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Vienas kvailas galvočius ra
šo: “Maskva dažnai keičia sa
vo taktiką, bet pagrindinio sa
vo tikslo — pasaulinės revoliu
cijos — ji dar niekad nebuvo
išsižadėjusi.“

Žmogus nė nepagalvojo, jog 
rašo nesąmonę. Išeina, kad 
Maskva nori revoliucijos ir pa
čioje Tarybų Sąjungoje, ir Len
kijoje, ir Rumunijoje ir kitose 
liaudiškose demokratijose. Pa
saulinė revoliucija reikštų re
voliuciją visuose kraštuose.

★ ★ ★
Apart kitų atsižymėjimų, 

prelatas Krupavičius dar pui
kiai moka ir meluoti.

Tai sužinome iš pabėgėlių 
laikraščio Minties. Ten skaito
me, kad 1918 metų gruodžio 28 
d. prelatui penkios VLIK gru
pės pareiškė nepasitikėjimą. 
Prel. Krupavičius iš Komiteto 
pirmiųinko vietos pabėgo, pa
reikšdamas, kad kitam susirin
kime jo vietoj bus jo pavaduo
tojas. Bet sausio 5 d. susirin
kime prelatas užėmė pirminiu, 
ko vietą ir pareiškė, kad apie 
jokią rezignaciją iš pirmininko 
vietos jis nė sapnuoti nesap
navo gruodžio 28 d. susirinki
me ’

“Tokia * staigmena — sako 
Mintis — pribloškė penkių ne
krikščionių demokratų srovės 
atstovus.“

Tie žmonės, matyt, nemanė, 
kad dvasininkas, kuris, jau 
prelatu vadinasi, taip begėdiš
kai galėtų meluoti.

Bet prel. Krupavičius nebū
tų nei prelatu, nei Krupavi
čium, jeigu ’ laikytųsi duota žo
džio, nemeluotų. Melas yra jo 
ne antroji, bet pirmoji prigim
tis.

★ ★ ★
Labai neaiški pasidarė Kini

jos padėtis. Civilinis karas 
staiga sustojo. Liaudies armi
jos stovi šiaurinėje pusėje 
Yangtze upės, o čiango armi
jos — pietinėje pusėje.

Kalbama apie taikos dery
bas bet jos neprasideda. Eina J f

gandai, kad liAudiečiai ketina 
keltis per Yangtze ir pabaigti 
ceremonijas su čiangkaišekinin- 
kais.

Ar tik ši tyla nebus prieš 
audrą? Sunku tikėti,' kad čian
go kamarotas Li sutiktų su to
kia taika, kurioje nei jam, nei 
jo reakcinei klikai vietos nebus. 
Liaudiečiai turės persikelti per 
didžiąją upę ir sunaikinti Čian
go diktatūros likučius-

★ ★ ★
Lietuvių Literatūros Draugi

jos sekretorius d. šolomskas sa
ko: Jeigu norime šiemet išleis
ti knygą ir šviesą, kaip iki šiol, 
tai turime gauti aukomis nuo 
kuopų bei pavienių narių ma
žiausia tūkstantį dolerių. Nari
nių duoklių jokiu būdu nebeuž
teks.

Aš manau, kad ši mūsų di
džiulė organizacija be jokios 
bėdos tą tūkstantinę surinks. 
Draugijos suvažiavime kalbėjo
me, kad duoklių nekelsime, bet 
centrą paremsime aukomis. Ti
kiu, jog delegatai to pažado ne
pamiršo ir laikysis.

Sekretorius išsiuntinėjo kuo
poms paraginimus nepamiršti 
centro. Keletas dolerių iš kiek
vienos kuopos ir problema bus 
išspręsta.

★ x ★ ★
Gerai būtų, jeigu būtų gali

ma apsieiti be aukų.- Bet nieko 
nepadarysi, kad jų reikia. Jų 
reikia visur. Reikia aukų parė
mimui mūsų , spaudos. Reikia 
aukų gynimui civilinių teisių. 
Reikia aukų organizacijų išlai
kymui. •

Taip ir eina. Taip ir eis. Bet 
nė vienas dėlei to nesubankru- 

(Tąsa 5-me pust)

Pakeisti 4 Džiūrės Nariai
I

Teisme prieš Komuiiistus
Senatas Palaiko Filibuster^ 
Prieš Naudingus Sumanymus

New York. — Vienuoli
kos kaltinamųjų komunis
tų vadų advokatai reikala
vo pašalint visa pradiniai 
parinktų* džiūrę. Federalis 
apskrities teisėjas Harol
das Medina atmetė reikala- 
vima.

Advokatų reikalavimas 
buvo paremtas tuom, kad 
teisėjas neleido jiems klau
sinėti apie kandidatų į džiū- 
rimenus politiką pirma, ne
gu jie buvo priimti į džiu- 
rę..

Teisėjas Medina yra pa
tvarkęs, jog komunistų ad
vokatai gali, naudoti 15 pa
sipriešinimų bei reikalavi
mų pakeisti tūlus džiūrės 
narius.

Praeitos savaitės pabaD 
goję advokatai

Arabai Sako, kad Žydai 
Vėl Juos Atakuoją

Kairo, Egiptas. — Trans- 
jordano arabų valdžia skel
bia, kad Izraelio armija 
maršuoja link Aqabos uos
to, pietinėje Palestinoje. Tą 
uostą Trans j or danas savi- 
nasi. Sakoma, jog užsikūrė 
smarkūs mūšiai.

Taip pat pranešama, kad 
Izraelis telkia kariuomenę 
vidurinėje Palestinoje prieš 
įsiveržėlius Irako arabus.- , 

Izraelio vyriausybė- užgin
čija tbkius pranešimus.

Jungtinių Tautų atsto
vai lekia ištirti arabų skun
dus prieš izraeliečių žygius.

Anglai Daugina Armiją 
Prieš. Izraelį

Rhodes Sala. — Izraelis 
ir arabiškoji Transjordano 
valstybė pasirašė paliaubų 
sutartį.

Bet Anglija siunčia dau
giau kariuomenės į Aqabos 
uostą, kurį Transjordanas 
savinasi. Anglai bijo, kad 
izraeliečiai neužimtų to 
uosto. —’ Transjordanas y- 
ra Anglijos pastumdėdis.

Protestai Italą Seime 
Prieš Atlanto Bloką

Roma. — Komunistai • ir 
kairieji socialistai Italijos 
seime sukėlė smarkius pro
testus prieš klerikalų val
džios siūlymą įjungti Itali
ją į karinį šiaurės Atlanto 
kraštų bloką prieš Sovietų 
Sąjungą.

Kairieji seimo nariai šau
kė: “Šalin Amerikos impe
rialistus! Šalin karą! Šalin 
Italijos išdavikus!”

Po didelio trukšmo, ta- 
čiaus, dauguma klerikalų ir 
kitų dešiniųjų nutarė pra
šyti Ameriką ir Angliją, 
kad priimtų Italiją į karinę 
Atlanto santarvę.

šanghai, Kinija. — Tapo 
sumegsti pašto ir telegrafo 
ryšiai tarp tautininkų ir 
liaudininkų - komu n i s t ų 
valdomų Kinijos dalių.

tris pasipriešinimus, pa
gal kuriuos ir tapo paša
linti trys džiūrės nariai.

Teisėjas Medina išmetė 
vieną džiūrimeną todėl, kad 
jis pasisakė draugavę's su* 
New Yorko miesto tarybos 
nariu Benjaminu Davisu. 
Davis yra vienas teisiamų
jų komunistų vadų.

Vieton pašalintų keturių 
džiūrimenų, buvo rato su
kimu išrinkti 4 nauji džiū
rės nariai — trys biznio 
kompanijų raštininkai ir 
viena karinė cenzorė.

Tarp džiūrimenų tebėra 
keli, aiškūs komunistų prie
šai.

Komunistu vadai teisiami 
neva už mokymą per prie
vartą nuversti Amerikos 

pavartojo valdžią.

Illinois Raudonbaubiai 
Tyrinėja Kolegijas

Springfield, Ill. — Illino- 
jaus valstijos seimelis di
džia dauguma balsų nutarė 
tyrinėti komunistinę veiklą 
tarp Chicagos Universiteto 
ir Roosevelto Kolegijos pro
fesorių ir studentu.C V /

Bus kvočiama “ištikimy
bė” ir tų profesorių, kurie 
tik sakė, jog kolegijų stu
dentai turėtu susipažinti su 
komunizmo klausimu. '

Roosevelto Kolegijos di
rektorių tarybos pirminin
kas yra Harold L. Ickes, 
kuris prez. Roosevelto val
džioje buvo vidaus reikalų 
sekretorius.

Šildoma Deportuoti 
Bedarbius iš Mieli.

Lansing, Mich. — Michi- 
gano valstijos senato komi
sija pasiūlė deportuoti at
gal bedarbius ten, “iš kur 
jie atvyko.” Jiems depor
tuoti komisija perša paskir
ti $35,000.

Senato .komisija kartu 
ragino išleisti valstijinį įs
tatymą, kuris uždraustų 
streikieriąms bet kokią pa
šalpą.

Michigano nedarbo pen
sijų komisija paskelbė, jog 
praeitą savaitę dar 18,000 
žmonių užsirašė pensijom. 
Taigi valstijoje yra jau 
155,886 surašytų bedarbių. 
O kiek dar nesurašytų!

DANIJOS MINISTRAS 
REMIA ATLANTO
KARINĮ BLOKĄ

Washington. — Atvyko 
Danijos užsienio reikalų 
ministras Rasmussen daly
vauti svarstymuose karinės 
Atlanto . kraštų sutarties 
(prieš Sovietus). Jisai sa
kė, jog Danija prisidės prie 
tos sutarties, jeigu matys, 
kad sutartis, girdi, “taikai 
tarnauja.”

IŠ BELGIJOS I LIETUVĄ 
GRĮŽUSIUJU LIETUVIU 

PAREIŠKIMAS
1947 m. pavasarį, vaka

rinėse okupuotosios Vokie
tijos ■ zonose, lietuviškose 
DP.— dšvietintųjų stovyk
lose pradėjo lankytis agen
tai — verbuotojai. Jie įkal
binėjo lietuvius važiuoti 
darbams į Belgiją. Tuo pa
čiu metu įkyrią Belgijos, 
kaip “pažadėtosios žemės,’’ 
piršimo kampaniją pradėjo 
ir reakciniai lietuviškieji 
laikraščiai.

Agentų - verbuotojų tar
pe buvo eilė lietuvių. Pavyz
džiui, amerikiečių zonoje 
važinėjo po višas stovyklas 
lietuviai - agentai Čižikaus- 
kas ir Karvelis. Stovyklų 
komitetai gavo nurodymų 
šiems naujoviš
kiems vergų pirkliams 
netrukdyti. Belgų stambių
jų pramonininkų mestas 
kapitalas atliko savo vaid
menį. Visose D P stovyklose 
buvo sužvejota daug jaunų 
lietuvių, kurie tiko vergiš
kam darbui Belgijos anglių 
kasyklose. Buvo pasirašytos 
sutartys dviejų metų termi
nui. Sutartyse buvo visa ei
lė gana gražiai skambančių 
paragrafų. Agentai - ver
buotojai pasistengė viską 
dar šviesesnėmis spalvomis 
nušviesti.

Tų apgautųjų lietuvių 
tarpe buvome ir mes, že
miau pasirašiusieji.
.Dabar mes galime tik 

džiaugtis tuo, kad pirmieji 
supratome šlykščią Belgijos 
kapitalistų ir jų agentų 
klastą. Į ją mes atsakėme 
vieninteliu teisingu būdu: 
grįžome - į Lietuvą. Mes dė
kingi Lietuvos Tarybų So
cialistinės Respublikos Vy
riausybei, kuri išgelbėjo 
mus i ir padėjo grįžti namo.t

Mes, žemiau pasirašiusre-' 
ji, į Lietuvą sugrįžusieji 
lietuviai, po kelioliką mėne
sių esame vergavę Švarc- 
burgo, Grandevine — Elio- 
ges ir kitose anglių- kasyk
lose.

Būdami Vokietijoje, DP 
stovyklose mes, buvome pa
veikti šlykščios prieštarybi-’ 
nės propagandos ir lengvai 
parsidavėme Belgijos baltų
jų vergų pirkliams, jų vi- 
liojantiems pažadams. Mes, 
pasirašėme sutartis, bet 
tuojau atvykę į Belgiją įsi
tikinome, kad mūsų pasi
rašytosios sutartys ir tik
rovė — visai kas kita. Su
tartyse kalbėta apie butus 
kiekvienam atvyk usiam 
dirbti lietuviui, po kamba
rį kiekvienam šeimos na
riui. Tikrovėje — mes gy? 
venome skardinėse statinė
se, su cemento grindimis, 
susispaudę, šaldami. 'Sutar
tyse buvo kalbama apie nu
statytą atlyginimą., Tikro
vėje mums mokėjo tiek, 
kiek mūsų darbdaviams pa
tiko. Sutartyse buvo įrašy

ta, kad po dvejų metų mes 
galėsime pasirinkti kokį no
rime darbą. Tikrovėje —■ 
šis paragrafas buvo, atvy
kus į Belgiją, mums neži
nant, išbrauktas. Sutartyse 
buvo įrašyta, kad į Belgiją 
bus atgabentos nemokamai 
ir mūsų šeimos. Tikrovėje 
•— už jų atvežimą mums 
buvo atskaitoma iš gauna
mo uždarbio.

Darbas buvo neapsako^ 
mai sunkus. Nei sutartyse, 
nei - pranešimuose apie Bel
giją, nė žodžiu nebuvo už
simenama apie tai, kad mes 
tučtuojau pateksime .po že
me, turėsime dirbti stačiai 
gyvulišką darbą, primity
viausiais įrankiais. Tuose 
Belgijos kasyklų urvuose 
net tvirčiausio lietuvio svei
kata po kelių metų eitų per
niek. Užverbuotasis neture-i 
jo teisių niekam pasiskųsti. 
Keli mūsų bandė ieškoti tei
sybės pas kasyklų inžinie
rius ir direktorius. Tačiau 
šie, sužinoję, kad mes nesa
me belgai, numodavo ranka. 
“Etranger!” — Svetimša
lis!... Viskas baigta. Nie
kūs nei pirštu nepajudino, 
kad pagerintų mūsų darbo 
sąlygas ir išmokėtų uždar
bį. Daug lietuvių kasyklose 
neteko ne tik sveikatos, bet 
rartkų ir kojų. Tokiems ka
syklų savininkai mesdavo 
lyg elgetoms po šimtą-kitą 
frankų ir grąžindavo Vo
kietijon. Belgijos valdžia 
laikydavo juos kalėjimuose, 
kol surinkdavo reikiamą 
transportui skaičių lietuvių, 
grąžinamų į Vokietiją. Ka
syklose buvome vergais, iš 
jų išvaryti — taip pat liko
me vergais, be jokių teisių. 
Esantis Briuselyje vadina
masis lietuvių komitetas, iš
laikomas Belgijos kapitalis
tų, anglies kasyklų savinin
kų, Vykdydamas visus bel
gų kasyklų savininkų nuro
dymus, šis komitetas taip 
pakeitė sutarčių paragra
fus, kad atėmė suviliotiems 
ir apgautiems lietuviams 
paskutines jų teises. Šio ko
miteto nariai yra iš vakari
nių Vokietijos ruožtų atvy
kę komitetininkai, ’ įvairūs 
nusikaltėliai ir avantiūris
tai.

-Šiandien, laimingai su- 
grįžę į tėvynę, savo akimis 
įsitikinę, kaip atrodo tikro
vė, mes su siaubu prisime
name praeitį, o kartu gaili
mės ir likusiųjų Belgijos 
kasyklose savo tautiečių.

Broliai lietuviai, tebešau
tieji Belgijoje! Paklausyki
te mūsų, bėgkite iš tos ver
gijos, kurioje pasilikti vi
lioja jus belgų agentai ir 
lietuvių Tautos išdavikai.

; Pasigailėkite savęs ir sa
vų šeimų ir vaikų! Grįžkite 
į namus!j

Bėgoniš Adolfas

Washington. — Senatas 
46 balsais prieš 41 atmetė, 
savo pirmininko Albeno 
Barkley’o, J. Valstijų vice
prezidento, patvarkym ą, 
kuris sakė:

Senatas visuomet ga
li dviem trečdaliais balsų 
sustabdyti kalbas - diskusi
jas dėl <bet kokio sumany
mo, kaip pirm to sumany
mo ėmimo svarstyti, taip 
ir paties svarstymo eigoje.

Prieš Barkley’o patvar
kymą balsavo reakciniai 
demokratai iš pietinių vals
tijų ir 23 republikonai su 
rep. senatorium Vanden- 
bergu pryšakyje.

Pietiniai demokratai jau 
keliolika dienų plepėjo - fi- 
libusteriavo prieš valdžios 
siūlymą, sakantį, jog Sena-

Armijos Sekretorius 
Plūsta Sovietus

Washington. — Jungti
nių Valstijų armijos sekre
torius Kenneth C. Royall, 
duodamas metinį raportą, 
išplūdo Sovietus, vadinda
mas juos “dviveidžiais, 
klastuotojais” ir panašiai.

Royall kurstė prieš So
vietus ypač todėl, kad so
vietinė vyriausybė nukirto 
važiuotę tarp anglų-ameri- 
konu užimtos vakarinės 
Vokietijos ir Berlyno., Ji
sai sakė, kad dėl to “gali 
suirti taika.”

(Sovietai sustabdė ame
rikonam, anglam ir fran- 
cūzam važiavimą per sovie
tinį Vokietijos ruožtą į 
Berlyną todėl, kad ameri
konai, neatsiklausdami So
vietų, įvedė naujus popie
rinius pinigus vakarinėje 
Vokietijoje ir vakariniame 
Berlyno ruožte.)

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ 
MAINIERIŲ NEDIRBS 
PER 2 SAVAITES

Washington. — Mainie- 
rių Unijos vadai paskelbė 
darbų sustabdymą per 2 
savaites angliakasyklose į 
rytus nup Mississippi upes. 
Keli šimtai tūkstančių mai- 
nierių jau apleido kasyklas.

Šis “stapičįus” pabrėžia 
unijos protestą dėl to, kad 
prez. Trumanas paskyrė 
Jamesą Boydą Federalio 
Kasyklų Biuro direktorium, 
kaip sakė Mainierių Unijos 
pirmininkas John L. Lewis.

Boydas yra žinomas uni
jinių darbininkų priešas.

Čapskis Jonas 
Jaskevičius Juozas 
Juška Kazys 
Kantauskas Edmundas 
Matulevičius Jonas 
Matulevičius Petras < 
Rakauskas Antanas 
Romeikaitis Vincas 
Savičius Bronius 
Šimeliūnas Povilas 
Urbonas Aleksas 
'Vaitkevičius Antanas 
Valys Vaclovas. 

tas turi teisę bile laiku 4iž- 
daryt svarstymus bei gin
čus dviems trečdaliais bal
sų. Jie reikalavo vykdyt 
Vandenbergo “taisyklę”, 
kurią jis iškepė pernai, 
kuomet jis buvo Senato 
pirmininkas. Vandenbergas 
tada patvarkė, kad jokia 
balsų dauguma negalima 
uždaryt * kalbų - diskusijų 
pirma, negu bet koks pa
siūlymas formaliai priimtas 
svarstymui.

Tai tokią taisyklę dabar 
Senatas palaikė. , .

Linčiški, pietiniai demo
kratai šios taisyklės norėjo, 
kad galėtų neribotais ple
palais pastot kelią valdi
niam sumanymui, reikalau
jančiam suteikti negrams • 
lygias pilietines teises su 
baltaisiais. Pagal Vanden
bergo taisyklę, keli plepe- 
riai begalinėmis šnekomis 
gali neleist net svarstymui 
imti pilietinių teisių bilių.

Be to, republikonai ir 
pietiniai demokratai sena
toriai, naudodami šią taisy
klę, gali nesuvaldomais 
plepalais užkirst kelią svar
stymui tokių sumanymų, 
kaip rendų kontrolės palai
kymas, sveikatos apdraudos 
įvedimas, senatvės pensijų 
pagerinimas, viešųjų darbų 
projektai bedarbiams, būti
nosios algos pakėlimas nuo 
dabartinių '40 centų valan
dai iki 75 centų ir t.t.

Aišku, tačiaus, kad pieti
niai demokratai ir republi
konai nemėgins filibusterio 
kalbomis palaidoti tokius 
žalingus sumanymus, kaip 
karinės Atlanto santarvės 
užgyrimas, streikų teisės 
aprėžimas ir kt.

Gubičev Sako, kad Jo 
Areštas—Provokacija

I

New York. — Suimtas 
sovietinis inžinierius Va
lentinas Gubičevas pareiš
kė teisme, kad jo areštavi
mas yra priešiška provoka
cija. Gubičevas sakė, jog 
Amerikos valdžia, klastin
gai areštuodama jį, neva 
kaip šnipą, siekia tam tik
rų tikslų prieš Sovietų Są
jungą. Todėl Gubičevas 
atsisakė duoti atsakymus į 
statomus jam klausimus. 
Jis, Jungtinių Tautų štabo 
narys, užreiškė, jog Ameri
ka sumindžiojo Jungt. .Tau
tų organizacijos taisykles, 
kurios uždraudžia arestuot 
jų pareigūnus.

Sykiu su Gubičevu • buvo 
suimta amerikone Juditha 
Copion, Washingtono tei
singumo department# raš
tininkė. Slaptoji FBI polici
ja sakosi radus Judithoą 
krepšelyje tūlus “sekret- 
nus” valdžios popierius; 
bet pas Gubičevą nieko pa
našaus nerasta. Jis areš
tuotas tik dėl to, kad su 
Juditha kalbėjosi.

.. .. . i
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO “PABĖGĖLIAI NUO KOMUNIZMO”

GYDYTOJŲ 
SUKILIMAS

Viena iš stambiausiu ir 
galingiausių Amerikoje or
ganizacijų yra American 
Medical Association. Tai 
organizaciją, kuriai beveik 
priversti priklausyti yra 
Amerikos gydytojai. Ji tu
ri 140,000 nariu!

Paskutiniais laikais šio 
gydytojų trusto vyriausias 
tikslas yra tai kovoti viso
kias Amerikos žmonių pa
stangas praplėsti valdinę 
sveikatos apdraudą. ■ Prieš 
medicinos socializaciją ji 
kovoja visais jai prieina
mais būdais.

Šiuo tarpu Jungtinių 
Valstijų Kongrese yra visa 
eilė bilių, kuriais siūloma 
įvesti federalinę sveikatin
gumo apdraudą,. Prieš tuos 
bilius gydytojų trustas ko
voja visomis keturiomis. 
Tai, girdi, būtų atėmimas 

i iš gydytojų privatiškumo, 
Atsiminkime, Čiang Kai-šeka^ pasitraukęs iš prezi- I jų nuskriaudimas, atėmi- 

dento vietos, nemiega. Jis dirba, organizuodamas savo į mas jiems progos lobti ir

American Medical Asso- 
’ ciation turi nusamdęs spe- 
! cialę spaudos firmą vedi- 
| mui propagandos prieš tuos 
I bilius. Be to, organizacijos 
i bosai nusprendė tai kovai 
j sukelti $3,500,000. Kiekvie- 
į nam nariui uždėjo asesmen-
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Daugiau Pinigų Čiang Kai-šekui?
Amerika jau supylė Čiang Kai-šeko valdžios skylėton 

kišenėn bilijonus dolerių. Bet atrodo, jog to dar neužteks.
Štai Jungt. Valstijų Senate ir vėl keliamas klausimas 

dėl davimo Čiang Kai-šekui dar pusantro bilijono dole
rių !

Tuo klausimu yra Įneštas bilius, tuo klausimu jau su
sirašė 50 senatorių — 25 demokratai ir 25 republikonai 
— reikalaujant, kad tas bilius juo greičiau būtų svars
tytas ir Čiang Kai-šekui būtų suteikta toji milžiniška pi
nigų suma.

Rašydama apie tai, komercinė spauda sako, jog toji 
pagalba, būsianti “militarinė ir civilinė pagalba nacio
nalistinei Kinijai.” Bet žodis “civilinė” tenka išmesti: tie 
pinigai, kuriuos Kongresas paskirs (jei paskirs) eis 
Čiang Kai-šeko armijos likučių ginklavimui.

armiją pietinėje Kinijoje ir Formozoje. Jis žūt-būt sten- j 1.1, 
giasi dar kartą susikirsti su liaudies armijomis, vadovau
jamomis komunistų.

Mūsų nuomone, Kongresas padarytų didžiulę klaidą, 
skirdamas tokią milžinišką pinigų sumą supuvusiai, su
gedusiai Čiang Kai-šeko valdžiai remti. Toji pinigų su
ma tik prailgintų patį karą Kinijoje, tik pražudytų tūks
tančius žmonių gyvybių ir sugriautų daugybę Kinijos i 
žmonių namų, dirbtuvių ir kitokių pastatų. .!

Čiang Kai-šekas karo juk nelaimės. Jis yra likimo pa- į tų po $25.
skirtas žlugti ir žlugs. Daug tų ginklų, kurie bus už : Bet. ir gydytojų tarpe 
amerikinius dolerius nupirkti, pateks, tiesa, liaudies ar- prasidėjo- sukilimas prieš 
mijoms, bet vis vien jie nereikia Kinijon kišti. Kinija i trusto lyderių * nelemtas pa- 
ištroškusi taikos. Jos žmonės nenori karo. Kinijos liau- j stangas pastoti kelią pakė-

> dis Amerika jau ir dabar keikia už tai, kam ši ginkluo- I Hmui liaudies sveikatingu- 
ja fašistą Čiang Kai-šeką. i ™o. New Yorko ir Brook-

Didžiulę klaida Kongresas padarytų, skirdamas Čiang ’ lyno skyriai išėjo prieš as- 
Kai-šekui naujus bilijonus dolerių. sesmentųs ir prieš naciona-

Jeigu mes jau esame toki bagoti, tai ar negeriau tuos lę organizacijos vadovybę.
ku-*. Šitie du skyriai yra skait-

ma. 1949 metų pirmosiomis 
šešiomis savaitėmis iškasta 
minkštosios anglies tik 68,- 
200,000 tonų, tuo tarpu 
per tą patį 1948 metų laiko
tarpį .buvo iškasta 77,400,- 
000 tonų, arba 9,200,000 
tonų mažiau. Kietosios ang
lies pramonėje nusmukimas 
dar didesnis. Pradžioje 1948 
metų per pirmąsias šešias 
savaites buvo iškasta 7,- 
129,000 tonų anglies, o pra
džioje šių metų per tą patį 

.laikotarpį teiškasta 5,030,-. 
000 tonų.

Kas svarbiausia, tai kad 
mainierių unijos organas 
nemato vilties padėties pa
sitaisymui. Žurnalas nuro
do, kad šiandien randasi 
net 70 milijonų tonų mink
štosios anglies rezerve. O 
vasara jau čia pat ir ang
lies vartojimas dar suma
žės.

Kas tame kaitąs? 
“kaltas oras,” ; 
tiko pakraštyj šią 
oras buyo nuo 20 
laipsnių š 
nai žiemą. Bet tai nėra pa
matinė ir vyriausia priežas 
tis. Svarbiausia priežastis 
bus abelnoji ekonominė pa
dėtis /nūsų šalyje. Jeigu 
mes turime virš trijų mili
jonų bedarbių, tai aišku, 
kad pramoninė gamyba su
menkėjo, nukrito. Mažiau 
gamybos, mažiau pareikala
vimo anglies.

Viena

sesmentųs ir prieš naciona-

pusantro bilijono dolerių paskirti statybai namų, 
riuose gyventų mūsų karo veteranai?

Pavojingasis McMullen o Bilius
Reakcininkas New Yorko valstijos seimelio narys 

McMullen pateikė'seimeliui biliu, kuris jau tapo priim
tas žemesniųjų seimelio rūmų. Jei šį bilių užgirs vals
tijos senatas ir pasirašys gubernatorius, tai jis pataps 
įstatymu. *

Einant šiuo įstatymu, New Yorko valstijoje butų pra
dėtas valdiškose įstaigose raganų medžiojimas. Visi 
tarnautojai, dirbą bent kuriose valstijos įstaigose, jei jie 
yra kada buvę komunistais ar dabar esą komunistais, 
būtų pašalinti iš darbų. z

Tūkstančiai tarnautojų, apšauktų komunistais, netek
tų vietų, netektų darbų. .

Šis McMulleno bilius vadinamas anti-komunistiniu, 
bet jis esmėie yra anti-amerikinis bilius, anti-konstituci- 
nis bilius.

Jo pravąrymui per senatą dabar organizuojamos, mo- 
- bilizuojamos iuo didžiausios pajėgos. Bandoma sudaryti 

isterinė nuotaika, kad ji padėtų “apvalyti mūsų įstaigas.”
New Yorko valstija, atsiminkime, jau pergyveno pa

našią isterijos bangą: tuojau po pirmojo pasaulinio ka- 
' ro iš New Yorko valstijos seimelio buvo pašalinti socia

listai assemblimanai, — assemblimanai, žmonių išrinkti, 
žmonių įpareigoti atstovauti juos valstijos seimelyje.

Dabar dar juodesnes reakcijos banga užgulė mūsų 
valstijos sostinę. Deja, daugelis tų, kurie kadaise patys 
buvo reakcinės bangos paliesti, šiandien eina išvien su 
reakcija', su raudonbaubiais!

Pažangioji visuomenė privalo pareikšti — laiškais ar 
telegramomis, — savo .atstovams valstijos seimelyje pro
testą prieš šio biliaus pravedimą. Ji privalo reikalauti 

. savo valstijinių senatorių, kad jie balsuotų prieš McMul
leno bilių ir kitus, panašius jam sumanymus!

Visasąjungines Kornun. Partijos Suvažiavimas
Daugelis žmonių spėja, jog neužilgo Tarybų Sąjungoje 

įvyks Visasąjunginės Komunistų Partijos suvažiavimas, 
kurio, nebuvo per pastaruosius dešimt metų.

Kad toks suvažiavimas gali greitoje ateityje įvykti, 
niekas negali užginčyti.

Pastaruoju metu visoje eilėje paskirų tarybinių res
publikų įvyko partijiniai suvažiavimai.

Toks suvažiavimas, pav., neseniai įvyko Kijeve Ukrai
nos Komunistu Partijos.

Š. m. vasario mėnesio viduryje Vilniuje įvyko Lietuvos 
Komunistų Partijos suvažiavimas. (Iš šio suvažiavimo 
mes kol kas dar negavome smulkesnių žinių, bet tiek 
žinome, kad jis įvyko, kad jis buvo didelis ir iškilmin- 

. ^as).
v Taigi, galima spėti,* jog po to, kai įvyks visų tarybi
nių respublikų komunistinių partijų suvažiavimai, Mask
voje bus sušauktas bendras, Visasąjunginės Komunistų 

. Partijos suvažiavimas.
Dėl busimojo tokio suvažiavimo svarbos.ginčytis ne

verta: kiekvienas pripažįsta, kad jis turės didžiulės svar
bos ne tik pačiai T. Sąjungai, bet ir visam pasauliui.

Į lingiausi visoje organizaci
joje. Manoma, kad Brook- 
į lyno ir New Yorko skyrius 
paseks kitų miestų skyriai. 
Kaip atrodo, tai American 
Medical Association reakei-1. _ «i ii- in profesorių, mams vadams nelabai se-; 1
kasi jų pastangose neprilei- i 
sti prie valstybės užtikrini
mo, kad kiekvienas susirgęs 
žmogus galėtų gauti gydy
tojo patarnavimą, neatsi
žvelgiant į tai, ar jis pajė
gia užsimokėti, ar ne.
ANGLIES PRAMONĖJE 
PRASIDĖJO DIDELIS 
ŠLUBAVIMAS

“United Mine Workers
Journal’
šo apie

gtinių Valstijų prezidentus. 
Tokių išmestų profesorių 
atsirado astuoni. ,

Profesorių susivienijimo 
konvencija nutarė priešin
tis terorizavimui profesorių 
už jų politinius įsitikinimus. 
Suvažiavimas pareiškė, kad 
negali būti atimtos tos 
teisės profesoriams, kurio
mis naudojasi paprastieji

Profesorių susivienijimas 
pasmerkė ir tuos, kurie 
mėto, iš universitetų profe
sorius už tai, kad jie priima 
arba užgiria yienokią ir ki
tokią mokslinę teoriją. Tu
rėta mintyje 
versitetas,. iš 
dienomis tapo 
nas, biologijos 
už tai, kad jis užgyrė Tary
bų Sąjungos žymiojo- inoks- 
lininko Lysenko teoriją.

Ar susivienijimui pavyks 
minėtiems p r o*f e šoriams 

sugrąžinti, tai tik 
parodys. Svarbu, 

susivieniji-

Oregon uni- 
kurio šiomis 
išmestas vie- 

profesorius

ypač Atlan-1 darbus 
žiema ateitis 
iki 30 kad profesorių 

iltesnis, negu per-1 mas gina ■ akademinę laisvę 
mūsų aukštojo mokslo įstai
gose.
KAIP VERČIASI MAI
NIERIŲ GEROVĖS 
FONDAS?

Mainierių Unijos orga
nas pateikia davinių, ' ką 
jau yra nuveikęs dėl kieto
sios anglies mainierių taip 
vadinamas A n t h r a c i te 
Health and Welfare Fund. 
Rezultatai labai gražūs. Tas 
tik parodo, kaip gerai elgė
si unija, kad derybose su 
anglies savininkais gerovės 
fondą įdėjo į savo reikala
vimus. Tai pirmutinė Ame-; 
rikoje unija tokį reikalavi
mą bosams išstatyti ir lai
mėti.

Fondas buvo įsteigtas du 
metai ir pusė atgal. Per tą

PROFESORIAI Už 
AKADEMINĘ LAISVĘ

Nuo 1913 metų gyvuoja 
American Association of 
University Professors. Prie 
jo priklauso 33,000 profe
sorių. Laikas .nuo laiko 
šiai organizacijai tenka su
sikirsti su reakcinėmis jė
gomis, kurios norėtų atimti

rių susivienijimas laikė sa
vo 35-tą suvažiavimą. Iški
lo klausimas, ką aaryti su 
kilusia šalyje isterija ir 
pasimojimu užgniaužti žo
džio laisvę mūsų universite
tuose ir kolegijose. Prieš 
suvažiavimą buvo keletas 
konkrečių, pavyzdžių. Wash- 
ingtono valstijos universi
tetas išmetė iš darbo tris 

susirūpinusiai ra- profesorius už tai, kad jie 
anglies gamybos priklausė Komunistų Parti- 

sumažėjimą. Šie metai ža- jai. Visa eilė kitų universi- 
da būti daug blogesni už tetų pavarė iš darbo profe- 
pernykščius. sorius už tai, kad -jie laike

Štai tik keletas faktų, rinkimų palaikė Henry 
nuo kurių pabėgti negali- Wallace kandidatūrą į Jun-

Kardinolas Francis ’Spellman, Ęomos kataliku bažny
čios viršiausias New Yorke, atvedęs i Kalvarijos ka
pines, Maspethe, buri klierikų streiklaužiauti, prižiūri 
įnirusiems duobiu kasimą. Spellmanas atsisakė tartis 
su katalikais darbininkais uriijistais, reikalaujančiais 
40 valandų, 5 dienų savaitės vietoje dirbamų 48 va
landų, be numažinimo mokesties, taipgi laiko ir pusės 

už viršvalandžius. Kardinolas juos išvadino t 
komunistais.

plieno liejyklose, gyvulių 
skerdyklose, restoranuose, 
siuvyklose ir kt.,' visur ka
pitalistų užveizdų vien tik 
panieką jautėme ir girdėjo
me. Beveik kitaip ateivių 
amerikonai ir nevadindavo 
kaip: “god damn polack ... 
son of a bitch... you pol
lack bastard.”

Dabar gi amerikonai ka
pitalistai irgi ne visiems 
pabėgėliams rodo savo nuo
širdų mielaširdingumą. Jei-

Per tūlą laiką radijo ko
mentatoriai “populiariza- 
vo” du rusu neva oficierius, 
kurie esą “susižavėję” 
Amerikos “rojišku” gyveni
mu, pabėgę į Vokietiją pas 
amerikonus.

Mat, Jungtinių Valstijų 
valdžia Europoje per radiją 
skleidžia keliomis kalbomis 
savo propagandą, niekina 
sovietinę tvarką, o giria ir 
aukština savo kapitalistinį 
rojų. '
. Huo du rusus / atvežė į Į gu Čia atbėga fašistų perse- 
Jungtines Valstijas, parodė i kiojami iš Ispanijos, hitle- 
jiems Virginijos valstiją, rinės Vokietijos, Graikijos 
nuvežė į sostinę Washingto- —> jiems tenka tokios pat 
ną ir parodė jiems, kaip i vaišės, kaip ir nuo Velionies 
aukšti šalies valdininkai be 
policijos apsaugos vaikščio
ja aplink šalies kapitelių ir 
Baltąjį Namą. Tie rusai 
pareiškę savo amerikiniams 
“geradariams,” jog taip nė
ra sovietijoje. Maskvoje, 
kuomet Stalinui ar Moloto
vui prisieina eiti ar važiuo
ti, tai būriai raudonarmie
čių apsupę juos lydį — sau
gą*

Atrodo, kad tie rusai nu
davė nematą civiliais rūbais 
policijos apstatytos ir vaik
ščiojančios aplink preziden
to palocių ir valstybės rū
mus. O tie amerikiečiai tų 
rusų vedžiotojai, jiems ty
čia nepaaiškino, jog čia 
Amerikoje, labiau negu ku
rioj kitoj šalyj valdininkai, 
ypač aukščiausieji, yra sti
priai apsaugomi matomos ir 
nemalonios policijos.

Kuomet buvo prezidento 
Trumano inauguracija, tai 
per radiją buvo pranešta, 
kaip Vašingtono gatvės bu
vo tirštai apstatytos viešos 
ir slaptos policijos, milicijos, 
kariuomenės. Tai natūralūs 
dalykas kiekvienoje šalyje 
ir su kožna valdžia.

Kuomet šimtai ir tūks
tančiai žmonių, įvairių tau
tų ir tikėjimų, paprastų 
darbininkų, valstiečių, inte- 
Jigentų bėgo Amerikon nuo 
carizmo ir feodalų dvarpo
nių ir- kapitalistų persekio
jimo ir priespaudos, tai ne
buvo girdėti, kad tuos pabė
gėlius Amerikos ’ kapitalis
tai arba valdžios paskirti 
žmonės gražiai būtų vaišinę 
ir vežioję po įvairias valsti
jas ir sostinę Vašingtoną 
būtų aprodinėję. Beveik 
mes visi pamename tūos at- 
bėgimo į šią “aukso šalį” 
laikus, kuomet buvome pa
jungti prie sunkių darbų 
anglių kasyklose, geležies-

carizmo atbėgusiems. Bet 
va, jeigu koksai nors kapi
talizmo liekana paspruko iš 
darbininkų valdomos šalies, 
tai tokį Amerikos kapitalis
tai ir jų valdininkai pasi
tinka išskėstomis rankomis; 
vaišina gerai, vežioja ir ap- 
rodinėja įdomias vietas, pi
nigais apdovanoja ir neva
dina “s. o. b.” Bet ir tiems 
nuo komunizmo pabėgėliam 
ne visuomet čia rojus bus.

Jau -keliolika metų kaip 
susipažinau su vienu rusu, 
irgi iš Sovietijos čion atbė
gusiu. Žmogus Maskvoje 
buvo išmokslintas. Atbėgo 
čia, kaip jis sakėsi, kad “So
vietų sistema užgniaužė 
ypatos iniciatyvą.” Atbėgęs 
čia vedė mokytoją. Dabar 
abu jie mokytojauja vieno
je aukštesnėje mokykloje 
Ohio valstijoje; jis moko fi
zikos, o jo žmona — che
mijos.

Pereitą vasarą išsikalbė
jau su ta chemijos mokyto
ja apie darbus ir užmokes
tį. Ji' man sako: “Mokytojų 
darbas sunkus, o užmokes
tis nepakankama,” '

Sakau: “Reikia* organi
zuotis į uniją.”

“Tuomet: neteksime dar
bo, valdžia netoleruoja uni
jos mūsų užsiėmime,” atsa
kė ji man.

Aš tam rusui (fizikui) 
seniau esu sakęs, 'kad vietoj 
vykus Amerikon, būtų buvę 
sveikiau Sovietijoje prisi
taikyti prie naujų aplinky
bių ir turėti užtikrintą gy
venimą. Dabar gi jam pri
sieina dėvėti kelnes kiauru 
klynu ir kvaršinti galvą 
apie rytojų ir dar būti bai
mėje netekti darbo,. neužsi
traukti ant savęs persekio
jimo valdžios — būti jos iš
tikimu, paklusniu vergu.

Pum/penietis.

visokią laisvę iš mokytojų i laikotarpį iš gerovės fondo 
... ’sušelpta 15,025 mainierių

Šiomis dienomis j)ro_fęso- !ir jų šeimų. Fondas pada- 
' tintas" į sekamus keturis 
' skyrius:

Pension and Retįrement 
Fund

Death Benefit Fund
Medical and Disability 

Fund
Silicosis Fund
Pensijomis i š m o k ė ta 

$803,500, pomirtinėmis iš
mokėta $3,070,000,. medika- 
liškomis paramomis — $3,- 
286,380, ir gydymui huo 
“silicosis” — $100,000. Vi
so labo per tuos pustrečius 
metus išmokėta iš fondo 
mainieriams $7,261,784. 
Tai pusėtinai didelė suma 
pinigų.
ŠKIRPA ŠAUDO 
DIRMEIKĮ

Clevelando smetonininku 
Dirvoje rašo savo atsimini
mus buvęs žymus Smetonos 
•pakalikas dr. Dirmeikis. 
Ten jis nelabai kokioje švie
soje perstatė Škirpą, Hitle
rio rankų laižytoją.

T y s 1 i a v a sako gavęs i 
straipsnį nuo Škirpos apie 
Dirmeikį. Tame straipsnyje 
Škirpa kertąs . Dirmeikiui 
iš peties. Tarp kitko, girdi, 
Škirpa savo kamarotui Dir-j 
meikiui pataria:

“Kol tzį purvą vuo manęs 
nenurankiosi , ir tą rūką 
pats neišsklaidysi, kaip de-' 
ra lietuviui patriotui, gal\ 
būtą geriau, kad, nebeiš-d’^ 
drįstum savo buvusiam va-1fcuri 
dui ir kovos draugui pa-\ 
žvelgti į akis.”

Jau kas kas, bet Škirpa 
turėtų žinoti, kad smetonF 
ninkai, kaip Dirmeikis ir- Patrick Henry and the Fri- t)ęsia derybas dėl paliaubų 
pats Škirpa turi kiauliškas gate's- Keel Howard Fast, su Transjordanu.

ALDLD Reikalai
Anglų Kalboje Knygos LLD Nariams

Šiemet Lietuvių Literatūros 
Draugijos jaunuoliai, imanti 
anglų kalboj knygas turi gražų 
pasirjnkimą. Knygas gavome 
anksti, tai prašome kuopų se
kretorius išsikirpti šį paskelbi
mą ir parodyti tiems, kurie mo- 

i ka po $1.50 j metifs ir ima ang
lų kalboj knygas/ Kuriuos, se
tus pasirinks, tai praneškite Į 

Į centrą. Vienas narys gauna tik 
t vieną setą.

Setas Noj 1
'rhe Red Cock Croivs ■ 

i Frances Gaither. Knyga yra 
■314 puslapių,, jos kaina $2.75.

Setas No. 2
* I

The Mocking Bird is Sing
ling — E. Louise Maliy. Knyga 
—.’i 394 puslapių, kaina $3.

Setas No. 3
The Last FVeshet 

Field, knyga turi 280 puslapių.
Ben

Setas. No. 4
Patrick Henry and the Fri

akis, kurios jokių dūmų ne-

knyga turi 254 puslapių, jos 
kaina $2.50.

Dar turime iš 1948 metų ang
lų knygų: Focus — Arthur Mil
ler ir 'Angel in the Forest — 
•Marguerite Young. Jeigu kurie 
nori gauti, ta t gali ir iš minė
tų knygų pasirihkti po vieną, 
Pirmoji turi 218 pusk, kaina 
$2.50, antroji — 314 puslapių, 
kaina $2.50/

Visos knygos yra kietais gra
žiais viršais apdarytos. Jeigu 
kurių kuopų sekretoriai nepra
neš į centrą, kurtas knygas 
jaunuoliai pasirinko, tai cent
ras išsiųs pagal savo nuožiūrą' 
ir anglų knygas, kada bus siun
čiamos lietuvių kalboj knygos.

Dt M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

* 46 Ten Eyck St.,
Brooklyn 6, N. Y.

TEL AVIV. — Izraelis

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Kovo 1'4, 1949
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Geriausias Vaistas Mažakraujam 

--Naujasis Vitaminas BĮ 2
yra nepajėgdavo atsistoti, o pa

stačius ją, negalėdavo paei
ti be kito žmogaus pagalbos. 
Jai buvo labai sunku val
gant vartoti peilį ar šakutę. 
Ji tik su dideliu vargu pa- 

Susivienijimo žurnaleI jėgdavo užsisagstyti drabu- 
| žius, pasišukuoti plaukus 
ar rankomis paimti bet ko
kį mažą daiktelį.

Ketvirtą dieną gydymo 
šiuo vitaminu ta moteris 
jau sugebėjo vaikščioti be 
kitų pagalbos; atgijo jai 
pirštų jausmas, taip kad ji
nai užčiuopė skirtumą tarp 
įvairių audimų.

Kitus mažakraujystės li
gonius panašiai atgaivino 
ir sustiprino tas vitaminas.

Tai dar tik vienų metų 
senumo vitaminas. Apie 
gryno, krištolinio vitamino 
B12 išskyrimą pirmą kartą 
buvo pranešta pernai balan
džio mėnesį. Gryname pavi
dale jį pagamino Merck la
boratorijų mokslininkai.

Daktaras Spies ir jo ben
drai tyrinėtojai sako:

— Vitaminas B12 yra 
vienintelis žinomas grynas 
chemikalas, kuris sėkmin
gai gydo pragaištingos ma
žakraujystės sužalotus ner
vus ir apgadintus nugar
kaulio smegenis.

— Vitaminas B12 
sėkmingiausias vaistas ma
žakraujystei gydyti, — pa
reiškė astuoni žymūs dak
tarai - tyrinėtojai, rapor
tuodami Amerikos Gydyto
ju 
praeitą mėnesį.

Jie per 12 mėnesių išban
dė tą vitaminą mažakrau- 
jams ligoninėse. Tarp šių 
daktarų yra amerikiečiai 
mokslininkai Tom D. Spies 
ir Sam Kartus, Kubiečiai 
Fernando Milanes ir Tho- 

. mas Aramburų, portorikie- 
tis Ramon M. Suarez ir kt.

Jie rašo tame žurnale 
ypač apie 35 mažakraujys
tės ligon. grupę. Vieni ligo
niai turėjo “paprastą” ma
žakraujystę, kiti pragaiš
tingąją mažakraujystę. Ke
turiolikos ligonių maža

kraujystė buvo tokia žiau
ri, kad gadino ir nugar- 

’kaulio smegenis - nervus.
Kiekviename atsitikime, 

įleidus vitamino . B12 ligo
niui į kraują, žmogus pra
dėjo sparčiai sveikti.

Trečią, ketvirtą, penktą 
dieną sugrįžo ligoniams no
ras valgyti ir jie džiaugėsi 
žymiai sustiprėję. Labora
torijoj padaryti bandymai 
rodė, kad jų kūnas augina 
naujus raudonuosius krau
jo rutuliukus.

Pirm to vitamino įčirški- 
mo, ypač kankinosi ligoniai, 
kuriems mažakraujystė ža
lojo nugarkaulio smegenis. 
Jie kentėjo aštrius skaus
mus; jų sąnariai susting
davo bei užtirpdavo.

Per 10 dienų panaudojus 
vitaminą B12 jau žymiai 
palengvėjo jų liga. O už 
dviejų savaičių pasirodė 
stebėtinas jų sveikatos pa
gerėjimas.

Viena moteris pirm to

Novocaine Palengvina
Arthrito Skausmus

f

MOKSLININKAI UŽGINČIJA PASAKAS Sciatikos Skausmų Priežastys,
APIE MINDSZENTTO “APNUODIJIM V”

— Mokslininkai netiki 
pasakomis, ‘ būk Vengrijos 
valdžia kokiais ten vaistais 
ar elektros srovėmis taip 
Sumaišę kardinolui Mind- 
szenty’ui protą, kad jis pri
sipažino kaltas, — rašo 
amerikinis mokslo žurna
las Science News Letter.

Pirm teismo ir pačiame 
teisme kardinolas prisipa
žino, kaip jis šnipavo aug

lam - amerikonam, suokal- 
biavo nuversti respubliką, 
įvesti karaliaus valdžią ir 
šmugeliavo amerikiniais do
leriais juodojoj pinigų rin-

*— Nėra tokio vaisto, ku
ris taip sumaišytų protą, 
kad žmogus būtų priverstas 
užginčyti, ką jis pirmiau 
sakė (ar darė), ~ skaito
me toliau Science News

Letter žurnale.
Kuomet protiniai ligoniai 

supurtomi elektros srovė
mis, tai nustoja atminties 
per tam tikrą^laiką; bet vie
nas psichiatras (protinių 
suirimų gydytojas) netiki, 
kad tokios elektros srovės 
perleidimas per žmogų pri
verstų jį užginčyti, ką jis 
pirmiau kalbėjo (darė ar 
rašė),—sako Science News 
Letter. >

ĮRODYTAS “NAUJOSIOS DRUSKOS” KENKSMINGUMAS

Skirtumai ir Gydymo Būdai

Connecticut Valstijos Me- 
dikalis žurnalas rašo, jog 
bent porai šimtų arthrito 
ligonių buvo dikčiai paleng
vinti skausmai chemikalu 
novocaine. Kai kuriem ligo
niam tuo. vaistu buvo sugrą
žintas vaikščiojimas. Bet 
novocaine galutinai neišgy
do. Dar nesurasta būdo vi
siškam išgydymui nuo šios 
ligos. Dar nežinoma net ti- 

galėdavo tiktai pasėdėti, bet Ikro j i arthrito priežastis.

Vienas Brooklyno lietu
vis nustebo sužinojęs, kad 
jis vartojo nuodingą druską 
vieton paprastos valgomo
sios druskos. Jį nustebino 
žinia, jog valdžia uždraudė 
pardavinėt naująją druską, 
paskelbdama, jog ši druska 
yra nuodai. Nuo jos nese
niai mirė keli žmonės ir su
sirgo daugiau kaip 60.

“Salty Salt” ir kitais var
dais pavadinta, naujoji 
druska buvo gaminama iš 
chloro junginio su lithium 
elementu, tai HthiUm chlo
ride.

Sveika gi senoji druska 
yra chloro junginys su so
dium (natru); tai sodium 
chloride.

Dr. John Mac Leod ir ki
ti Cornell Universiteto Me
dicinos Kolegijos mokslinin
kai New Yorke jau pirm

metų užbaigė darytus su 
naująja druska tyrimus 
žiurkėms ir kitiems gyvūnė
liams.

Tie tyrimai įrodė, jog ši 
nuodinga druska (lithium 
chloride) stabdo gyvūnams 
cukraus ir angliavandžių - 
krakmolų perdirbimą į rei
kalingas kūnui maistines 
medžiagas; silpnina kojas, 
gadina nervus ir iššaukia 
drebėjimą; puldo širdies ir 
inkstų veikimą. O kuomet 
didesni naujosiom druskos 
kiekiai buvo duodami žiur
kėms, tai jos stipo per 28 
valandas.

Dr. MacLeod taip pat at
rado, jog naujoji druska 
stabdo vyro sėklos judėji
mą.

Stebėtina, kodėl per išti
sus dvejus metus nebuvo 
viešai paskelbti šie atradi-

mai apie naujosios druskos 
kenksmingumą.
Tuo tarpu daugelis dakta

rų rašė naujosios druskos 
receptus žmonėms, sergan
tiems inkstų bei širdies li
gomis. Jie manė, būk nau
joji druska esanti sveikesnė 
tiems ligoniams, negu se
noji valgomoji druska.

Didelis skaičius žmonių, 
matydami naujosios drus
kos skelbimus laikraščiuose 
ir žurnaluose, patys ją pir
ko ir naudojo vieton papras
tosios druskos. Nes, kaip 
tas brooklynietis lietuvis sa
kė, “naujoji druska gardes
nė ir sūresnė.” • Dabar jis 
džiaugiasi sužinojęs tiesą 
apie šią druską ir metęs ją; 
supranta, kad jeigu jis bū
tų ją gana ilgai vartojęs, 
tai naujoji druska būtų ga
lėjus parblokšti jį.

BENZEDRINE NUODIJA ŽMOGŲ, NORS “PAKELIA OPį”

jiems alko- 
kaipo per 

benzedrine,

Iš Kalnri Uolų Būsią Ištrauktai 
Milžiniški Žibalo Kiekiai

Jungtinių Valstijų vy
riausybė tikisi, kad galima 
bus gauti milžinišką dau
gybę žibalo (aliejaus) iš 
Rocky kalnų žibalinių uolų 
(shale) Colorado valstijoj.

Jau dabar ties Rifle te
nai kasdien išlaužiama po 
500 tonų tokių uolų. Maši
nos sutrupina uolas į ma
žus gabaliukus. Žibalas iš 
jų išgarinamas tam tikyose 
krosnyse, o žibaliniai garai 
susikuopia į skystį ir subė
ga į plieninius bakus.

Tiems darbams vadovau
ja valdinis Jungtinių Vals
tijų Kasyklų Biuras.

Senato komisija svarsto 
sumanymą, reikalaujantį 
paskirti gana lėšų, kad ga
lima būtų pastatyti fabri
kus, kurie kasdien paga
mintų po 100 tūkstančių 
statinių žibalo iš tų uolų.

Švedijoje .ir sovietinėje 
Estijoje jau nuo pirmiau 
triuškinamos tam tikros 
uolos ir traukiamas žibalas 
iš jų.

Colorado • uolinio žibalo 
projektas bus didžiausias 
pasaulyje. Jau dabar trau
kiniai bakais gabena tą ži
balą į Californiją. Toliau 
manoma įrengti vamzdžius 
'tokiam žibalui varyti iš Co
lorado į kitas valstijas.

Cheminių Amerikos Inži
nierių Instituto susirinki
me Los Angeles mieste pra
eitą savaitę buvo skaičiuo
jama, jog iš Colorado uolų 
galima būsią ištraukti 300 
bilionų statinių žibalo.

Kokia tai būtų daugybė, 
suprasime iš to, jog nuo ži
balinės pramonės pradžios 
Amerikoje iki šiol iš visų 
versmių ištraukta dar tik
tai 35 bilionai statinių žiba
lo. Taigi iš uolų laukiama 
kelis kartus daugiau žibalo, 
negu iš požemio versmių 
gauta. 4

Tokiomis viltimis ypač 
džiaugiasi aukštieji Ameri
kos karininkai. Jie taip pat 
lemia,-jog milžiniški kalnų 
urvai, kur išlaužta žibali
nės uolos, galės tarnauti 
kaip saugios slėptuvės nuo 
atominių “priešo” bombų 
busimajame kare.

Daug elis nepilnamečių 
Amerikos jaunuolių perka 
iš vaistinių chemikalą ben
zedrine (actedron) vieton 
degtinės ar alaus. Saliūnai 
nepardavinėja 
holinių gėrimų, 
jauniems. O
pardavinėjamas vardu pep 
pilis, “pakelia dvasią” pa
našiai, kaip alkoholis.

Benzedrine iš karto pa
aukština žmogų ir šalin nu
varo snaudulį, bet jis taip 
pat ir nuodija.

Pasirodo, kad gana pa
plitęs to chemikalo vartoji
mas tarp studentų, ypač, 
kuomet jie ruošiasi kvoti
mams. Nurijus benzedrine 
piliukę, galima be miego iš
silaikyti ištisą naktį. Taip 
tinginiai studentai ir ban
do ant greitųjų “pasivyti” 
žinojimo dalykus, kariuose 
buvo, atsilikę per regulia
rius mokslo mėnesius.

Bet štai kokias pasekmes 
duoda šio vaisto naudoji
mas : Benzedrine varto-

tojai pradeda beprotiškus 
dalykus įsivaizduoti; jie 
girdi nebūtus balsus; vidu
riuose dažnai pajunta pa
našius kaip apendiko skau
smus; pasirodo ir kiti apsi
nuodijimo, ženklai.

O kurie per ilgą laiką 
vartoja benzedrine, tai ieš
ko priekabių muštis, tampa 
nesukalbamais, nustoja1 
sveiko supratimo ir susi
valdymo, praranda norą 
miegoti, valgyti, ir darosi 
šudžiūvėliais. . N. M.

Sciatikos skausmai,, jau
čiami vienos ar abiejų kojų 
užpakalinėje dalyje, bet jie 
paprastai atsiranda iš nu
garos žemutinės dalies. Štai 
kodėl pačios skaudamos 
vietos kaitinimas arba tepi
mas dažnai būna 
džias, nepalengvina 
mo. Tada reikia 
skausmo “lizdas” 
kaulyje.

Sciatiški sopuliai gali 
kilti iš tokių priežasčių, 
kaip išnarinimas kremzli- 
nių plokštelių, esamų tarp 
nugarkaulio kauliukų, tų 
p 1 o k š t e lių sutrėškimas, 
skaudulys n u g a r k aulio 
“smegenyse.” Tokiuose atsi
tikimuose veltui būtų gydy
ti tik skaudamąją vietą kul
šyje ar kojoje. Reikia ope
racijos. .

Antra vertus, sciatiškus 
skausmus gali iššaukti nik- 
stelėjimas, nuovargis, iste
riški sujaudinimai arba są
narių uždegimas (arthri
tis). Šitokiuose atvejuose 
gali pagelbėti pačios skau
damosios vietos kaitinimas 
bei tepimas.

Sciatika nėra pavienis 
nervas, bet keli, susijungę 
į vieną nervų “virvę.” Kiek
vienas tų nervų, atsiradęs 
iš žemutinės nugarkaulio 
smegenų dalies, pralenda 
pro skylutę nugarkaulio 
kaulelyje ir eidamas žemyn 
susivienija su kitu nervu, 
išlindusiu pro * sekamojo, 
žemes nio nugarkaulinio 
kauliuko skylutę. Toki at
skiri nervai, yra “išdygę” 
abiem pusėm iš nugarkaulio 
smegenų. Taip šie nervai ir 
susijungia į vieną storą 
sciatikos nervą dešinėje pu
sėje, o į kitą — kairėje.

Didelis jungtinis nervas 
tada traukia žemyn užpa
kaline kulšies ir kojos da
lim, toliau vėl pasiskirsty-

BEVARDŽIO KAZIO MARGUMYNAI
Vokietijos sostinė Berly

nas užima 341 ketvirtainę 
mylią ploto. Sov. Sąjunga 
kontroliuoja 151 ketv. my
lią, Amerika 84 mylias, 
Anglija 66 myl. ir Francija 
40 mylių.

New Jersey valstijos sei
melis 1871 metais išleido 
įstatymą dėl viešųjų moky
klų sistemos. Verstino mo
kyklų lankymo . įstatymas 
buvo išleistas 1874 metais.

bergž- 
skaus- 
gydyti 
nugar-

kur ir jaučiamas 
jeigu žmogus 

nors ligos 
nugarkau-

nugarkau- 
uždegimas

damas Į atskirus nervo 
plaušus. Kiekvienas plaušas 
(gija) baigiasi tam tikroje 
vietoje, 
skausmas,
serga sciatika, 
priežastis būtų 
lyje.

Jeigu įvyksta 
lio sąnarėlių
(arthritis), tai sutinę kau
liukų audiniai spaudžia 
nervų gijas, išeinančias iš 
nugarkaulio smegenų; dėl 
to ir jaučiamas skausmas 
paliai visą sciatikos nervą 
kulšyje ir kojoje.

Kartais būna išspausta 
iš savo vietos kremzlinė 
plokštelė tarp nugarkaulio 
sąnarėlių ir kliudo išeinan- 

nervų gijas. Ta- 
ir nugarą ir ko-

čias iš jo 
da skauda 
jas.

(Tokios
nauja kaip
tarp nugarkaulinių kauliu-

plokštelės tar-
“paduškaitės”

Skausmus didina sunkes
ni kėlimai, čiaudymai bei 
kosėjimai.

Dėl nugarkaulinės plokš
telės išstūmimo iš vietos ar, 
išnarinimo kartais vysta ir 
kojos raumenys.

Jeigu nugarkaulio sme- . 
genyse būna skaudulys, tai 
žmogus kenčia panašiai, 
kaip dėl išnarintos plokšte
lės. Abiejuose atsitikimuo
se reikalinga operacija.'

Sciatikos nervų ir nuga
ros’ skausmai taip pat gali 
paeiti iš per sunkaus kėli
mo ir per didelio nugaros 
raumenų įtempimo. Taip 
gali įvykti, jeigu, sakysime, 
raštininkas užsimanytų ke
lis tonus anglies ant grei
tųjų sunešti. Šitokiuose at
sitikimuose, tačiaus, opera
cijos nereikia, ir žmogus 
gali pasigydyti poilsiu, kai
tinimu ir braukymu-masa- 
žu. N. M.‘ .

I

1789 metais, George Wa- 
shingtonui patapus prezi
dentu, Jungtinių Valstijų 
ižde gruodžio 1 d. buvo 28 
tūkstančiai, 239 doleriai. 
Pernai šalies ižde balansas 
buvo 4 bilionai, 584 milio
nai, 748 tūkstančiai, 426 
doleriai.

Pirmutinė elektros kėdė 
didiesiems prasikaltėliams 
žudyti buvo įrengta New 
Y o r k o ’ valstijoj ir val
džios užgirta 1888 m., bir
želio 4 d. William Kemm- 
ler buvo pirmutinis krimi- 
nalis prasikaltėlis numarin
tas elektros kėdėje Auburn 
kalėjime 1890 m. rugpjūčio 
6 d.

Apskaitliuota, kad Jung
tinėse Valstijose li946 me
tais 80 milionų žmonių per 
savaitę aplankydavo juda
muosius paveikslus -. teat
rus; o 1948 mėtais tik €9 
milionai per savaitę lankė 
judžius - teatrus.

Francijos rašytojas Vic
tor Berger, gimęs 1802 me
tais, galėdavo originališkai 
plunksna pąrašyti (ne tik 
nukopijuoti) l,O0O žodžių 
per ‘valandą. Jis buvo vadi
namas net žymesniu litera- 
tinės Raibos meistru, negu 
Shakespeare, didžiausias 
anglų rašytojas.

Sovietai Aprežia Amerikai
Mšnganą — Ji Ieško Jo Kitur
Jungtinės Valstijos ieško kad užtiko naujus mangano 

naujų vietų, iš kur galėtų klodus prie Amazonės 
gauti svarbiojo metalo man- žiočių, Brazilijoje, 
gano. Iki šiol Amerika pirk
davo daugiausia mangano 
iš- Sovietų Sąjungos. Bet 
pasutiniu laiku Sovietai 
griežtai aprėžė mangano 
gabenimą į Ameriką.

Kadangi Amerikos val
džia užgynė pardavinėti So
vietams mašinas, fabriki
nius įrankius bei kitus 
jiems pageidaujamus dirbi
nius, tai Sovietų vyriausy
bė skardžiai numušė man
gano ir choromo pardavinė
jimą Amerikai.

Manganas ir chromas yra .749,000 
reikalingi plienui stiprinti i užsienių, daugiausiai iš So- 
ir įvairiems metalarhs ge- vietų Sąjungos.
rinti. Mangano ir chromo j Žymi dalis mangano, kaip 
reikia kariniams įrankiams ir kitų karinių mėdžiagų, 
ir visokiems civilio naudoji- '1------~’ A—
mo daiktams.

Jungtinių Valstijų val
džią, numatydama, kad 
mangano gavimas iš Sovie
tų Sąjungos gali visai nu
trūkti, pasiuntė to metalo 
ieškotojus į Braziliją ir ki
tus kraštus.

Vienas pasiuntinių, prof. 
Kenneth E. Caster, pranešė,

upės

taip 
gau-

Jungtinės Valstijos 
pat gauna arba tikisi 
ti mangano iš Indijos, Afri
kos, Kubos ir Čilės.

Sovietų Sąjungoj iškasa
ma pusė tiek mangano rū
dos, kaip visuose kituose 
pasaulio kraštuose kartu.

Jungtinėse Valstijose 
1946 metais buvo iškasta 
tiktai apie 135.000 tonų 
mangano rūdos. Tai tik ma
žas biskelis, lyginti su Ame
rikos reikalais. Tais pat 
metais Amerika pirko 1,- 

tonų tos rūdos iš

IR Kl

s

Montanos Temperatūra
Montanoje labiau, negu 

kurioj kitoj valstijoj, įvai- 
riuojasi temperatūra tarp 
šalčio ir karščio. Vasarą 
Montanoj būna iki 110 laip
snių karščio, o žiemą iki 50 
laipsnių šalčio žemiau zero, 
pagal Fahrenheit termo
metrą.

Dr. A. F. Schalk, Ohio 
Valstijos Universiteto pro
fesorius, įdėjo stiklinį lan
gelį į karvės pilvą. Dabar 
sėdi prie tos karvės ir tėmi- 
ja, kaip ji maistą suvaito
ja. Jis pro tą langelį nu
traukė judamuosius paveik
slus, kurie studijuojami ve
terinarų mokyklose. —’Ve
terinaras yra gyvulių gydy
tojas.

Amerikos 
sporto istorijoj ilgiausios 
rungtynės buvo 1893 me
tais tarp Andy Browne ir 
Jack Burke. Jiedu kumš- 
čiavosi 110 raundų per 7 
valandas, ir 19 minučių. 
Abudu kumštininkai tiek 
nuilso, kad atsisakė toliau 
tęsti 'rungtynes, vienas ki
to neįveikdami.

kumštininkų Suomijos (Finliandijos)
tautiniam himnui “Maam- 
me” i pagamino z muziką 
smuikininkas Fre'das Po
cius; žodžius parašė J. L. 
Runeberg.

Pocius gimė Hamburge, 
Vokietijoj, 1809 metais; 
mirė Helsinki, .Suomijos 
sostinėj, 1891 m.Iš kokios tautybės jis pa- 

(Tąsa 4-me pusi.)

kraunama į Amerikos val
džios sandėlius, besiruo
šiant nuo šaltojo karo prie 
karštojo. J. C. K.

Mass., Vermont, Connec
ticut ir New Hampshire 
valstijos susitarė pastatyti 
12 tvenkinių Connecticut 
upėje, kad jos potvynius 
suvaldytų.

3 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Kovo 14, 1949
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(tąsa)
skaitydavo, o gal taisydavęs. Jei jis vaik
ščiodavo kada po kambarius, tai vaikščio
davo visados iš lengvo, vienodais, lygiais 
žingsniais. Valgant jam tarnaudavo vis 
tie patys klubo tarnai, apsitaisę juodai, 
švariomis baltomis prikyštėmis; jie mo
kėdavo' dailiai atnešti ir paduoti gardžių 
valgių ir brangių vyhų.

Nors Fogo namai buvo ne gražiausi, 
bet labai patogūs. Ponui su tokiais pa
pročiais, rodos, nesunku būtų tarnauti, 
bet Fogas reikalavo iš savo tarno, kad 
jis viską dirbtų kaip reikiant, laiku ir 
tiksliai.

Spalio 2 dieną, tą pačią dieną, kurią 
prasideda mūsų istorija, jis atstatė savo 
tarną Džemsą Forsterį už tai, kad tas 
buvo atnešęs vandens barzdai skustis ne 
86 Farenheito laipsnių (30 laipsnių Cel
sijaus. — Vert.), kaip reikėjo, bet 84. 
Ir dabar jis laukė ateinant kito tarno 
tarp vienuolikės ir pusiau dvylikės.

Filijas Fogas, sėdėdamas tiesiai krės
le, turėjo suglaudęs kojas kaip kareivis, 
rankas padėjęs ant kelių, atmetęs galvą 
ir sekė akimis laikrodžio rodiklį, kuris 
rodė valandas, minutes, sekundes, die- 
nas, mėnesius ir metus. Mušant pusę 
dvylikės, Fogas turėjo, savo kasdieniu 
papratimu, eiti iš namų į klubą.

Tuo metu kažkas pabeldė į to kamba
rio duris, kur sėdėjo Filijas Fogas.

Duryse pasirodė atstatytasis Džemsas 
Forsteris.

— Naujas tarnas! — tarė jis.
Įėjo ir pasveikino Fogą trijų dešimčių 

metų berniokas. *
— Tamsta prancūzas ir vardu Džo

nas? — paklausė jo Filijas Fogas.
— Aš vardu ne Džonas, bet Žanas, — 

atsakė berniokas, — Žanas Paspartutas. 
Ta mano pavardė (Paspartutas, prancū
ziškai Passpartout — toks, kuris gali vi
sur įlįsti, nueiti. — Vert.) rodo mano 
būdą h< mokėjimą išsipainioti iš kiekvie

nos bėdos. Aš laikau save teisingu žmo
gum, bet, tiesą pasakius, esu perleidęs 
daug amatų. Aš esu buvęs gatvės daini
ninku, tarnavau cirke ir esu vaikščiojęs 
virvėmis ir šokęs ne prasčiau už geriau
sius ekvilibristus, paskui buvau gimnas
tikos mokytoju ir galų gale gaisrininkų 
vyresniuoju Paryžiuje. O, didelių gaisrų 
man teko gesinti! Bet jau bus penkeri 
metai,, kaip išvažiavau iš Prancūzijos ir, 
norėdamas pasidžiaugti šeimynos gyve-

• nimu, tarnauju Anglijoje. Dabar aš be 
vietos ir, išgirdęs poną Filiją Fogą esant 
labai tikslų ir didžiausią namininką vi
soj Anglijoj, nusprendžiau teiktis tams
tai tikėdamas čia rasti ramybę ir net pa
miršti savo vardą — Paspartutą ...

— Tinku tamstą imti, — atsakė 
džentlmenas: — tamstą rekomendavo 
man žinomi žmonės, ir aš esu patenkin
tas tamstos elgesiu. Ar tamsta žinai ma
no sąlygas?

— Žinau.
— Gerai. Kelinta tamstos valanda?
— Dvylikės dvidešimt dvi minutės, — 

atsakė Paspartutas imdamas iš kišenės 
‘didelį sidabrinį laikrodį.

— Tamstos laikrodis vėlinasi, — tarė 
Fogas.

— Ar tai galimas daiktas?
• — Tamstos laikrodis vėlinasi keturio
mis minutėmis. Tai niekis. Tik reikia ži
noti, kiek vėlinąs. Vadinas, nuo šio laiko, 
nuo šio trečiadienio, nuo 1872 metų spa
lio 2 dienos, dvylikės dvidešimt devintos 
minutės, tamsta esi mano tarnas.

Tai pasakęs Filijas. Fogas atsikėlė, 
paėmė su kaire ranka skrybėlę, užsidėjo 
ją automatiškai ant galvos ir, nesakyda
mas nė žodžio, išėjo.

Paspartutas girdėjo darantis t kiemo 
vartus pirmą kartą: tai išėjo jo naujas 
ponas; paskui antrą kartą: tai išėjo at
statytasis tarnas, kurio vietą jis dabar 
paėmė.

x Visuose namuose Paspartutas liko vie- 
w nas.

II
ŽANAS PASPARTUTAS DŽIAU

GIASI RADĘS SAVO IDEALĄ
— Tokių žmogelių, — tarė Paspartu

tas, — man teko matyti tik pas ponią 
Tiusso!

Čia reikia pasakyti, kad ponios Tiusso

“žmogeliai” yra iš vaško padarytos fi
gūros, kurių Londone eina labai žiūrėti 
ir kurios taip puikiai padirbtos, jog, ro
dos, tik kalbėti nemoka.

f

Paspartutas matė savo poną tik ke
lias minutes, bet gerai į jį įsižiūrėjo. 
Fogas galėjo turėti keturiasdešimt me
tų: jo veidas buvo gražus ir malonus, 
truputį pablyškęs, plaukai juosvi, kakta 
be raukšlių, lygi kaip dramblio kaulas, 
dantys balti. Jis buvo aukšto ūgio, ne- 
perdrūtas, atrodė sveikas ir stiprus. Jis 
be reikalo ne tik nežengė nė vieno žings
nelio, bet ir nesižvalgė. Jo niekas nema
tė nei įsikarščiavusio, nei susigraudinu
sio. Tai buvo žmogus, kuris mažiausia 
skubindavosi, bet visada laiku suspėda
vo.

Paspartutas buvo tikras paryžietis. 
Jis penkerius metus ieškojo Anglijoje 
tinkamo sau pono. Jis turėjo trisdešimt 
metų, buvo labai mandagus ir malonus 
berniokas. Jo storos lūpos tarytum lau
kė praryti gardų kąsnelį arba pabučiuo
ti draugą. Jis turėjo žydras akis, ap
skritą, pilną veidą, tvirtą liemenį, stip
rius muskulus, kuriuos gerai išsiaugino 
mankštydamasis nuo pat mažų dienų. 
Jo juodi plaukai buvo šiurkštoki, bet jis 
daug jais nesirūpino: patrauks kokiuos, 
tris kartus su šukomis — ir pabaigtas 
darbas.

Kiekvienas atsargesnis žmogus nebū
tų drįsęs tvirtinti, kad Paspartutas mo-‘ 
kės sugyventi, su savo- ponu. Ar Paspar
tutas galės būti toks tikslus, kaip reika
lavo Fogas? Tai bus matyti paskui. 
Daug prisiblaškęs jaunystėje, jis dabar 
troško ramybės. Prisiklausęs apie an
glų metodingumą ir apie jų ‘ šaltumą, 
įėjusį į priežodį, jis atvyko į Angliją 
ieškoti laimės. Bet ligšiol jis neturėjo jo
kio pasisekimo: niekur negalėjo prisi
šlieti. Beieškodamas sau tinkamos vie
tos, jis perėjo dešimt namų, bet tie žmo
nės, kuriems jis buvo apsiėmęs tarnauti, 
buvo kažkokie keisti, pilni visokių ka
prizų, važinėjo iš vietos į vietą, ieškojo, 
ko nepametę, todėl Paspartutui visai ne
tiko. Patarnaus, būdavo, kelias dienas 
pas vieną ir išeina pas kitą. Pagaliau jis 
išgirdo ieškant tarno Filiją Fogą. Jis 
tuojau surinko apie jį žinias. Žmogus, 
kuris gyveno taip tiksliai, kuris, visados 
nakvojo namie, kuris niekur nevažinėjo, 
kuris nė vienos dienos nebuvo palikęs 
namų — negalėjo jam nepatikti. Jis at
sėjo pas tą džentlmeną ir, kaip matėme, 
apsiėmė jam tarnauti.

Kai mušė pusę dvylikės, Paspartutas . 
vienas bebuvo namie. Daug nelaukda
mas, jis ėmė vaikščioti ir dairytis po vi
sus kambarius. Jis apėjo visus namus, ir 
viskas jam labai patiko: visur buvo bė
gai švaru, gražu, patogu ir puikiai su
tvarkyta. Antrajam gyvenime Paspartu
tas rado savo kambarį, kuris jam taip 
pat patiko. Elektros varpeliais ir kalba
maisiais vamzdžiais jis buvo sujungtas 
su pirmuoju gyvenimu. Tam kambary 
kabėjo taip pat elektros laikrodis, kuris 
buvo sujungtas su tokiuo pat laikrodžiu 
Fogo miegamajame, ir abudu laikrodžiai 
visados rodė ir mušė tą patį laiką.

— Tai man tinka, tai man tinka! — 
kalbėjo sau vienas Paspartutas.

Jis pastebėjo savo kambaryje kažkokį 
sąrašą. Tai buvo jo kasdieninio darbo 
programa, pradedant nuo ryto aštuntos 
valandos, kada Filijas Fogas kėlė, bai
giant puse dvylikės, kada jis ėjo iš namų 
į “Reformų Klubą” pusryčiauti: arbata 
turi būti paduota* devintos dvidešimt 
trys'minutės, vanduo barzdai skusti de
šimtos trisdešimt septynios minutės, ir 
tt. Paskui nuo pusės dvylikės lig vidu
nakčio —lig einant gulti Fogui — vis
kas buvo aiškiausiai surašyta ir sužymė
ta, kada ką reikėjo dirbti. Paspartutas, . 
radęs tą sąrašą, net pašoko iš džiaugsmo 
ir, norėdamas viską atminti, perskaitė jį 
kelis kartus.

Filijas Fogas turčjo daug gražių ir 
brangių drapanų, kurios buvo laikomos 
labai švariai ir tvarkingai. Kiekviena 
drapana turėjo prikabintą tam tikrą 
numerėlį. Be to, buvo padarytas sąrašas, 
kuriuo laiku ir kurią dieną Fogas turėjo 
vilktis šiuo ar kitu kostiumu. Tokioje 
pat tvarkoje buvo laikoma ir avalynė.

(Daugiau bus) '

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
________ ______ • f 

/_________________________________. V . •

kotažo įmonę, susipažino su 
kaproninių kojinių gamybos 
technologija ir .dabar atlieka 
bandymus vietoje. Įmonė taip 
pat palaiko ryšį su visasąjun
giniu trikotažo pramonės 
moksliniu - tyrimo institutu. 
Ateinančiais metais įmonė 
plačiai pradės gaminti koji
nes iš kaprono.

Plečia dirbinių asortimen-

KOLEKTYVINIŲ ŪKIŲ GY
VENVIEČIŲ STATYBA .

Rokiškis. — Jauni Lietuvos 
kolektyviniai ūkiai išplėtojo ko
lektyvinių ūkių gyvenviečių 
statybą. Rokiškio apskrities 
žemės ūkio artelėje “Pergalė” 
pastatyti kolektyvinio ūkio val
dybos, klubo pastatai ir taip 
pat įvairios pagalbinės patal
pos.. Vyksta paruošiamieji dar
bai kolektyvininkų gyvenamų 
namų statybai. Eilėj žemės 
ūkio artelių gyvenami namai ir 
ūkio trobesiai iš vienkiemių 
pervežami į vietas, kur numa
tyta naujų kolektyvinių ūkių 
gyvenviečių statyba.

# Pradėta kolektyvinių ūkių gy
venviečių statyba Šiaulių, Klai
pėdos ir kitose apskrityse. Pa
renkant gyvenvietėms vietas, 
jų išplanavime aktyviai daly
vauja respublikos architektai.

'Hidrometeorologija Liaudies 
Ūkio Tarnyboje

VILNIUS, 48. XII. 22? — 
Pasibaigė respublikinis hidro
meteorologinės tarnybos dar
buotojų pasitarimas, kuriame, 
be stočių ir observatorijų 
darbuotojų, dalyvavo taip pat 
ministerijų ir valdybų atsto
vai.

Pasitarimo metu buvo ap
tarti klausimai, susiję su hi
drometeorologijos tarnybos 
teikiama parama įvairioms 
liaudies ūkio šakoms — trans
portui, 
Priimti
paramos išplėtimo, 
taip pat masiniu tiražu iš
leisti lietuvių kalba hidrome
teorologinį žodyną ir plačiai 
populiarinti šios srities žinias.

V. Tarasovas.

tą ir kitos trikotažo įmonės 
“Audimo” fabrike, Kaune, 
pradedami gaminti naujos rū
šies trikotažo audiniai pasi
žymi savo reljefinguimu 'bei 
piešinių įvairumu. “Silvoje” 
įrengiami specialūs vateriai, 
kurie -įgalins gaminti didelio 
pasirinkimo platiruotas vyriš
kas kojines. Naujus vaikiš
kų medvilninių ir šilkinių dra
bužių pavyzdžius pateikė 
“Jėgos” fabrikas, šiomis die
nomis keli šių rūbų komplek
tai pasiųsti į įvykstančią Mas
kvoje trikotažo ir ♦ siuvimo 
pramonės gaminių apžiūrą. ,

žemdirbystei ir tt. 
nutarimai dėl tokios

Nutarta

Slidininkų Konferencija
VILNIUS, 48. XII. 22. — 

Vilniuje įvyko respublikinė 
slidininkų konferencija. Kon
ferencijoje pranešimus pada
rė Kirovske įvykusios visasą
junginės slidininkų stovyklos 
dalyviai. Apie visasąjunginę 
slidininkų konferenciją papa
sakojo TSRS sporto meistras 
drg. Vietrinas. Jis taip pat 
padarė pranešimą tema “Sli
dininkų treniruotės.” Disku
sijų metu buvo aptarti sli
džių sporto vystymo klausi
mai.

Dailiojo Čiuožimo Stovykla
Įžymiausieji šalies dailiojo 

čiuožimo meistrai dalyvavo 
Čeliabinske surengtoje moko
mojoje stovykloje. Į ją buvo 
taip pat pakviesti Tarybų Lie
tuvos sportininkai. Stovyklo
je mokėsi trys Kauno Kūno 
Kultūros Instituto studentai-— 
Daugėlaitė, Stonkus ir Pet
kus. Dabar jie padės įsisa
vinti dailiojo čiuožimo techni
ką pradedantiems dailiojo 
čiuožimo mėgėjams.

ir res- 
kores- 
trūku- 
pasiū-

Darbininkų ir Valstiečių 
Korespondentų Suvažiavimas 
Šiauliuose
.Gruodžio mėn. 11 d. Šiauliuo
se įvyko darbininkų ir valstie
čių korespondentų suvažiavi
mas, kurį surengė “Raudono
sios Vėliavos” redakcija. Į 
II gimnazijos salę gausiai su
sirinko miesto įmonių, įstai
gų ir mokyklų, o taip pat ir 
apskrities kolektyvinių ūkių, 
klubų-skaityklų, sieninių laik
raščių bendradarbių. Prane
šimą apie korespondentų už
davinius padarė “Raudonosios 
vėliavos” , atsakingasis sekre
torius Kiseliovas.

Po pranešimo diskusijų me
tu sieninių laikraščių redakci
nių kolegijų nariai, o taip pat 
“Raudonosios vėliavos” 
publikinių laikraščių 
pondentai nurodė eilę 
mų ir iškėlė konkrečių
lymų spaudos ryšiams su ma
sėmis sustiprinti. Diskusijų 
motu kalbėjo “Elnio” fabriko 
sieninio laikraščio redaktorius 
Adomaitis, “Gegužės Pirmo
sios” kolektyvinio ūkio sieni
nio laikraščio redaktorius Gir- 
daitis, poetas Jovaras, kultū
ros švietimo įstaigų darbuoto
jas Aleliūnas, apskrities vyk
domojo komiteto pirmininkas 
Variakojis, partijos apskrities 
komiteto sekretorius Kučins
kas ir kiti.

Suvažiavimas priėmė kreipi
mąsi j apskrities koresponden
tus — darbininkus, valstie
čius ir inteligentus. Su di
džiu pakilimu buvo pasiųstas 
sveikinimo laiškas didžiajam 
Stalinui.

Suvažiavimo metir buvo 
surengta geriausių miešto ir 
apskrities sieninių laikraščių 
paroda, iš kurių 16 buvo pre
mijuoti.

4. Ukrainians— Two child
ren’s dance groups, cos
tumed.

of 
be

Pittsburgh, Pa.
t----------

Progressive Party Affair
On May 21st, a Festival 

all nationalities is going to
held at the Schenley High 
School, starting at 1:00 PM 
noon until ‘11:00 PM in the 
evening. There will be vari
ous dance groups, singing 
groups, dramatic groups, in
strumentalists, etc. Each na
tionality will have its own 
cultural group displaying all 
sorts of handicraft, cookery 
etc.

Many nationalities have 
responded and are already 
getting ready for this partic
ular day. So far the Lithua
nians have not responded; are 
we not humans as others, or 
do we not know how to work 
and participate with others 
and show our ability? We 
Lithuanians must participate 
in ’this festival also. If 
have articles to exhibit 
have cultural groups 
wish to .participate 
festival 
with:

5. Artist — Special per
formance on Joe Magarac, 
the steel worker, by 
standing singer.

6. Slovenes — Two 
group of accordion 
mentalists.

7. Inter-racial Chorus—10 
to 20 voices of American folk 
songs;

8. Greeks — Dance group 
and booth.

an out-

soloists, 
instru-

Dance

please get

you 
or 

that 
thein 

in touch

for aCommittee 
People’s Festival 
120—9th St. 
Pittsburgh 22, Pa. 
Phone Gi’. 0310 
George Wuchinich, 
Festival Chairman.

The following groups are 
already taking part:.

1. Hungarians — Chorus, 
dance couple,- solo singer 
(all in costumes).

2. Slovaks "•— Dance group 
in costume, also booth.

9. Philippines 
group and booth.

The following are groups 
that have promised, but so 
far we.have not received de
finite word. It is important 
to remember that if your 
group is not reached soon, it 
may be too late—because the 
response so far has been -ex
cellent. We call special at
tention to the following:

1 — Croation, 2 — Italian, 
3—Serb, 4—Russian, 5—Ne
gro.

Not yet definite, but it 
seems certain that we shall 
also have groups from the 
Syrians, Carpatho - Russians, 
Polish, Lithuanian and per
haps the French.

Lithuanians — don’t forget 
May 21st, I’ll see you there.

Lithuanian Miss.

songs, also booth.

BERLIN. — Amerikonų 
komandierius. gen. Lucius 
Clay griežtai uždraudė per
eiti per sieną tarp ameriki
nio ir sovietinio Vokietijos 
ruožtų.

CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110

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

Direktorius

A. Mickevičiaus 
Kūrinių Leidimas

VILNIUS, 48. XII. 22 — 
150 metų sukakčiai nuo di
džiojo poeto Adomo Mickevi
čiaus gimimo, Valstybinė gro
žinės literatūros leidykla 10- 
tūkstantiniu tiražu išleido 
“Konrado Valenrodo” poemą, 
išverstą prof. V. Mykolaičio- 
Putino. Greitu laiku knygų 
rinkoje pasirodys Mickevi
čiaus “Krimo sonetai.” Šio 
leidinio tiražas — 8 tūkstan
čiai egzempliorių.

Ruošiama spaudai “Graži
nos” poema. Ją išvertė V. 
Sirijos Gira.

BEVARDŽIO KAZIO 
MARGUMYNAI 
(Tasa nuo 3-člo dusI.I 

ėjo, nežinoma. Bet jo pa
vardė skamba tikrai lietu
viškai — Pocius.

48. 12. 22. — 
didelio patvaru- 
•pl uostinė me-

Trikotažnirikai Plečia 
Gamybą

KAUNAS, 
Kapronas — 
mo sintetinė
džiaga. Kaprono siūlai, plo
nesni už šilko, tuo pat metu 
yra žymiai tvirtesni. Panau
doti šią žaliavą aukščiausios 
rūšies moteriškų kojinių ga
mybai rengiasi “Kotono” fa
brikas Kaune. Įmonės vyres
nysis inžinierius drg. Reške- 
vičius ir meistras Jureyičius, 
aplankę Dzeržinskio vardo 
fabriką Ivan,te j e ve (Maskvos 
sritis) ir Rygos “Cosmos” tri-

1633 metais anglas Wil
liam Prynne parašė knygą 
“Histrio Mastix.” Anglijos 
valdžia, už tai nubausdama 
knygos autorių, nupjovė 
jam abidvi ausis ir įkalino 
jį Londono Bokšte, o jo 
knygą konfiskavo ir sude
gino.

Amerikoje (Bostone) an
glų valdžios įsakymu, buvo 
sudeginta Johno Rogers’o 
knyga “A Midnight Cry,” 
atspausdinta 1705 metais.

Tai Anglijos religinės 
inkvizicijos atbalsiai? įrašy
ki į istorijos lapus.

Atsiimdami savo gimines 
iš išvietintųjų - pabėgėlių 
(DP) stovyklų užsienyje,, 
turite žinoti, kad užtikrini
mas atvykėlio užlaikymui iš 
jūsų pusės bus privalomas 
tol, kol atvykėlis taps Jun
gtinių Valstijų piliečiu.

Bevardis.Kazys

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.’ 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 1
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergrėen 7-4774

Naujai išdekorųota 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.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
bei r \nu: florist 

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

(Kampas 68th St.) 
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

. telefonuokite: • •
Slloreioad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
p šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS .
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)^—Pirm., Kovo 14, 1949
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LICENSES 
| WHOLESALE AND RETAIL 

* Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8177 has teen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 73 Grand Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kingk, to be consumed 
on the premise)*.

ANTHONY TAUTKUS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 477 Rogers Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH DeMAYO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Jdtw at 37 Vorick Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the prertiises.

FRITZ HOERAOF

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 608 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and linuor at retail under 
Section 10* of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn. County <f Kings, to be consumed 
on the premisos.

CORNELIUS CAREY 
RUPERT KINZELMANN 

Bob's & Neil's Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5729, has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at t etail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 95-08 Flatlands Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

EVELYN UEFFKEN
dba "Geffken's Restaurant” ,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7291 has teen issued to the undersigned 
to sell beer,* wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at T1 10 Manhattan Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RST. BAR & GRILL. INC.

NOTICE is hereby giv*r. tnat License No. 
RL 7300 has been issud to the undersigned 
to sell teer. vine and liquor at letail under 
Section 107 «>f the Alcoholic Beverage Control 
Law at 152 Driggs Avenue. Borough of 
Brooklyn. Couniv of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD SUROWIEG ♦

NOTICE is hercoy given that License No. 
RL 2969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vine rnd liquor at retail under 
S-ctior. ?<•“ of he Alcoholic Beverage Control 
Law at 253 Irving Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
AMERICAN SLOVENIAN AUDITORIUM.

INC.

NOTICE is herrl.y given that License No. 
RL 1027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, .vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ia*w at 1325 Flatbush Ave.. Borough of 
Brooklyn. Coun*y of Kings, to be consumed 
on the premise.*.

HARRY J. FREY 
dba Foster Tavern

b'tJTJGE is h< reby given that License No. 
RL 532 has teen isstnsl to the undersigned 
t< sell teer, wine and liquor at retail under 
Section 10“ of the Alcoholic Beverage Control | 
Ifiw at X15 Franklin Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to te consumed 
on the piemis'iS.

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE. INC.

NOTICE is IwicNy gi-e-.t that License No. 
RL 9865 has l>een issued to the undersigned 
to sell be* r. wine and liquor at retail under 
Session 107 >>f the Alcoholic Beverage Control 
Law at 321 Defoe Street. Borough of 
Brooklyn. County r»f Kinge, to be consumed 
on the premises.

• THOMAS E. YERMAL

* ’NOTICE is lititly giMii that License No. 
RL 6958 has been issud to the Undersigned 
to sell b*-< r, wine and liquor at retail under 

» S‘-ction 10’ of tlie Alcoholic Beverage Control 
Ia*w at 1 H>8a Newkirk Avenue. Borough of 
Rrooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD

NOTICE is Jivieby givn that License No. 
RL 1012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vine and liquor at retail under 
Section 107 of th* Alcoholic Beverage Control 
Law at 1266-70 Flatbush Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premis*'-*.

BEDFORD PLAZA RESTAURANT, INC.

NOTICE is heiebv given i’nat License No. 
RL Hi6<i has Isen issued to the undersigned 
to >e)l teer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 281 New Ixits Ave. Borough of 
Brooklyn. Couniv of Kings, to te consumed 
on the premis.-s.

LEO MILLSTE1N

NOTICE is h»r«l.y given that License No. 
RL 1228 has teen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ix«w at 6)6 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, co be con-umed 
on the premises.

STEPPE'S BAR & GRILl). INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7980 has been issud to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 1113 Avenue D. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL MORIARTY

NOTICE is herd y given that License No. 
RL 8972 has teen issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 138 Fort Greene PL, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL MORIARTY

Nt’TICE is her.ly given that License No. 
RL 2983 has teen issues! to thox undersigned 
to sell teer, wine ami liquor at ictaif under 
Section 107 if tho Alcoholic Beverage Control 
Is*w at 118 Hoyt Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the preraiacs. —

JOHN ITEISSENBUTTEL

NOTICE is l«r«l/ yi.-.-n that License No. 
L 5413 has teen issued to the undersigned 
to sell wine -liquor at retail under Section 
107 of the* Alcoholic Beverage Control Law 
al 17“ Knickerbocker Ave.. Borough of 
Brooklyn. Countv of Kings, to )>e consumed 
off the premlaes,

CARL MONACO

NOTICE is h< relv given that License No. 
L 5081 'u:a teen issued to tho under»igned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
».t 616 Halrcy St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAME3 J. SEXTON. JR.

NOTICE is .icr* by g'ren that License No. 
b 1327 has teen issued to the undersigned 
to sell wine ft liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6415 ■— ISth Ave., Borot/gh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

VALENTINO TRO VATU

NOTICE Ju tetchy given that License* No. 
RL 9382 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 167 Greenpoint Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY BOURKE.
Administratrix of the Estate 

of Simon Bourke

NOTICE is hereby givtn that License No. 
RL 6986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1165 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL MORIARTY & 
PATRICK HOURIHAN

NOTICE is htieby given that License No. 
RL 5720 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of "he Alcoholic Beverage Control 
Law at 3294-1296 Atlantic Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY MIKALAUSKAS & 
PETER JANKUS 

dba The Logan Inn

NOTICE is he’eby given that License No. 
RL 1910 has teen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of vhe Alcoholic Beverage Control 
Law at 345 Gohl Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

EDWARD H. DUNNE 
dba Dunne's Bar & Grill

NOTICE is herely given that License No. 
RL 5658 has been issued to the undelsigned 
to sell bear, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 146 Engert Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE MURKEWITZ

NCTICE is hco'by given tent License No. 
RL 5667 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at I960 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOROTHY V. BRESTLIN 
Kings Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6965 has been issud to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 623 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BREMER

NOTICE is hereby given Unit License No. 
RL 610 has been issued to the undersigned 
to sell b;<-r, wine, and liquor at retail under 
Section 10“ of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1221 8th Avenue, Borough of 
Br.xiklyn, County of Kings, to be consume*! 
tin the premises.

JOHN GALLAGHER

NOTICE is held y ■ given that License No. 
RL 3075 has been issued to the undersigned 
<o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 111!) E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT STILLMAN

NOTICE is lereb.’ given that License No. 
RL 1081 has teen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of *he Alcoholic Beverage Control 
Law at 2!) Rock Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume*! 
on the premises.

ALSTER PAVILION. INC.

NOTICE is hereby fcivtn that License No. 
RL 401“ has been issued-to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l.nw at -157 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn, County if Kings, to be consumed 
on the premises.

LARS LARSSEN

NCTICE is beicby given th;tt License No. 
RL 582 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be ęonsumcd 
on the premises.

PASQ’JALINA FRAZETTE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10-1 Wythe Ave., & 55 So. 5th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOSEPHINE PECHINSKI

NOTICE is įtrtby given that License No. 
RL 7966 has teen issued to the undersigned 
to sell b * r, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
I^aw at 350 Flatbush Av., Ext., Borough of 
Brooklyn, County <?( Kings, to .be consumed 
on the premises.

DuBARRY CATERERS, INC.

NOTICE is Insriby given that License No. 
RL 561 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Irfiw at 31 So. 3rd Street, Borough of 
Brooklyrf, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GOŪDARD .

NOTICE is Jwreby idveu that License No. 
RL 1066 lias' teen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and litfuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 716 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises,

TONY DOWKUNT

NOTICE .is hereby given that Licehsc No. 
RL 1062 has teen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l4tw at 948 Jamaica Avenue, Borough- of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

A. D. RESTAURANT CORP.

NOTICE is hereby givi.-n that 'License No.- 
L 822 has been issued to the undersigned 
to sell wine ft liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 852 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tjle 
premises.

JACK KRASNER
III - O I ■ II ■ I —~ *

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1108 has been issued to tho undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1781 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REBECCA SlMOhf, JESSE SIMON
, & CLARENCE SIMON

dba Simon’s • Liquor Corner

NOTICE is lercby given that License No. 
L 388 has teen iKHUed to the undersigned 
to .'jell wino & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
>>t\il77 Marcy Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TED KIRSCHENBAUM & 
SAMUEL SHAPOLSKY

dba Mar6y Wine & Liquor Store

NCTICE is hereby given that License No. 
GTR 423 has bean issud to. the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 386 Trautman Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DuBARRY CATERERS, ING.

Cleveland, Ohio
CIUC PRIESAIKA, BAUDA 
IR MŪSŲ DIPUKAI

Vasario 24-tą Buvo 
Priesaikos Diena

Ta diena Cleveland Indus
trial Union Council nauji iš
rinkti nariai buvo prisaikdin
ti, kad viernai pildys'CIO na- 
cionalės tarybos nusistatymą; 
Prisaikdintojum buvo Allan 
S. Haywood, kuris grasinan
čiai pareiškė dešiniesiems, 
užėmusiems CIUC vietas, kad 
jie laikytųsi tos pačios lini
jos, kurios laikosi CIO naci
onalė taryba, kaip vidaus, 
taip ir užsienio politikos- klau
simuose. Ir jeigu nauja CIUC 
nesilaikys, sakė Haywood, tai 
vėl CIO nacionalė taryba pa
ims CIUC į savo rankas ir 
paskirs jai administratorių.

Pinna dešinieji kėlė lemą, 
todėl CIUC ir CIO nacionalė 
taryba buvo paskyrus admi
nistratorių jų plauko žmogų. 
Tuomet pirmieji kaltino kai- 
riuosius už savo purviną po
litiką. Dabar gi dešinieji, bū
dami bosais ir turėdami di
džiumą savųjų CIUC, tai, ro
dos, neturėjo brolis Haywood 
savuosius t taip grasinančiai 
prisaikdinėti. Tur būt kur 
nors Haywood jaučia “savų
jų tarpe” klibėjimą, jei su 
priesaika jiems grasino dik
tatūra.
Dešinieji Bijo
Patikrinimo Balsayimų

Viršuj suminėtam mitinge 
buvęs CIUC sekretorius A. E. 
Stevenson reikalavo, kad bū
tų peržiūrėtos lokalų balsa
vimo pasekmės, ar jos bu.vo 
vestos legališko.je procedūro
je ir nepaneigta unijose de
mokratizmas. Tas Stevenson 
ir kitų pažangiečių reikalavi
mas atmestas ir giliai paka- 
votas.

Kitas nepaprastas dalykas, 
kad dešinieji tuo reikalavimu 
baisiai įsižeidė, kad kairieji 
neužsitiki , jų * teisingumu. 
Kairieji dešiniems gerai pa
stebėjo: “Jeigu viskas teisin
gai pravesta, tai ko jums 
taip bijotis patikrinimo ir iš 
pykčio’ sau plaukus rautis?”

Kad pravestuose lokalų 
balsavimuose nebuvo iš deši
niųjų pusės prisilaikyta uni
jinio demokratiškumo, tai 
pradeda jau net didlapiuose' 
reikštis pasipiktinimai unijis- 
tų ir pašaliečių. Protestuojan
ti pasmerkia didlapius už ki
šimąsi į unijų vidujinius da
lykus. Nurodoma, kaip rin
kimai lokaluose ėjo didlapių 
nurodymais, už ką unijistai 

\turi balsuoti, t. y. už deši
niuosius. O iš antros pusės 
prieš progresyvius buvo varo
ma raudonbaubizmo propa-1 
ganda. z

Vienas didlapio skaitytojas

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is Iwreby given thiit License No. 
CW 423 has been issued to the undersigned 
to sell beer,, wine and liquor at letail' under 
Section 107 of !he Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 586 Troutman Street, Borough of 
Brooklyn,' County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, INC,

NOTICE is hereby given that License No. 
W 14 has been issued to the undersigned 
(o sell wlnft at retail tinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control- Law at 
318 Court St;, Borough of , Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

D. SCOTI’O WINES, INC.
— — -I-1 ■ I. — —

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 108 has been issued to the undersigned 
to sell llcr and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Withers St., rear of 221-225 Meeker 
Ave,, Borough of Brooklyn, Couhty of 
Kings, to be consumtxl on the premises.,

ROSA BAMONTE
• w a, ■ i . - — i ■■!■■■.■ •— — ■» •• «• • —■

i’.'OTICE is hereby given that License No. 
RW 291 has been issued. to the undersigned 
to sell beer and wine at retail undeu. Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I^aw 
at 145 Franklin St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

PETER NAAS

I8OTICE Ih hereby given that License No. 
RW 561 has been issued to the undersigned 
to sell beer and'wino at retail udder Section 
107 of the Alcoholic ‘Beverage Cpntrbl Law 
at 112 Jackson St.'. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.. .
. GIUSEPPE ESPOSITO

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 639 has teen Issued, to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1552 Broadway, Borough of Brooklyn, i 
County of Kings, to be consumed on the 
premisos. -

FRED CROCE

’rašo: “Jeigu tuos balsavimus 
vadinti laisvais, tai didžiau
sias absurdas ir pasižemini- 
mas savęs.” .

CIO dešinieji su didlapiais 
rėkia, kad rytinėje Europoje 
nėra laisvų balsavimų. Bet 
taip rėkdami jie nori paslėp
ti savo buržuazinį jomarką, 
apgavystes nuo eilinių unijų 
narių.

Jei ne darbdavių ir vietos 
didlapių suorganizuota pagal
ba dešiniesiems, tai pažan
giečiai būtų buvę laimėtojais 
CIO lokalų balsavimuose ir 
turėtų absoliutę didžiumą 
Clevelando Industrinių Unijų 
Taryboje. Dabar jie turi gerą 
ir tvirtą mažumą, kuri ne
džiugina dešiniųjų, t
Ugniagesis Nubaustas 
Už Jautimąsi Laisvu

Linksmo būdo ugniagesis, 
Robert McNeeley manė, kad 
jis yra laisvas ir turi pilną 
laisvę darbe ugniagesių vie
tovėje (firehouse). Bet pa
sirodė, kad taip nėra.

McNeeley mėgo dainuoti 
ir švilpauti. Kapitonas už
girdęs'liepė nutilti. McNee
ley atsakė kapitonui, kad jis 
gyvena laisvoje šalyje ir ne
sant kas, veikti gali dainuo
ti arba švilpauti, ir jam nie
kas negali uždrausti.

Kapitonas Granger paliepė 
McNeeley būti namie penkias 
dienas už nepaklusnumą. Nu
baustasis apeliavo prie apsau
gos direktoriaus Smith. Smith 
pakvietė tris ugniagesių ka
pitonus, kitus aukštus parei
gūnus ir policijos viršūnes, iš
klausęs McNeeley apeliaciją 
rado jį kaltu ir prie pirmos 
bausmės dadėjo atimdamas 
vieną savaitę vakacijų iš jo.

Taip McNeeley praradęs 
šavo vakacijas suprato, kad 
jis neturi laisvės, bet turi 
kląusyti bosų, jei nori turėti 
ugniagesio darbą.
Kaip su Mūsų; I
Naminiais Dipukais?

Pradeda net didlapiuose 
tilpti laiškų ii? raštų, kurie nė
ra prielankūs atbėgusiems iš 
Vokietijos dipukams* Tuose 
raštuose iškeliama biaurus 
cinizmas ir veidmainystė šios 
šalies didlapių, kurie išskės
tomis rankomis ir visa širdimi 

'sveikina ir priima atbėgusius 
iš Vokietijos dipukus; teikia 
jiems visokią pagalbos ranką, 
ieško butų ir tam panašiai.

įlašėjai klausia: “Kodėl gi 
taip nesirūpinama mūsų nami
niais dipukais-GPs? Kodėl 
linkui jų nėra panašaus at- 
sinešimo iš didlapių, radijušų 
ir politikierių pusės, kaip lin
kui bėglių, kurie daugelis 
broliavosi su mūsų priešais, 
kuomet mūsų sūnūs turėjo gy
vastis aukauti?

“Jiems ^sugrįžus nėra butų 
jų ^šeimoms; vienų šeimos iš
blaškytos, k/itų susikimšusios, 
kaip gyvuliai turi su maža
mečiais gulėti ant grindų. Ko
dėl pradžioje ir laike karo 
mūsų vadinamiems herojams 
toks šlykštus ir šaltas atsine- 
šimas, o bėgliams, didžiumoje 
demokratijos priešams, toks 
nuoširdumas ? Kodėl, ko
dėl...”

Mūsų buvę heroj ai-Gl’s jau 
užmiršti. Kodėl? Todėl, kad 
jų didelė dalis netinka nau
jam karui; jų sveikata pažeis
ta ir nervai suirę. Tokie tre- Į 
čiam karui netikę.

dar reakcijai nau-’ 
sutvirtinus juodą- 

čia, tautinėse gru-

Dipukai 
dingi, kad 
sias jėgas 
pese, kurios yra daugiau’ ra
dikalės ’ir gali dar greičiau 
radikalėti įsikūrus jų gimti
nėse šalyse demokratinėms 
valdžioms.

šios šalies reakcija gerai ži
no, kad tautinės grupės palai
kė velionį Rooseveltą ir pra
eitais rinkimais balsavo prieš 
Dewey, nežiūrint, kad jų su- 
tomioti ir frakuoti vadai sto
ja su reakcija ir geidžia tre
čio karo.‘

Štai kodėl. Amerikos guber
natoriai ir majorai taip pla
čiai skelbė Lietuvos 
klausomybės Dienos 
racijas.” ' .

Nepri- 
“dekla-

Nematėte ir nematysite iŠ 
tų ponų “deklaracijų” GFs 
reikalu, kur trim milionam 
šeimų reikia butų ir pastogės; 
daugeliui reikia darbo ir šal
pos.

Taipgi karti gyvenimo eise
na Ir dipukams įrodys, kam 
juos reakcininkai Amerikoj 
naudoja. Ne visi jie yra blo
gi ir nenorinti iš gyvenimo 
mokintis. Daugelį jų suvylė 
ir apgavo buržuazinė propa
ganda tokia, kaip ir šios ša
lies didlapių, radijušų ir dvy
nių partijų politikierių.

V. M. D.

KRIS L AI
(Tąsa nuo 1-mo pudl.)

tavo ir nesubankrutuos. Aukoja 
kiekvienas pagal savo išgalę ir 
supratimą. Niekas pas mus ne
renka aukų savo asmeniškiems 
reikalams. Tos aukos eina gra
žiems, geriems darbininkiš
kiems tikslams..

★ ★ ★

“Daily Workerio” kolumnis- 
tas Joseph Starobin rašo įspū
džius iš kelionės po plačiąją 
Ameriką. Jis džiaugiasi, kad 
komercinės spaudos ir radijo 
skleidžiama politinė isterija te
bėra nesugadinus daugumos 
žmonių proto. Visur jis užėjęs 
rimto, šalto protavimo, žmonės 
susirenka ir klausosi prakal
bų ... Aukoja darbininkiškiems 
reikalams-

>• ★ . ★ ★
Visjir labai didelis susidomė

jimas ir susirūpinimas einamą
ja New Yorke vienuolikos ko
munistų byla, žmonės supran
ta, kad čia yra teisiamos jų de
mokratinės teisės. Jei bus byla 
pralaimėta, tai pralaimės Ame
rikos demokratija. Vienuolikos 
žmonių likimas mažai tereiškia. 
Bet likimas tų teisių, už kurias 
per daug metų geriausi Ameri
kos sūnūs taip drąsiai kovojo, 
reiškia viską.

šitaip žmonės galvoja.
★ ★ ★

Teisėjas Medina nedavė ap
sigynimo advokatams statyti 
klausimus džiūrimanams. Jis 
pasakė, kad jis pats juos ap
klausinės.. Advokatai pasiūlė 
jam klausimus, kuriuos jis tu
rėtų džiūrimenams pastatyti, 
bet teisėjas piktai atmetė.

Teisėjas Medina pareiškė, 
kad apsigynimo advokatai turi 
klausyti jo komandos, arba eis 
kalėjimai! už teismo įžeidimą!

Tokiose sąlygose rimtas ap* 
sigynimas pasidaro neįmano^ 
mas.

★ ★ / ★
Du džiūrės nariai pasisakė 

esą Amerikos Legijono nariais. 
Du sakėsi esą nariąi Liberalų 
Partijos. Abi šios organizacijos 
yra šovinistinės, anti-komunis-

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

s kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis

, Sayininkas x
417 Lorimer Street

Laisvės Name
, Brooklyn, N* Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Optometrists
394-398 Broadway 

Tel. ST. 2-8842 5 pusi.—Laisve (Libęrty, Lith. Daily)- Pirm., Kovo 14, 1949•»

tines. Bet teisėjui Medina jų 
nariai gali “bešališkai” ir “tei
singai” spręsti apkaltinimus 
prieš komunistus; spręsti jų fi
losofiją, jų programą, jų tiks
lus, jų idealus.

Yra toks dalykas, kaip šei
myniška pekla. Ji kyla dėl ne
pasitikėjimo. Vienam laikraš
tyje iš Brazilijos skaitau tokį 
atsitikimą: Vienoj ligoninėj 
juoda ir balta motinos gimdė 
kūdikius. Balta motina, iš ligo
ninės sugrįžo ir parsivežė juo
dą kūdikį, o juoda — baltą. 
Tik įsivaizduokime, ką pagalvo
jo jų vyrai. Per ištisus du me
tus tiek tos moterys, tiek jų 
vyrai gyveno tikroje šeimyniš
koje pekloje. Tik po dviejų me
tų tapo išaiškinta, kad ligoni
nėje kūdikiai buvo sukeisti —■ 
juodos motinos kūdikis atiduo
ta baltai motinai, o baltos —■ 
juodai.

Pusė bėdos dar, kai kyla 
rimta nuožiūra apie vyro išti
kimybę. Jam dąžnai svietas at
leidžia. Bet 'moteriai už neišti
kimybę jokio atleidimo niekas 
nepripažįsta.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Kovo 16 bus labai svarbi diena 
Brocktono avalų dirbėjų, nes tų die
ną. įvyks slapti balsavimai, pasirink
ti uniją, kur mus atstovautų tarp 
fabrikantų.. Balsuokite už didelę 
uniją, United Shoe Workers of 
America, CIO. Pasiklausykite iš ra
dio, stotis WBAK, 1450 klc. Atsuki
te radio kovo 14. ir 15, 5:45 vai. va
karo. — Korn. , (59-60)

M. J. ŠVILPOS g i
Mostys — Nepaprastai 

Svarbios Mostys! x 
Laikraščįų skaitytojams nėra nau- ■?* 

jicna girdėti apie švilpos mostis, 
nes ^ra pastebėję daug sykių gar* 
sinant jas. Bet ar visi bandėte joms 
pasinaudoti ? Dėlko ne ? Dėlto, kad 
nenorite tikėti jų sėkminga pagal
ba. Jei netikite ir nenorite jų pa- • , 
bandyti, tai patys sau darote ’ '
skriaudą. Meldžiu atkreipti atydą { 
šj patarimą: Ar jūs ligoti ar sveiki, 
vistiek jums yra naudinga visada 
turėti’ savo namuose M. J. švilpos 
Miracle Ointments, 5 rūšių, kurios 
prašalina keletą dėsėtkų įvairiai pa
sireiškusių skausmų.

No. 1-M J. Švilpaus Mostis nuo 
dantų ir smegenų (gums) nesveiku
mo. Tuoj pagelbsti. Kaina 50c. ir $1.

No. 2-M. J. Svilpa’s Salve for-Ex- 
temal Pains. Ši mostis prašalina ■ 
skausmus nuo kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą. Persišaldymą ir aštrų ko- | 
sulj. Kaina $1.

No. 8-M. J. Svilpa’s Miracle Salve . į 
for Skin Irritation. Tai mostis, kuri 
pagelbsti nuo įvairių odos ligų 
kaip tai: Rash, Athlete’s Foot, Sinus, 
sužeidimą. (Tik ne vėžio ligas). •' 
Kiekvienas turėtumėt įsigyti. - 
Kaina $1.

No. 4-M. J. Svilpa’s New Disco
very Salve for Itching Skin and . 
Poison Ivy. ši mostis greitai pra
šalina įvairius odos niežėjimus. 
Kaina $1.

No. 5-M. J. Svilpa’s New Disco- 
very Salve for Piles. Ši mostis nau
jai išrasta, kuri greit prašalina Piles ' 
(varvančias ar ne) be pjaustymo i 
Pagelbės, jei tik vartosite pagal nu
rodymą prie mosties dėžutės. Tuoj •*// 
įsigykite. Kaina tik $2.

Sisųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money orderį ar čekį. Iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstrą 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A

Hartford 6, Conn. K .*>’ įž
Hartfordiečiai galite pirkti pas

E. Beirs'(vaistinėj), 158 Park St., ’ 
arba pas Zembą, 168 Sheldon St.

' (Adv.) , ‘
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY? 7-8631
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

. FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas) •
Liūdesio valandojė* kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Elfu

LAISVES 
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konštitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas. 
• Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės snaustuvę.

Lajsvės spaustuvėje atliktu, darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Loiimęi’*St., Brooklyn'6, N. Y.

" r " ■ ™ • A • • 41 ♦

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO* 4th ST.,
Cor. Howes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

. MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.
* Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Shalins 
(SHAUNSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

”T’’ &' ’ . • •’x£. J/P » ’. • if >• >1 St flfl
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Floridoje Pasislėpsi 
Nuo Šalčio, bet Ne 
Nuo Pačios

Queens apleidusiems šeimas 
vyrams, pasprukusiems j Flo
ridą atsikvėpti nuo naminių 
bėdų, atėjo blogos naujienos. 
Apskritis pasiunčia speciali 
detektyvą ir iš ten jau parga
beno 13 vyrų. Penki kiti 
areštuoti, bet dar negavęs lei
dimo iš ten juos išvežti.

Parvežtieji sulaikyti po $1,- 
500 kaucijos kiekvienas iki 
kvotimo.

Sekmadienį, kovo 6-tą, 
newyorkieciai vėl praleido 
pavasariškai, 58 laipsnių šilu
moje. Tačiau šiluma nebuvo 
rekordinė tai dienai — šil
čiausia 6-9 laipsniai buvo 1894 
m., o šalčiausia 6 laipsniai, 
1872 metais.

Medžioja Žalingą 
Kosulio Vaistą

Sveikatos department!) in
spektoriai iki kovo 11-tos at
lankė 541 vaistus parduodan
čią įstaigą ir įsakė sulaikyti 
nuo pardavimo kosulio malši
nimui parduodamą vaistą Sy
rup of Urethane.

Viso iki ^os dienos sulaiky
ta 688 puskvortes. Niekas 
nežino, kiek jo viso yra pa
skleista ir kiek jau parduota 
parduotuvėse. Po visą šalį to 
parduotuvėse. Po visą šallį to 
syrupo buvę paskleista 34,- 
000 puskvorčių.
, Ekspertai sako, kad tas sy- 
rupas naikinąs baltuosius 
kraujakūnius. ginančius kūną 
nuo užsikrėtimu. Kad tuo 
būdu malšindamas kosulį as
muo gali numažinti savo at
sparumą ligoms.

Prisistatęs keleiviu, plėši
kas atėmė iš taksiko vairuo
tojo Citfitano, Ridgewoode, 
$2, ir nuvažiavo jo taksiku, 
bet taksiką rado paliktą už 
kelių blokų.

Astuoni asmenys tapo bis- 
kelį sužeisti veržiantis į ar- 
morėje suruoštą “b'ock beer 
party” Raudonojo Kryžiaus 
naudai, publikai perpildžius 
armorę.

Filmos-Teatrai
Bijou Teatre teberodoma 

technispalvė filmą J'The Red 
Shoes,” nęangliškosios spau
dos kritikų pripažinta ge
riausia 1948 metų britiškoji 
filmą. Teatras randasi W. 
45th St., netoli nuo Broad
way.

Embassy Newsreel Teatruo-' 
se rodomos žiniškos filmos iš 
svetur ir naminės. Progra
mos keičiamos kas ketvirta
dienį.

New Yorko Paramount pra
dėjo rodyti “Alias Nick Beal.” 
Scenoje King Cole Trio, Elliot 
I^iwrence, ir kitii

★
Radio City Music Hall pra

LORETTA YOUNG ir VAN JOHNSON

“MOTHER IS FRESHMAN”
Teehnl-spal vom Is

su RUDY VALLEE - BARBARA LAWRENCE 
Scenoje .asmeniškai: PHIL BAKER ir CAB CALLOWAY 

Taipgi: Marion Harris, Jr. - Stubby Kaye
ANT LEDO: JOAN HYLDOFT ir McKELLEN BROS.

ROXY 7th Ave. ir 50th St. ||

Paramount perstato
“ALIAS NICK BEAL’’

♦ ivaigždžiuoja «
RAY MILLAND - AUDREY TOTTER - THOMAS MITCHELL

— Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje •—
THE KING COLE TRIO - ELLIOT LAWRENCE, jo piano ir orkestrą

Ir kiti puikūs vaidintojai. H
PARAMOUNT THEATRE Times Square

Kardinolas Sulaužė 
Duobkasių Streiką

-_____ - \

Vos tik spėjus Kalvarijos 
kapinių^ kontroliuojamų kar
dinolo Spellman, duobkasiams 
išsitraukti iš CIO, kurią kardi
nolas vadino komunistine, se
kė ir kitas nusilenkimas — 
AFL viršininkas David Sulli
van įsakė darbininkams grįž
ti atgal darban tomis sąlygo
mis, kurios jau buvo pasiūly
tos CIO unijai iš pat pradžių.

Tokia jau klasių kovos logi
ka — atsiklaupei vienu keliu, 
paklupdys ir antruoju .

Darbininkai reikalavo 40 
valandų savaitės su ta pačia 
$59.40 alga ir laiko ir pusės 
mokesties už šeštadienių dar
bą. Pralaimėję, jie tebedirbs 
48 valandas, gaudami už tas 
8 valandas $4.95 algos priedo, 
kuris jau buvo pažadėtas 
pirm išsitraukimo iš CIO.

Aštuonias savaites iškovo
tas streikas tapo sulaužytas 
pačiam kardinolui pradėjus 
vesti būrius klierikų iš Šv. 
Juozapo seminarijos, Yon- 
kers’e, kasti duobes Kalvari
jos kapinėse, Maspethe, lau
žyti katalikų unijistų duob
kasių streiką.

Motina Išpildysianti 
Saužudžio Valią

Papildžiusio dvigubą žmog
žudystę ir saužudystę Emory 
Ilolt’o motina Mrs. J. E. Gun
ter, gyvenanti Sanford, N. C., 
išpildysianti sūnaus paskutinę 
valią — leisianti jo kūną su
deginti krematorijoje, o pele
nus išpilti į Hudson upę.

Nušautos Holtienės laidotu
vėmis rūpintis atskrido iš 
I lolly woodo jos motina Mrs. 
Elsie Thomas. O laidoti bu
vusį įtartą jos meilužiu Da
vid Whittaker išvežė į Great 
Barrington, Mass., ten gyve
nančios jo žmona Dorothy ir 
motina Mrs. Janet Ticknor.

Concord Cafeterijos knyg- 
vedę užpuolęs ginkluotas 
plėšikas jai vokuojant savai
tės pajamas įstaigos sklepi- 
niame ofise, J a m a i k oje. 
Knygvedė jį gerokai apibrai
žiusi ir tik užduota galvon 

"revolverio kulbe jį paleidusi. 
Jis išnešęs $3,000, bet kitus 
$3,000 tame strioke pražiūrė
jęs. •

dėjo rodyti jaudinančią tech- 
nispalvę “Little Women.” Di
džiojoje . scenoje taipgi nauja 
įvairumų programa.

Rivoli Teatre teberodo “The 
Snake Pit,” neangliškosios 
spaudos kritikų ratelio nu
balsuota geriausia Hollywoo- 
do produkcija 1948 metais.

★

Roxy Teatre pradėjo rody
ti “Mother Is a Freshman.” 
Ir yra smagūs asmenų . veiks-

Stanley Teatre pradėta ro
dyti franeūzų filmą “The 
Wench.” Priedams yra žiniš
kos ir kitos trumpos filmos.

I
Mergaitės Mokinės 
Vėl Streikavo

Kovo 11-tą, antrą iš eilės 
rytą, Walton High School mo
kyklos mokinės atsisakė mo
kytis, nėjo į klases, lietuje ir 
šaltyje paradavo prie moky
klos. Pašaukta policija jau- 
hametėms savo teisių gynė
joms suvaldyti — suvaryti į 
mokyklą arba išskirstyti na
mo.

Susišaukusi mergaites virši
ninkė Mrs. Marion Heffernan 
pagrasino, kad tos, kurios ne
sugrįš į klases po pietų, “ne
bus skaitomos. Walton moki
nėmis.” Mergaites sugrįžo, 
bet po protestu.

Mokinės sukilo dėl to, kad 
įvedama kas savaitę kvotimai 
iš kožno kurso, skirtingomis 
dienomis, reiškiant, kad jos 
turės kas dieną stoti į kvoti
mus. Mergaitės sako, jog tai 
būtų per sunku. Viršininkė 
sako, kad tuomi norima pa
gerinti mokyklos lankymo re
kordą, kuris esąs antras že
miausias visame mieste.

įsimaišė demonstracijon ir 
tapo areštuoti keturi suaugu
sieji.

“Paklydęs” Dinamitas 
Apšaudė Miestą

E k s p 1 o d u o. j a m a s p o ž e m i n is 
akmuo prakasamame skiepui 
plote prie Broadway, tarp 
55th ir 56th Sts., New Yor
ke, “per klaidą” iššovė į vir
šų — į orą ir išmetė į gatvę 
apie tris tonas akmens ske
veldrų. * l

Akmens apšaudytame plo
te radosi apie 50 pėstininkų ir 
pora asmenų automobiliuje. 
Skaitoma veik istebūklu, kad 
niekas pavojingai nenukentė
jo. Eksplozija išnešė vieną 
iš sargybinių plieninių tinklų, 
suplėšė apie 60 pėdų tvoros, 
supančios kasamąją vietą. 
Penkių iki 600 svarų svorio 
akmens apdaužė 211 W. 55th 
St. stovinčią Broadway Taber
nacle Church School.

Vincenzo Madonna, vienas 
iš akmens prakasimo techni
kų, ^aiškino, kad dinamitas 
buvo-tikėtasi plėšiant akmenį 
pagal “siūlę”, išilgai požemiu. 
Bet jis “susiradęs plyšelį ir 
juomi pasukęs aukštyn į orą, 
paklydęs.’’

Ar toks , paklydimas lega
lus, tuo tarpu dar nebuvo iš
aiškinta.

Vagys išmušė Acme Cadil
lac Corp, auto agentūros lan
gą ir išvažiavo naujutėlį 1949 
metų auto, įkainuotą apie 
$3,500.

Kompaniškos A & P krau
tuvės skelbia nuleidžiančios 
rūšies A sviesto kainas, par
duodančios po 67 centus sva
rą.

ILG WU—moteriškų drabu- ‘ 
žiu siuvėjų unija —• davė 
$250,000 auką United Jewish 
Appeal fondui.“ /

Dry Those Tears

Bewildered and tearful, this 
youngster is comforted by a Red 
Cross volunteer while food, cloth
ing, and shelter are arranged for. 
her mother at Red Cross disaster 
relief headquarters.

Manote Telefonu 
Pasikalbėjęs 
Privatiškai?

Jūsų pasikalbėjimo tele
fonu nesiklauso tiktai tas, kas 
nenori klausytis.

Buvęs policijos departmen
to New Yorko miesto detek- 
tyvas, ten pripratęs perimi- 
nėti pasikalbėjimus telefonu, 
o dabar privatiškas detekty
vas ar šiaip sau mėgstąs 
šniūkštinėti • kitų žmonių rei
kalus, Kenneth Ryan suimtas 
ir su pasididžiavimu prisipa
žino, kad jis pęriminėjęs te
lefoną kelių miesto aukštų 
valdininkų. Jis sakėsi planuo
jąs klausytis ir paties majoro 
pokalbių.

Kas tikisi telefonu kalbėda
mas kalbusis privatiškai, ga
lįs be atsargos, žodžiais svai
dytis, tas tebegyvena kelių 
desėtku metu praeityje. *■ * 1

Nušovė Žmoną, Įtartą 
Meilužiu, ir Save

Emory Holt, gyvenęs 145 
Henry St., Brooklyne,' iš sa
vo žmonos draugo apartmen- 
to New Yorke telefonavo jos 
motinai Hollywoode atsipra
šymą už tai, ką jis pada
rysiąs, paliko telefoną atda
ru, ir ten pat, jos motinai te
lefonu girdint, sušaudė žmo
ną Normą, 30 metų. Taip
gi nušovė įtartą jos pavillo
jime David Whittaker, 35 
metų. Paskiausia pats nusi
šovė.

Holtienės motina girdėjusi 
šūvius. Girdėjusi dukters 
maldavimą nežudyti, šauki
mas! pagalbos ir riksmą pra
dėjus šaudyti. Kiek atsipei
kėjusi nuo išgąstiės, ji telefo- 
navusi į New Yorką savo pa
žįstamiems, kad tie gelbėtų. 
Jos pažįstami pašaukė polici
ją, kuri pribuvusi į. Whitta- 
kerio butą, puošniuose Lon
don Terrace Apartments, 465 
W. 23rd St., 16-mė, aukšte, 
rado visus tris jau mirusius.

Namo prižiūrėtojai sako, 
kad Whittaker buvęs parėjęs 
namo vienas, pusvalandžiu 
vėliau pas jį atvažiavę sykiu 
abu Holtai, o dar už pusva
landžio įvyko tragedija. Me
nama, kad jie visu tuo laiku 
ginčijosi apie savo painiavą.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK IR RICH

MOND HILL, N. Y.
Trečiadienį, 16 d. kovo, 8 v. v. 

Kultūros Centre, įvyks LLD ' 185 
kp. susirinkimas. Nariai, kurie gali
te, malonėkite dalyvauti. Kurie dar 
ųeužsimokėję už šiuos metus — pa- 
'sistcngkito užsimokėti. — V. P.

(60161)

BROOKLYN, N. Y. ,
Antradienį, kovo 15. d. įvyks Ci

vilinių Teisių Kongreso, Lietuvių 
Komiteto susirinkimas, 7:30 v. v., 
Laisvės salėje, 419 Lorimer St. Tu
rime ' keletą dalykėlių * apsvarstyti. 
Tad prašome valdybos narius daly
vauti. — V. Čepulis, pirm. (59-60)

RIDGEWOOD, N. Y.
LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 15 d., 8 v. v., Shapolo ir Vai- 
ginio salėje, 147 Thames St., Brook
lyn, N. Y. Nariai dalyvauki! šiame 
susirinkime, yra daug svarbių daly
kų aptarti.' Ij- gaukit naujų narių 
į organizaciją.—P. Babarskas, sekr.

(09)MATTHEW L BUYIIS, 
(BUYAUSKAS) .

□
Laidotuvių Direktorius

□ □ □
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

I Masiniai Pikietavo 
Namą Projektą, Prieš 
Diskriminaciją

------ y-
Masinė7 pikieto linija, apie 

tūkstantis asmenų, praėjusį 
ketvirtadienį pikietavo Metror 
politan Life Insurance Co; na
mų projektą Stuyvesant Town 
protestui prieš diskriminavi
mą negrų. Demonstraciją iš-' 
šaukė komunistų partija.

♦

Projektas randasi prie Ma
dison Ave., tarpe 23rd ir 24th 
Sts., New Yorke. Jį pasta
tydino firma. Tačiau ir mies
tas prisidėjo tuomi, kad pro
jektas netaksuojamas. O ka
dangi" miestas, kaip ir bile 
įstaiga, jiegali gyvuoti be pa
jamų, tad ko nemoka įstaigos, 
tą turi po daugiau damokėti 
eiliniai piliečiai, įskaitant ir 
negrus. .Gi projektai! negrų 
neįšįleidžia.

Demonstracija smerkė ir 
vietos valdžią, kad ji diskri
minaciją palaiko. Mažiausia, 
ką ji galėtų padaryti, tai pra
dėti takšnoti firmos projek
tą, bet to nedaro.

Atgabenti iš** Singapore į 
Idlewild stotį 6 jauni sloniu-, 
kai nesidavė iš lėktuvo išve
dami - išvaromi per virš 5 
valandas. Pagaliau, išalkę, 
jie leidosi išviliojami. su py- 
natais. Kitų visokių žvėre
lių - gyvulių atvežė 127.

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučernč ir groserne. 

Geroj vietoj. Biznis, išdirbtas per 
virš 20 metų. Galima pirkti vientik 
biznį, o jeįgu kas norėtų, tai gali
ma pirkti ii’ su namu. Noriu greitai 
parduoti, kaina ne aukšta. Priežas
tis pardavimo, silpna sveikata. 
Kreipkitės: V. Bubėnas, 58 North 
Ave., Garwood, N. J. (Ideal Food 
Market), Tel. WE. 2-1210. (59-64)

S' BROOKLYN |

gLABOR LYCEUMj 
S DARBININKŲ IŠTAIGA « 
w ft
wSalės del Balių, Koncertų, Ban-g 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.§ 
S Puikus steičius su naujausiais g 

įtaisymais. «
g KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
g Kainos Prieinamos. 3
g 949-959 Willoughby Ave. | 

g Tel. STagg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

.. i i 5 9—12Valandos: j s /akare

Penktadieniais uždaryta >

Joseph Garszva
: Undertaker & Embalmer :

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tęl. EVergreen 8-9770 
o • 1 ’
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GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D. j
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. ;
- -ir t U—2 dienom /Valandos: j6_,8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais. ' "

Telefonas EVergreen 4-0203 i "
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TONY’S 1J
• UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAŠ

Savininkas ’

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Railway Express Atsta
tė 9,000 Darbininką

Railway Express Agentūra 
New Yorke skelbia atstatanti 
iš darbo 9,000 darbininkų, 
kad nereikėtų su jais susitar
ti, patenkinti jų reikalavimus.

-Agentūra taipgi sustabdo 
išsiuntimą iš New Yorko ar 
atsiuntimą New York an viso
kių prekių, siunčiamų po ma
žiau vagono.

Darbininkai reikalavo 40 
valandų savaitės pradedant 
gegužės 1-ma, už darbą sek
madieniais ir šventadieniais 
mokėti viršvalandžių kaino
mis.

Bandžiusi saužudystę Mrs. 
Clare Julien Jr. išliko gyva, 
bet jos sūnelis, 7 metų, už
duso gasu. Mrs. Julien, gy
vanašlė, gyveno 1761 Brook
lyn Ave.

Meilužių žudytojai Fernan
dez ir Mrs. Beck būsią sugrą
žinti teisti New Yorke, jeigu 
Michigan valstijos teisme jie 
nebūtų nuteisti kaltais žmog
žudystės pirmame laipsnyje.

Pasinaudokite gera proga įsigijimui
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators
Washing Machines - Electric Appliances

Gas & Combination Ranges
895-897 Broadway
Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH N. ZAYAN, Rep.
.Kurie užeis su šiuo skelbimu, gaus nuolaidą kainose.

EVergreen 8-2439-2240

ILARDI CO

3

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

H

B

'ZITE>WQ R ID 411 grand street' L UI 1 O D AH BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeid at Jr., prop;
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

• DEGTINĖS - VYNAI - ALUS I

TELEVISION

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL

B

a

R

I

Peter Kapiskas
BI 
8

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE i

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
i'

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612 /

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Pirui,, Kovo 14, 1949

Jaunavedžiai Sugrįžo 
f

Kovo 8 laidoje buvo praneš
ta, kad susivedė Bronius Bu
kas (Bukčius) su Biruta Sai
kus (Satkauskaite). Jauna
vedžiai sugrįžo iš “honey
moon” ir prašė, kad šia pro
ga padėkoti visiems už daly
vavimą jų vestuvių pokylyje. 
Beje, pirmutiniu pabroliu bu
vo Algirdas- Lavinikaitis su 
pirmutine pamerge Charlotte 
Adomaitis. Kiti pabroliai ir 
pamergės buvo: Petras Vil
činskas su Irene Sullivan, Vi
to Žilinskas su Anna Green.

Mes, tėvai, linkime savo 
vaikams gražaus ir laimingo 
gyvenimo. Taipgi atsiprašome 
svečių, jeigu katras nebuvo 
prižiūrėtas tinkamai.

K. ir K. Bukčiai.
P. ir M. Šatkauskai.

Newyorkietis Jack Dickler, 
45 metų, rastas pridusęs ga
su savo bute. Jį nugabeno į 
Bellevue.

Mrs. Margaret Morse, 32 
metų, brooklyjhetė, susilaukė 
tfijukių dukrelių.

^2

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

X




