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“Unconditional Surrender.” 
Dabar Jie už Tai Roose- 

velta Smerkia. €
Taikstosi Vokiečiams.
Laimi, Laimi!

Rašo R. MIZARA

r 1943 metų sausio menesį 
Casablankoje, Afrikoje, įvy
ko konferencija, kurioje da
lyvavo, be kitu, Rooseveltas ir 
Churchillas.

Po konferencijos buvo su
šaukta spaudos koresponden
tu sueiga, kur prezidentas 
Rooseveltas daug maž taip 
pasakė:

—Mušime fašistines ašies 
valstybes tol, kol jos pasiduos

* be jokiu išlygų!...
Frazė “unconditional sur

render,” išplaukusi iš prezi
dento Franklin Delano Roo- 
sevelto burnos, nuskambėjo 
per visą pasaulį šviesos grei
čiu.

Besąlyginis pasidavimas pa
tapo šūkiu visiems, kovoju
siems prieš nacizmą ir fa
šizmą.

Tuo šūkiu, matyt, Roose
veltas ryžosi ne tik padrą
sinti milijonus anti - fašistų, 
įsijungusių žūtbūtinėje kovo
je su žmonijos priešu.

Rooseveltas norėjo, kad tas 
šūkis, toji frazė pasiliktų vo
kiečių tautoje jiems perspė

jimu: niekad daugiau nepri
sileisti prie to, prie ko da- 
sileido Hitlerio viešpatavimo 
metu.

★ ★ ★
Praėjus virš šešeriems me-j 

tams po to, kai frazė “un
conditional surrender” buvo 
paskelbta, Churchillas, atsi
stojęs Anglijos parlamente, 
pareiškė, jog jis, girdi, nesu
tiko su ja; esą, tai grynai 
Roosevelto iškeptas kepsnys, 
kuriam jis buvo priešingas, 
bet prieš kurį jis buvo be
jėgis tuomet kovoti.

“Socialistas” Bevinas pa
sakė panašiai.

.< Tuodu progreso priešai da
bar už tokį Roosevelto drąsų 
suformavimą ir paskelbimą 
kaltina mirusįjį prezidentą.

Girdi, jei Rooseveltas ne
būtų to atlikęs, tai Vokietija 
šiandien būtų- tvirtesnė; ne
būtų ji buvusi taip sužalota 
karinių veiksmų.

Kodėl šituodu Britų impe
rializmo agentai šitaip dabar 
kalba?

Todėl, kad jiems rūpi pri
sigerinti prie vokiečių nacio
nalistų. Jiems rūpi parodyti 
vokiečiams: žiūrėkit, koks 
Rooseveltas buvo nedoras, o 
kokie mes geri! Rooseveltas 
buvo jūsų priešas!...

Gerai atsimename kai vi- 
f

sas pažangusis- pasaulis rei
kalavo atidaryti antrąjį fron
tą Europoje.

Gerai žinome, kad tam 
frontui atidaryti 1942 ir 1943 
metais sąlygos buvo geros ir, 
jei antrasis frontas tuomet 
būtų buvęs atidarytas, karas 
būtų užsibaigęs kur kas anks
čiau su mažesniais nuosto
liais.

Kas gi buvo didžiausias 
antrojo fronto atidarymo 
priešininkas ?

Churchillas!
Rooseveltas stęjo už antro

jo fronto atidarymą; su tuo 
sutiko, ir generolas Marshal- 
las. Bet Anglijos imperialis
tai tam priešinosi.

Jie manė, jog Tarybų Są
jungą hitlerininkai palauš, 
o tuomet jų tikslas bus pa
siektas !. . .

Bet išėjo atbulai. . .
★ ★ ★

Liaudies išlaisvinimo armi
jos Kinijoje muša priešą visu 
savo ryžtu.

Išlaisvinamas miestas po 
miesto, rajonas po rajono. 
Imama nelaisvėn Kuomintan- 
go kariai tūkstančiais.

Liaudies išlaisvinimo armija 
visais keliais žygiuoja link 
Cantono, link Hong Kongo.
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NEDUOT PINIGU ATLANTO PAKTUI 
GINKLUOT! ŠAUKIA PAŽANGūNAI
‘Taktas-Pakvietimas j Karą,” Sako Gen. Wainwright; 
Tą Karinį Sąryšį Smerkia Wallace, Einstein ir Kt.

New York. — Progresy
vių Partijos vadas Henry 
A. Wallace atsišaukė i a- 
merikiečius sulaikyti Kon
greso Atstovų Rūmą, kad 
neskirtu pinigų Atlanto 
pakto kraštams ginkluoti 
nrieš Sovietų Sąjungą. Wa
llace reikalavo vieton to 
skirti lėšų bedarbiams pa
remti.

(Generolas Wainwright, 
buvęs amerikonų koman- 
dierius Filipinuose prieš ja
ponus, pareiškė:

— Atlanto paktas yra 
tiesioginis pakvietimas į 
kara. Valdžia turėtų aprū
pinti karo veteranus, o ne
mėtyti pinigus tam pak
tui.)

Wallace sakė:
— Keistas dalykas — rei

kalaujama lėšų Atlanto 
paktui ginkluoti, kuomet 
Kongresas atsisakė skirti 
lėšų bedarbiams.

Lenkijoje Pastatyta 
Galinga Radijo Stotis

Varšava.— Lenkijos val
džia pastatė Rašyne galin
dą radijo stoti su 1,148 pė
dų aukščio bokštu. Radijo 
programos iš to bokšto pa
sieks visus Europos kam
pus. Rašyno miestelis yra 
12 mylių nuo Varšavos.

Kartu atidaryta dar 14 
naujų radijo stočių pačioje 
Varšuvoje.

(Aukščiausias Amerikos 
radijo duotuvas — Natio
nal Broadcasting Comp. — 
vra virš Empire State bil- 
dingo New Yorke ir turi 
1,250 pėdų, skaitant nuo to 
bildingo pamatų.)

Turkija, ■ Syrija, Iranas
Daro Bendrus Karo Planus

Damaskas, Syrija.— Tur
kija, Syrija ir Iranas pra
ves ir sujungs geležinkelius 
ir vieškelius, kad tiktų ben
dram karui prieš Sovietų 
Sąjunga, kaip praneša a- 
merikiniai korespondentai. 
Tie trys kraštai taipgi sta
tys tvirtovių linijas.

Toki kariniai pasiruoši
mai bus daromi pagal Ame
rikos nurodvmus ir už mi- 
lionus amerikinių dolerių.

INDIANOS TEISĖJAS SAKO, BYLA PRIEŠ KOMUNISTUS YRA KI ASTINGA
-------------------------------------------------------------- 00

Bet komercinėje Amerikos 
spaudoje žinių apie tuos di
džiulius žygius tėra labai ma
žai.

Ši spauda šiuo metu labai 
užimta tuo. ką koks katalikių 
dvasiškis (reakcinis dvasiš
kis) kur pasakė prieš komu
nistus.

Mūsų bendradarbiams: Mes 
dar nedaug tegavome straips
nių jubiliejiniam Laisvės nu
meriui, kuris išeis š. m. rug
sėjo mėnesio 16 dieną.

Nesivėlinkite, — rašykite ir 
siųskite mums tuojau.
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Washington© Konferenci
ja Taikai vieton Atlanto 
Pakto pasmerkė “tą tra
gišką ir bergždžią karinį 
sąryšį.”

Šią konferenciją sušaukė 
toki žymūs amerikiečiai, 
kaip pasauliniai garsus 
mokslininkas Albertas Ein
šteinas, protestantų vysku
pas Walls, rašytojas Tho
mas Mann ir kiti.

Jau Nebebus $20-52 
Pensijų Veteranam

Washington. — Pirma
dienį išsibaigė įstatymas, 
pagal kurį buvo duodama 
bedarbiam karo veteranam 
po $20 savaitinės pensijos 
per 52 savaites. Taigi ne
tenka paramos 650,000 ve
teranų, kurie tik iš tų pen
sijų gyveno.

Kongresmanas Rankinas 
ir kiti demokratų vadai 
sakė, jog dabartinė Kong
reso sesija neatgaivins $20- 
52 pensijų veteranam.

Prez. Trumanas nedarė 
spaudimo Kongresui, kad 
atgaivintų šį įstatymą.

Parapijų Mokyklos Laukia 
Valdinės Paramos

Washington. — Kongre
so lėšų komisija svarsto 
prez. Trumano pasiūlymą— 
skirti viešosioms mokyk
loms $300,000,000 paramos 
įvairiose valstijose.

Tūli Kongreso politikie
riai, nėrėdami katalikų bal
sų rinkimuose, perša pa
skirti bent 35 milionus do
lerių iš tos sumos parapiji
nėms ir privačioms mokyk
loms.

(New Yorko kardinolas 
Spellmanas ir tūli kunigai 
išplūdo prezidento Roose
velto našlę Eleanorą už tai, 
kad ji nurodė, jog šalies 
Konstitucija atskyrė baž
nyčią nuo valstybės; todėl 
valstybės iždo pinigais leis
tina remti tiktai viešąsias, 
o ne bažnytines mokyklas.)

' Athenai. — Pas Graiki
jos monarchistų valdžią 
lankosi Amerikos iždo sek
retorius Snyder.

Toledo, Ohio. — Indianos 
valstijos apskrities teisėjas 
Norval Harris tvirtino, jog 
byla prieš komunistų va
dus yra klastinga ir tiktai 
pašaipa iš teisdarystės..

Kalbėdamas Toledo Pilie
tinių Teisiu Komitetui tei
sėjas Harris, demokratas, 
buvęs Amerikos Legiono 
kuopos pirmininkas, sakė:

— Man gėda vadintis tei
sėju Jungtinėse Valstijose, 
kurios leidžia būti teisėjais 
tokiem žmonėm, kaip Medi
na (teisėjas byloje prieš ko
munistus).

Socialistų vadovaujama Anglijos valdžia išsaukė ka
riškius laužyti Londono prieplaukų darbininkų streiką. 
Čia jie matomi ant pervažos užkandžiaujant.

Valdžios Įvestas pusiau karinis stovis ir dešinieji 
laivakrovių vadai, pagaliau, sulaužė streiką.

Vėliausios Žinios
London. — Pranešamą, kad Anglija prašys dar 8 iki 

12 bilionų dolerių paskolos iš Amerikos.
(Anglijos valdžia jau išeikvojo apie 8 bilionus dova- 

nų-“paskolų”, kurias gavo iš Jungt. Valstijų po Antrojo 
pasaulinio karo.)

—
Washington. — Prez. Trumanas pasirašė Senato už- 

girtą šiaurinio Atlanto paktą — karinį Amerikos sąryšį 
su Kanada ir 10 vakarinės Europos kraštų prieš Sovietų 
Sąjungą.

Prezidentas įteikė Kongresui reikalavimą paskirti 
$1,450,000,000 Atlanto pakto kraštams ir kitiems vadina
miems “demokratijos draugams” ginkluoti per metus.

Trumanas perša iš tos sumos dū'oti apie $300,000,000 
ginklavimui tokiu “demokratijų”, kaip Graikijos monar- 
cho-fašistai, žandariška Turkijos valdžia, Iranas, deši
niosios Filipinų ir pietų Korėjos valdžios ir 1.1.

Berlin. — Teigiama, kad daugumas amerikonų ka
riuomenės rugpjūčio mėnesį bus perkelta iš Berlyno į 
Frankfurtą prie Maino, vakarinėje Vokietijoje.

Jankiai ketina už trejeto savaičių griežtai sumažinti 
reikmenų gabenimus lėktuvais iš vakarinės Vokietijos 
per sovietinį ruožtą į savo užimtą vakarinę Berlyno da
li, v

Washington. — Jungtinių Valstijų laivyno laidomos 
rakietos lėkė iki 65 mylių aukštyn; darė pratimus ties 
Pietine Amerika.

Washington. — Valdžia vis reikalauja $4.198,000,000 
Marshallo Fondui vakariniams Europos kraštams remti 
prieš komunizmą nėr metus. Tūli kongreso nariai siūlo 
pamažinti tas išlaidas.

Senatorius McClellan sako, reikia ipareigot, kad tie 
kraštai pirktų iš Amerikos atliekamu kviečiu ir kitų grū
du už 1 biliona, 500 milionų doleriu, kuriuos gaus iš 
Marshallo fondo.

Maskva. — Sovietai pasiuntė Jugoslavijos Tito val
džiai protestą, kad jinai veda slaptas derybas su Angli
ja kas liečia busimąją talkininku taikos sutartį su Aus
trija.

Kairo. — Sugriuvo Egipto ministrų kabinetas.

Jo vadovaujamas teis
mas yra tiktai pigi komedi
ja.

Įstatymai laiko žmogų 
nekaltu, iki jis atrastas kal
tu. Bet teisėjas Medina iš 
pat pradžios apšaukė 12 ko
munistų vadų kaltais.

Mūsų įstatymai sako, tie 
žmonės galėtų būti pripa
žinti kaltais tik tuomet, jei
gu nebūtų rimtos abejonės 
apie jų kaltę. Tačiaus tei
sėjas iš anksto paskelbė 
juos kaltais.

Mūsų įstatymai reikalau
ja, kad juos teistų lygps 

jiem džiūrimenai, bet juos 
teisia klasinė džiūrė, parin
kta iš specialių sąrašų, ku
riuos pagamino korporaci
jų advokatai ir panašūs ele
mentai. Tai tikrai nedarbi
ninkiškų žmonių džiūrė.

Pagal įstatymus, negali
ma nuteisti žmogaus, re
miantis paskalais. Bet svar
biausi (neva) parodymai iš 
valdžios puses yra paremti 
plikais paskalais.

Valdžios statomi kaltini- 
nimai yra paremti niekšiš
kais nurodinėjimais šnipų 
ir pasalingų šnipukų. Savo 
teisme aš atmesčiau tokius

MARCANTONIO RAGINA ATMUŠTI 
REAKCINĮ MUNDTO SUMANYMĄ
Miliulio Bilius Yra Pasiniojimas ne tik prieš Komunistus, 
Bet ir prieš Visus Progresyvius Amerikos Žmones

Washington. — Darbietis 
kongresmanas Vito Mar- 
cantonio šaukė visus laisvę 
mylinčius amerikiečius su
krusti, kad sumuštų repub- 
likonų kongresmano Mund- 
to įneštą pavojingą atžaga- 
reivišką bilių.

Tas bilius iš pažiūros tai
komas neva prieš svetimų 
kraštų šnipus, bet tikrumoj 
jis nukreiptas prieš visus

200 Jankių Valdininkų 
Apleis Berlyną

Berlin. — 200 amerikonų 
karinių valdininkų rugpjū
tyje išsikraustys iš Berlyno 
į Frankfurtą prie Maino, 
vakarin. Vokietijoje; Ber
lyne teliks tik 60 jankių 
valdininkų, kaip praneša 
New Yorko Times kores
pondentas Drew Middleton.

Kai kurie amerikonų po
litikieriai bijo, kad daugu
mo jų valdininkų -iškrausty- 
mas iš Berlyno duos komu
nistams argumentą, kad 
jankių pozicija Berlyne 
silpnėja ir kad amerikonai, 
galų gale, turės visai apleis
ti Berlyną.

Sovietu Laivynas Žymiai 
Padėjo Sumušt Japoniją

4 ----------------- —

Maskva. — Sovietų Są
jungos laivynas ...suvaidino 
įžymų vaidmenį Japonijai 
sutriuškinti pastarajame 
kare, kaip rašė Maskvos 
laikraščiai, minėdami so
vietinio laivyno šventę pra
eitą sekmadienį.

Vyriausias Sovietų lai
vyno komandierius Ivanas 
Jumaševas, antra vertus, I 
kritikavo amerikonų teori
ją, būk laivynas esąs “svar
biausias raktas” į pergalę.

Sovietų spauda nurodė, 
jog Sovietų kariuomenė su
triuškino galingiausią ja
ponų armiją Mndžurijoj.

Dar 5,000 čiango Tauti
ninkų Pasidavė

Šanghai, Kinija. — Kau
tynėse tie Ičangu ir Šasi, 
kinų liaudininkai užmušė 
700 Čiang Kai-šeko tauti
ninkų; tada kiti 5,000 tau
tininkų pasidavė.

parodymus. Aš baisiai ne
kenčiu šnipų ir pasalingų 
liežuvnešių. Jų nekenčia ir 
Amerikos žmonės.

šie komuinstų vadai kal
tinami už suokalbį mokyti 
ir skelbti, kad reikią nu
versti Amerikos valdžią jė
ga ir prievarta. Jie laikomi 
kaltais tiktai dėl to, kad jie 
yra Komunistų Partijos na
riai. Tačiau pats Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų Tei
smas nusprendė Schneider- 
mano byloje, kad Komuni
stų Partija yra legalė (tei
sėta) partija ir kad pri
klausymas jai yra teisėtas
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politiniai pažangius Ameri
kos piliečius, kaip sakė 
Marcantonio, pridurdamas:

“Mundto bilius siekia į- 
statymiškai įvesti fašizmą 
Jungtinėse Valstijose.”

Tas bilius reikalauja:
Suregistruoti visus ko

munistus ir viršininkus vi
sų organizacijų, kurias 
FBI šnipai arba generalis 
prokuroras pavadins “ko- 
munist. fronto” organiza
cijomis.

Aiškiai pažymėti visus 
komunistinius laikraščius ir 
kitokią literatūrą, kaipo ko
munistų leidinius; “raudo
niesiem” kalbant per radi
ją, visuomet pranešti, kad 
tai komunistinė kalba.

Neduoti komunistams fe- 
deraliu valdiniu darbu nei 
užsieninių pasportų, ir t.t.

Už tokių nuostatų per
žengimą bausti iki 10 metų 
kalėjimo ir $10,000.

Šį bilių jau užgyrė antri
nis Senato teisių komite
tas.

—.... ■—■■■■■■ ■ •

Kiny Liaudies Armija 
Apgulė Čangšą

Šanghai, Kinija. — Kinų 
komunistų - liaudininkų ar
mija visomis pusėmis apgu
lė Čangšą, Hunano provin
cijos sostinę, prie geležin
kelio į didmiestį Kantoną, 
svarbų uostą.

Pranešama, jog komu
nistai gali bile dieną ar va
landą užimti Čangšą. Jie 
taipgi atakuoja tautininkus 
Čucove, geležinkelių maz
ge, 25 mylios į pietus nuo 
Čangšos; stengiasi užkirsti 
tautininkų armijai pabėgi
mą geležinkeliu nuo Čang
šos į Kantoną.

Komunistai - liaudinin
kai atėmė iš tautininkų dar 
eilę miestų — Kukangą, 
Kintsiną, Pingsiangą ir kt. 
Čekiango provincijoj jie 
užėmė visų 77 apskričių 
centrinius miestus.

(Tautininkai giriasi at
griebę Kvangtungo ir Fu- 
kieno provincijose kelis 
miestus, kuriuos buvo užė
mę patys kinai partizanai, 
be Liaudies Armijos.)

ORAS. — Būsią karšta.

dalykas. O Medina drįsta 
atmesti šį begaliniai svarbų 
sprendimą, kaip parodymą 
iš besiginančiųjų pusės.

Teisėjas Medina, įkalin
damas (keturis) kaltina
muosius už savo teisių gy
nimą, padarė dar visai ne
girdėtą žygį. Tuo žygiu jis 
pasielgė kaip prokuroras- 
kaltintojas. O teisėjas, pa
gal mūsų įstatymus, priva
lo būti bepusiškas.

Jeigu šalies Aukščiausias 
Teismas užgirtų šių žmonių 
nuteisimą, tai mes jau turė
tume fašizmą Jungtinėse 
Valstijose.
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Toks Tas Šventasis Tėvas!...
“Šventasis tėvas nutarė griežtai pildyti Kristaus žo

džius: ‘Kas ne su manim, tas prieš mane.’ Šį kartą Va
tikanas aiškiai nustatė ribą, kurios negalima perženg
ti...”

Šitaip rašo klerikalų “Draugo” bendradarbis Paryžiu
je Arūnas. Jis taip rašo ryšium su popiežiaus dekretu, 
smerkiančių tuos katalikus, kurie pritaria komunistams, 
bei kairiesiems socialistams.

Iki šiol katalikai manė, jog Kristus buvo biednųjų, 
vargšų draugas.' Taip, juk, skelbia šventraštis, Naujas 
Testamentas. O' jeigu tokio nusistatymo, tokių pažiūrų 
buvo Kristus, tai, aišku, ir jo tarnai ir visi tie, kurie pri
ima Kristaus mokymus, turėtų eiti išvien su komunis
tais. Nes, juk, šiandien visame pasaulyje biednųjų, varg
šų reikalus gina, už juos kovoja tik komunistinės parti
jos. . . ą

Bet va, popiežius ir klerikalų “Draugas” dabar pa
reiškia, jog ne taip reikią suprasti Kristaus mokymus. 
Kristus rėmė turčius, todėl šiandien, kurie remia komu
nistus, turčių, kapitalistu priešus, tie esą “negeri katali
kai”!....

Aiškus dalykas, čia popiežius ir jo pastumdėliai, tokie 
kaip klerikalų “Draugo” redaktoriai, rašo taip, kaip 
jiems gerai. Popiežius, mat, karo metu buvęs aštrus pro- 
fašistas, dabar — aštrus kapitalizmo gynėjas. Pats po
piežius turbūt yra vienas didžiausių kapitalistų pasau
lyje. Visokie kardinolai, vyskupai, prelatai ir kunigai, 
taipgi (dauguma jų) yra aukso maišų savininkai. Kapi
talizmas jiems vienintelė viltis. Komunizmas — jiems 
nepakenčiamas dėl to, kad socializme nebelieka vietos 
kapitalistams. -*•

Štai, kodėl Vatikanas paskelbė komunizmui karą. At
siminkime, čia neina tikybos gynimo reikalas. Popiežius 
bedievių neliečia: jis liečia tuos milijonus katalikų, kurie 
kovoja prieš kapitalistinę santvarką, už socialistinę san
tvarką. Jis ryškiai remia Ispanijos budelį Franko ir jo 
režimą.

Ir jis tai daro prisidengdamas “Kristaus mokymais”, 
nes tokiu būdu popiežius ir jo pakalikai mano bus leng
viau. katalikus apgauti.

Bet mes nemanome, kad jam tai ^pavyks.
Mes manome, jog’ katalikai, matydami tokį atvirą, 

akiplėšišką, begėdišką Vatikano politikos posūkį į Reak
cijos pusę, dar energingiau stovės su tais, kurie kovoja 
už milijonų darbo žmonių reikalus.

Taip bus ne tik plačiajame pasaulyje, taip bus ir Ame
rikoje. 4

Atsiminkime, jog ir čia katalikų dvasiškijos viršytos 
jau yra parodę $avo plunksnas aiškiausioje šviesoje. An
dai kardinolas Spellmanas, laužydamas savo samdinių, 
duobkasių streiku New Yorke, pirmiausiai juos apšaukė 
komunistais, o vėliau laužė jų streiką ir tuo didžiavosi 
komercinėje spaudoje.

Visa tai ne vienam katalikui jau atidarė akis, o ki
tiems dar atidarys.

Jau ir Mark Ttvain’as!
New Yorko miesto mokyklinėsna skaityklosna tapo už

kirstas kelias žymaus amerikinio rašytojo, Mark Twai- 
no, populiariam romanui: “A Connecticut Yankee in 
King Arthur’s Court.”

Ar kas kada nors tikėjosi, kad to susilauksime?
Rašytojas Mark Twain dabar pastatytas į tą katego

riją, kurioje stovi (mūsų miesto švietėjų akysą) Ho
ward Fast, Arthur Miller, Laura Z. Hobson ir kiti rašy
tojai, kurių knygos neįsileidžiamos į mokyklų skaityklas. 
Savaitraštis “The Nation” taipgi neįsileidžiamas.

Formaliai dėl šitos cenzūros kaltas yra švietimo de
partment direktorius William Jansen. Jis, kaip žinia, 
yra mokyklų superintendentas.

Bet neformaliai asakingi yra klerikalai: jie diri
guoja Janseną, jie jam įsako, ką jis turi į skaityklas įsi
leisti ir ko neįsileisti.

Minėtame Mark Twaino veikale, mat, yra pašiepiami 
katalikų dvasiškiai. Na, tai to ir užtenka!

Bet tai yra pavojingas Janseno žygis.
Tai žygis, vedąs prie knygų deginimo!...

“Stebuklai”, Kilę Reakcijos Pastogėje
Dienraštis Vilnis rašo: j

“Lenkijoj, Liubline, įvyko “stebuklas”. Panelė šven
čiausia pravirko ašarom ir krauju. Net bažnytinė hie
rarchija sako, kad tai apgaulė. Bet dalis sufanatizuotos 
kunigijos ir davatkos švokščia apie stebuklą.

“Šuo, žinoma, kur giliau užkastas. Jo reikia ieškot po
litinėse pelkėse. Praėjo tie laikai, kada religiniems rake- 
tieriams nebuvo sunku miulint svietui akis tokiais ste
buklais.”

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 26, 1949
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
nepriklausomybę ir drau- 
giškiausį sugyvenimą tarpe 
Lenkijos ir Lietuvos.

ar

APGAVINGAS 
RAMINIMAS

Kaip praeityje, taip da
bar mūsų klerikalinės spau
dos vyriausias vaidmuo yra 
mulkinti katalikus skaityto
jus, apgavingai juos ra
minti, idant jie nesidėtų 
bendroj on Amerikos darbo 
žmonių kovon už savo būk
lės pagerinimą. Štai prasi
deda depresija, štai jau 
penki milijonai darbininkų 
vaikšto be darbo, o kiti mi
lijonai dirba tik dalį laiko. 
Vietoj raginti katalikus 
darbininkus budėti ir ruoš
tis kovon prieš alkio padė
tį, Lietuvių žinios pareiš
kia:

Trumpai peržvelgus šių 
metų Amerikos ūkio gyveni
mą ir palyginus jį su 1929 
metais, tenka pasidaryti iš
vada, kad dabartiniai ūkiški 
sunkumai nėra perdaug pa
vojingi ir trumpu laiku nė-

laukti aštrios
Dabar vykstan- 

negalavi- 
daugiau 

ekonomi-

Amerikos 
žinovai ir 

, kad dabar-

didelis 
Reikia 

kol pu
ri ab a r-

ra pagrindo 
depresijos, 
čių Amerikos ūkio 
mų priežastys yra 
psichologinės negu 
nes.

Labai rimti 
ūkio gyvenimo 
stebėtojai mano
tiniai ūkiški sunkumai gali 
užsitęsti iki ateinančių me
tų pradžios, bet kad su nau
jais metais prasidės 
ūkiškas atkutimas, 
bent pusmečio laiko, 
blika įsitikins, kad
tiniai ūkiški sunkumai tai 
nėra tikroji depresija, bet 
tik laikini negalavimai, ku^- 
rie jokioje šalyje nėra iš
vengiami.

Išvada: neapsimoka ir ne
reikia rūpintis ateitimi. 
Praeis “sunkumų” pusme
tis ir prasidės visų galų 
“atkutimas”. Tuo tarpu vi
si ženklai rodo į nedarbo 
didėjimą, j depresijos pliti
mą. Klerikalinės spaudos 
skaitytojų pareiga nesiduo
ti apgavingiems ramini
mams ir migdymams.

Lenku Tautinė c
Tarybai, kuriai

tautiniai demokra-

JEIGU TA KIAULĖ 
TURĖTŲ RAGUS...

Reakciniai lenkai, su ku
riais taip gražiai sugyvena 
ir draugauja reakciniai lie
tuviai, jau seniai yra apsi
dirbę sū Lietuva. Pasirodo, 
kad jų apetitams Lietuvos 
nebeužtenka. Jie kėsinasi ir 
ant Latvijos.

Mūsų fašistinė kaimynė 
Vienybė rašo:

Neseniai, švelniai tariant, 
keistų pretenzijų į Lietuvos 
teritorija reiškė gudų trem
ties politikos vairuotojai. Gi 
dabar lenkai, užmiršę
sąmoningai nekreipdami dė
mesio į dabartinį tautų ap
sisprendimo principą, rodo 
aiškiai grobuoniškas ir šovi
nistines tendencijas.

Muenchene išeinantis sa
vaitraštis “Echo derWoche” 
pereitos savaitės numery ra
šo. jog “lenkų egzilinis pre
zidentas Augustas Zaleskis 
pasistengė Stalino kursą 
Oderio - Neissės linijos ir 
Balticumo atžvilgiu pralenk
ti.” Laikraštyje rašoma: 
“...dabar Londone įsisteigė 
naujas lenkų parlamentari
nis organas 
Taryba.” 
priklauso
tai, socialistai ir krikščionys 
d o m o k' ra ta i, p i r m i n i n k a u j a
buvęs .Lenkijos pasiuntinys 
JAV Tytus Filipovič. Ati
daromojo posėdžio svečių 
tarpe buvo ir egzilinės vy
riausybės atstovas socialistas 
Tomaševski, kuris savo 
kalboje pareiškė, jog kova 
už demokratinę, nepriklau
somą, nuo Oderio Neissės li
nijos iki Rygos esančią Len
kiją, bus varoma ir toliau.” 
Mūsų kaimynu norai aiškiai 
pasakyti ii- komentarų ne
reikalinga. Visiškai teisin
gai pastebi straipsnelį baig
damas minėtas vokiečių 
laikraštis- “Latviams ir lie
tuviams kažin ar patiks, kad 
jų kraštai be niekur nieko 
bus deklaruoti, kaip priklau
są laisvajai Lenkijai.”

Labai įdomu. Lietuvai ir 
Latvijai tikrai būtų pavo
jus, jeigu šita reakcinė len
kiška kiaulė turėtų ragus. 
Bet ji ragų neturi, todėl 
nepavojinga. Lenkija šian
dien yra tokioje vadovybė
je, kuri neturi jokių pre
tenzijų nei į Lietuvą, nei 
į Latviją.

Tai dar vienas įrodymas, 
kaip gerai padarė Lietuvos 
ir Lenkijos žmonės, kad a- 
nais metais atsikratė nuo 
savo ponų. Jei ne tas per
versmas, labai galimas 
daiktas, kad šiandien Lietu
va jau būtų prijungta prie 
Lenkijos ir pavergta. Lie
tuvos-. apvalymas nuo sme- 
tonininkų ir Lenkijos apva
lymas nuo Filipovičių ir 
Tomaševskių visiems lai
kams užtikrino Lietuvos'

DARBININKŲ SVEIKATA
J. j. kaskia'učius, m. d.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-79G4

ŽOLINĖ SLOGA
Drauge gydytojau, atsa

kykite ir man per mūsų 
dienraštį, kas man daryti 
su ta nelabąja žoline sloga. 
Į vasaros pabaigą pradeda 
žydėt tos netikusios piktžo
lės, tada ir suima mane ta

Kaip nuo jos apsisaugo t? 
Arba bent palengvint? Esu 
64 m. amžiaus vyras. Sve
riu gal truputį perdaug. 
Svaigalų nevartoju ir nerū
kau ir taip sau esu sveikas, 
bet ta šienligė vis man už- 
eidinėja jau pora metų. Dir
bu pianų fabrike. Iš kalno 
dėkui.

Atsakymas.— Žolinė slo
ga — šienligė (“hay fe
ver”) yra alergija. Tai sa- 
vingas jautrumas tam tik
riems proteinams, pateku
siems į kraują per plėveles: 
per nosų ar gerklės ar vi
durių plėveles.

Tokių jautruolių plėvelės 
esti lyg perplonos, ir per jas 
prasiskverbia proteinų dul
kelės. Geriausia yra išva
žiuoti kelioms savaitėms i 
tokią vietą, kur tų ypatin
gų piktžolių neauga.

Visai išgydyt šienligę 
— keblus daiktas. Paleng
vint galima gerai. Įkvėpuo
kite Benzedrine inhaler. 
Atsukite tūtelės galuką, į- 
kiškite į nosį, užimkite kitą 
šoną ir patraukite tų garų 
giliai, bent porą kartą, pas-

CIO United Steelworkers prezidentas Philip Murray 
paskelbia 250,QOO darbininkų streiką plieno industri
joje. Paliečia didžiausias—U. S. Steel, Republic Steel, 
Bethlehem Steel ir kitas firmas. Firmoms atsisakius 
pridėti algų, steigti geroves ir pensijų fondus, unijai 

nebuvo kitos išeities, kaip tik skelbti streiką.
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kui per kitą nosies skylutę. 
Sumažins pabrinkimą ir 
lengviau bus alsuot. Už po
ros valandų galima ir vėl 
įkvėpuok

Į akis galima įlašint E$- 
tivin, po lašą, kas kelios va
landos. O visam organizmui 
pasidaro lengviau, jei var
toji kokių priešalergiškų | 
preparatų. Sakysim, Pyri- 
benzamine 50 mg. tablets, 
arba Benadryl, arba The- 
phorin, arba Hydrillin, ar 
Neohetramine. Yra ir kitų 
kompanijų pagamintų pa
našių preparatų. Gauti jų 
vaistinėje be recepto papra
stai nėra galima. Reikia pa
sitarti su gydytoju dėl re
cepto. Imama po vieną tab
letę prięš valgį ir gult ei
nant, 
kanka 
einant.

Nuo 
lengvėja bet kokia alergiš
ka liga: žolinė sloga, dusu
lys, migrena, ekzema, tūli 
viduriavimai, tūli patini
mai ir niežuliai.

Netik žolės — jų sėkla- 
dulkės —.sukelia žolinę slo
gą ar dusulį ar kitokį aler
gijos poreiškį. Bet kokie 
chemikalai ir jų garai er
zina ir plėveles ir odą ir ža
los daro visam organizmui. 
Yra ir valgių, kurie tūliems 
jautruoliams bet kada su
kelia kokią alergiją.

Kad išgydžius tą liguis
tą palinkimą, reikia gy
venti higieniškai. Maistas 
labai daug nustato,.— kad 
jis vis būtų gamtiškas, he- 
gądintas. Ir būtinai reikia 
kokio gero visokių vitami
nų preparato, kad ir tokio, 
kaip Multovals (G), V.C.A. 
— Vitamin Corporation of 
America, Newark, N. J. 
Gerai dargi ir niacin. 100 j 
mg. tablets, po 1 arba po 2 i įį’ 
laike valgymo —ir multo
vals ir niacin. Būtinai rei
kia daugiau pieno ir 'sūrio. ✓

Santiago, Čilė. — Šio 
krašto valdžia užgynė ko
munistam balsuoti rinki
muose; jau pernai uždrau
dė' Komunistų Partiją.

Kai palengvėjo, pa
vienes tabletės gult

tokių preparatų pa-

Berlin.— Vokietijon per
bėgo Jaromin Smutny, bu
vęs velionio Čechoslovakijos 
prezidento Ed. Benešo kan
cleris.

“Šventas Tėvas,” Bet Nešventi Jo Darbai
Vatikano popiežius, pasi

skelbęs “šventu tėvu”, Kri
staus vietininku, paskelbė 
kryžiaus karą ne vien ko
munistams, bet visiems ka
talikams, kurie pritaria ko
munistams. Jis savo įsaky
me, kuris buvo skaitomas 
katalikų bažnyčiose, gąsdi
na katalikus, kad jie bus 
nuo katalikiško tikėiimo at
skirti, kad jie negaus sak
ramentų, bus ekskomuni
kuoti.

Suprantama, tai “baisūs 
žodžiai”, bet popiežius pa
miršo, kad jis gyvena 20- 
tame amžiuje, o ne vidur
amžiuose, kada viešpatavo 
baisioji inkvizicija, kada 
popiežiai turėjo armijas, 
kada jie galėjo nukankinti 
ir ant ugnies laužo sude
ginti mokslininkus, visus, 
kas tik popiežiams nepati
ko. Šiandien jo gąsdinimai 
panašūs j perkūno žaibus 
po audros.

Kodėl Vatikano popie
žius išstojo su tokiais bai
siais grūmojimais? Todėl, 
kad išnaudotojų pasaulio 
reikalai eina vis blogyn. 
Vatikano popiežius vėl pa
skyrė Kinijai kelis vysku
pus ir archivyskupus, bet 
jis patsai žino, . kad jiems 
vietos ten nebus. Popiežius 
Įsakė savo kardinolams, 
vyskupams, o per juos ir 
kunigams, veikti prieš liau
dies demokratines vyriau
sybes Lenkijoj, Čechoslova- 
kijoj, Vengrijoj, Rumuni
joj, ir nuversti tas vyriau
sybes. Bet jo komandieriai 
vienas po kitam pralaimi, 
liaudis jų neklauso, vyriau
sybės prasikaltėlius ima na
gam Tai reikia imtis pasku
tinių priemonių.

Pirmiau paskelbė, kad vi
si, kurie areštuos arba teis 
katalikų bažnyčios galvas, 
bus atskirti nuo bažnyčios, 
bus pavesti velnio valiai. 
Bet tas negelbėjo. Prasikal
tėliai buvo, areštuoti ir nu
teisti. Dabar popiežius eina 
plačiu baru, visu frontu. Ir 
čia jis greičiau privers ei
lėje šalių katalikus atsimes
ti nuo Vatikano komandos, 
įsteigti savo tautišką-nepri- 
klausomą bažnyčią, negu 
pasieks savo tikslo.

Kodėl popiežius atsistojo 
turčių, išnaudotojų pusė
je? Todėl, kad popiežiai vi
sada ten buvo, kad jie pa
tys yra didžiausi turčiai, 
kad jiems kapitalistinis pa
saulis yra jų pasaulis — jų 
žemiškas rojus.
Popiežius prieš 
Liaudies Demokratiją

Karas pasibaigė demok
ratijos laimėjimu. Hitleri
ninkai nugalėti. Nurenber- 
gę nuteista eilė nacių kri
minalistų. Vatikanas ir tuo 
klausimu nesutiko — reika
lavo “žmoniškumo”. Bet tas 
patsai Vatikanas nereika
lavo “žmoniškumo”, kada 
naciai buvo įsitaisę žmonių 
deginimo fabrikus!

Albanijoj, Bulgarijoj, Ru
munijoj, Lenkijoj,- Čechoslo- 
vakijoj, Vengrijoj, kur pir
miau buvo fašistinis reži
mas, įsikūrė liaudies demo
kratinės respublikos, že
mės atimtos nuo dvarponių 

' ir atiduotos valstiečiams. 
Fabrikai ir dirbtuves dirba 
ne atskirų kapitalistų nau
dai, bet liaudies gerovei. 
Mokslas, apšvietą, kultūra 
suklestėjo.

Bet Vatikano popiežiui 
tas nepatinka. Poteriai sa
ko: “Mylėk artimą savo, 
kaipo patsai savę.” Bet po
piežius skelbia anatemą — 
prakeiksmą visiems, kas tik 
prieš kapitalizmą! Dievo 
prisakymas 
bet popiežius kursto 
ją “Kryžiaus Karą”

liaudies demokratines res
publikas ir Tarybų Sąjun
gą! Religijoj mokinama: 
“Neturėk svetimų Dievų 
prieš mane poną Dievą”, 
bet Vatikano popiežius 
šaukia į talką visokių tikė
jimų žmones, visokius die
vus karui prieš komunis
tus!

Vatikano popiežiaus ge
riausi prieteliai, tai turtin
gasis Wall Strytas, kur yra 
kuomažiausia katalikų. Po
piežius skiria Amerikos 
vyskupus savo pasiunti
niais į kitas šalis. Jam kar
dinolas Spellmanas, monsin
joras Fultonas, reakcinin
kas MacCormack, tai nauji 
“Dievo prisakymai!”

Pirmas prieš liaudies 
tvarką sukėlė aršų 'karą 
kardinolas Mindszenty, vo- 
kietys, buvęs didelis žemiu 
savininkas Vengrijoj, kuris 
pirmiau turėjo 1,000 akrų 
žemės. Liaudies teismas pa
šaukė jį prie tvarkos. Su
rasta, kad jis ne vien sveti
mu valstybių pinigais spe
kuliavo, bet buvo susirišęs 
su užsienio imperialistais, 
kvietė jų armijas į Vengri
ją, siekė nuversti liaudies 
vyriausybę, grąžinti ponų 
ir kapitalistų viešpatavimą.

Rumunijoj ir Lenkijoj at
sirado popiežiaus agentų. 
Bet ir jų pastangos nuėjo 
niekais. Rumunijoj 400 
graikiškų katalikų kunigų 
pasirašė pareiškimą nu
traukti konkordatą su po
piežiumi. Liaudies vyriau
sybė jų prašymą išpildė.

Dabar popiežiaus atsto
vai kursto žmones Čecho- 
slovakijoj. Ir ten ne pirma 
smuiką griežė archivysku- 
pas J. Beranas, bet popie
žiaus nuncijus Gennaro Ve- 
rolino, kurį liaudies vyriau
sybė išvijo laukan.

Visi šie ir daugelis kitų 
faktų aiškiai rodo, kad po
piežiui neapeina Kristaus 
mokslas, bet turčių klasės 
gerbūvis. Visa žmonijos is
torija rodo, kad visada po
piežiai buvo turtingųjų pu
sėje prieš varginguosius.

Kad popiežius šaukia 
kryžiaus karan prieš komu
nistus, tai nieko naujo. Virš 
šimtas metų atgal, 1848 
metais, kada buvo pirmu 
kartu paskelbtas “Komu
nistų Partijos Manifes
tas”, tai ir ten pačiame pir
mame paragrafe sakė: “Po 
Europą vaikščioja šmėkla 
— komunizmo šmėkla. Vi
sos senosios Europos jėgos 
susidėjo šventon metjžįok- 
lėn prieš tą šmėklą — po
piežius ir caras, Metterni- 
ch’as ir Guizot, francūzų 
radikai ir vokiečių polici
ninkai.”

Taip buvo 100 metų at
gal; taip yra dabar. Tik 
vietoj caro, matome Wall 
Strytą, nes caro režimo 
jau neliko. O kas per šį 100 
metų laimėjo? Laimėjo 
naujos tvarkos šalininkai.

Šiandien kapitalo apgy
nėjai dreba, pažvelgę į bu
vusią Rusiją, kur jau 32 
metai gyvuoja nauja tvar
ka; dreba, pažvelgę į Alba
niją, Bulgariją, Lenkiją, 
Čechoslovakiją, Rumuniją, 
Vengriją, Kiniją ir darbo 
jėgas Italijoj, Francijoj, 
Japonijoj, Korėjoje, Indi
joj ir visame pasaulyj. At
seit, liaudies demo
kratijos priešai, jų tarpe ir 
popiežius 100 metų vedą 
kovą, skelbia savo bullas, 
gąsdina, grūmoja, bet jie 
pralaimi, nes jie kovoja 
prieš teisybę, o teisybė ima 
viršų. Jie nori pasukti žmo
nijos ratą atgal į viduram
žius, į inkvizicijos laikus, 
bet jiems tas nevyksta.

Valstiečio Sūnus.
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“Neužmušk!”, 
į nau- 
prieš



KAIP GALĖTU ŽŪTI MOŠŲ PASAULIS
Jeigu būtų išsprogdinta 

gana didelis skaičius atomi
nių bombų, jos galėtų su
naikint bei aršiai sužalot 
daugumą žemės rutulio 
žmonių, gyvulių ir augalų; 
bet atominės bombos nega
lėtų susprogdint žemės ka
muolio.

Tačiaus numatoma tūlos 
gamtinės priežastys, dėl ku
rių galėtų žūti pati žemė, 
kaip dėstė prof. Gordonas 
A. Atwater, planetariumo 
direktorius Amerikiniame 
Gamtos Istorijos Muziejuje 
New Yorke.

Planetariumas yra me
chaninis modelis, kuris ro
do žemės ir kitų planetų ir 
jų mėnulių judėjimą.

Prof. Atwater sako:
Saulė galėtų bet kada, 

netikėtai susprogti, o iš to 
kiltų toks baisus karštis, 
kad suvirintų bei sudegin
tų visus žmones, gyvius ir 
augalus.

Saulė yra žvaigždė. O 
kas mėnuo eksploduoja to
limose erdvėse bent viena 
žvaigždė, ir po sprogimo 
labai padidėja jos karštis. 
Eksplodavusias ir pakar- 
štėjusias žvaigždes astrono
mai vadina “novae”, tai y- 
ra, naujomis žvaigždėmis.

Pirm sprogimo tos žvaig
ždės atrodė ramios ir lėkė 
reguliariais savo keliais 
dausose, panašiai, kaip da
bar saulė. Kodėl jos ūmai 
eksplodavo, dar neišaiškin
ta. Panašiai galį atsitikti ir 
saulei.

Žvaigždės gana tvirtai 
laikosi savo kelių erdvėse 
tam tikrame tolyje viena 
nuo kitos. Bet kometos 
klaidžioja, “kaip girtas au
tomobilio vairuotojas.” Ko
metų yra daug ir nežinia 
kada kometa, lėkdama be
galiniu greičiu, gali smogti 
žemę. Jeigu tai būtii gana 
didelė kometa, ji taip trenk
tų žemės rutuliui, kad ato
mų bombos sprogimas at
rodytų tik pirštų pliaukšte
lėjimas, lyginti su kometos 
smūgiu.

Mėnulis atrodo ramus ir 
draugiškas; jis tvarkiai at
lieka savo kelionę aplink 
žemę, pagal puikią pusiau
svyrą (lygsvarą) tarp mė
nulio ir kitu erdvės kūnu. 
Bet jeigu dėl žvaigždžių ir 
planetų judėjimo suirtų ta 
pusiausvyra, tai mėnulis 
galėtų nukristi ir padaryti 
didžiausią tragediją žemės 
rutuliui. Atsivertu seniai 
užgesę ugniakalniai - vul
kanai; jūros taip įsisiūbuo
tų, kad užlietų ištisus že
mynus; kiltų neapsakomai 
smarkūs vėjai. Suprantama, 
kad neliktų nė vieno žmo
gaus gyvo.

Pagaliaus, žemė su vi
sais gyviais ir augalais ga
li sušalti, nes saulės kaitra 
palaipsniui eikvojasi, nors 
labai palengvėle. Bet tai 
pats tolimiausias pavojus, 
sako prof. Atwater. Dar 
per kelis bilionus metų ne- 
gręsia žemei sušalimas.

J. C. K.

Nauja Gyduole iš Pelėsių 
Naikina Džiovos Perus z

Naujas vaistas neomycin 
greičiau naikina džiovos 
perus, negu bet kuri kita 
gyduolė. Neomyciną iš že
mės pelėsių pagamino šie
met dr. Selman A. Waks- 
man, New Jersey Rutgers 
Universiteto profesorius.

Dr. Gladys L. Hobby ir 
bendradarbiai Charles Pfi- 
zerio laboratorijoj Brook- 
lyne, N. Y., išbandė neomy
ciną pelėms, apkrėstoms 
džiovos perais. Ir trijų mė
nesių bandymai štai ką pa
rodė:

Įleidus džiovos bakterijų 
į kraują pelėms ir nevarto
jant neomycino, 60 nuošim
čių tų pelių išdvėsė per 6 
savaites.

Tiek pat džiovos perų bu
vo išmirksta į kraują ir ki
toms pelėms, bet po to joms 
buvo kasdien ir neomycino 
leidžiama į kraują, — vie
noms 110 to vaisto vienetų 
per dieną, o kitoms 44. Ir 
nedvėsė nė viena pelė, ga
vusi didesnįjį neomycino 
kiekį. Bet pastipo 22 nuo
šimčiai kitų pelių, kurioms 
po mažiau buvo leidžiama 
tos gyduolės į kraują.

Apie šiuos bandymus 
pranešė dr. Hobby susirin
kimui New Yorko Mokslų 
Akademijos biologinio sky
riaus birželio 25 d.

Iki šiol streptomycinas 
buvo laikomas pusėtinai 
sėkmingu džiovos perų nai
kintojam. Streptomycinas 
per kelis mėnesius numari
na daugumą džiovos bak
terijų. Bet tam tikra dalis 
bakterijų atsilaiko prieš 
streptomyciną ir auga ir

veisiasi.
Minimieji gi Brooklyno 

mokslininkų bandymai ro
do, jog neomycinas užmuša 
ir tokias džiovos bakteri
jas, kurios atsilaiko prieš 
streptomyciną.

Streptomycinas buvo iš
rastas 1943 metais. Jį taip 
pat iš žemės pelėsių paga
mino dr. Waksmanas.

Streptomycinas svaigina 
bei vemti verčia kai ku
riuos džiovininkus; bet neo
mycinas neturįs tokio blo
gumo, sprendžiant iš pada
rytų gyvuliukams tyrimų.

Dar bus daromi 
bandymai gyvuliams 
pirma, negu neomyci
nas bus naudojamas žmo
nėms gydyti. Kol kas tik 
mažai jo tėra pagaminta. 
Suprantama, kad netrukus 
neomycinas bus pritaikytas 
džiovos ligoniams. Tuomet 

i pasmarkės ir jo gamyba.
Dr. Waksman nedvejoda

mas užreiškė:
— Kaip penicillinas ir 

sulfa vaistai įveikia plaučių 
uždegimo (pneumonijos) 
perus, panašiai džiovos pe
rus nugalės biologiniai-che- 
minės gyduolės.

N. M.

AR ŽINAI, KAD? —
Vadinamas cukrinis kle

vas 50 pėdų aukščio ir 15 
colių storio skersai kamie
ne turi apie 162,000 lapų.

Į raudonus lūpų dažylus 
yra dedama sacharino; štai 
kodėl merginų bučkiai gali 
būti saldūs.

Kaip Vasariniai Akiniai Gali Pagadint Akis Į KAS APRIBOJA LĖKTUVO GREITUMĄ
Nešiodami pritemdančius 

akinius vasarą, žmonės ga
li padaryti dvi žalingas re
gėjimui klaidas, kaip įspėja 
amerikiečiu Naci o n a 1 ė 
Draugija Kovai prieš Apa
kimą:

Viena klaida yra naudoti 
pritemdančius akinius pa
vėsyje arba kuomet debesys 
pridengia saulę. Jeigu tam
soki akiniai nešiojami to
kiuose atsitikimuose, tai 
paskui pasidaro akims sun
kiau pakęsti paprastą švie
są; tada ir vidutinė šviesa 
vargina akis.

Antra klaida yra per 
juosvus arba tamsiai spal
vuotus akinius žiūrėti tie
siog į saulę.

Jeigu akiniai gana tam
sūs, tai akys nebijo sau
lės, kuomet žmogus per 
juos stačiai žiūri į ją. Bet 
yra gana daug atsitikimų, 
kad žmonės dalinai apako, 
pasižiūrėję tik kelias minu
tes per tokius akinius į 
saulę. Nejuntami akims 
karštieji, infra-raudonieji, 
spinduliai išdegino plėtmus 
retinose, tai yra, plačiose į- 
gaubtose regėjimo nervo 
galūnėse, esamose užpaka
lyje akių obuolių. Tie žmo
nės todėl visuomet mato 
juodus apskritimus vidury
je visu daiktų, į kuriuos 
tik pažiūri.

Kiti įgijo tokius juodus

plėtmus, žiūrėdami į sau
lės užtemimus per ilgai ar 
be tinkamos apsaugos a- 
kims. Geriausia saulės už
temimus tėmyti yra gabalas 
storai dūmais - suodimis 
aprūkyto stiklo.

Geri sauliniai akiniai tu
ri ne tik sulaikyti per skai
sčią saulės šviesą, kuri akis 
vargina. Tinkami sauliniai 
akiniai turėtų sugerti in- 
fra-raudonuosius, kaitriuo
sius spindulius ir pastoti 
kelią ultra - violetiniams 
saulės spinduliams.

Truputis ultra-violetinių 
spindulių gali būti akims 
sveika, bet jeigu jų per 
daug, tai žaloja regėjimą, 
sako dr. Franklin M. Foote, 
direktorius Draugijos Ko
vai prieš Apakimą.

Pajūriuose, prie mau
dyklų, ne tiktai saulė žeria 
ultra-violetinius spindulius. 
Smėlis ir vanduo taipgi at
muša daugybę ultra-viole
tinių spindulių į akis. O jei 
šių spindulių per daug, tai 
žmogus gali gauti akių už
degimą, tūlam laikui apakti 
ir nusilpninti akis, taip 
kad joms sunkiau bus atsi
laikyti prieš apsikrėtimą li
gomis.

Kitas įspėjimas — nie
kuomet nenaudokite pri- 
temdančiu akiniu, kuomet* C c 7
naktį vairuojate automobi
lį. Toki akiniai nakties lai

ku per daug sumažina švie
są ir gali privesti prie ne
laimės.

Kai kurie automobilistai 
užsideda pritemdančius a- 
kinius, kad taip smarkiai 
nežėrėtų lempos kitų auto
mobilių, važiuojančių iš 
priešingos pusės.

Bet dar nėra tokių aki
nių, kurie įvalias pritemdy
tų žėrinčias automobilių 
šviesas ir būtų saugūs nau
doti. Jeigu akiniai gana 
nustelbia tokias automobi
lių šviesas nakties laiku, tai 
jie yra jau pavojingi.

Pigūs sauliniai akiniai, 
pagaminti iš prasto stiklo 
arba celuloido, gadina re
gėjimą ir neapsaugo nuo 
kenksmingų infra - raudo
nųjų ir ultra - violetinių 
spindulių.

Į tinkamų saulinių akinių 
stiklus yra įlieta tam tikrų 
medžiagų, kurios sugeria 
bei sulaiko tuos spindulius. 
Tai tokius akinius reikėtų 
vartoti, nors jie brangiau 
lėšuoja.

Bet geriausiai būtų, kad 
akių specialistas parašytų 
akiniams receptą ir kad są^ 
žiningas optikas juos nu
tekintų ir nušlipuotų. Tuo
met vasariniai akiniai ne 
tik saugotų nuo kenksmin
gų spindulių, bet tarnautų 
ir regėjimui bendrai.

J. C. K.

Galima Būsią Pažinti, ar Vėžys Gyja ar ne
Amerikonų spaudą pra- Įžodžiais paaiškinti, kas yra Į kraujyje pasirodo daugiau 

eita savaitę paskelbė, jog 
Kalifornijos Universiteto 
profesoriai d-rai Philip M.
West ir Jessamine Hilliard 
“surado paprastą, greitą ir 
pigų būdą, kaip sužinoti, ar 
vėžio liga didėja kūne ar 
mažėja.”

Tačiau patys tie profeso
riai pabrėžė, kad ju atradi
mas negali parodyti, ar as
muo serga vėžiu ar ne. Jis 
tiktai nurodo, ar vėžio gy
dymas sekasi, ar liga dar 
vyrauja.
Enzimai ir Priešingi 
Jiems Chemikalai

Tas atradimas paremtas 
kraujo išbandymais, kad 
galima būtų sužinot, kaip 
veikia tūli enzimai ir tam 
tikri chemikalai, kurie 
kontroliuoja enzimų veiki
mą.

Taigi reikia bent keliais

tie enzimai ir chemikalai.
Kraujyje yra tam tikros 

rūkštys, vadinami enzimai,
kurie tarnauja maisto per
dirbimui į reikalingas kūnui 
medžiagas.

Vienas skilvyje esamų 
enzimų yra rennin, kuris 
saldų pieną sutraukia į ga
baliukus, kaip rūgusiame 
piene. Kitas pieną virški
nąs enzimas cKymotrypsin 
plaukia is blužnies.

Bet kūne yra ir chemi
kalų, kurie pažaboja enzi
mus, kad per smarkiai ne
veiktų. Nes jeigu enzimai 
nebūtų suvaldomi, tai jie 
galėtų ne tik maistą suvirš
kinti, bet skilvį ir žarnas 
suardyti.

Kada vėžys kūne plečiasi, 
tai kraujyje padaugėja che
mikalo, kuris labiau truk
do chymotrypsino veikimą.

Kuomet vėžys mažėja, tai

chemikalo, kuris žaboja 
rennino veikmę, o mažėja 
kiekis kito chemikalo, kuris

II Ii nejaus Technologijos 
, Instituto dekanas, prof. 
John T. Rettaliata išdėstė 
priežastis, kodėl greitesni 
už garsą rakietiniai lėktu
vai dar netiktu karui. Gar
sas žemai skrenda 760 my- 

įlių per valandą, r
Rettaliata nurodė tokias 

kliūtis:
Kuomet lėktuvas skrenda 

670 mylių per valandą, jis 
taip įkaista nuo trynimosi 
su oru, jog karštis viduj 
lėktuvo pakyla iki 200 laip
snių, pagal Fahrenheito 
termometrą.

Šiai kliūčiai apeiti inži
nieriai pagamino šaldytu- 
vuką, kuris veikia panašiai, 
kaip naminis valgių šaldy
tuvas “frigidaire”, tik daug 
sykių smarkiau.

Išrastas ir tam tiaras 
garnitorius (siūtas), kuris 
aklinai apgaubia visą lakū
ną. Šaldytuvuko motoras, 
sukdamasis 100 tūkstančių 
kartų per minutę, pučia 
šaltį į lakūno garnitorių.

Dideliuose aukščiuose 
daugeriopai sumažėja oro 
spaudimas. Todėl bandoma 
pagamint tokį “siūtą,” kad 
palaikytų tą patį oro spau
dimą lakūno kūnui, kaip ir 
žemai.

Rakietinius lėktuvus var
tojant mūšiams, jie dažnai 
turėtų didžiu smarkumu 
pulti žemyn ir ūmai kilti 
aukštyn.

Bet kuomet tokiu greičiu
puolama žemyn, tai krau-| 
jas susimeta į smegenis, o

jeigu taip smarkiai kylama 
aukštyn, tai kraujas aplei
džia smegenis, nusmukda
mas į kojas ir vidurius. 
Abiejuose atsitikimuose la
kūnas praranda sąmonę.

Pavojingiausias yra stai
gus pagreitėjimas arba su
lėtėjimas. Jeigu jis lygiai 
skristų net 1,500 mylių per( 
valandą, dėl to nieko blogo 
neatsitiktų lakūnui. Bet ka
ro mūšiuose negalėtų būti 
nė kalbos apie lygaus skri
dimo išlaikymą.

Kuomet apie 600 mylių 
per valandą skrendama, la
kūnas nelaimėje negali su 
paprastu parašiutu iššokti 
ir išsigelbėti.

Karo metu daug vokiečių 
lakūnų užsimušė į lėktuvų 
uodegas, mėgindami su pa
rašiutais iššokti, kuomet 
lėktuvas skrido 500 mylių 
per valandą. O jeigu lėktu
vas nekliudė, jis tokiu 
smarkumu sviedė parašiu
tą, kad oras išplėšė lakūnui 
kampučius akių ir lūpų ir 
nuplėšė ausis.

Rakietiniai Amerikos lėk
tuvai dabar statomi su iš
keltomis uodegomis, kad ne
kliudytų lakūno, iššokant 
jam su parašiutu.

Yra išrasta lakūnui ir 
kėdė su spiruoklėmis (spre- 
ndžinomis), taip kad nelai
mėje lakūnas su parašiutu 
būtų per dalelę sekundos 
Salin oran išmetamas. Pa
gaminta ir tam tikra “ke
purė” lakūno galvai ir vi
sam veidui apsaugoti.

M. J.

apriboja chymotrypsino vei
kimą, c

Pagal šių chemikalų 
daugėjimą ar mažėjimą to
dėl ir sprendžiama, ar gy
dymas padeda vėžio ligo
niui, ar liga sulaikoma ta
me pačiame stovyje ar ji 
aršėja, nepaisant gydymo.

Bet dar nėra atrasta, jo
kio bandymo, kuris visuo
met tikrai parodytų, ar 
žmogus turi vidujinę vėžio 
ligą ar ne. Įvairiais tyri
mais atspėjama apie 80 
nuošimčių sirgimų. vėžiu. 
Bet dvidešimtyje nuošimčių 
kitų atsitikimų tiktai ope
raciniais pjaustymais gali
ma būtų patirti, ar viduji
niai skauduliai vėžio suda
ryti ar kitos ligos iššaukti.

N. M.

Elektroniška 44Akis” Padeda
Širdines Operacijas Daryti

Yra “Mokyti/’ Tamsūnų įvairiose Profesijose
— Daugelis inžinierių, 

gydytojų ir tam tikrų mok
slo šakų specialistų liekasi 
tamsūnai visam savo am
žiui, — sakė Chicagos Uni
versiteto prezidentas Rober
tas M. Hutchins. — Jei kas 
nepažįsta visuomenės reika
lų ir nesirūpina jais, toks 
tėra tiktai “žiopla lėlė,” ne
žiūrint jo mokytumo atski
roje srityje.

Taip prof. Hutchins kal

bėjo tarptautiniam apšvies- 
tūnų suvažiavime, Aspen 
mieste, Coloraddj, minint 
200 metų sukaktį nuo di
džiojo vokiečių poeto Goe
thes gimimo.

Hutchins šaukė visas ša
lis kaimyniškai bendradar
biauti ir pareiškė, kad gali
ma sumegsti ir palaikyti 
bendradarbiavimo ryšius su 
Sovietų Sąjunga.

Jis peikė tuos, kurie

kursto karą prieš Rusiją, 
kaip pavojaus baubą.

— Bet jeigu Rusija būtų 
sumušta ir esamoji jos val
džia taptų nuversta,, toki 
žmonės tuojau Išrastų nau
ją baubą, — pridūrė Chica
gos Universiteto galva Hut
chins. — O ką tie asmenys 
vadina civilizacija, tai pa
našu į didelį “Coney Islan
dą.”

Neseniai išrastas elek
troniškas prietaisas, tiki
masi, padės apsaugoti tūks
tančius širdies ligonių nuo 
mirties.

Tas prietaisas su švieso- 
elektrine “akim” yra pri
kabinamas prie ligonio au
sies, kuomet jam daroma 
širdies kraujagyslių opera
cija. Prietaisas kas sekun
dą rodo ir registruoja ant 
tam tikros juostelės, kiek 
ligonio kraujas turi raudo
numo bei mėlynumo.

Raudonumas reiškia, jog 
kraujas turi gana deguo
nies (oxygeno); mėlynu
mas ženklina, jog kraujyje 
per mažai deguonies, o per 
daug angliarūkšties (car
bon dioxide).

kraujagysles; tada širdis 
gali laisviau kraują pum
puoti ir palaikyti jo apyta
ką visame kūne.

Tokiai operacijai pada
ryti reikia iki 8 valandų 
laiko. Tuo tarpu yra svar
bu tėmyti, kiek vienų krau
jagyslių perkirpimas ir su
jungimas su kitomis gerina 
kraujo apytaką. O jeigu 
kraujas eina raudonyn, ta
tai liudija, kad taisosi jo 
apytaka ir kraujas išnešio
ja daugiau deguonies po vi
są kūną.

Tokias kraujo atmainas 
geriausiai parodo naujasis 
išradimas, kuriam duotas 
mokslinis vardas “oxyhe- 
moglobinograph.”

Farma, kur Gyvuliai Tik Skiepams Laikomi
Gyvuliai lengvai apkre

čiami tam tikrų ligų perais, 
jleidžiant jiem tų perų į 
kraują. Kada perai gana

Otisville’s miestelio apy
linkėje, New Yorko valsti
joje, yra 100 akrų farma, 
kur laikomi gyvuliai ir gy
vuliukai, naudojami žmonių 
sveikatos reikalams. Farma 
yra valstijos nuosavybė.

Keturiuose mūriniuose 
pastatuose 'yra 43 arkliai, 
74 avys, 1,000 kralikų, 500

žiurkių ir 2,500 pelių.
Arklių reikia gaminimui 

skiepų (čiepų) prieš difte- 
rijos ir te tano ligas žmo
nėms. Avys vartojamos 
skiepams išvystyti prieš 
kokliušą. Mažesnieji gyvu
liukai naudojami tūliems 
kitiems skiepams ir moksli
niams bandymams.

išsivysto, tuomet nuleidžia
ma gyvulių kraujo ir tinka
mai apvaloma; taip ir pa
daroma skiepai žmonėms.

Skiepai dovanai siuntinė
jami sveikatos įstaigoms

Deguonis yra įkvėpuoja
ma su oru. Bet jeigu tūlos 
kraujagyslės labai susiau- 
rėjusios arba užtvenktos 
(thrombosis), arba jeigu 
širdis per silpnai pumpuo
ja kraują, tai kraujas ne
gauna gana deguonies ir 
darosi mėlynas.

Yra daroma operacijos, 
per kurias daktarai per
pjauna blogai veikiančias 
krūtinėje kraujagysles ir 
prijungia kitas, artimas

valstijos miestuose ir mies
teliuose.

Tos valstijinės farmos 
darbininkai augina dobilus 
ir kitokį pašarą gyvuliams 
ir švariai juos laiko.

J. C. K.

Jį išrado keturi Detroito 
mokslininkai, daktarai Fr. 
W. Hartman, Roy D. Mc
Clure ir technikai Vivian 
G. Behrmann ir Charles F. 
Kettering.

Tas prietaisas bus ypač 
naudingas gelb.ėti naujagi
miams pamėlynavusiems 
kūdikiams, darant jiems 
kraujagyslių o p e r a c i jas 
krūtinėje.

Šis išradimas taip pat 
greitai parodo, ar žmogaus 
kraujas mėlynuoja nuo šir- 
dinių kraujagyslių sugedi
mo ar nuo plaučių ligos. O 
be to išradimo buvo sunku 
sužinoti, kas čia kaltas, — 
ar širdis, ar širdines krau
jagyslės, ar plaučiai.

N. M.
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CHICAGOS ŽINIOS ATOSTOGŲ ĮSPŪDŽIAI
Įspūdingos Wilmos
Jokubkaitės Laidotuves

(Tąsa)
Netrukus jis ir pats į tą salelę persi

kėlė, ypač kad buvo žiema ir tiesiai per 
ežerą ėjo rogių kelias. Sara pasikrikšti
jo, ir jiedu turėjo susituokti pagal visas 
apeigas. O žiema tais metais buvo spei
guota, snieginga. Ežerą sukaustė ledas 
ir užvertė sniegas. O kai atūžė pavasaris 
su rūkais ir iš karto vėjai nuo Dniepro 
papūtė bei saulė ėmė kaitinti, vienu sy
kiu visur pasijudino ledas. Pripetė išėjo 
iš krantų, virto lyg jūra, tada ir ežere 
vanduo aukštyn pakilo, ir ėmė jame 
plaukioti storos ledo lytys. Tada, va, 
aukštanamį ir nunešė. Kunigaikščiuko 
tuo metu ten nebuvo, jis dar rogių keliu 
buvo nuvažiavęs pas vyriausiąjį popą 
susitarti, kad iškart pagal visus įstaty
mus su pasikrikštijusia žydaite galėtų 
susituokti. Susitarė su popais ir važiuoja 
linksmas keliu — pavasaringu, pažliu
gusiu, sunkiu. Privažiuoja ežerą, o ja
me vien bangos plakasi ir lytis vaikšti
nėja. Iš žvejų jis sužinojo, kad niekas iš 
tos salos ir iš aukštanamio gyvas neiš
plaukė. Pastovėjo, pastovėjo, palipo ant 
aukšto kranto, apaugusio šimtametėmis 
pušimis, ir įsibėgėjęs nėrė ežeran. Nesu
spėjo žmonės prie kranto pribėgti, o jau 
jam lytys ir galvelę rausvąją suraiški- 
no, ir dingo iš akių jaunasis kunigaikš- 
čiukas. Žinia apie tai pasiekė senąjį ku
nigaikštį. Tada jis liepė smuklininkui 
akmenį prie kaklo pririšti ir ežere pa
skandinti, o patsai gedėjo, gedėjo ir ne
trukus pasimirė. Todėl nuo to laiko šitas 
Červonoja ežeras dar vadinasi Žydas- 
ežeras arba Kunigaikštis-ežeras. Kam 
kaip į galvą ateis, taip ir vadina. Štai, 
tėvuk, kokią kilme mums bobutė pasako
jo.

Išmintingasis pabaigė savo pasakoji
mą. Ilgai tylėdami sėdėjo vyrukai prie 
laužo, ir niekas nenutraukė tvlos. Tiktai 
ūžė laužo liepsna ir trakšt eidavo sausos 
malkos. Aplink roges ir laužą sniegas iš
tirpo, ir ant ledo pasidarė tamsi vandens, 
anglių ir pelenų dėmė, — visa, kas liko 
nuo sudegusių malkų.

Diejanoyo komanduojami, mes persi
kėlėme į naują vietą. Persikėlę, ilgai dar 
sėdėjo tylėdami, o paskui prasidėjo nau
jos kalbos, pasakojimai bei pašnekesiai, 
kuriais žmonės, belaukdami lėktuvo, 
trumpino ilgos sausio nakties laiką.

VIII
Trečiąją lėktuvų laukimo naktį dėme

sio centre buvo Kovpako pasakojimas. 
Pradžioje senis prisidėjo prie bendro pa
šnekesio ir papasakojo keletą įdomių at
sitikimų iš savo gyvenimo, o paskui per
ėjo prie senesnių kareiviškų atsiminimų.

— Aš gimiau Kotelvos kaime, Polta
vos gubernijoje. Kaimas didžiulis — 
apie keturiasdešimt tūkstančių gyvento
jų. Šeima buvo nemaža, vien brolių bu
vome penkiese. Kai paaugo, teko eiti 
samdytis — žemės mums neužteko. Pas
kui tarnavau pardavėju pas pirklį. Taip 
beplušant atėjo laikas stoti kariuome
nėn. Į kariuomenę stojau jau raštingas, 
pasaulio matęs, kai ko patyręs. Atsime
nu vieną įvykį. Bernavau pas vieną šei
mininką; jis turėjo sūnų, šis mokėsi 
kažkokioj komercinėj mokykloj, lyg stu
dentas, buvo, — tada man visa tai buvo 
vis tiek: studentas ir studentas. 
Parvažiuoja kartą sūnelis kalėdų 
iš miesto, daiktus išdėliojo, o vieną laga
minėlį mano kamaraitėj po gultu pakišo. 
Aš ir neiškenčiau: kas tame lagaminėly? 
Aš tą lagaminėlį atidariau, o ten vienos 
knygos. Pasklaidžiau aš jas ir ėmiau po 
vieną išiminėti ir patyliukais skaitinėti. 
Ypatingai atsimenu vieną, ji vadinosi 
“Popai ir policija.” Apie pirmąjį dalyką 
aš nemažai ką žinojau. Matai, aš bažny
tiniam chore ilgai diskantu buvau giedo
jęs, balsas mano buvo skambus, būdas 
gyvas — už balsą gyrė, už būdą gum
bai nuo regento kamertono nuo mano 
galvos neišnykdavo; o antrasis dalykas 
njan nemaža akis prakrapštę.

Ėmiau aš tada visokia tokia literatūra 
domėtis. Po 1905 m. ji dar buvo užsili
kusi įvairiose slaptose skrynelėse bei už
darose vietose. Todėl į kariuomenę aš at
ėjau jau 'suprasdamas gyvenimą ir kovą, 
kurią Liaudis kovojo prieš carizmą.

Sulaikę kvėpavimą, sėdėjo Siemenistas

ir šišovas, Kolka Išmintingasis ir Dažy
tasis, bijodami praleisti bent vieną žode
lį. Kovpakas įsismagino, šauniai atmau- 
kė kepurę ant pakaušio:

—... Tikrąją tarnavau Saratove, Al- 
eksandrovsko pėstininkų pulke, keturio
liktoje kuopoje, ketvirtame būryje; šešis 
kartus stovėjau sargyboje prie vėliavos. 
Kuopai vadovavo štab-kapitonas Juricas, 
didelis keistuolis. Tai jis budėjimo metu 
visą pulką į gatvę išvarys — rytiniam 
patikrinimui groti kartu su būgninin
kais, signalistais bei orkestru; visą ju
dėjimą mieste sustabdys. Iš nuobodumo 
buvo chuliganu pasidaręs. Net guberna
torius turėdavo atvykti nuraminti. Ar
ba šaudymo aikštėje suruoš šaudymą. O 
šaudymas toksai: išbers visą kišenę 
penkiakapeikių prieš kuopą ir sukoman
duos: norintieji šaudyti, išeikite! — pa
taikys į obuolį — še tau penkiakapeikį, 
nepataikys — tyykst į ausį. Ir taip, kol 
visų penkiakapeikių neiššaudys.

Vyrukai draugiškai nusikvatojo. Vien 
Koreniovas sėdėjo niūrus:

— Žinome tas karininkų išdaigas. Aš, 
brolau, tikrąją karo tarnybą vilkau. 
Taip man vien tik nuo literatūros, dvi
dešimt trečius metus einant, makaulė 
ėmė plikti . ..

Kovpakas, vis labiau gyvėdamas, kal
bėjo :

— Taigi, taigi! Musų štab-kapitonas 
Juricas taip pat mėgdavo literatūra už
siiminėti. Taipgi meistras buvo komedi
jas išdarinėti...

Tai]) aš ištarnavau prie jo visą tarny
bą. šešis kartus prie vėliavos sargyboje 
stovėjau, o vieną kartą trisdešimt parų 
arešto užsidirbau. Užuot tikram genero
lui, korpuso vadui, aš policmeisteriui 
garbės sargybą su orkestru iškviečiau... 
Jų arkliai, matote, vienodi buvo — pilki 
obuolmušiai. Taigi, pasiskubinau, su
klydau ir iš karto į gauptvachą. Tačiau 
pilnai atsėdėti arešte štab-kapitonas ne
davė: savo budėjimo metu paleido. Atsi
tarnavau kariuomenėje, o namo eiti nė
ra ko. Žemes turėjo tėvukas mažai, o ir 
ta vien smiltynai. Jei padalinsi tarp bro
lių — ne ūkis, o šnipštas išeina. Likausi 
Saratove. Iš pradžių įsitaisiau elevato
riuje krovėju — maišus su grūdais tem
piau. Tris šimtus dvidešimt dvi pakopas 
į kalną reikėjo nešti. Pačiame viršuje — 
didelis piltuvas, iš kurio grūdai tam ti
krais vamzdžiais nubyrėdavo į garlaivius 
bei krovinių valtis. O tasai piltuvas va
dinosi — “žiedelis.” Štai pirmą dieną 
kai patampiau aš maišelius į tą “žiede
lį,” tai į vakarą nugaros jau nebeati- 
tiesiau. Taip visam gyvenimui ir liko: 
kai darbas sunkus, neįveikiamas, sakau: 
“į žiedelį.” Paskui dirbau tramvajų 
dirbtuvėse ir įvairiose kitose vietosę. O 
čia netrukus karas su vokiečiais: nespė
jau kareiviško mundįeriaus užmiršti ir 
vėl — milinę ant pečių ir žengte marš!...

Karą visaip teko vilkti. Buvau ir šau
liu, ir patarnautoju, ir žvalgu. Du Jego- 
rijus užsitarnavau ir du medalius, o 
paskui vis labiau ėmė aiškėti, dėl ko ta-, 
sai karas vyksta, ir pats sau aš paju
tau lyg gailestį. Bet vis buvau laikomas 
geru žvalgu. Kai reikia savanorių, aš 
jau ir čia. Tik ėmėme mes įvairių gu
drybių griebtis. Vokiškų bei austriškų 
antpečių turėjome pilnas kišenes. Kai 
išeisime žvalgybos — iš apkasų išlįsime, 
artimiausioje dauboje išsimiegosime, o 
prieš auštant imsime šaudyti — ir at
gal. Vadovybei pranešame, kad pašovė
me sargybinius ir panašiai, o įrodymui 
— vokiški antpečiai. Vadovybė taurelę 
paskirs ir nuo sargybų bei landynių at
leis. Taip ir išeidavo, kad tas pats vo
kiečių pulkas įvairiose fronto vietose 
kariauja, žodžiu, sąžiningai kariauti už 
carą dingo mums noras — išsisukinėda
vome, kaip kas mokėjo ir galėjo.

Per revoliuciją atropojo mūsų, fron
tininkų, į Kotelvą dapgiau kaip šimtas. 
Ėmė žmonės partijomis skirstytis, o 
mes, frontininkai, vis už bolševikus. Ma
no brolis Aleksiejus, aš ir dar vienas jū
rininkas, Kovpakas, mano bendrapavar- 
dis. ėmėme savo krašte perversmą dary
ti pagal visus reikalavimus. Aš — va
das, frontininkai: Miletijus, Pustovojus, 
Borodajus — pagalbininkai.

(Daugiau bus.)

Pirmadienį, dar ankstokai 
prieš pietus Ridiko koplyčia, 
ant Halsted St., jau buvo pil- 
nute žmonių. Berods pirmą 
sykį, bent kiek aš pamenu, 
buvo tiek jaunų žmonių — 
vaikučių ir paaugesnių.

Artinasi išlydėjimo valan
da. žmonių nei praeiti ne
galima. Jauna moteriške, Ol
ga Juodaityte-Martin atsisto
ja priekin ir atidaro laidotu
vių programą.

Mūsų gerasis duetas — A. 
Kenstavičiene ir K. Abekie
nė — gražiai padainuoja: 
“Man gaila, kad žūsta krūti
nėj jaunoje daugybe kilnių
jų minčių.”

Vytautas Yotka, jaunas ir 
gabus kalbėtojas, pasako tin
kamą kalbą, taipgi trumpai 
pakalba ir Olga.

Išeina jaunieji AŽVD cho
ristai Onos Petrutienės vado
vybėje. Jie dainuoja atsi
sveikinimui savo narės, vie
nos kiek vyresniųjų savo 
choristės ir aktorės.

Jie baigė dainuoti ^jr pra
sidėjo atsisveikinimas. Due
tas vėl dainuoja tinkamą dai
ną. Mergaitės garsiai verkia 
ii’ visus sugraudina.

Išsirikiuoja ilga virtine au
tomobilių, apsuka kelis blo
kus ir traukia link lietuvių 
laisvųjų kapinių, Justice, Ill.

Prie Fredo Abeko pamin
klo, grota Juozo Sakalo, ku- 
riedu irgi neseniai mirę, iš
kasta duobė. Čia stovi kars
tas jaunosios Wilmutes. Ol
ga vėl prabyla. Perstatomas 
kalbėti L. Prūseika. Jis lė
tai, tarsi bijodamas, kad ne- 

I užmirštų ko apie Wilma, pra
rieda kalbėti. Pakartoja ei
lėraštį, kalba jausmingai, 
liūdnai.

Jonas ir Ona Jokubkai sė
di dideliai nuliūdę, žiūrint į 
juodu skausmas daigo širdį. 
Kas gi neliūdės tokios me/-

gaitės, kaip Wilma buvo. Jų 
veide matėsi visi šio svieto 
vargai ir liūdesiai.

Po kalbos ' Abekienė su 
Kenstavičiene vėl dainuoja.

Karstas palengva leidžiasi 
žemyn. Turbūt nebuvo čia 
nė vieno žmogaus, kuris ne
būtų apsiverkęs. Verkė jau
ni ir seni, verkė vyrai ir mo
terys. Daugelis dėjo pastan
gas susilaikyti, bet negalėjo. 
Kiti nei nesistengė susilaikyti.

Baigiant, graborius Ridikas 
paskaitė eilėraštį angliškai, 
paačiavo visiem ir pakvietė 
sustoti Sakalų svetainėj, čia 
pat netoli.

Laidotuvės, dėka tų, kas 
jas tvarkė, taipgi dėka Ridi
ko sumanumui, buvo vienos 
pačių įspūdingiausių. Jau
nuolių dalyvavimu, jų pačių 
grabnešiai ir palydovės ša
lę grabnešių darė gilų įspūdį.

i Wilma palaidota gražiau, 
negu daugelis kitų. Ji ap
verkta daugiau, negu dauge
lis mirusių.

Gyvendama jinai viso to 
užsipelnė, užsitarnavo.

Kaip gaila, kad nuožmi liga 
atėmė jai gyvastį vos pradė
jusioje žydėti jaunatvėje.

Teisingai Prūseika sakė: 
jos kapą lankys daugelis 
žmonių, atsimins ją jauni ir 
seni, kas tik ją pažino.

Nors buvo pirmadienis, 
darbo diena, laidotuvėse da
lyvavo šimtai žmonių. Dau
gelis nėjo į darbą, kad paly
dėjus Wilma, kad ją pasku
tinį kartą atsisveikinus.

Tai palaidota Wilma Jokub- 
kaitė — jauna aktorė, dekla- 
matorė, muzikos mylėtoja, 
nors neseniai čia atvykus iš 
Brazilijos, bet jau gerai pa
sižymėjo ir užkariavo širdis 
visų, kas ją žinojo, kas su ja 
veikė. A.

Frankfurt, Ky. — B. Ę. 
Jones prisipažino išžaginęs 
ir nužudęs 19 metų moterį 
Loisą Collins.

Ankstyvą šeštadienio rytą 
su drg. Juozu ir Aldona Jes- 
kevičiais paliekame namus. 
Susėdę į automobilį patrau
kiame linkui Albany, N. Y. 
Vėliau — į Buffalo. Atrodo 
visur paliesta sausros—ruduo
ja pievos. Artyn į Buffalo 
matytis stambūs, gražūs 
ūkiai. Pats Buffalo miestas 
didelis, daug dirbtuvių, ir 
daug lūšnynų, biednuomenės 
apgyventa. Antroji pusė 
miesto, rezidencijos dalis, 
gražiai atrodo.

Toliau važiuojame į popu- 
liariškąją jaunavedžiams ato
stogų vietą — Niagara Falls. 
Daro didelį įspūdį žiūrint į 
krintantį vandenį. Iš aukštu
mos 167 pėdų ir 1,100 pėdų 
pločio puolį. šniokščia, pu
toja atsimušdamas į didžiu
lius akmenis su griausmo 
dundesiu. Maži garlaiviai 
kursuoja po upę. Pasipirkę 
bilietus važiuojame. Gauna
mo ir “rain coats” nuo lie
taus, nors saulėta diena, bet 
arčiau “falls” lija. Garlaivis, 
paėmęs Amerikos ekskursan
tus, vyksta į Kanados pusę 
ir paima kanadiečius. Prave
ža pro šalį Amerikos “falls” 
ir Kanados. (Iš Kanados 
pusės yra antras “falls.”) Iš
leidę kanadiečius, grįžtame į 
Amerikos pusę. Keltuvais už
kelia į viršų.

Ameriką ir Kanadą skiria 
upė Niagara—-rubežius. Va
žiuojame per tiltą. Kanados 
muitinėje sulaiko. Duoda lei
dimą automobiliui. Tai ir vis
kas.

Pirmiausia į Kanadą nuva
žiavus krinta į akis įvairūs 
karalių ir karalienių vardai. 
Jais pavadinti didieji keliai, 
žymesnės įstaigos ir privatiš- 
ki bizniai.

Pakeliui į Toronto dideli 
gražūs ūkiai. Sodai įvairių 
vaisių. Po gera priežiūra 
auklėjami.

Kanadoje drabužiai kiek

brangesni, o maistas kiek pi
giau.

Važiuojame visą laiką palei 
ežerą Ontario. ( Įdomūs vaiz
dai.

Sustojame Ganunoque mies
telyj— pamatyti pagarsėjusių 
tūkstantį salų, prie ežero 
Ontario ir upės St. Laurence. 
Vienos iš jų priklauso Ame
rikai, kitos — Kanadai. Y- 
ra laivukai, kurie vežioja 
ekskursantus. Ir mes sėda
me į laivelį. Apvežioja ap
link salas. Vienos iš jų vi
sai mažytės. Vienos yra 
nuosavybė Amerikos, antros 
Kanados milionierių, fabri
kantų. Tai vilos—vasarna
miai ant jų.

Kelionė ima 2^ valandos. 
Važiuojantiems pro šalį pa
tariu nepraleisti progos ne- .i 
pamačius šių žavėjančių 
vaizdų. Kartu vyksta jaunas 
vyrukas ir aiškina, kam-kuri 
sala priklauso. •

Pakeliui į Montrealą vaiz
dai skirtingi, daug mažų ūkių 
ir prasti trobesiai.

Montreale sustojame pas ► 
dd. Joną ir Oną Balčiūnus. 
Jie ką tik sugrįžę iš Niūjorko. 
Svarbiausias jų tikslas ir bu- 

! vo dalyvauti “Laisvės” pik
nike. Ona “Liaudies Balso” 
vajininkė. Pasikviečia P. O.

; Keršulius į talką. Na, ir mūs 
i neišleidžia — apsinakvojame.
Tai nuoširdūs draugai. Se
kančia dieną pasiekiame U. 
S.

Vykstame per Vermonto 
žaliuosius Kalnus į New 
Hampshire vadinamus Baltuo
sius Kalnus. Ypač pastarieji 
labai įdomūs ir žavėjanti 
vaizdai. Ir atgal į namus.

Aldona.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonas John Haver- 
camp, buvęs kareivis, at
metė Amerikos pilietybę; 
žada tapti Vokietijos pilie
čiu.

• DAINŲ FESTIVALIS •
Rengia L.M.S. 3-čioji Apskritis

Sekmadienį, Liepos July, 1949

Laisvės Choras, Hartford, Conn., vad. Wilma Hollis.

LIETUVIŲ PARKE Waterbury^ Conn.

PRADŽIA 1 VAL. PO PIETŲ. ĮŽANGA 50c. (taksai įskaityti)

Programoje dalyvaus 4 chorai: Aido Choras iš Brooklyno, Sietyno Choras iš Newarko, Laisves 
Choras iš Hartfordo ir Vilijos Choras iš Waterbury.

4 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 26, 1949
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Lebano Valdžia Sušaudė
7 Kaip Maištininkus

Beirut, Lebanas. — Kari
nio teismo sprendimu, tapo 
sušaudyti 7 Syriečių Tauti
ninkų Partijos vardai, 63 
kiti sumesti kalėjimam Jie

buvo kaltinami, kad bandę 
per sukilimą nuverst Leba
no prezidento EI Khoury’o 
valdžią.

Lebanas ir Syrija tyra 
jungtine abiejų kraštų res
publika, su vietine savival
da abiem.

Atostogos (Vakacijos) su Apšvieta

LMS mokyklos patalpa.

Lietuvių Olympia Parke, Worcester, Mass.
Nuo Rugpiūčio (August) 7 iki 21 dienai, 1949.

MOKYKLOS KURSAI:
1. MUZIKA I: Kursas pradedantiems. Valdymas kvėpavimo, gaidų

skaitymas ir tt.
2. MUZIKA II: Muzikos teorija ir praktika; balso lavinimas, har

monija, interpretacija, chorvedyste.
3. DRAMA I: Pagrindine vaidybos technika, scenos technika, gri

mas, šviesų efektai ir 11. \
4. DRAMA II: Kursas tiems, kurie jau turi vaidybos patyrimo, ypač

skiriama režisūrai.
5. LIETUVIU KALBA: Pamokos lietuvių kalbos, istorijos, kultūros,

organizacines problemos ir tt.
6. LIETUVIU LIAUDIES ŠOKIAI: Kursas padalytas j du skyrius.

Instrukcijos kaip šokti ir lavinti instruktorius, kad jie savo 
kolonijose galėtų vadovauti šokių grupes.

ŽAISLAI - PASILINKSMINIMAI
Mokyklos sesijos ims kiekvieną dieną po 6 vai. Vakarais paskaitos, 

diskusijos, senų ir jaunų šokiai, ežeras maudytis, laiveliais plaukioti, 
gražus parkas pavėsiauti.

Mokyklos studentų koncertas, dramatiškas vaidinimas, piknikas. 
Su maistu, nakvyne kaina už dvi savaites $50. Už vieną savaitę

— $27.50. Pilnų informacijų kreipkitės į Mokyklos Komisijos sekr.:
MILDRED STENSLER, 131 W. Northfield Ave., Livingston, N. J.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite:
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC. •

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
' Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

“Mano tėvas labai sunkiai dirbo manęs paaukštinimui.”

CLEVELANDO ŽINIOS •
Vieni Į Ligoninę,
Kiti Kalėjiman

Clevelando priemiestyje 
Parma įvyko sirijonų tautybės 
St. George parapijinis pikni
kas vadinamam Herbst’s Gro
ve. žinoma, susirinko geri 
parapijonys, bet būta ir neiš
tikimu.

Vaistas “AZIVA”
No. 1. — šis vaistas geras nuo 

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske 

pečiukę j vaistą ir kloti ant skau
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didele bonka, $1.59. Ma
žesnė $1.35.

No. 2. — šis vaistas geras nuo 
pūliuojančių žaizdų.

Turint pūliuojančių skaudulių, rei
kia pamirkyti tyrą skepečiukę ir 
uždėjus ant skaudulio palaikyti 1 
valandą. Pakartoti 2 ar 3 kartus 
arba kol sustos skaudėjus.

Bonka $1.59. Mažesnė, $1.35.

No. 3. — šis vaistas geras nuo 
akių skaudėjimo.

Kada turite akyse karštį atsigu
lus aukštieninku įleiskit lašą vais
tų ir užsimerkę palaukit dvi minu
tes. Tada bus gerai. Atkartoti kas 
2 valandas, kol sustos sopėti.

Kaina 95c
No. 5. — šis vaistas geras nuo 

plaukų ir galvos niežėjimo.
Jei galvą niežti, vartok šią poma 

dą taip: paimė 3- lašus ant delno ir 
trink kokias 2 minutes. Sustabdo 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi gerai 
Bonkutė — $1.59.

Užsakymus duodant, įdėkite mo
ney orderį ar čekį, ar pinigus į vo
ką ir siųskite sekančiu antrašu:

J. MACIIINSKAS, '
295 Silver St., So. Boston 27, Mass. 
Šie vaistai yra skelbiami per Am- 

berlando Radio pusvalandį.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

F. W. Slialins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4439

Joseph Garszva
UndertakerEmbalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

/

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

i; .... —

-----

Kada klebonas pradėjo sa
vo kalbą; tai . neištikimieji 
pradėjo jį kritikuot ir jam 
klausimus statyti. Tas, žino
ma, labai nepatiko duchaunai 
asabai. Na, ar žinote, kas 
atsitiko ?

Nagi, kilo muštynės, kur 
skraidžiojo alaus bonkos, 
stiklai ir sproginėjo ant dau
gelio' kietų galvų. Kautynių 
vieton pribuvo visa Parmos 
policija, .atsteigimui tvarkos. 
Policija atsivežė įvairiausios 
amunicijos ir ašarinių bombų.

Bet nereikėjo, ant laimės, 
naudoti. 17 asmenų reikėjo 
galvas susinti nugabenus li
goninėn, o septynius patal
pinti šaltojon atsivėdinimui.

Bitės ir Šeima Negali 
Sugyventi Viename Name

Taip yra su Frank Popps 
šeima,' 9714 Denison Ave. 
Popps šeima jau gerokas lai
kas, kaip veda kovą su bi
tėmis savo namuose. Turėjo 
pasišaukę bičių ekspertus, bet 
ir jie negali . surasti bitelių 
karalienės (queen), kad iš
prašius biteles iš stubos.

Bičių žinovai sako, kad 
Popps namo sienose yra su
sispietę nuo 80,000 iki 100,- 
000 bičių. Vieną kartą jau 
buvo tos bitelės išprašytos į 
avilį, bet už trumpo laiko vėl 
jos sugrįžo naman.

Tas klausimas pasiekė Cu
yahoga apskrities inspekto
rių, George J. Siedel, Stongs- 
ville. Jis atvykęs apžiūrėjo 
Popps padėtį, patarė jam iš
sikraustyti iš savo namų, kol 
bus nuodijamos susimetusios 
namuose bitės . Siedel many
mu, bitės gal būt yra nete
kę savo karalienės laike šio 
viso triubelio ir yra pusiau 
pakvaišę. . Išmarinimui jų rei
kalinga naudoti sttiprūs nuo
dai. 'Tai nemalonus nuoti- 
kis Popps šeimai, kuri vargs
ta su bitėmis apie du metus.

Pinigų Nėra dėl Pensijonų
Ohio legislatūra varinėja 

šposus jau šeši mėnesiai ir 
negali prieiti prie galutinio 
nuosprendžio paskyrimui pi
nigų senelių pensijoms. Mūsų 
demokratiški atstovai nori 
padaryti sutaupų senelių iš- 
kaščiais.

Seneliai yra desperacijoje. 
Už $40 mėnesiui jokiu būdu 
negali išgyventi, o legislatu
res atstovai senelių klausi
mą, kai footbolę spardo vie
nas nuo kito.

Virš 70,000 senelių yra to
kioj blogoje padėtyje Ohio 
valstijoje ir virš 10,000 Cle- 
velande.

Politikieriai dvynių partijų, 
ypatingai prieš- rinkimus,' vi
sokių gerovių seneliam priža
da, bet dasigavę prie valsti
jos lovio tie peniukšliai už
miršta piliečių reikalus.

V. M. D.

Camden, N. J.
Draugę U. Bakšienę patiko 

nelaimė, ji nukrito laiptais 
žemyn ir nusilaužė ranką. 
Tuo kartu ir jos sesuo Pet
kienė serga, guli lovoj.

Jau nuo seniai serga ir d. 
Liaudanskas. Didžiausia bė
da, kad ant akių liga—nema
to. „

Mūsų kaimynas P. Kavaliū
nas jau seniai sferga. Pas 
gydytoją lankosi, bet vis be 
pasekmių. Atsisako tarnau
ti kojos. Serga ir Paltanavi- 
čia. Kam laikas pavėlina, tai 
apsilankykite pas ligonius, 
pasikalbėkite, tai jiems bus 
smagiau. Nuo savęs linkiu 
visiems greitai pasveikti.

B. Navalinskienė.

PAJ1EŠK0JIMAI
Pajicškau darbo ant farmos. Esu 

pusamžis žmogus, norėčiau gauti 
darbą pas lietuvius ant ūkės. Kam 
reikalingas tokio amžiaus žmogus, 
kreipkitės: J. D., 8 Merchant St. 
Newark, N. J. (169-70)

PARDAVIMAI
Nepaprasta proga. Parsiduoda 

Tourist Cabins ir Trailer Court biz
nis ant highway, 40 mylių nuo New 
York. Keturiolika cabins ir krautu
vė, su pilnais įrengimais, gasas, 
elektra, šiltas ir šaltas vanduo, 
steam heat ir refrigerators, su pri- 
vatiškom maudynėm. Trys cabins 
trijų kambarių, penki po vieną kam
barį, ir du trijų kambarių apart men
tal su pilnais įrengimais išrandavoti 
visiems melams. Visi nauji budinkai 
ir dviejų karų garadžius ant pen
kių akrų žemės, 275 pėdų frontage 
ant highway. Biznis daromas per iš
tisus metus. Savininkas atsitraukia 
iš \biznio poilsiui. Agentams neduo
dame. Kreipkitės patys pirkėjai.

Mrs. C. J. Anderson, Friendly Inn 
Trailer Court, Route 28, North 
Branch, N. J. Tel. Som. 8-162G R2.

(169-173)

LIC E N S E S 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 701 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
631 ’ . 5th Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the. 
premises.

LITTLE NECK REST., Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 126 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail to householders, un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

VITO CASSANO
1615 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tiie Alcoholic Beverage Control Law at 
2316 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILLIE SOMMARUGA

NOTICE is hereby given that License' No. 
GB J5331 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2346 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise.-..

MILLIE SOMMARUGA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Eaw at 
2349 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to Ixj consumed off the 
premises.

UM B ERTO DAI .ESSANDRO
z ——--------- —— —------------

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13255 has been issued to the. undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
231 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

VINCENZO CENNAMO

NOTICE is hereby given thafr License No. 
GB 6525 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Sackman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

DOMENICA SACCO

NOTICE .is hereby given that License No. 
GB 6862 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Dtw at 
1305 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 

I County of Kings, to be Consumed off the 
premises. 

GEORGE REALMUTO & 
VITTORIO GRECO 

dba George's Food Center

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 68iį9 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1216 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FREI) MARSILIO

NOTICE., is hereby given that License No. 
GB4170 has been issued to the undersigned 
t</ sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
202 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHELE MARINO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

SALVATORE CURIALE, JR.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2248 Pacific St.,. Borough of Brooklyn', 
County of Kings, to Ixi consumed off the 
premises.

JOSEPH CASANO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4126 has been issued to the undersigned 
to sell beer af. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2351 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CASSANO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7150 has bedn issued to the. undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
294 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

SAM LICHT

Tikrai Bulate Šiame

PIKNIKE
Paremkite Dienraštį Laisvę

f

šį pikniką rengia Literatūros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Apskričiai.

Paramai Dienraščio Laisves
A A A

Įvyks Sekmadenį,

Rugpj. 14 August
vĄ, sA7 sAz M M M

LIBERTY PARK
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

i A A .

Antano Pavidžio Orchestra
Gros įvairius kavalkus šokiams

A A 4

PRADŽIA 1-MĄ VAL. DIENĄ

Įžanga 50 c.

A7
Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus, kiekvie
nas dienraštį Laisvę mylintis žmogus turi dalyvauti 

*šiame piknike. Tai bus didžiojo New Yorko lietuvių 
piknikas, paramai dienraščio Laisves.

SKELBKITĖS LAISVĖJE
1 •

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes 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 7-6288 *•

MATTHEW L BUYUS 
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskirąs Kambarys Grupėms ir Šeimoms

ra.,o„„ TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD
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NpuYork(k><žteW7lnk>i Bowlingas
Kultūriniame Centre

Gyvatė 5-me Aukšte

Kada Smagi ir 
Linksma Kelionė?

Kuomet tenka važiuoti vie
nišam, ir neturėjus progų su
sipažinti su sankeleiviais, tuo
met kelionė greit nusibosta, 
ir tas laikas, regis sustojęs... 
Bet kaip tenka važiuoti kar
tu su būriu draugų, tai nė ne
pajunti, kaip laikas bėga!

Tat visi praleisite smagiai 
laikų tiek kelionėje, tiek ke
lionės tikslą atsiekę, jei va
žiuosite kartu su aidiečiais j 
Waterbury, Conn. Kaip ži
note, šio mėn. 31 d., sekma
dienį, ten įvyks Dainų Diena. 
Aido Choras šį sekmadienį 
išvažiuos su autobusu 8 vai. 
ryto, nuo Laisvės namo.“ Ke
lionė kainuos $3.25.

Prašoma registruotis Lais
vės raštinėje — kuo anks
čiau, tuo geriau.

Aidiečiai užtikrina smagią 
ir linksmą kelionę. H. F.

Žinios, Kuriu Kitur 
Nematysi

Artėjant miestaviesiems 
rinkimams, tiktai angliškai 
skaitantysis asmuo, kuris ne
skaito angliškojo dienraščio 
Daily Workerio, visai nežino 
miesto politinių reikalų, kaip 
kad nežino sau naudingų ži
nių darbininkas, kuris ne
skaito savo spaudos.

Persitikrinimui, ar tiesą 
sakau, įsigykite ant stando 
nors vieną numerį Workerio 
ir palyginkite jį su tos dienos 
laida bile kurio komercinio 
laikraščio, perskaitykite ir su- 
skaitliuokite darbininkiškas ir 
bendrai informacines žinias. 
Po to, žinau, su darbininkų 
laikraščiu nebesiskirs tas, kas 
jaučiasi darbininku, o ypatin
gai tas, kuris turi savo na
muose jaunimo. T—as.

Tebedaugėja Susirgi
mai Vaiky Paralyžiumi

Praėjusią savaitę vaikų pa
ralyžiumi mieste susirgo 14 
asmenų per dieną.

Brooklyne, kur seni laužy
nai, kur didžiausia ankštuma 
ir daug biednuomenės, susir
go 12, viso nuo pradžios me
tų 111, daugiau pusės visų 
mieste raportuotų susirgimų 
ta liga. Queens apskrityje 
viso susirgo 55, Manhattan 
18, Bronx 16, Richmond 3.

Nuo pradžios metų mieste 
susirgo 203 asmenys.

L. K. Klubo Nariams
Mūsų susirinkimas įvyks 

liepos 2^-tos dienos vakarą, 
paprastoje vietoje. Visi da
lyvaukite, nes jau ilgai susi
rinkimo neturėjome, o yra 
susidėję labai daug svarbių 
reikalų. Valdyba.

Vis Daugiau Šeimų Turi 
Prašyti Pašalpos

Didėjąs nedarbas ir tebepa- 
silaikąs aukštumas kainų ant 
visko, kas pragyvenimui rei
kalinga, vis daugiau ir dau
giau šeimų verčia atsidėti ant 
menkų m i estą vų pašalpų pra
gyvenimui. O tai ir vėl reikš 
augančią gentkartę nedamitu- 
šių, liguistų vaikų.

Paskiausis miestavojo lab
darybės komisionieriaus Ray
mond M. Hilliard raportas, 
už birželio mėnesį, skelbia, 
kad jau septintas iš eilės mė
nuo reikalaujančių ir duotų 
šiokios to*kios pašalpos skai
čius didėja.

Viso per tuos 7 mėnesius, 
prasidėjusius praėjusių metų 
gruodžio mėnesį, prisidėjo 
18,621 šelpiamasis. Tūli ta
me skaičiuje yra pavieniai, 
bet vis daugėja pradedančios 
misti iš pašalpos šeimos. Bir
želio mėnesį šelpiamųjų sąra
še buvo 155,061, skaitant vi
są šeimą vienu vienetu 
(case), nežiūrint, iš kiek as
menų ji susideda.

Pašalpos (mėnesiui), imant 
bendrai, mokama $81.31.

Labdarybės departmento 
viršininkai tikėjosi labai di

delio padaugėjimo* reikalau
jančių pašalpos, jeigu nebū
tų pratęstas federalės val
džios davinys nedirbantiems 
veteranams . Paskutinė diena 
tiems nedarbo daviniams (po 
$20 per savaitę) veteranams 
buvo 25-ta liepos.

Birželio mėnesį vyriausio
mis dviemis grupėmis, iš ku
rių prisidėjo prašytojai pa
šalpos, buvo darbininkai, ku
rie dirbo neturinčiose nedar
bo apdraudos industrijose, o 
dabar neteko darbo. Tokie 
sudarė 16 nuošimčių visų pra
šančių pašalpos. Kita stam
biausia grupė, IU/2 nuošim
čių, buvo tų, kurie vra ap
drausti, bet dar negalėje gau
ti apdraudos, dar kiti labai 
i’gai nedirbo, jau buvo iš
baigę nedarbo apdraudą.

Nedarbo apdraudos ne
gauna nei tie, kurie dėl li
gos praranda darbą, tad iš 
tos grupės prašytojų pašal
pos buvo labai daug ir pa
sirodė labai reikalingais pa
šalpos, nes didžiuma buvo 
jau suvaitoję \*isas savo su
taupąs, kuomet atėjo prašyti 
pašalpos.

| Aiidruškevičienė 
Sugrįžo iš Ligoninės

Skausmus jos nugarkauly
je apmalšinę įčirškimais vais
tų, daktarai ją paleido na
mo, sakydami, kad jos svei
katos stovyje šiuo tarpu ope
racija būtų per sunki, nepa
tartina. Nors dar nėra pa
sveikusi, tačiau skausmai ma
žesni ir visa jaučiasi stipres
ne, gali jau šiek tiek pa
vaikščioti po namus. Links
ma, kad kol kas pavyko iš
vengti operacijos. Ir dėkin
ga ją atlankiusioms ligoninė
je. D—e.

Praleido Savaitę 
Minersville  je

Jonas Rušinskas, jackson- 
heightsietis, buvo išvykęs sa
vaitei atostogų į Minersvillę 
(Pa.) — miestą, kuriame Ru- 
šinskai kadaise gyveno.

Ta pačia proga Jonas bu
vo ir šenandoriečių piknike.

Including games of July 20, 1949.

LDS. MIXED SUMMER BOWLING 
LEAGUE STANDINGS

Won Lost
1. Team No. 3 14 7
2. Team No. 2 13 8
3. Team No. 1 11 10
4. Team No. 5 9 12
5. Team No. 6 8 13
6. Team No. 4 8 13

Results of Games Bowled July 20

Negrai ir Visi Padorūs 
Žmonės Pasipiktinę 
Dėl Užgrobimo Lokalo

‘Bankrutuojanti’ Firma 
Buvusi Kaip Kam 
“Gera Teta”

Leon Fleischer, jaunas ame
rikietis pianistas, skambins 
Liszto muziką Lewisohn Sta- 
diume liepos 27-tos vakarą, 
šis — jo pirmas išstojimas 
Stadium Koncertų programoj.

Negrai laivakroviai, kurie 
^‘karaliaus” Ryano jau ilgas 
laikas buvo spiriami alinti 
arba visai išeiti iš darbo, la
bai pasipiktino paskiausiuoju 
Ryano pasimojimu visai pa
smaugti jų lokalą.

Negrai skundžiasi, kad jie 
buvo diskriminuojami, tik ret
karčiais (palyginant propor- 
cionaliai kitų, baltųjų unijistų 
lokalų nariams) besamdomi 
darban. O kada jie pradėjo 
skųstis, išmetinėti dėl tos dis
kriminacijos, tuomet unijos 
viršininkas Ryanas pasišaukė 
lokalą teisman.

Tas neva teismas įvyko 
praėjusį pirmadienį. Vis dar 
laukdami teisybės, susirinki- 
man atėjo' ne tiktai viršinin
kai, bet ir apie pusantro šim
to eilinių narių. Bet, sako 
jie, “įeidami pamatėm Rya- 
ną kuždantis su būriu polici
jos* ir detektyvų,” iš kurių du 
ne už ilgo atėjo salės užpa
kalin ir pasitikdami ateinan
čius susirinkiman unijistus 
įspėdinėję “nebandyti jokio 
‘funny business’.”

Visi negrai buvo subrukti 
gąle salės, o Ryanas su gru
pe savo pakalikų turėjo visą 
salę. Negrai sako: “jautė
mės, .tarsi būtume Jimcrow 
buse kur nors pietinėse vals
tijose,” ir nujautėme, kad 
“mes tik tokią teisdarybę te
gausime.”

Teismas tokiu ir buvo. Ry
ano sekretorius Callaham 
perskaitė “kaltinimus,” būk 
negrai laivakroviai “neteisin
gai” kaltinę Ryaną diskrimi
nacijoje, kad jiems tame pa
dėję “komunistai”* ir kiti 
“svetimi.”

Greit po to priimta rezo
liucija perimti lokalą Ryano 
rankosna visiškai, kad jį val
dytų jo skirti valdininkai. Į 
lokalo pirmininko Jacobs rei
kalavimą balso į užmetimus 
atsakyti, kaip tai laiduoja 
konstitucija, “kakalius” atšo
vė: “konstitucijon nesikišk!”

Ryanas baltų ir negrų va
dinamas “karaliumi” dėl to, 
kad jis save “išsirinkdino” 
“prezidentu visam amžiui.”

Pradėjus nagrinėti, dėl ko 
Long Island Rail Road firma 
dabar neva bankrutuoja, iš
keliama visa eilė dalykų da
lykėlių, kaip ji prie to “ban- 
krūto” ruošėsi.

Paskiausiuoju iš įdomių da
vinių yra faktas, kad tiktai 
pernai firma pardavusi at
skiram asmeniui 14.74 
akrų plotą žemės veik pačio
je Long Beach širdyje tiktai 
už $12,000. Tokia suma bu
vusi, anot lietuvių patarlės, 
“tik guzikai,” kuomet patsai 
Long Beach miestas norėjęs 
pirkti tą žeme savo reikalams 
ir ryžęsis mokėti gerą sumą.

Dabartinis tos žemelės sa
vininkas reikalaująs už ją 
$200,000.

Faktą paskelbė Long Is
land Rail Road “bankrūtą” 
tyrinėjanti valdinė komisija.

Kiek panašių pardavimų 
galėjo firma padaryti, komi
sija galėsianti nustatyti tiktai 
po pilno ištyrimo visų tos fir
mos rekordų.

Young Progressives 
Kviečia pas Save

Jaunieji Progresyviai kvie
čia lietuvių visuomenę ir ypa
tingai jaunimą užsiregistruo
ti rugpjūčio (Aug.) 6-tą 
smagiam pobūviui su jais. Jų 
pobūvis, vadinamas “State 
Fair,” ruošiamas visiems lie
tuviams gerai žinomame Dex
ter Parke, nuo 10 ryto iki 
pusiaunakčio.

Įdomi programa, šokiai 
prie rinktinio orkestro, pobū
vis su svečiais iš viso miesto 
ir iš toliau užtikrina visiems 
progą smagiai ir naudingai 
praleisti dieną.

Kriaučių Atydai!
Liepos (July) 27 d. įvyks

ta lietuviu kriaučių 54-to 
skyriaus svarbus susirinkimas 
7:30 vakaro, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo patalpoje. 
Tad, gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, jūsų yra pareiga 
visiems dalyvauti.

Savo vakacijas jau pralei
dome su viena savaite mokes- 
ties, bet mums dar priklauso 
ir už antrą savaitę vakacijų 
mokesties gauti. Tačiau ne 
visi gausime už antrą savaitę 
vakacijų mokestį: kurie yra 
išdirbę vienoje dirbtuvėje 3 
metus, tie pilnai gaus užmo
kestį už antrą savaitę. Kaip 
tos vakacijų mokestys rokuo- 
jamos, delegatas plačiau pa
aiškins susirinkime, tad visų 
yra pareiga jame dalyvauti ir 
atvykti laiku. J. S.

INDIVIDUAL AVERAGES

Team No. 5 1 2 3 Totals
M. Grigas 111 119 65 295
Vai. Kazakevich 81 69 147 297
H. Zablackas 104 139 114 357
Tony Navickas 192 209 135 536

Handicap 22 22 22 1485
Gross 510 558 483 1551

Won 1. Lost 2.

Team No. 6 1 2 3 Totals
Blind 147 147 147 441
Adelle Grannas 89 89 89 2G7
Ch. Sipowitz 135 103 80 318
Geo.' Prentis 145 150 167 462

Handicap 2 2 2 6
Gross 518 491 485 1494

Won 2. Lost 1.

Team No. 1 1 2 3 Totals
Geo. Norkus 133 133 133 399
Amelia Burba 87 97 108 292
Joe White 95 75 116 286
Chas. Jankaitis 138 106 107 351

Handicap 35 35 35 105
Gross 488 446 499 1433

Won 2. Lost 1.

Team No. 2 1 2 3 Totals
S. Večkys 94 119 90 303
Blind 81 81 81 243
Alex Nevins 146 114 141 401
Wm Skodis 108 110 139 357

Handicap 35 35 35 105
Gross 464 459 486 1409

Won 1. Lost 2.

Team No. 4 1 2 3 Totals
Ilso Bimba 85 118 112 315
H. Yeskevich 116 108 129 353
Grace Guido 78 78 78 234
Gene Sadauskas 176 169 169 514

Handicap 29 29 29 87
Gross 484 502 517 1503

Won 1. Lost 2.

Team No. 3 1 2 3 Totals
V. Gogas 101 145 116 362
Pop Navickas 131 104 101 336
Mary Dobinis 94 115 160 369
Al Dobinis 131 158 147 436

Handicap 18 18 18 54
Gross 475 540 542 1557

Won 2. Lost 1.

Visai būtų nenuostabu pa
matyti poros pėdų ilgio šliu- 
žį kur nors skiepe. Tačiau 
kuomet tokio ilgio gyvatę pa
matė ant palangės, penkta
me aukšte, buto savininkė 
Mrs. Jane Deas ir jos led- 
nešis, abu išsigando. Užmir
šę ledą, šoko užmušti gyva
tę, bet toji įvingiavo į olą.

Gyvatės ieškoti-gaudyti pri
buvo policija ir žvėriukų glo
bai įstaigos agentai, . atlupo 
grindyse dvi lentas ties ta ola, 
kur gyvatė prasišalino, rado 
nugaišusios ir išdžiūvusios gy
vatės skeletoną, bet gyvosios 
nerado. Be abejo, dabar ne 
tik Mrs. Deas, bet ir kiti New 
York o 500 W. 14 6th St. gy
ventojai naktimis ilgai sap
nuos gyvates savo bute.

Nepaprasta Beisbolės 
Žaismė

Liepos 26-tos vakarą, Polo 
Grounds, žais beisbolę kare 
sužeistieji asmenys, netekusie
ji sąnarių, gyvenantieji, dir
bantieji ir žaidžiantieji su 
dirbtiniais sąnariais. Tai esą 
daroma tikslu parodyti, kad, 
davus progą, netekusieji sąna
rių asmenys gali dirbti ir tu
rėtų būti samdomais dauge
lyje darbų.

Smagiai Atostogauja
Vincas Karlonas, ’maspeth- 

ietis, nuskridęs Kalifornijoje 
atostogauti, iš San Francisco 
išsiųstame atvirlaiškyje (su 
rankomis atsukamo gatveka- 
rio vaizdu) Lilijai Kavaliaus
kaitei rašo:

“Siunčiu linkėjimus visam 
Laisvės štabui. Turiu gerus 
laikus, važinėdamas.”

RANDAVOJIMAI•
Pasirandavoja didelis fomišiuotas 

kambarys vyrui ar moteriškei. Yra 
visi moderniniai įrengimai. Patogus 
privažiavimas. Prašome kreiptis: 
Frank černevičius, 57-23 63rd St., 
Maspeth, L. I., N. Y. (170-171)

xxxxxxxxxxx>oo<x>od<>oo<xxxxx

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig. moderninės mados.

BUNGALOW EXPERTAI

MIRĖ

Didžioji darbininkų pašal- 
pinė — I W O — protestavo 
prieš italus neigiančią filmą 
“House of Strangers,” dėbar 
rodomą Roxy Teatre.

Mary Saprigonas, 60 m. 
amžiaus, mirė liepos 25 d., 
namie, 160-03—84th St., Ja
maica, N. Y. Ten ir pašarvo
ta. Laidotuvės įvyks liepos 
27 d., 2 valandą, Alyvų Kal
nelio kapinėse. Velionė pali
ko nuliūdime vyrą Joną. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. J. Garšva.

' ’ ■ ■ ■' '’.y

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojlmu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. I., N* Y.
Telephone: NEwtown 9-8215

1. Gene Sadauskas 165
2. Tony Navickas 164
3. Geo. Prentis 159
4. Al Dobinis 151

1 5. Alex Nevins 140
6. Geo. Norkus 133
7. Chas. Jankaitis 127
8. Wm. Skodis 119
9. Helen Yeskevich 119

10. Mary Dobinis 117
11. Chas Sipowitz 112
12. S. Večkys 112
13. V. Gogas 111
14 Helen Zablackas 107
15. Pop Navickas 106
16. Joe White 102
17. Use Bimba 102
18. M. Grigas 100
19. Valerie Kazakevich 99
20. Amelia Burba 95
21. Adele Grannas 89
22. Grace Guido 78

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
__ , , (1—2 dienomValandos: rakarals

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208
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Egzaminuojant Aris, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

39<r398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Lengva Spręsti Žmonių 
Reikalus be Žmonių

Būrys Kolumbijos Universi
teto studentų pikietavo mo
kytojų kolegiją protestuoti 
prieš tos kolegijos viršininkus, 
kad jie susirinko spręsti mo
kytojų reikalus be pačių mo
kytojų tame dalyvumo. Po
nai viršininkai, susiėję svars
tyti, ar leistina komunistams 
mokytojauti, Mokytojų Uni
jos atstovų neįsileido. Stu
dentai pasipiktino.

Studentai nepritaria tokiai 
mūsiškei “demokratijai,” kad 
bile grupė ponų sprendžia 
žmonių reikalus be žmonių. 
O tas mūsų ponijoje šiandie
ną taip madnu, kaip kad 
madnu yra gerti užsieniuose 
gamintus likerius.

New York an atskrisdintf 
lėktuvu dar 63 dipukai. Se
kamas būsiąs 46-tas ir pasku
tinis lėktuvais gabenimas di
pukų.

J BROOKLYN «

ILABOR LYCEUMS 
? DARBININKŲ ĮSTAIGA S
gSalas dėl Balių, Koncertų, Ban-g 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.3 
g Puikus steičius su naujausiais g 
S įtaisymais. 2
» KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS § 
§ Kainos Prieinamos. *
* 949-959 Willoughby Ave. g 
g Tel. Stagg 2-8842 ;

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka____ $1.25
Pusė galiono______ $2.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

’ (Į kitus miestus nesiunčiame)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
1 Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į 1— B vakare
Penktadieniais uždaryta

71 TDD’G PAR 411 GRAND STREETZilJl I 0 KAK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

1

K

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ LR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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