamiau-

Tam reikės daug darbinin
kų. Administracija net ir su 
direktorių talka nespės tiek 
daug susitikti, pas jus visus j 
namus nueiti paprašyti dirbti. 
Atvykite, draugės - draugai j 
susirinkimą patys paimti, pa
siskirstyti darbus, taipgi pa
teikti gerų pasiūlymų, kuo ir 
kaip priimti svečius .

Svečių, atsiminkime, -dau
gelis iš toliau jau pribus iš 
vakaro, norėdami dalyvauti ir 
Lietuvių Kultūrinio Centro su
važiavime. Reikėtų' juos gra
žiai priimti abiemis dienomis.

Kooperuokime, draugai, su 
savo laikraščio administraci
ja! Būkime susirinkime šį 
antradienį!

Puslapis Iš Mūsų 
Kultūros Istorijos”

Tai pavadinimas paskaitos, 
kuri bus skaityta sekamą 
sekmadienį, sausio 23 d., Lie
tuvių Kultūriniame Centre— 
Liberty Auditorium, Richmond

tuviškas laikraštis.
Šiemet sukanka 60 metų, 

kai Amerikoje buvo pastaty
tas lietuvių kalboje pirmas 
spektaklis.

Šiemet sukanka lygiai 50

Šešiolikametis
Padeginėtojas

Edward Bracken, gyvenęs 
306 So. 5th St., Brooklyne, 
nugabentas į ligoninę ištyri
mui po to, kai jis tapo įtartas 
ir, anot policijos, prisipažinęs 
užkūręs 7 .gaisrus,, kurių vie
nas davė pusę milionų dole
rių nuostolių. Pastarasis gais
ras gaisragesybos ekspertų 
buvęs aprokuotas užsikarusiu 
iš vidujinės medžiagų eksplo
zijos.

Reporteris Apsiriko

per 
dvarą

Lais- 
Coffee 

•117 Lori-

veržiantis dūmus ir 
pribėgančią prie 

po abiomis

mesti jam 
ir juos su- 
Pask u i su

Išgelbėjo iš Gaisro
3 Asmenis

Eidamas darban gaisrage- 
<vs C. Mayer pamatė iš 594 
Warren St. apartmento trečio 
aukšto
tn oteriškę 
lango su kūdikiu 
pažastimis.

Warren paliepė 
kūdikius po vieną 
gaudė nesužeistus,
kitais ten suėjusiais vyrais 
sudarė ratą ir liepė vaikų mo
tinai šokti. Ją taipgi vyrai 
pagano mažai sužeistą. Pa
šaukęs gaisragesius, jis pats 
nuėjo į savo stotį.

A del pili Kolegija skelbia 
vasarinius kursus norintiems 
pagreitinti savo mokslo laips
nių gavimą.

Paskaitą ruošia Lietuvių 
Meno Sąjungos IlI-čioji Ap
skritis. Prelegentu bus Ro
jus Mizara.

Jis palies apie Amerikos 
Lietuvių kultūrinių darbų pra
džią- ir jų plėtimąsi.

Atsiminkime, jog šiemet su
kanka lygiai 70 metu, kai A- į 
merikoje pasirodė pirmas lie-

vo suvaidintas pirmas sceni
nis veikalas.

Ateikite į paskaitą, — į ju
biliejinį mitingą, — susipa
žinkite su tuo, kaip Ameri
koje prasidėjo .lietuvių 
tūriniai darbai. . .

Pradžia 3 vai. p. p.
Įėjimas nemokamas.

Reporterio toks jau likimas, 
kaip ir kumečio: “eisi 
dvarą—-muš, neisi per 
-—muš.”

Aną dieną parašiau 
vėje, kad Lorimer 
Shop, Domikaičio,
mer St., bus atdara vakarais 
iki pusiaunakčio ir sekmadie
niais per dieną. Nespėjo .žmo
nės laikraštyje mano praneši
mo perskaityt, einu kavos įsi? 
gerti to paties vakaro 9-tą, 
įstaigoje tamsu.

Sekamą dieną pasiteiravus 
pas savininką sužinojau, Jog 
sąlygos pakito ir įstaiga bus 
po senovei uždara sekmadie
niais, o kitomis dienomis at
dara nuo 7 rytį) lig 8 vakaro.

Kitais žodžiais, sužinojau, 
jog bizniui, kaip ir moterims, 
leista yra pakeisti mintį.

Ingrid Bergman rolėje Orleano Mergelės amerikinėje 
filmoje “Joan of Arc,” jau seniai be pertraukos ro
domoje dviejuose New Yorko teatruose: Victoria, 
Broadway ir 46th St., ir ant tos pat gatvės,‘netoli nuo 

Broadway, esančiame Fulton Teatre.

NORITŽ BOTI
LAIVŲ KAPITONAIS?

U. S. Coast Guard Auxilia
ry šį ketvirtadienį, 20-tą, pra
dės seriją 11 -kos pamokų no
rintiems vairuoti valtis, laivu- 
kus. Pamokas teiks nemoka
mai, Brooklypo Kolegijos pa
talpose, Bedford Avenue ir 
Avenue H, Brooklyne.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau kambario pavieniam 

vyrui, Brooklyno apylinkėje. Kas tu
rite tokj kambarj, malonėkite laiš
ku pranešti sekamu adresu: A. 
Vossel, 179 Morgan A ve., Brooklyn 
N. Y._________________ (9-14)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

R.

kul- Kapinių Darbininkai 
Streikuoja

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Dešimties Asmeny Šeima 
Išmesta iš Namų

ka ir tokia ji būtų buvusi, jei
gu pasaulyje nebūtų kitų to
kių biednų žmonių. šeimą 
priglaudė kita tokia pat šei
ma, Henry ir Winnie Parez, 
29-06 Jackson Ave., patys tu
rintieji 10 vaikų. Viename 
6-šių kambarių bute susitalpi
no 17 vaikų ii- 5 suaugusieji.

kad 
ren- 
kad

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas jvyks 
sausio 18 d., 8 v. v. šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Nariai dalyvaukite šiame susirinki
me. Turime daug svarbių dalykų 

' aptarti, atsiveskite naujų narių pri
rašyti j .šią organizaciją. — P.

(
Babarskas, sekr. (13-14)

EAST NEW YORK
RICHMOND HILL, N. Y.J

Trečiadieni, sausio 19 d., 8 v. v. 
Centro patalpoj, jvyks LLD 185 kp. 
susirinkimas. Nariai, kurie tik gali
te, malonėkite dalyvauti, nes reikia 
rengtis prie mūsų vakarienės, kuri 

■ * jvyks 19 d. vasario. Taipgi reikės 
išrinkti kuopos valdybą. Turime ir 
daugiau svarbių reikalų. — V. P.

(13-14)

• -

Mūsų politikieriams besirū
pinant, kaip nuteisti komunis
tus, kurie reikalauja daugiau 
namų ir kovoja prieš evikci- 
jas, Alberta ir Edgar Van 
Leuvan tapo išmesti iš buto su 
7 vaikais ir josios motina 
Mrs. Myrtle Shūlts, praėjusį 
trečiadienį.

Namo savininkė, sako, 
Van Leuvanai nemokėję 
dos. Van Leu van sako,
jis užmokėjo rendą buto sa
vasties dokumentą (lease) 
jam išdavusiam asmeniui. 'Na
mo savininkė sako, kad tas 
asmuo neturėjęs jos įgalioji
mo apartmento išduoti ar ren- 
dos imti. Tačiau dėl to gin
čijamo klausimo pirmiausias 
nukentėjo rendauninkas, jį 
išmetė iš buto.

Butas, iš kurio Van Leuva- 
nus išmetė, vargiai vertas va
dinti butu: be šilumos, palai
kis, apleistas butas virš užda
ros buvusios šapos, su skiepu, 
pilnu vandens. Kada kompa
nijos agentai atėjo uždaryti 
gasą, negalėjo prieiti prie me
ter i o per vandenį skiepe. Ta
čiau vis vien buvo šiokia to
kia pastogė.

Pastebėję šeimą su rakan
dais ties buvusiais jų namais, 
13-20 Jackson Ave., Long Is
land City, kaimynai pradėjo 
rūpintis šeima, likusia be 
stogės ir be duonos.

Van Leuvan, 32 metų, 
teranas, uždirbdamas -po
per savaitę, su to-ua šeima ne 
kažin kaip vertėsi ir dirbda
mas, o dabar per pastaruo
sius tris, mėnesius /nedirbęs, 
susižeidęs darbe koją ir gau- 
nąs tik $58 per mėnesį iš val
dinės kompensacijos fondo. 
Jiems patarė eiti prašyti pa
šalpos, bet kad jos gauti, turi 
turėti namus, kitaip tave skai
to valkata, pašalpos neduoda. 
Gi čionai šeimą išmetė' ir iš 
turėto buto. O kur- gaus kitą 
butą, ypatingai su tokiu būriu 
vaikų ?

Padėtis atrodė visai beviltiš-

Daug Metų Kalėjimo
Paul Bokun, 21 metų, 

iki 30 ( metų į Sing 
kaltino bandyme 

real estate ofisą, 
praėjusio rugsėjo 
gelbėti buvo"atvy-

nu-
teistas 15 
Sing. Jį 
apiplėšti 
Flush ingo, 
10-tą. Jo
kusi net iš Kalifornijos dalį 
kelio pėsčia, kitur pasivėžin
dama 18-kos metų amžiaus jo 
žmona Jaqueta, nėščia mote
riškė. ' Tačiau ji negalėjo jam 
padėti.

Kiti kartu su juo nuteisti 
yra Hugh Patrick O’Neill ir 
Louis Bradish. O ketvirtasis 
asmuo Arthur Me Govern, 
metų, buvo nušautas laike 
apiplėšimo: 

I

Ne prieš mirusius sustreika
vo apie. 300 Kalvarijos kapi
nių duobkasių, šoferių, darži
ninkų, prižiūrėtojų ir kitų, Į 
tačiau pirmą streiko dieną, 
ketvirtadienį, apie 35 asmenų 
laidotuvės turėjo būti atidė- 
toš arba pasuktos į kitas ka
pines.

Darbininkai, nariai CIO 
Agruculturai Workers, reika
lavo trumpinti darbo valan
das nuo 48 iki 40, dienas nuo 
šešių iki penkių, nes per ilgos 
valandos, stoka tinkamo pasil- 
8io juos pačius be laiko artina 
prie kapo. Reikalauja už 
.trumpesnes valandas mokėti 
tą pačią mokestį. O tai reikš
tų po apie 25 centus mokes
ties priedo.

šv. Patrick’o Katedros trus- 
tistų valdomų kapinių viršinin
kai darbininkams iki šiol te
mokėjo tik po apie $1.23 ir 
pusę centų per valandą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda grosėrnė ir namas, sy

kiu ir biznis — išdirbtas per 15 me
tų. Namas geras, dviejų aukštų, trys 
dideli miegami kambariai ir maudy
nė. Taipgi parsiduoda ir šviežia mė
sa. Pardavimo priežastis — senatvė 
ir nesveikata. Galite kreiptis laišku 
ar telefonu. Parduosime už prieina
mą kainą. — J. Vogonis, 26 So. 551 h 
St., Philadelphia, Pa.

Tol. GR. 2-9987. (13-14)

| DANTŲ GYDYTOJAS g

|Dr. A. Petrikai
$ 221 South 4th Street |

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta
i353s3i35 SsSsSiSl35 S3 3135 3535353535353535353s3a»Š?

Valandos:

§

Egzaminuojant Akis, i
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

pa-

ve-
$-50

26 
to

MIRE
Boleslaw Wezalis, 59 metų 

amžiaus, gyvenęs 75. — 4th 
Ave., New York City, mirė 
Bronx Veteranų ligoninėje. 
Pašarvotas ifieliausko koply
čioje, 660 Grand St., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks sausio 
18 d., Veteranų kapinėse, 
Pinelawn, L. I. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi M. P. Bal
las laidotuvių įstaiga.

g GYDYTOJAS g
5 S. S. Locket, M. D. |
S 223 South 4th Street §

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

'ZTTDD’G R AR 411 Grand street IjUI r O DAIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
■ NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

I 
g

Peter Kapiskasif
if
g

S313531313531313i3>3i313i3131313)31313131 >131

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEEĘ & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

Du plėšikai užklupo du Cu
racao Trading Corp, algų ne
šėjus 82 Wall Street pastato 
keltuve ir atėmė $5,667.

W BROOKLYN 2
i LABOR LYCEUM!
| DARBININKŲ ĮSTAIGA 

5/SaIes dėl Balių, Koncertų, Ban-« 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.g
8 ~•• ••••••• 

v Sf

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prįelnarhos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

8̂
>5»»<3<5535353535»53(3i35353(3;35»53535 >535 3525

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
&35 353535>S>5 3135353531353535313s >535 >5 35 3(35353535

| TONY’SW
g UP-TO-DATE g

I
 BARBER SHOP g

ANTANAS LEIMONAS g
Savininkas 1 g

306 UNION AVENUE | 
H GERAI PATYRĘ BARBERIAI g 
^31>13i3131312531>}>53i31313135313131313531313135^

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripiriį 
Permanent Waves 
$ 50

difficult, resis-

UP

Swirl Cut

I LITUANICA SQUARE |

|RESTAURANT|
Steven Augustine & Frank Sanko $

SAVININKAI g
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 8
A Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių' J?g ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

^282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.« 
SA Tel. EVergreen 4-9612 »

for
tant, for bleached 
for dyed ... or ba
by fine... hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš- 

, kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion 
Center

sutai-

•F—

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, natural? 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. , Ir tatai oūna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų, i

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

For Appointment Call EVergreen 4-2525 '
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Frl. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

Hairdressers

__ ■> ■ — > *

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Pirm.,. Sausio 17, 1949




