
Eksplozija Teksu mieste di
džiai supurtė ne tik minėto
miešto gyventojus, bet visą 
mūsų kraštą.

M šiuo žodžius rašant, dar vis 
nėra žinoma, kiek iš viso žmo
nių gyvybių žuvo liepsnose.

> Tačiau kiekvienam žinoma, 
kad žuvo daug — jos skaito- | 
mos šimtais.

Nėra kol kas žinoma nei 
tragedijos paslaptis. Kodėl 
tai įvyko, kas įvyko? Kame 
priežastis ?

Tūli prikištinai pirštu rodo 
į tai, kad laivas, kuris pir
miausia eksplodavo, buvo pri
krautas amunicijos. Kiti me
na, jog laive buvo atominių 
medžiagų.

Kam tikėti?
Iki tikroji tragedijos prie

žastis nebus išaiškinta, žmo
nės nenurims.

★ ★ ★
a * Tragedija Taksuose nukrei

pė daugelio žmonių dėmesį 
nuo Washingtono. Gi Wash
ingtone šiandien kalami gele
žiniai pančiai darbininkų ju
dėjimui surakinti.

žemesniojo atstovų buto 
priimtasis t. v. Hartley bilius 
aiškiai siekiasi unijistiniam 
darbininkų judėjimui užduoti 
tokį smūgį, kokio Amerikos 
žmonės nėra matę.

Nors penkiomis minutėmis 
prieš 12-tą Amerikos liaudis 
turėtų prieš šį pragaištingą 
biliii pasisakyti, kol dar jis ne
patapo įstatymu.

Tenka raginti prezidentą 
Trumaną vetuoti ši pragaiš- 

■ tingą darbo žmonėms bilių.
★ ★ ★

4 Iš flollyxvoodo pranešama, 
kad ten pradėta gaminti fil
mą “apie rusiškus šnipus.“

Galima įsivaizduoti, kokia 
ta filmą bus: visoki raganų 
gaudytojai plis ja besidžiaug
dami. O vidutiniam piliečiui 
bus dar viena d ozą anti-tary- 
binių nuodų įleista į smegeni
nę.

Na, o gegužės 1-mąją ka
talikų bažnyčiose — Ameriko

je, Kanadoje ir Havajuose — 
bus “meldžiamasi už rusus!“

Taip paskelbė Kristopų or
ganizacija, kurią sudaro ka
talikai Vyrai.

Parašyta specialė malda, 
kurioje pareiškiama, jog ru
sus valdo “Dievo oponentas,“ 
— vadinasi, velnias, — tad 
katalikai prašo Dievą nugalė
ti “savo oponentą“ ir išlais
vinti rusus!...

O jeigu kataliku dievas sa
vo oponento nepajėgs nugalė
ti, tai, žinoma, Amerika turė
sianti eiti dievui talkon...

Viskas pagal planą: atomi- 
t nės bombos kavalieriai šūka

loja už preventyvį karą prieš 
Tarybų Sąjungą; Hollywoo- 
das “parodys,“ . kaip veikia 
“rusų šnipai,” o katalikų dva
siškąja varys nedorą propa
gandos kampaniją bažnyčio
se. . . vis už karą!

Ar jūs kada skaitėte apie 
kryžiaus karus?...

★ ★ ★ • '

šiemet Gegužės Pirmoji tu
rėtų būti ryškiau atžymėta, 
negu kada nors praeityje.

šiemet Amerikos darbinin
kų judėjimas stovi prieš mil
žiniškus uždavinius: apginti 
demokratines teises ir civili
nes žmonėms laisves.

Apginti teisę susirinkti, tei
sę kalbėti ir rašyti, teisę strei
kuoti !

Visam tam grūmoja rimtas 
pavojus.

“Jei Dov Gruner’is ar ku
ris kitas mūsų karių bus nu
žudytas, tai mes teisime britų 
karininkus už nelegalų i Pa
lestiną įžengimą... Ir jie bus 
žudomi tokiu pat būdu, kaip 
mūsų kariai.“

Šitaip prieš keletą dienų pa
reiškė vyriausias slaptosios

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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H. Wallace Ragina 
Švedus Padėt Taiką 
Išlaikyt Pasaulyje
Vadina Kriminalistais Tuos., 

Kurie Kūrsto Karą prieš Rusiją
Stockholm, Švedija. — 

Henry A. Wallace, buvęs 
Jungt. Valstijų vice-prezi- 
dentas sakė: “Aš čia atvy
kau, kad galėčiau padėt iš- 
vystyt tarptautinės dvasios 

' vidurkelį S k a ndinavijoje 
(Švedijoj, Norvegijoj, Dani
joj). Aš atvykau ne kurstyt 
prieš rusų komunizmą ar 
prieš amerikonų kapitaliz
mą, bet kalbėt už demokra
tiją paprastam žmogui.”

Kalbėdamas susirinkimui 
300 mokslininkų ir politikų 
Stockholmo Universitete, 
Wallace įtarė, kad Jungti
nėse Valstijose ir Rusijoj, 
girdi, “varoma priešingų 
kurstymų propaganda.”

Kai kurie amerikonai no
ri atimt Wallace’o paspor- 
tą ir reikalauja net teisman 
jį traukti dėl to, kad Wal
lace kalba už taiką, prieš 
Trumano karinę programą.

“Tai tokio pat protelio 
žmones, kaip tie, kurie pa
sakoja, būk komunistai arba 
rusai susprogdinję francūzų 
laivą Texas City”, sakė Wa
llace.

Tarp Wallace’o klausovų 
buvo Sovietų ambasadorius 
Uja černičovas, kuris sykiu 
su kitais plojo, sveikinda
mas kalbėtoją. Jungtinių. 
Valstijų atstovas Lewis 
Dreyfus “nerado laiko” at
eiti į šį susirinkimą.

Wallace pranešė, kad po 
atsilankymo Švedijoj, Nor
vegijoj, Danijoj ir Franci- 
joj, jis grįš į Jungtines Val
stijas ir ssakys kalbas už 
taikos politiką įvairiuose' 
miestuose “nuo vieno Ame
rikos krašto iki kito.”

Savo prakalbų maršrutą 
-t---------------------------------

Sen. Taftas Ketina
Paaštrint Bilių 
Prieš Unijas

Amerikoj jis pradės balan
džio 30 d. Wallace ketina 
pasakyti ir 14 radijo kalbų 
per 24 dienas.

Kalbėdamas Stožkholme, 
jis smerkė kaip kriminalis
tus tokius kurstančius as
menis, kurie skelbia, kad 
negalima, girdi, pasauliui 
gyventi, kuomet vienas jo | 
trečdalis yra kapitalistinis, i 
kitas trečdalis socialistinis j 
ir trečias trečdalis — ko
munistinis.

Saugumo Taryba Atmetė 
Sovietų Siūlymf Remti 
Tik Graikijos žmones

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų atstovas Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
siūlė pasiusti komisiją, kuri 
užtikrintų, kad prezidento 
Trumano peršami šimtai 
milionų dolerių būtų varto
jami tiktai Graikijos žmo
nių reikalams 
niaitfs tikslams) 
siūlymas , tapo
Prieš jį balsavo Anglijos, 
Austrai., Belgijos ir Brazi
lijos delegatai, o už jį— So
vietų ir Lenkijos atstovai. 
Amerikos, Chinijos, Kolom- 
bijos, Francuos ir Syrijos 
delegatai susilaikė'nuo bal
savimo.

Sovietų ’ 
mestas.

Lewis Kaltina Vidaus 
Sekretorių’ Kingą

Washington. — Darbinis 
senato komitetas 7 balsais 
prieš 6 išbraukė tūlus griež
tesnius punktus iš Tafto- 
Ballo biliaus, kuris reika
lauja įstatymais uždraust 
tikrą unijų pripažinimą ir 
teismų indžionkšinais lau
žyt streikus, o streiklaužiam

Washington. — Amerikos 
vidaus reikalų sekretorius 
Julius Krug’as raportavo, 
jog nesveika ir net pavojin
ga gyventi miesteliuose, ku
riuos kontroliuoja minštųjų 
angliakasyklų kompanijos. 
O už Centralijos eksploziją, 
pražudžiusią 111 mainierių, 
Kragas kaltino ir uniją, kad 
ji, girdi, nepadėjus valdžiai 
vykdyti saugumo taisyklių. 
Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis užreiškė, 
jog kaltas Kragas, * kurio 
globoje yra minkštosios an- 
gliakasyklos, perimtos į 
valdžios rankas.

Aktoriai Užėmė Vokiečiu 
Teatrą Stuttgarte

duot pilną valią. Bet Taftas yokietija. — Vietinė vbkie-
ir Ballas ketina pačiame se
nate sugrąžint išbrauktuo
sius pęsmus į savo bilių. 
Priešingus unijom senato
rius padrąsino kongresma- 
nai, priimdami Hartley’o bi
lių dideliu daugumu balsų.

Palestinos žydų armijos .(Ir- 
gun Zvai Leumi) komandie- 
rius Menahem Beigin.

Dov Gruner’is buvo nužu
dytas, — su juo trys kiti as
menys.

Kas dabar bus ?
Ramybės tai tikrai ilgai Pa

lestinoje nebus.

čių vyriausybė (amerikonų 
užimtame ruožte) nuspren
dė paverst didįjį Stuttgarto 
teatrą į Wuertenbergo-Ba- 
deno provincijos seimelio 
rūmą. Tam pasipriešino 200 
aktorių ir darbininkų ir už
ėmė teatrą. Jie jau savaitę 
lūikosi teatro rūme, o mais
tą gauna iš kateteri jos, esa
mos tame pačiame rūme.

New Yorko valstijos CIO 
ir Darbo Federacijos cent
rai nutarė piniginiai remti 
streiklioj ančius telefonistus.

■»•***>: it/U,*......
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Vienas iš daugelio posterių, kuriais nešini Japonijos 
žmones susitiko Pasaulines Darbo Unijų Federacijos at
stovus. Po World Federation of Trade Unions emblema 
šūkis sako: “skubėkite vienyti darbininkų ir farmerių 
frontus.“ Dvi figūros su nacių emblemomis atstovauja 
premjerą Yoshidą ir Japonijos stambųjį biznį.

AM0N1J0S NITRATAI, SUNAIKINĘ TEXAS 
CITY. SENIAI ŽINOMI KAIP PAVOJINGI

Su

kad 
gera

Texas City, Tex. — Mena
ma, kad nuo amonijos nit
rato chemikalo krovinių su
sprogo čia laivai Grand 
Camp if High Flyer, dėl to 
kilę ir mieste eksplozijos ir 
gaisrai, kurie sunaikino di
delę .dalį Texas City. ' Tie 
gaisrai - sprogimai užmušė 
kelis šimtus žmonių, kurie 
dar ne visi suskaityti, 
žeista 3,000 asmenų.

Jau seniai žinoma, 
amonijos nitratas yra
trąša dirvožemiui. Taipgi 
žinoma, jog tas chemikalas 
gali eksploduoti,

. Panašus sprogimas įvyko 
1921 m. Opau, Vokietijoj, ir 
užmušė 1,500 žmonių. Eks
plozija buvo tokia smarki, 
kad išrausė gilią, kelių my
lių pločio duobę žemėje. Po 
tos nelaimės, Vokietijos val
džia uždraudė amonijos nit
ratą trąšai vartoti.

Jungt. Valstijos neturi to
kio įstatymo apsaugai nuo 
amonijos nitrato sprogimų, 
nors mokslininkai žino, kad 
tas chemikalas gali eksplo
duoti nuo smarkaus sutren
kimo ar nuo šiaip karščio 
be ugnies.

Dar nebaigta gesinti gai
srai Texas City, ir įsakyta 
visiems gyventojams išsi
kraustyti. Nuo nitratų

sprogimo užplūdo miestą 
nuodingos nitrogeno (azo
to) dvideginio dujos. Spro
go didelis chloro duju ba
kas, paskleisdamas gelsvai- 
žalias, troškinančias dujas. 
Tai yra viena karinių dujų 
rūšis.

Gaisrai gesinami daugiau
siai foamito chemikalu, o ne 
vandeniu.

. Nitrogenas, sudėtinė a- 
monijos dalis, yra .pamatinė 
medžiaga beveik visiem 
smarkiesiems kari niams 
sprogimams (apart atomi
nės bombos). Tai nitrogeno 
atomų paliuosavimas sutei
kia ^proginiams smarkumą.

Kariniai sprogimai yra 
sudaromi, sujungiant nitri- 
nę rūkštį su tokiais chemi
kalais, kaip toluene, gliceri
nas, fenolis, gyvsidabris, 
krakmolas ir celiuliozė (pa
prastai gaunama'iš medvil
nės).

Bet jeigu vartojama tin
kamos priemonės, tai gali
ma net amonijos nitratą 
apsaugot nuo sprogimo. Te
xas City nebuvo tokių ap
saugų. CIO Marininkų Uni
jos vadovybė taipgi kaltina 
laivų savjninkus, kad jie 
neįvedė apsaugos priemo
nių, nors unija ne kartą 
reikalavo.

Kompanija Atsisako Bent $6 Pridėti
Washington. — Jeigu Te

lefonų kompanija išanksto 
sutiktų pakelti telefonistėm 
algą 6 doleriais per savaitę, 
tai galima būtų atšaukti jų 
streiką ir derėtis dėl dides
nių algos priedų, sakė John 
Crull, pirmininkas Telefo
nistu Sąjungos derybų ko
miteto. Telefonistai pradi
niai reikalavo $12 savaitinio 
priedo, pilno unijos pripa
žinimo, atostogų pagerini-

mo ir t.t.
Telefonų kompanija neina 

į kalbas net dėl $6 priedo. 
Prez. Trumanas yra pave
dęs darbo sekretoriui 
Schwellenbachui taikyti li
niją su kompanija.

Chinijos Chiang Kai-sheko 
valdžia liekasi diktatoriška, 
nežiūrint padarytų paviršu
tinių atmainų.

'ūksiančiųŠimtai
Darbininkų Streikuos 
Prieš Hartley Bilių

Protesto Streikai Įvyks Detroite, 
lowoj, New Yorke ir Kitur

Detroit, Mich. — Visi CIO 
unijistai apleis automobilių 
fabrikus ketvirtadieni 2 vai. 
popiet, protestuodami prieš 
Hartlev’o bilių,' parmojusį 
sunaikint darbo unijas. 
400,000 tu darbininku mar- 
suos į didžią protesto de
monstracija Cadillac aikštė
je. Ten kalbės žymieji unijų 
vadai ir darbininkiški poli
tikai.

Kitos CIO unijos taipgi

General Motors Siūlo 15c 
Priedą; CIO Plienininkai 
Reikalauja 23c Priedo

Detroit, Mich. — General 
Motors automobilių korpo-

tariasi mesti darbą ketvir
tadienį popiet ir traukti į 
protest, demonstraciją prieš 
tą verguvės bilių. Prieš jį 
subruzdo ir Darbo Federa
cijos unijistai.

Streikai - Demonstracijos 
lowoj, New Yorke, Balti

more j ir Kitur
Darbo Federacija ir CIO 

šį pirmadienį šaukia visuo
tina vienos dienos streiką V €
lowoje prieš pavojinguosius 
bilius, įneštus tos valstijos 
seimeliui ir šalies kongre
sui. Dos Mųines ii’ kituose 
Towos miestuose įvyks 
daugmeniški protesto mi
tingai.

Baltimorėje 6,000 Bethle-
racija siūlė CIO unijai su-1 hem Shipbuilding kompani- 

' jos darbininkų pertrauks 
darbą dviem valandom ir 
demonstruos prieš Hart
ley’o bilių.

Vis daugiau unijistų iš 
įvairių miestų siunčia ragi
nimus Darbo Federacijos įr 
CIO centrams Washingtone 
paskelbti visuotiną 24 va
landų streiką prieš pragaiš
tingus Hartley’o ir senato
rių Ball’o-Tafto bilius.

Madison Square parke 
New Yorke šį antradienį į- 
vyks didžiulis protesto mi
tingas prieš tuos bilius. 
Darbininkai raginami ap
leist darba viena kita valan
da anksčiau ir maršuoti j 
demonstraciją, kuri prasi
dės 5 vai. vakare.

Įvairūs Darbo Federaci
jos ir CIO unijų vadai ragi
na darbininkus subrusti 
prieš Hartley-Tafto bilius, 
kaip mirtinus unijoms pavo4 
jus. Jie įspėja, kad tie bi- 
liai yra didelis žingsnis į fa
šizmą.

tartį, pagal kurią būtų pa
kelta jos darbininkams alga 
po 15 centų valandai. Unija 
reikalavo daugiau.

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Unija 
derybose su Jones and Lau
ghlin Plieno kompanija dėl 
naujos sutarties reikalauja 
pakelti darbininkams algą 
po 23 centus valandai. Uni-' 
ją sako, bent tiek pabrango 
gyvenimo reikmenys nuo 
senosios sutarties pasirašy
mo.

i Vis Daugiau Protestų 
Prieš Trumano Plana

Washington. — Republi- 
konasi senatorius Albertas 
Hawkes pranešė senatui, 
kad vis daugiau žmonių išti
soje šalyje pasisako prieš 
prez. Trumano siūlomą 
$400,000,000 (karinę) para
mą Graikijos ir Turkijos 
valdovams. Hawkes sakė* 
jog jis kasdien gauna daug 
laiškų ir telegramų su pro
testais dėl to; kad preziden
tas apeina Jungt. Tautas. 
Tokia savo pastaba Hawkes 
pertraukė kito republikono 
senatoriaus Brewsterio kal
bą, agitavusią užgirt Tru
mano planą.

Rytinių Katalikų Kardinolas 
Siunčiamas Amerikon

Roma. — Popiežius siun
čia į Jungtines Valstijas 
kardinola Tisseraną, sekre
torių vadinamos rytinės ka
talikų bažnyčios. Rytiniai 
katalikai laikosi tokių apei
gų, kaip rusų-graikų pra
voslavai. Esminis skirtumas 
tarp rytinių katalikų ir 
pravosl. yra tik tame, kad 
pravoslavai nepripažįsta po
piežiaus vyriausia bažnyčios 
galva. *

yjaįiH
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CIO Elektrininkai 
Išgavo 15 Centų 
Priedą Valandai

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Elektrininkų Unija panau
jino sutarti su Westing
house kompanija, bendrai 
išgaudama 15 centų algos 
pakėlimą per valandą 75- 
iems tūkstančiams tos kom
panijos darbininkų. Kiek 
pirmiau unija padarė sutar
tį su General Motors elek
triniu skyrium, laimėdama

Westinghouse darbinin
kams tuoj pridedama 11 ir 
pusė cento valandai. O dar 
3 c. ir pusė susidarys kaip 
apmokėjimas už 6 šventa^ 
dienius ir kiti pagerinimai.

Jeruzalė. — žydai kovū- 
nai paskelbė, kad jie nepri

- Bedarbiai de- '*a ane,tJ vaWžios-Roma.
monstrantai apkūlė Italijos 
užsienio reikalų ministrą 
grafą Carlo Sforzą.

Kartojasi šaudymai Jeru 
žale j e.
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Misteriški Gandai
Dienraštis “Daily Worker” ragina vyriausybę tuojau 

nuodugniai ištirti Texas City nelaimę. Patarimas labai 
vietoje.

Amerika pilna gandų apie šią baisią nelaimę. Nete
kęs, matyt, lygsvaros, Texas valstijos senatorius O’Daniel 
ir čia kaltininkų ieško komunistuose. Gatvėse žmonės 
šneka, kad tame miestelyje buvus gaminama atominė 
bomba. National Maritime Unija kaltina laivų savinin
kus.

“Daily Worker” pastato tokius klausimus: “Ką vežė 
tasai francūzų laivas, kuris uoste tyuvo ir kuriame įvyko 
eksplozija?” “Kodėl uosto viršytos atsisako paskelbti lai
vo krovinį?”

Aišku, kad tiktai greitas ištyrimas gali atidengti ne
laimės priežastį. Gandai nieko neišsprendžia. Gandai žmo
nes nervuoja ir kelia nerimą.

New Yorko miesto majoras O’Dwyer jau atkreipė 
dėmesį. Jis sako, kad New Yorko miestas būsiąs apsau
gotas nuo panašios nelaimės. Jis patvarkė, kad bile lai
vo, gabenančio sprogstančią medžiagą, savininkas arba 
kapitonas turi pranešti miesto valdžiai apie tai ir laivas 
turi sustoti už 1,000 pėdų nuo krašto. Toks laivas bus 
nusiųstas saugion vieton už miesto, ten toji medžiaga bus 
iškrauta ir paskui nugabenta ten, kur reikia.

Patvarkymas geras, bet jis taipgi parodo, kad iki šiol 
taip nebuvo daroma. Vadinasi, per visą laiką New Yor
ko uostas ir miestas buvo tokiam pat pavojuje, kaip 
Texas City. Tai baisus apsileidimas ir nepaisymas žmo
nių gyvybės.

Antra, ar New Yorkas yra pilnai apsaugotas iš kitos 
pusės, tai yra, ar čionai fabrikai, kurie gamina ar nau
doja pavojingas, sprogstančias medžiagas, yra izoliuo
ti? Labai abejotina. Ponas majoras tuojau turėtų at
kreipti dėmesį ir į šią saugumo problemą. Per vėlu apsi
žiūrėti tada, kada nelaimė jau ištiko.

Vergovės Bilius Praėjo
Kongreso Atstovų Butas didele balsų dauguma pri

ėmė priešdarbininkišką bilių. Už bilių paduota 308 bal
sai, o prieš 107.

Šį bilių organizuoti darbininkai teisingai vadina ver
govės bilium. Vienu pasimojimu nušluojama viskas, ką 
darbininkai buvo laimėję Naujosios Dalybos gadynėje.

Tiesa, šis bilius dar nėra įstatymas, bet pavojus be 
galo didelis. Kiekvienas bilius, priimtas Atstovų Bute, 
turi būti priimtas ir Senate ir dar pasirašytas prezi
dento.

Senate kepamas kitas bilius prieš organizuotus dar
bininkus. Tiesa, tasai bilius šiek tiek švelnesnis, bet 
taip pat labai pavojingas. Jo inspiratorium yra j’epub- 

• likonų šulas sen. Taft. Kai Senatas priims savo balių, tai 
abiejų būtų atstovų įgaliotiniai turės susieiti ir bandyti 
sudaryti iš abiejų bilių vieną bendrą bilių.

Abiejuose būtuose susidarė reakcinių republikonų 
ir pietinių valstijų demokratų bendras frontas. Jie su
daro daugumą. Jie tokiam įtūžime prieš organizuotus 
darbininkus,, jog nesidrovės jokių pastangų, kad atimti 
iš darbininkų visas demokratines teises.

I

Mūsų Jaunimas
Džiugu, jog mūsų pažangusis jaunimas pradeda 

smarkiau bruzdėti. Ypatingai malonu matyti mūsų ve
teranus. Jų randame kiekvienoje kolonijoje. Tarnyba ar
mijoje ir kare politiniai juos sustiprino ir padrąsino.

Mūsų veteranai sugrįžta į chorus. Kai choruose yra 
daugiau jaunų vyrų, natūralu, kad jaunos merginos taip 
pat pastoviau juose laikosi.

Mūsų jaunimas labai puikiai pasirodė pernai dainos 
ir muzikos festivalyj Chicagoje. O ateinantį rudenį bus 
suruoštas panašus rytinių valstijų festivalis Brooklyne.

Neseniai įvyko pasekminga mūsų jaunimo konferen
cija Bostone. Labai aktyviai jaunieji žmonės dalyvavo 

' Demokratinių Lietuvių Suvažiavime. Lietuvių Moterų 
Suvažiavime matėme gražų kiekį čia gimusių ir augusių 
merginų ir moterų. Visa eilė jų veikliai dalyvavo ir Lie
tuvių Literatūros Draugijos suvažiavime.

’ - Kiek sunkiau mūsų jaunimui einasi sporto srityje. 
O sportas turėtų būti plačiausia jaunimo veiklos dirva. 
Gal tas nors dalinai pareina iš senosios kartos prasto at- 
sinešimo. Turime prisipažinti, kad mes nepajėgėme tin
kamai įvertinti sporto vaidmenį jaunimo gyvenime. Ne
tenka nė kalbėti, jog nuo šito mūsų atslnešimo smarkiai 
nukenčia visas mūsų darbas laimėti lietuvišką jaunimą 
demokratijai ir pažangai. Kaip tik iškyla reikalas pa
remti kokią nors sporto veiklą, mūsų organizacijos atsi
neša labai šaltai.

Štai jau keletas mėnesių Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo jaunimas ruošiasi prie visos šalies bowling tur
namento.. Turnamentas įvyks Detroite gegužės 2-4 die
nomis. Laiko turime visai mažai. Turime prisipažinti, kad

KAS K > RAŠO IR SAKO
KAM TAIP MULKINTI 
SAVO NARIUS?

Tėvynėje rašoma, jog 
1946 m. SLA “turėjo $2,- 
177,245.65 pripažinto turto. 
O yra dar vienas-kitas SLA 
gyvas narys, kuris atsime
na, kada SLA savo ižde ne
turėjo nė vieno cento.”

Gerai, jeigu SLA turi tiek 
“pripažinto. turto.” Bet 
kiekvienas tos organizaci
jos narys paklaus štai ko: 
Jeigu mes toki bagoti, tai 
kam pild. taryba kelia mo
kestis? Kodėl ji verčia mus 
mokėti du syk tiek mokes
čių, kiek mokėjome pir
miau?

Tai ypačiai paliečia tuos 
narius, kurie “atsiiiiena, ka
da SLĄ savo ižde' neturėjo 
nė vieno cento”, —- seniau
sius narius.

Antra: kodėl Tėvynė, 
skelbdama SLA turtą, sykiu 
nepaskelbia, kiek dabar 
SLA turi narių? Kiekvie
nam juk aišku, kad SLA 
pateikė valstijoms metinius 
raportus, kuriuose buvo na
rių skaičius surašytas. Ko
dėl jo nepaskelbti visų narių 
žiniai?

LDS tai padarė!
Beje, prieš keletą savai-

čių p. Bajoras rašė, būk 
SLA turįs 16,000 narių, o 
pastarajame Tėvynės nume
ry j jis rašo, jog SLA turįs 
“per 14,000 narių.”

Kada jis rašė teisybę?

ROOSE VELTO PAŽIŪRA 
Į SLAVUS

Dienraštis Vilnis rašo:
“Leo Kšyckis, Amerikos 

Slavų Kongreso pirminin
kas, primena, kad velionis 
prezidentas Roosevelt buvo 
didelis slavų draugas ir gi
liai pasitikėjo 'slavais.

“L. Kšyckis primena šiuos 
Roosevelto žodžius iš svei
kinimo, kurį velionis prezi
dentas pasiuntę Pirmam 
Amerikos Slavų kongresui 
Detroite, įvykusiam liepos 
18 d. 1942 metų r “Jums, ku
rie padėjot subųdavoti šias 
Jungtines Valstijas, dirbant 
dirbtuvėse ir lavinose, jums, 
kurie tiek daug įnešėte lo- 
bynan tautines kultūros, 
jums man nereikia kalbėti 
apie Amerikos reikšmę ir 
apie jos geroves.

“Jums, kurie pasiuntėt 
savo sūnus į kovos frontą 
ir kurie kalate namie kovos 
ginklus pergalei atsiekti,

jums man nereikia primin
ti, kad plėstumete savo 
veiklą ir dar stipriau tikė
tumėte į pergalę.”

“Savo sveikinimą Roose- 
veltas baigė šiais žodžiais:
“Amerika didžiuojasi sa
vais slavų kilmės piliečiais.”

“Antrame pasaulin, ka
re, jo titaniškuose mūšiuo
se, žuvo 18 milionų slavų — 
rusų, ukrainų, lenkų, jugo
slavų, čekų, bulgarų.

“Kas daugiau pasiaukojo 
fašistinės • ašies sudaužy
mui?

“Trumūno politika slavų 
atžvilgiu visai kitokia negu 
buvo Roosevelto politika. 
Slavų valstybės “nekošer”, 
nes jos neina Graikijos, 
Turkijos ar čiang Kai-še- 
ko keliais.”

Ar Galėsime Išauginti 
LDS iki 10,000 Narių?

Per pirmus tris LDS va
jaus mėnesius įrašyta 114 
naujų narių. Obalsis yra, 
kad iki sekamo LDS Seimo 
reikia įrašyti 2,000. Ar mū
sų fraternalė organizacija 
galės tą skaičių pasiekti? 
Man išrodo, kad galės. Tik
tai reikia mūsų draugams 
daugiau pasidarbuoti.

Vajus veik visada prasi
deda lėtai. Bet jeigu mes 
manome gauti 2,000 narių 
Susivienijimui, tai reikia 
smarkiai dirbti nuo pat va
jaus pradžios. Iki šiol labai 
didelė didžiuma mūsų kuo
pų net nepradėjo savo dar
bo. Daugiausiai išsijudinu
sios kuopos vajuje, tai yra 
čia gimusių arba jaunimo 
kuopų. Kodėl “suagusieji”

Ikselis Tiesą Sako
Patyręs Ikselio nuomonę 

apie Lietuvą, jo kolega jam 
taip “užvažiavo”: ’

— Tai tu Stalino bernas. 
Na, Iksai, prisipažink, kaip 
seniai jau tu Staliną garbi
ni ir Laisvę skaitai? Tai ra- 
zumas! Tiek gyvenai ir dar 
nematai to, kurs Lietuvą 
pražudė.........

Iksęlis tik atsiduso. Na, 
jeigu jau taip, tai good-bye 
Lietuvėle! Jau tavęs turbūt 
nėra. Ir čia, žinoma, ne na
cių ir lietuviškų pr®-nacių 
darbas, bet paties Stalino. 
Juk Keleivio, Dirvos ir pa
našių pastogių smalaviriai 
mus taip informuoja. Už tai 
ir mano kolega tokių gud
rybių pilnas.

Dar vieni metai neųrabė- 
go, ir Ikselis turėjo laimės 
vėl nuo savo kolegos išgir
sti. Išgirsti tai, ko niekad 
nesitikėjo.

— Gavau 2 laiškus iš Lie
tuvos. Mano seserys ir gi
minės gyvi ir sveiki. Oh, 
kaip aš šiandien linksma! 
Jeigu tik bus galima, tai 
važiuosime Lietuvon. Ką sa
kai, Ikseli?...

Tai kaip pro-naciai jausis, 
kuomet Lietuva iš “numiru
sių” prisikels? Kuomet nuo 
savo giminių, kurie buvo 
“nušauti”, “pakarti” ir “pa
pjauti”, gausime žinių, kad 
jie yra gyvi ir sveiki? Juk 
tuojaus visi žinos, kad tie 
smalaviriai meluoja, kad 
kurie žuvo, tai buvo nacių 
darbas. *

Greitai pasaulis iš tų ge
nerolų be armijos juoksis.

Iš vienos “labai garbin
gos” špygininkų pastogės 
labai gudrus ponas, pacita-

vęs Laisvėje tilpusias eilu
tes, kur buvo pasakyta, kad 
Lietuvos liaudis likosi savo 
krašto šeimininkais, kad ša
lies turtai — laukai, miškai, 
tiltai, dirbtuvės, — tapo 
liaudies nuosąvybe, sau į- 
prastu tonu, šitaip, 
atsiprašant, autorių 
“kritikuoja”: Aišku, komu
nistų eilėkalis čia kalba apie 
Stalino “rojų”. Jis sako, 
kad “ten darbo liaudis jau 
viską turi.” Jis užmiršo vie
na mažmožį. Per kelis pas
taruosius metus “Bimbos 
parapijonai” landė po lietu
vių butus rinkdami pinigus 
ir visokius skudurus. Tie 
skudurai buvo siunčiami 
“viską įvirintiems” Stalino 
“rojaus” Adomams. Ir bū
dinga. už gauta skudurėlį 
tie Adomai rašydavo ilgiau
sias padėkas ir paklonus 
“mieliems draugams” Ame
rikoje...

Taip iš nelaimingų žmo
nių gali tyčiotis tik sąžinės 
netekęs žmogus. Ir “ponas” 
Strazdas užmiršo net dau
giau, kaip vieną “mažmožį”. 
Jis užmiršo žiauraus karo 
audras, ir nacių siutimą. Jis, 
užmiršo, kad naciai viską 
grobė - plėšė, viską sugrio
vė. Jis užmigo, kad po siau
tėjimo nacių, kuriems tokie, 
paukščiai, kaip Strazdas, 
šaukė: “Thręę cheers for 
Hitler”, ta pagalba buvo 
reikalinga. Ir ponui Straz-: 
dui tokie nelaimingi, api
plėšti žmonės, tik Stalinot 
rojaus Adomai, kurie už 
gautą skudurėlį rašydavo 
ilgiausias padėkas ir pakto-i 
nūs.

Ak, ar tai šitaip, “ponas” 
Strazdai? Tai dar vieną

Apsileidimas, suktybės ir nesugebėjimas kompanijos 
ir valstijos viršininkų buvo priežastimi Centralia ka
syklų nelaimės, pareiškė inspektorius Driscoll A. Scan
lan (dešinėje). Dalis kaltės priklauso ir “laikraščiams, 
radijušams, tokiems Drew Pearson’ams ir Walter Win- 
chell’iams,” sakė jis.

nepasirodo? Ar jiems nebe
rūpi LDS auginimas? Ar 
jau dirva jų kolonijose dėl 
LDS išsibaigė?

Man kai kada tenka pava
žinėti po kolonijas, arba su
eiti su draugais iš įvairių 
kolonijų. Stebėtinas jų skai
čius dar nepriguli prie LDS. 
Daug jų sako, kad negalima 
ir kitų prirašyti.

Štai pavyzdžiai, 
gimusieji veikia 
niam vajuje: Los 
mieste neseniai susiorgani
zavo LDS čiagimių kuo
pa. Nemažai pasidarbavo 
jos suorganizavime į Los 
Angeles atvykę apsigyventi 
buvę čikagiečiai, Al Casper 
su žmona ir V. BogdaLsu 
žmona. Vietos lietuviai jiem 
pritarė ir pagelbėjo. Per 3 
mėnesius jie jau įrašė 21 
naują narį! Sako, būtų dau
giau įrašę, bet pritrūko ap
likacijų. Jų vajininkas yra 
ex-kareivis Al Petravičius.

Bridgeport, Conn., yra ’ 
geras LDS patriotas, drg. 
J. J. Mockaitis. Ten yra ir 
LDS Jaunimo Kliubas, ku
rio drg. Mockaitis skaitosi 
“tėvu.” Jis moka veikti su 
čia gimusiais, jiems visame 
kame pagelbsti, o jie jam. 
Iki šiol vajuje jis yra įra
šęs 119 naujų narių. Tas pa
rodo, kad galima gauti nau
jų'narių.

Bet kur kitos kolonijos? 
Brooklyne šiemet tiktai 
LDS 200 kuopa yra gavus 
šešis naujus narius, o LDS 
1-ma kuopa tiktai vieną. 
Dar yra labai daug nenarių, 
kuriuos galima įrašyti šioje 
mūsų kolonijoje. Reikia pa
sidarbuoti. j
• Čikagoje, didžiausioje A- 
merikos lietuvių kolonijoj, 
dar iki šiol užregistruoti 
tiktai penki nauji nariai. 
Sakoma, kad jaunimo kuo- 

irgi subruzdo ir 
narių. Drg.

kaip čia 
dabarti- 
Angeles

mes nedavėme nei .moralinės, nei medžiaginės turnamen- 
tui reikalingos paramos. O galėjome ir turėjome duo
ti. Jaunimas prašė ir ragino ateiti jiems talkon, bet 
mes nematėme reikalo, visus kitus darbus skaitėme svar
besniais. Ateityje turime pasitaisyti.

LDS Jaunimo sekr. John Ormano pranešimu, bowl
ing turnamente dalyvaus arti dviejų šimtų jaunų žmonių. 
Tai bus didžiulis sąskridis. O su geresne kooperacija iš 
senosios kartos pusės, jis galėjo būti dviem-trim sykiais 
didesnis.

Šis turnamentas kaštuos nemažai pinigų. Tie jauni 
vyrai ir moterys nėra milijonierių sūnūs ir dukros. Jie 
yra mūsų vaikai ir draugai. Dar ir dabar ne per vėlu 
nors fnansiškai prisidėti prie šio turnamento. Iš Brook- 
lyno ir kitur pasiekti Detroitą ilga kelionė. Padėkime jau
nimui padengti, kelionės kaštus! ? .,•

“mažmožį” ponas užmiršai. 
Kaip seniai pone rėkalojai, 
kad “Bimbos parapijonai” 
lando po lietuvių butus, ren
ka pinigus ir rųbus ir ati
duoda “Stalino masko
liams”? Lietuva, girdi, tų 
.siuntinių nematys. O dabar 
jau priverstas kitą “dainą 
dainuoti.” Be abejo, čia tik 
“sliedo mėtymas”. Faktas 
yra, kad ponui Strazdui 
baisiai pikta, kad tie Lietu
vos “Adomai” savo prakai
tu sukurtą bei atstatytą 
turtą ima patys valdyti. 
Strazdui viskas būtų O. K., 
jei . “Adomams” parazitai 
vėl kraują siurbtų.

Vieną gražų vakarą, Ike- 
liui radiją besukinėjant, pa
sigirsta labai mandras 
Brooklyno “cukerkų direk
toriaus”, kurs jau net 15 
metų procevoja, balsas. Ji
sai pranešė pasauliui, labai 
“svarbią žinią”: Jis kaca- 
pams nekalbąs! Keista, toks 
gudrus “direktorius” tik po 
15 ihetų atsiminė “kacapus” 
įspėti, kad jie jo neklausy
tų. O jie galėjo klausytis/ 
nes ko gero, jie galėjo ma
nyti, kad kokis jų giminin
gas tautietis — hielorusas,. 
arba net koks garbingas 
“kacapas” lietuviškai taip 
sklandžiai spyčius tašo. Pa
siklausyki!, gerbiamieji, o į- 
sitikinsit, kad Ikselis ščyrą 
pravdą sako...

Iksas Igrikas.

Kiekvienos mylios pože
minių gelžkelių (subway) 
statyba atsieinanti nuo 8 iki 
10 milionų dolerių.

Philadelphia, Pa
Norėtųsi tarti žodis, kitas 

apie judamus paveikslus iš Lie
tuvos, kurie buvo rodomi 12 d. 
balandžio, 1218 Wallace St. Ma
no supratimu, rodymas pavyko 
gerai, žmonių tiek prisirinko, 
kad daugiau jau nė nebuvo ga
lima sutalpinti. Ir taip publika 
buvo susispaudusi, kad nebuvo 
galipia nei praeiti. Kurie vėliau 
atėjo, tai negavo sėdynių—sto
vėjo pasieniais, o prie durų bu
vo didelis užsikimšimas. *

Oras pasitaikė šiltas lauko 
pusėj, o viduryj dar daugiau, 
ibet žmonės turėjo * kantrybės, 
nes norėjo pamatyti paveikslus 
iš tarybinės Lietuvos, žmonės 
labai ramiai užsilaikė.

Judžiai patiko, kalba buvo-aiš
kiai girdima. Buvo ne vien vieti
nių žmonių, bet atvykusių iš 
Readingo—Romikaičiai, Petras 
Valinčius su žmona iš Egg Har
bor, N. J., Ramanauskai — iš 
Almont, Pa., seniau gyvenę 
Phila., Šatai iš Dubling ir dau
giau svečių'.

Pabaigus rodyti judžius, tai 
susirinkę draugai ir draugės tu
rėjo smagų pasimatymą, . nes 
jau senai tiek svieto buvo susi
rinkę. O kas norėjo, tai galėjo 
pasišokti. Prie Lietuvos judžių 
buvo ir kitų pridėta. Girdėjau, 
kad patiko žmonėms “Kuprotas 
Oželis,” kuris vaizduoja įvykius 
Lietuvoj./ •

Dabar jau lauksime piknikų. 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
6-tas Apskritys rengia pikniką 
sekmadienį, 4 d. gegužės, Cres
cent Picnic Grounds, 56 Cornell 
Ave., Gloucester Heights, N. J.

P. Walanf.

pos jau 
įrašo naujų 
Žebraitis yra gavęs šešis. 
North Saidės Jaunimo kliu- 
bas žada greitai atsiųsti 
centran apie tuziną naujų t 
narių aplikacijų. Cicero 
Jaunimo kuopa irgi rengia
si “subytinti” Los Angeles. 
Bet iš senesnių narių mato
me tiktai draugo Montvilo 
penkis narius. Kur kiti vei
kėjai?

Clevelande seniaus turė
davome nemažai * draugų, 
kurie darbavosi, dėl LDS. 
Dabar matome veik išimti- 
nai jaunimą darbuojantis. 
Jaunimo kuopa jau įrašė 
devynis naujus narius.

Benton, Illinois, LDS 61 
kuopa nebuvo gavus naujų 4 
narių per ilgą laiką, bet per 
šį vajų jau gavo 8-nis nau
jus narius.- Tai pasirodo, 
kad galima. Bob Žukauskas, 
Newarko, N. J.. LDS narys 
pasidarbavo biskį ir jau 
centran prisiųsta penkių 
naujų narių aplikacijos, 

i Bet kur kitos kolonijos? 
■Iki šiol dar tiktai dvi kuo
pos išpildė savo kvotas. 
Kvotos dėl pasiekimo 10,- 
000 narių sudarytos sulyg J* 
numatomos galimybės gauti 
naujų narių. Mažos koloni
jos turi mažas kvotas. 17 
kuopų (visos “suaugusių”) 
turi labai mažas kvotas — 
rodosi jau galėjo išpildyti. 
Jos turi tik po du naujus 
narius gauti, bet dar jos nei < ,Jį 
vieno negavo! Vienuolika 
kuopų turi gauti po tris na
rius, bet dar ir šios nepasi
rodė vajuj! Laikas pradėti. 
Laikas darbuotis.

. J. Onnanas.

Barškuolė gyvatė (rattle
snake) dvesia nuo kitos bar
škuolės įgylimo. f

------------  2-ras puslapis 
Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦ 
Pirmadienis, Baland. 21, 1947
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Svarbus Vitaminai Paniekintame” Maiste I
Ir Geresnis Mitybos Suderinimas

ttoh.

Daugelis šeimininkių turtiniai atsilikusių šalių, sako i veikianti prieš, niaciną, — 
nusistatymą numesti viršų-[žmonių mitybos tyrinėtojai. į tai yra, vitaminą, kurio sto
rinius daržovių lapus kaipo 
neturinčius vertės maistui, 
nežinodamos, kad su tais la
pais jos numeta turtin
giausius gamtos vitaminų 
ir mineralų šaltinius. Dar
žovių krautuvėse pardavė
jai patys dažnai nulaužo 
burokų, morkų ir kitų auga
lų lapuotas viršūnes, arba 
gilesnės žalios spalvos la
pus nuo kopūstų bei Saločių 
numeta į bačką, manydami 
tuomi “pasitarnausiant” sa
vo kostumeriams ■«— pagal 
jų pageidavimą. Taip būna 
numetami svarbūs vitami
nai. Nes lapuotose daržovė
se, kaip kopūstai, Saločiai, 
špinakai, žalieji pj pirai savo 
spalvos žalume, viršuti
niuose lapų kloduose turi 
gausiai karoteno, kuris ga
mina vitaminą A.

Taip pat vaiskenės spal
vos rausvumas bei geltonu
mas morkose, pomidoruose 
(tomeitėse), abrikosuose ir
gi panašiai rodo, kad ten 
randasi daug vitamininio 
karoteno.

Citrinų bei “grapefruitų” 
žievės ir po jomis viduje e- 
santi minkštoji balta me
džiaga turi naujai tyriamą- 
ji “vitaminą P”, kuris ap
saugoja kraujaindžius nuo 
sukietėjimo, panašiai, kaip 
ir vitaminas C.

Bet tais visais gamtos tei
kiamais žmogui gerumais 
retai kas naudojasi, many
dami, kad lapai ir lupynos 
neturi jokios maistui ver
tės.

Žinoma, tai dar nereiškia, 
kad visi žmonės turėtų val
gyti lapus, žieves bei lupy
nas be jokios atodairos. 
Daugelyje daržovių randasi 
taip vadinamoji okzališka 
rūgštis (oxalic acid), ken- ne, nurodo, kad tpks grai- 
kianti maisto virškinimui kiškas valgis turėjo 
viduriuose ir daranti kito
kius nesmagumus. Kai ku
rie žmonės yra alergiški to
kių dalykų valgymui. To
dėl kiekvienas asmuo priva
lo pasirinkti tik sau tinka
mą maistą su vitaminais bei 
mineralais, kurie geriausiai 
jam atatiktų. Nes sakoma, 
kas “vienam asmeniui mais
tas, kitam gali būti nuo
das.”

Svarbiausia taisyklė, tai 
naudoti gamtinį maistą kiek 
galint tokiu, koks jis yra,— 
nesugadinant, ir neatimant 
jo svarbiausių ypatybių. Vi
suomet, žinoma, reikia žiū
rėti, kad valgomieji daiktai 
būtų švarūs ir nesugedę.

Ne kiekvienam gal būt 
reikia reguliariai valgyti 
sėlenas arba kitų rupių ja
vinių dalių patiekalus, bet 
visiems būtų naudinga bent 
tam tikrais protarpiais nau
doti ir šios . rūšies maistą, 
kadangi jame randasi vita
minas E, taipgi tam tikri 
kiekiai fosforo bei kitokie 
kūnui reikalingi vitaminai 
ir mineralai.

Kas liečjC mėsiškus val
giui, tai kepenys bei kitų 
Raukinių organų mėsa turi 
daugiau maistingumo negu 
raumeninės dalys, ypač vi
taminų atžvilgiu.

Miestų gyventojai nuolat 
maitinasi blogai balansuotu 
maistu, gaudaVni mažiau 
būtinai reikalingų sveikatai 
ir energijai medžiagų, negu 
kad gauna paprastieji kai
miečiai daugelyje industri-

Mokslininkai tiesiog ste
bisi suradę Himalayuose, 
šiaurinėj Indijoj, kultūYiniai 
atsilikusią Hansa ’ tautelę, 
kur žmonių mityba esanti 
beveik tobulai balansuota. 
Sako, jų sveikata, amžiaus 
ilgumas, gaivumas ir links
ma nuotaika esanti tiesiog 
stebėtina. Jie minta gerai 
balansuotu ir mišriu mais
tu, susidedančiu iš ožkienos, 
avienos bei kitokios mėsos; 
taipgi vištienos, kiaušinių ir 
žuvies, — kiek jos pajėgia
ma ten gauti. Daugiausia 
jie valgą šviežių ypač labai 
žalių lapuotų daržovių, švie
žius vaisius ir riešutus, ab
rikosus, šilkmedžio uogas, 
pilno grūdo ryžius ir kiek 
kviečių; gausiai geria pieno 
(daugiausia 'tai ožkų pie
nas) ir pieninius produk
tus.

Manoma, jog panašiai mi
to ir graikai Homerio gady
nėje.

Washingtorie neseniai Ag
rikultūros Departmento se
kretorius Clinton Anderson 
patiekė, anot jo, “graikiškus 
pietus”, kurių sudėtis buvo 
tokia: viena riekė juodos 
duonos, gabalas kantalupo, 
kiekis išnokusių alyvų, ridi
kai, pienių lapai, arbūzo 
košė, okra (tam tikras 
maistinis šiltų kraštų auga
las, i 
bai), citrinos ir vy
nuogės. Tai buvo pietūs be
veik bexproteinų, riebalų ir 
krakmolų, be /cukrinių me
džiagų, bet gausesni vitamL 
nais ir mineralais, negu pa
prasti amerikiečių užkan
džiai, gaunami ant greitųjų 
mažesnėse valgyklose.

Mitybos žinovė Catharyn 
Elwood, esanti Washingto-

tinkamas ypač sriu- gyventa, vietove ant žemes
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“3į 
kartus daugiau vitamino A, 
20 kartų daugiau vitamino 
C, 2į kartų daugiau kalkių 
ir pusantro karto daugiau 
geležies, foliškos (lapinės) 
rūgšties — B rūšies vitami
no, — vario, manganeso, po
tassium, sodium ir magne
sium” daugiau, negu vidu
tiniai gaunama amerikoniš
kuose valgiuose, gyvenant 
Amerikos miestuose.

Prof. Charle Glen King iš 
Columbia Universiteto, mi
tybos direktorius New Yor- 
ko Nutrition Foundation į- 
staigoje, pateikia šias tris 
pamatines taisykles maisto 
paruošimui:
. 1) Virk trumpiausiai kiek 

galint.
2) Naudok mažiausiai 

vandens, kaip tik galima, ir 
nuo virimo liekamąjį van
denį vartok maiste. *

3) Gamink valgį dides
niais šmotais kaip tik gali
ma. Pavyzdžiui, virk čielą 
morką* pupas čielose ankš
tyse, — nesup j austant. Ly
giai taip taikia virti pomi
dorus ir bulves.

Supjaustymas Saločių, to- 
meičiiĮ bei kitų daržovių su
naikina jose esantį vitami
ną C.
. Frvi. D. W. Woolley iš 
Rockefellerio Instituto Me- 
dikalei Tirybai, nurodinėja, 
kad tūli maisto produktai 
turi savyje' “anti-vitami- 
nus”, kurie naikina kitus, 
tam tikrus vitaminus. Jis 
surado, kad kukurūzuose 
randasi tam tikra medžiaga, 

ka kūne būna tiesiogine 
priežastim pellagros.

Anot prof. Woolley, ne
virtos kiautvarlės (klemsai) 
ir tūlų rūšių žuvys, kaip kad 
karpis, turi ką,nors, kas' 
naikina vitaminą B-l. Žalio 
(nevirinto) kiaušinio balty
me randasi avidinas, kuris 
naikina trynio vitaminus; 
baltymas veikiąs prieš vita
miną vadinamą biotin, esan
tį kiaušinio trynyje.

Žmogaus viduriuose ran
dasi ištisos kolonijos bak
terijų, kurių tūlos gamina 
tam tikrus vitaminus ir jais 
aprūpina žmogaus kūną. 
Bet taip pat randasi ir kito
kios bakterijos, veikiančios i 
priešingai — tuos vitami
nus nuo žmogaus organizmo 
atimdamos, arba tiesiog 
“pavogdamos.”

Taigi, mityba yra nema
žas mokslas savaimi. Todėl 
kiekvienam svarbu yra pla
čiau apsipažinti su mitybos 
dėsniais ir maisto pasirinki
mu bei sau reikalingos die
tos pritaikymu. Valgyti bi
le ką ir bile kaip, — kad tik 
pilvą prikimšus, — sveika
tos žmogui neteikia.

R. M. Si

ŠALČIAUSIA ŽEMĖJE
GYVENAMOJI VIETA

Šalčiausia žmonėmis, ap- 

esąs Vercho’yansk, Yakuts- 
ko provincijoj, Sibire, 
šaltis dažnai pasiekiąs 
Fahrenheito laipsnių 
miau zero.

Ten 
90 

že-

PASIEKIMAS ŽVAIGŽ
DŽIŲ RADIJO PRO- 
GRAMAIS

Imtų keturis metus ir ke
turis mėnesius laiko mūsų 
radijo programams pasiekti 
artimiausias žvaigždes.

VALSTIJA BE GYVAČIŲ
Delaware yra vienintelė 

šios šalies valstija, kurioje 
nesiranda nuodingųjų gy
vačių, vadinamųjų barškuo
lėmis. Šios rūšies gyvačių 
uodegų galuose randasi bar r 
škučiai, ir išgąsdintos arba 
suerzintos jos paprastai pa
barškina pirm kirtimo.

MUZIKALIŠKAS
MEDIS

Sudano krašte randasi 
medis, kuris, vėjui pučiant, 
išduoda žavėjančias f Įeito 
meliodijas. Tuos malonius, 
muzikališkus garsus padaro 
vabalų išėsti kiaurumai me
džio šakose.

ATOMAS COLIO 
DIDUME

Du šimtus ir penkiasde
šimt milijonų kartų reikėtų 
padidinti atomą, kad galė
tum matyt jį vieno 
didume.

colio

KAIP TOLI MATO 
VABALAI

Toliausia mato drugiai. 
Manoma, jog peteliškės galį 
matyti judesius nuo penkių 
iki šešių pėdų tolumo. Dau
guma vabzdžių sudėtinomis 
akipiis, kaip peteliškių, galį 
matyt spalvų judesius už 
keletos pėdų. Bet vabzdžiai 
su paprastomis akimis ma
to tik per vieno ar dviejų 
colių tolumą ir jų matymas 
esąs neaiškus, miglotas.

ta?
Plintąs Lytinis Palaidumas 
Tarp Merginų ir Moterų

“Tas žodis yra darbas, D-A-R-B-A-S, bet mūsų rūšies 
žmonėms to nereikia daryti/’

Kokia Žeme -“Toks Dangus, 
Kokia Tvarka — Toks Žmogus

visiems viešpataujantiems 
turčiam apeina. — Pinigai, 
pasipelnijimai, išnaudojimai 
ir grobiškumas jiems rūpi 
daugiau, negu visos jų skel
biamos “dorybės.”

Saulėje siaučia didelės 
elektroniškos audros, pasi
reiškė milžiniškos juodos 
dėmės. Tos audros pasieksią 
čiukurį šiais metais. Ant 
žemės visur neramumai, ne
santaika. Gal ir yra kiek 
tiesos tame posakyje, — 
“kaip danguj, < taip ir ant 
žemės.”

Iš esmės gyvybė yra ne
daloma—formos skirtingos, 
bet esencija viena ir ta pa
ti. Jei visi žmonės ta pilnai 
suprastų, išmintingiau ir 
broliškai sugyventi galėtų.

Įdomus naujasis. Čalio 
Čaplino filmas, kuriuomi šis 
geni jalus artistas pašiepia 
ir plaka kapitalistinę ir im
perialistinę pasaulio san
tvarka. Branduolys filmo? 
toks: kokia tvarka, toks ir 
žmogus. Labai teisingai.

Anot Čalio Čaplino, kuni
gai turėtų rūpintis daugiau 
taika su žmonėmis, o ne su 
Dievu, kadangi iš žmonių 
nesantaikos visi nusižengi
mai paeina ir prieš tą patį 
Dievą i jeigu jis kurs nors 
egzistuoja.

.' Bet ne taika kunigijai ir

Faktais Remti Margumynai, 
Ko Daugumas dar Nežino

SAULĖS DĖMIŲ
DYDIS

Didžiausias iki šiol žino
mos juodųjų dėmių saulėje 
plotis, palyginant, būtų toks 
didumo, kaip sudėjus į daik
tą dvyliką mūsiškės žemės 
planetų. Tokias saulines dė
mes .t.en sudaro elektroniš
kos audros, sako astrono
mai. Dabartiniu laiku sau
lėje siaučia pats didysis to
kių audrų ciklonas. Ar turi 
jos kokią įtekmę į žemės 
gyvūniją, tikrai nežinoma.

—t,------ .-----
KAIP KARTAIS GELBSTI 
PSICHOLOGIJA

Vidor miečiukyje, Texas 
valstijoj, automobilių gazo
lino pardavėjas H. Hopson 
turėjo gazolino stotį netoli 
nuo griovio, į kurį 
įvažiuodavo žmonės

dažnaisu au-

Visuose bloguose žygiuo
se beda ir gėda keliauja 
kartu.

Baisios nelaimes su eks
plozijomis darosi gana tan
kus atsitikimas. Andai, Los 
Angeles mieste, dabar Te
xas City. Tai tiesiog šiurpu
lingos tragedijos. .Žmones, 
kaip maži vaikai, nepaisant 
nusideginimų, vistiek mėgs
ta žaisti su ugnimi ir vis 
tebegamina sprogstamąją 
atominę medžiagą, tartum 
tyčia, —kad daugiau būtų 
tokių tragedijų.

Anot šv. Jono filosofijos, 
žmonija nuolat naikinsis sa
ve, kentės neapsakomus 
nuostolius, bet savo ydų ne
šalins ir tik kaltins Dievą ar 
ką nors kitą, patys būdami 
kalti už tai. Visokiem darbi
ninkų išnaudotojams; niek
šams čionai pataikyta, kaip 
su pirštu į akį.

Pr. Krienas

tomobiliais ir Hopsonui tek
davo tuos automobilius iš
vilkti iš griovio. Tai pasi
taikydavo gana dažnai ir 
Hopsonui kartais nei ačiū 
nieks nepasakydavo už jo 
patarnavimą. Todėl jis pa
galiau sugalvojo ir šalia 
griovio padėjo užrašą:

“Privatiškas griovis — 
įvažiavimas čionai uždraus
tas.”

Sakoma, tas pagelbėjo. — 
Jau ilgas laikas, kai nei 
vienas automobilis į griovį 
dar neįvažiavo.

SAUSOJO LEDO 
ŠALTUMAS

Taip yadinamojo “sauso
jo” arba chemiškai padirbto 
ledo šaltumas yra 109 laips
niai žemiau zero, pagal Fah- 
renheito termometrą.

Vis daugiau ir daugiau 
merginų ir mpterų Ameri
koje " lytiškai ištvirkauja, 
kaip rašo to klausimo žino
vai, apgailestaudami, kelio
se neseniai išleistose knygo
se.

Viena moteris daktarė 
psichiatrė tvirtina, kad šių 
laikų amerikietės “lytiškai 
labai nepatenkintos, neuž- 
gerintos.” Juo palaidžiau 
jos elgiasi, juo mažiau gau
na pasitenkinimo iš arti
miausių ryšių su vyrais.*

Urmu daugėja skaičius 
mergautų kūdikių ir aborci- 
jų, gemalų pašalinimų.

Jau 1946 metais trečdalis 
visų vedusių porų persisky
rė teismuose. Dr. Richard 
L. Frank, buvęs Long Is
lando Medicinos Kolegijos 
profesorius, rašo, netrukus 
jau pusė porų taps persi- 
skyreliais. Jis mfrodo dar 
tokius reiškinius:

Prieš Pirmąjį pasaulinį I 
karą’tik 13 iš kiekvieno 
šimto merginų lytiniai “pa
žino vyrą” pirm vedybų; 
1932 metais 49 nuošimčiai 
merginų buvo susinešusios 
su vyrais pirm ištekėjimo. 
Paskutiniais metais pirm 
Antrojo pasaulinio karo jau 
65 iš kiekvieno šimto mer
ginų Amerikoje lytiškai 
linksminosi su vyrais pirm 
vedybų.

Dakta'ras Clifford Adams 
savo knygoje “How to Pick 
a Mate” (narašvtoje išvien 
su Vance Packardu) liudija, 
kad trys iš kiekvienų ketu
rių susižiedavusių merginų 
prisipažino turėjusios lytiš
kų santykių su dabartiniais 
savo vaikinais arba su ki
tais. Daugelis pas jį atėjo 
pasiklausti, ką jos turi da
ryti, kad naujieji vaikinai 
nepažintų, kad jos jau nėra 
nekaltos panelės.

Vienoje Pennsylvanijos 
vidurinėje mokykloje (high 
school’ėje) apie 75 nuošim
čiai mergaičių turėjo lyti
nių patyrimų su vyrais.

Stephens Kolegijos profe
sorius Henry Bowman, Mis
souri valstijoje, pranešė, jog 
paskutinio karo metu stu
dentės švilpdamos šaukė 
vaikinus eiti su jomis į 
“deits”.

Vadinama “tikrai naujo- 
vinė” mergina gėdijasi pri
sipažinti; kad jinai neturėjo 
susinešimų su vyrais pirm 
vedybų, sako prof. Frank. 
Jos ieško “patyrimų.”

Viena studentė sekamai 
išreiškė ir kitų studenčių 
papročius ir mintis:-

“Tai būdo .stiprumo iš7 
bandymas tarp vaikino ir 
merginos. Jisai stengiasi ta
ve suvylioti. Tu žiūri, kaip 
toli gali leistis, ir paskui 
sustoti. Kartais mergina lai
mi o kartais vaikinas.”

Lytinių klausimų tyrinė
tojas G. V. Hamiltonas jau 
pirm keleto metų atrado, 
kad bent vienas ketvirtada
lis visų moterų lytiniai “bo- 
vijosi” su kitais vyrais, gy
vendamos su savaisiais.

1 “Dabar tokių, be abejo, yra 
daugiau,” priduria dr. 
Frank.

Vienas newyorkietis ve
dybų žinovas atrado, ’kad 
moterys p r i emįesčiuose 
“mainosi vyrais,” Nelabai ir 
slėpdamosis.

Daktaras Adams apklau-, 
sinėjo daugiau kaip šimtą 
moterų. 55 sakėsi, kad jos 

lytiniai “nesutaikytos” su 
savo vyrais. 39 norėjo dau
giau mylavimų. 30 sakė, kad 
jos jau neturi lytinio pa
traukimo prie savo vyrų.

Hamiltonas pranešė, kad 
20 nuošimčių visų moterų, 
su kuriomis jis apie tai 
kalbėjosi, prisipažino ma
nančios, jog su kitais vy
rais jos turėtų daugiau ly
tinio smagumo, negu su sa
vais. •

Vis daugiau merginų ir 
moterų įsivaizduoja, kad 
jos turi būti tokios lytiniai 
drąsios, kaip vyrai. Girdi, 
“jeigu jie lenda prie mergi
nų ir svetimų moterų, tai 
kodėl ne aš? Ot, jeigu aš 
būčiau vyras, tai jas visas 
aptaisyčiau!

Daktarė Marynia Farn
ham ir Ferdinandas Luden- 
bergas rašo savo naujoj 
knygoj Modern Woman: 
Lost Sex (Naujovinė Mote
ris: Dingusi Lytis), kad 
šiandieninės moterys per
daug pabrėžia savo jaunat
vę ir lytiniu veiklumu sten
giasi parodyti savo viršeny
bę!

Daugelis merginų, Ivtiš- 
kai atsiduodamos, tikisi lai
mėti vyrą, kaip “gerą užlai- 
kytoją”, jei ne tą, tai kitą 
vyrą. Bet jos labaį dažnai 
apsigauna.

Vis daugiau merginų ir 
moterų jaučia, kad jos dar 
negavo tiek lytinių smagu
mų, kiek “po teisvbės turė
tų gauti”, rašo daktaras RL- 
chard L. Frank.

“Kas valia vyrams, tai va
lia ir merginoms”, skelbia 
naujasis feminizmas, savo
tiškas judėjimas dėl ^mote
rų pakėlimo.”

Plinta girtavimas tarp 
jaunų merginų. Tas femini
zmas sako, jos ir gerti gaji 
lygiai laisvai ir daug, kaip 
vyrai. O tinkamai įsigėru- 
sios juo greičiau lytiškai 
pasiduoda.

Daugelis moterų, turėda
mos nauįoviškus namų ruo
šos įrengimus ir vartoda
mos gatavus valgius (“ke- 
nuose”), perdaug laisvo lai
ko turi, sako dr. Frank. Jos 
nuobodžiauja ir neretai ieš
ko lytinių “šviežienų”.

Kariniai sąjūdžiai, vaiki
nų ir jaunų vedusių vyrų 
ištraukimas į kariuomenę, 
šeimynų išskirstymas prisi
dėjo prie lytinio merginų ir 
moterų palaidumo, sako mi
nimi rašytojai ir tyrinėto
jai. Tinkamų vedyboms vai
kinų skaičiaus sumažėjimas 
per karą pasmarkino varžy
tines tarp merginų dėl vy
rų. Įvyko daugybė “aklų”, 
neapgalvotų vedybų tarp 
tokių merginų ir rekrutų. 
Didelis nuošimtis tų vedybų 
iširo. Tokios sąlygos tar
nauja lytiniam išgvėrimui, 
sako minimi žinovai. Bet 
kodėl pirmkariniu laikotar
piu, nuo 1922 m. iki 1932 
m., nuošimtis praradusių 
“nekaltybę” merginų pakilo 
nuo 26 iki 49 procentų? To 
ir jie neapsiima išaiškinti. 
Šį Idausimą jau keli metai 
pllačia studijuoja Indianos 
Universiteto profesoriai.

Medžio pelenai gerina 
dirvožemį, ypač, kur jis per 
rūkštus.
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Toks buvo miestas šiokiadieniais, bet J 

ne kitoks ir žydų švenčių, subatvakarių < 
metu, nes koks nors barzdoje, paskendęs 1 
Izraelio ainis ir po šiai dienai keikė ba
biloniečius, ir po šiai dienai verkė apie 
Jeruzalės žuvimą nuo Nabuchodonasaro 
rankos.

Kai nudildavo, it mėnulio delčia, žmo
gaus gyvenimas, jam sukaldavo grabą, ir 
vežimas pakeldavo su ilga, giriose kim- 
stančia giesme apie dūšios išganymą, į 
kapus, kuriuose gulėjo visą tos apylinkės 
praeitis: kalba, dainos, pasakos. Kalviai, 
siuvėjai, donžuanai, atsiskyrėliai} ūkinin
kai, amatininkai jau snaudė visi riesta- 
ūsiai praėjusių, dingusių kartų komedi- 
jantai. Tik po tuopomis, gojuose, sle
giami brangių antkapių, tysojo dvari
ninkai, kunigai,'-bajorai, visi tie, kurie 
didelius mokslus ėjo, kurie visaip mikli
no smegenis, kraudami į jas sugebėjimą 
meluoti, sukti, vogti geriau už žemes
niuosius savo brolius. Rodos, kad tai bu
vo steigiamas! tik tam, kad sliekai ras
tų ko daugiausia jų galvose išminties.

Kapai buvo antras nebylus miestas, 
toks panašus kartais savo tyla į gyvųjų 
miestą. Pastarasis taip pat turėjo savo 
gatves, savo ‘tvarką, gyveno ir kalbėjo 
savo senais, lietaus ir laiko kandžių su
ėstais žodžiais, nudilusiais, nusitrynu
siais giesmių posmais, ir nakties metu 
jį saugojo kažkokios buvusios didybės 
kapų rūsio bokštas, lyg mirusiųjų miesto 
burmistras.

Bet gyvieji, kad ir lietuviški ponai, 
mažai kiek žengė į priekį, palyginus juos 
su mirusiais, ^lebent jau smarkiau mes
dami k(?rtą, mušdami su tūzu devynakę,. 
arba garsiu žiovuliu įstaigose davė žino
ti esą, gyveną tame mieste, vadiną save 
švietėjų, kultūros skleidėjų parinktai
siais vardais arba tiesiog valdžia, lai
kančia raktus nuo savivaldybės, pašto, 
inspekcijos ir kitokių įstaigų, įstaigėlių 
kasų. Nebent davė suprasti tebekrutą, 
tebedirbą tėvynės gerovei, apie ką jie 
diena iš dienos mėgo deklamuoti, girtis, 
mokyti jaunąją kartą, pavyzdžiais save 
rodyti, o tuo tarpu daugiau nieko ir ne
darė, kaip tik algų laukė, apie priedus 
rūpinosi, geresnę kėdę zulino, akyse 
viens su kitu gimine buvo, labai gerbė, 
kepurėmis kilnojosi, bet slaptai, užsidarę

• namie, rašė skundus prieš savo viršinin
kus, konkurentus, brėžė korespondenci
jas ir, jeigu tai praeidavo, jeigu viskas 
vykdavo tyliai iF švariai, kiekvienas 
džiaugėsi vieną tėvynės priešą pašalinęs, 
pats galėdamas jo vietoje sėsti, taip pat 
žiovulį tęsti ir mėnesio pabaigos laukti. 
Bet tie algų lapo herojhi, tie raštininkė
liai buvo tik devynakėmis, bortukais šito
je kortų kaladėje, tarp karalių, damų ir 
tūzų. Todėl buvo reta tokių atsitikimų,' 
kad kozyrių devynakė kirstų ne kozyrių 
karalių, arba tūzą, kurie kartais kad ir 
netikrą savo vertę dengė jau dėl gimi
nystės, dėl tarnybinių ryšių. Gyveno tie 
•ponai kaip įstaigų cirkuliarai, gyvi, 
vaikščioją formalumai, įsakymai, sąskai
tos, protokolai. Jie išmoko kalbėti (ma
žesnieji į didesniuosius) įsakymų, aplink
raščių stiliumi, daryti meilės prisipažini
mus pagal padėtos bankan pinigų sumos « 
orderį ir bausti prastus žmonelius už ' 
tuos nusikaltimus, už kuriuos patys se
niai turėjo sėdėti kalėjimuose.

Iš visos to miestelio kortų kaladės iš
siskyrė keletą ryškių figūrų, kurios dėl 
savo užimamos vietos, taip sakant, dėl 
svorio apskrityje, negalima tyliai aplenk
ti. '

Visą to miesto ponijos polinkių platu
mą, jos manierą elgtis, puoštis, galėjo pa
vaizduoti kad ir vietinio fotografo vitri- • 
na, išstatyta po stiklu lyg kokia keistuo
lių galerija ar pravažiuojančio cirko ar
tistų paskutin. spektaklio papuošalas. Be 
vargo, skaitytojau, čia galėjai pamatyt 
ir sužinot, kuris didelis ponas ir kuris 
mažas raštininkėlis, kuris mokytas ir ku
ris užsisvajojęs lyrikas. Štai visas miesto 
ponių pavasaris — baliaus rūbuose: vie
na ponia žiūrėjo iš vitrinos kiek prasišie
pus, galvą atvertus'aukštyn, saldžiai pri

merkus akis, lyg būtų kur nors žemiau 
jiaLkasę niežtamą vietelę, lyg ji būtų
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svajojusi apie tą karalaitį su gusaro kel
nėmis, prajojusį vieną rytą kavaleristų 
būryje, su muzika, pro miestą. , Ponios 
nugara buvo apnuogihta tiek, kiek foto
grafas įstengė tai padaryti. Antroji po
nia, teisėjo žmona, žiūrėjo rimtai sumu- 

. šus antakius, vieną akį primerkus ir įsi
kandus rožę, o iš priešakio, abu moteriš
kos tvirtoves bastijonus galima buvo pa
matyti pro prispaustus rankų pirštus. 
Ten, trečioji buvo su ilgais plaukais, pęr- 
juostais kaspinu, truputį prasižiojusi, 
kad būtų matyti auksiniai dantys — ant 
kelių laikė gitarą, viena ranka jau ir prie 
stygų prisilietus. Fotografija tiek gyvai 
vaizdavo šitą perdėm muzikalią natūrą, 
kad lyg ir girdėjai skambant romanso 
akordus: ...Ant aukšto Ebro krantų, prię 
krūmų... jauna čigonė rymojo...

Visų ir nesuminėsi. Čia ir dvi draugės, 
galvomis susiglaudusios, čia vėl plikos iš 
priešakio, ten iš užpakalio, ten atidengtas' 
tik vienas petys; tai jau dėl aistros, de
moniškumo, svajingumo buvo primerktos 
akys, palenkti sprandai, padėtos ant krū
tinės raMkos. Garbingų vyrų galerėja nė 
kiek neužsileido įvairumu, puošnumu ir 
fantazija, tik čia viskas rimtai, ritieriš- 
kai... Pavyzdžiui, antstolis, kaip ir pri
valu mokytam žmogui, sėdėjo pasirėmęs 
ant storos knygos, kurios antraštę iš to
lo galima buvo išskaityti: ' Ekonominių 
teorijų istorija... Jo žvilgsnis buvo gilus, 
kakta mąstanti, vienas pirštas įbestas' į 
pakaušį. Greta antstolio kabojo ir bur
mistro portretas. Kiek giliau, fone buvo 
matoma dekoracija: Vilniaus bokštas, 
danguje patekėjęs mėnuo, upė pilna leli
jų ir apačioje — didelis, išsižiojęs kro
kodilas. Šitas vyras taip suaušusiai, į- 
temptai žiūrėjo, kad, rodos, turėjo trūk
ti vitrinos stiklas. Prie burmistro stovėjo 
ant paskutiniųjų kojų margas šuo ir ly
giai taip ramiai žiūrėjo į priekį. Gal bu
vo galima iš to suprasti ir burmistro 
viengungiško gyvenimo tam tikrą tragiz-

- mą — šiokios tokios sielos, draugystės 
pasiilgimą. Šimts žino, iš kur fotografi
joj galėjo atsirasti toks gudrus šuo, nes 
visi žinojo Dirgelevičių jo neturint. ' Be 
to, galimas daiktas, šuo simbolizavo ir 
sargybą, pareigas.

Bet labiausiai skaitytoją būtų pradžiu
ginęs retas vaizdas po burmistro dešinei: 
čia, toje pat dekoracijoje, prie krokodilo, 
sėdėjo motociklą apsižergus, per petį su 
šautuvu, ant kelių su balalaike, pentinuo
tais batais ir dar visokiais instrumentais 
apsikrovusi būtybė, kur, tik gerą valan
dą su įtemptu dėmesiu žvelgęs, galėjai 
atrasti mokytojo Barniškio Veidą. Dar 
kiek pažiūrėjęs, būtum atradęs ir pate
foną ir elektros lempą ir knygą, taip, kad 
Barniškio fotografija savo originalumu 
toli pralenkė kokį nors rinkos karabel- 
ninką bestovintį savo būdelėje, tarp py
ragų, rožančių ir muzikos instrumentų.

Kabojo šitoje miesto ponų galerėjoje ir 
visa eilė šeim. vaizdelių; sėdinčių, stovin
čių, grupėmis, susikabinusų, jaunavedžių, 
nuogų naujagimių, paklotų ant pagalvių. 
Lygiai galėjai rasti tragiškų, kaip ir ko
miškų, pavaizduojančių čia rimtumą, liū
desį, užsimąstymą, čia didelį išsižiojimą 
ar tiesiog artistišką galvos pakėlimą. 
Tarp kitko, sėdėjo vargonininkas prie 
fisharmonijos, viena ranka pasirėmęs ant 
klaviatūros, Juta — įrėmęs pistolieto 
vamzdį į kaktą. Jau tragiškesnio vaizdo, z 
siejančio muziką su greita mirtimi ir no
rėti nereikėjo. Buvo galima atrasti ir du 
jaunikaičius, padavusius viens kitam 
rankas, tarsi amžinam atsisveikinimui, o 
kairėmis rankomis laikančius braunin
gus, atkreiptus vienas kitam į krūtiinę. /

Be abejo, čia skirsim dalį fantazijos, 
sumanumo ir vikriam fotografui, pas ku
rį galima buvo išsirinkti ir parankūs 
daiktai, įamžinti vaizde: pistolietai, me
diniai šautuvai, išpieštas automobilis^ 
krokodilas, be to, įvairūs muzikos instru
mentai, gėlės,., destis, kas kam prie vei
do.

O, nelaimė! Norėdamas apdainuoti ap
skrities ponų saliamoniškas galvas ir 
šaunų gyvenimu, turėčiau ant sa\>o lyros, 
vietoje stygų, ištempti visų asilų žarnas. 
Ir dar nepakaktų.

: , (Bus daugiau)

Trakai - Lietuvių Isto 
rijos Paminklas

Nėra Lietuvoje vietos, 
kuri būtų iki šios dienos iš
laikiusi tiek daug mūsų se
novės paminklų, kaip Lie
tuvos didžiųjų kunigaikščių 
rezidencija — Trakai. Tai 
pats įdomiausias senosios 
keturioliktojo - penkiolikto
jo amžiaus Lietuvos paliki
mas. .

Kęstutis, pasirinkęs čio
nai vietą savo vyriausiajai 
piliai, buvo ne tiktai geras 
strategas, bet ir didelis 
gamtos mėgėjas. Gausiai 
ežerais nusėtos apylinkės 
sudarė rimtas kliūtis prie
šui prieiti. Ežerus puošia 
žaliuojančios salos. Toje pa
sakiškai gražioje apylinkėje 
į viršų stiebėsi galingų pilių 
mūrai, ramią dieną melsvai 
žaliame ežero veidrodyje at- 
sispindėdami savo dantyto
mis sienomis ir didingais 
bokštais.

Į šias puikias vietas, anot 
padavimo, Kęstutis atsiga
beno iš Palangos savo žmo
ną — gražiąją Birutą. Čia 
gimė ir išaugo jo ir Birutės 
įžymusis sūnus Vytautas.-.

Seniausias Trakų istori
jos paminklas — tai pusia
salio piliakalnis, vadinamas 
“Aukų kalnu”. Vardas sieja 
jį su religinio kulto vieta, 
bet pati išvaizda sako, kad 
jis yra supiltas gynimosi 
reikalu. Ant tokių piliakal
nių buvo statomos lietuvių 
medinės pilys. Piliakalnį iš 
sausumos pusės gynė perka
sas. Vėliau, 15-jo šimtmečio 
pradžioje, prie kalno pilies, 
kitapus perkaso, buvo pas
tatyta mūro pilis, kurios 
mūrinių sienų ir bokštų lie
kanos išliko ligi mūsų lai
kų. Tai buvo gana erdvi pi
lis — netaisyklingas, suplo
tas keturkampis. Vakarinė
je jos dalyje buvo pastatyta 
domininkonų bažnyčia, ku
rios7 griuvėsiai ir dabar te- 
bematomi. Tuo pat metu tu
rėjo būti apvesta mūro sie
nomis ir piliakalnis. Tų mū
rų liekanas dar galima už
tikti. Mūro sienos ypač rei
kalingos būdavo žiemą, kai 
ežeras apsidengdavo ledu ir 
nesudarydavo kliūties prie
šui pulti.

Trakų pusiasalio pilis yra 
mačiusi daug aršių kovų. 
Pirmą kartą vokiečiai atžy
giavo iki Trakų pilies 1377 
metais, bet *jos paimti neį
stengė, nors ir turėjo dide
lę kariuomenę (iš viso tame 
žygyje dalyvavo 12,000 kry
žiuočių). Jaunas, 27-rių me
tų Kęstučio sūnus Vytautas 
tuo metu atliko 'drąsią ka
rinę operaciją: su penkių 
šimtų raitelių būriu išjojęs 
pirmyn sunaikino visus vo
kiečių kariuomenės maisto 
sandėlus, o vėliau grįžtančią 
išbadėjusią riterių kariuo
menę persekiojo ligi pat Is- 

• rutės.
Trakai buvo liudininkai 

sunkios vidaus dramos, ku
rią pergyveno Lietuva, kai 
Vilniaus soste atsisėdęs Al
girdo sūnus Jogaila.

Patyręs apie Jogailos iš
davystę, apie jo slaptą sėpa- 
ratinę Dovydiškių sutartį 
su kryžiuočiais, Kęstutis iš 
Trakų netikėtai puolęs pa
ėmė Vilnių. Nuolaidus kuni
gaikštis išdaviką brolvaikį 
nenubaudė, kai to buvo nu
sipelnęs, o. pasiuntė tiktai 
valdyti motinos tėviškę — 
Vitebską. Tąja aplinkybe 
pasinaudojo ordino agentai, 
Vilniaus vokiečių pirkliai. 
Jie Hanulo vadovaujami tuo 
laiku, kai Kęstutis buvo iš
vykęs į rytus, vėl įvykdę 
perversmą. Vytautas pasi-

traukė į Trakus, vėliau — 
į Gardiną.

Grįžęs namo Kęstutis ė- 
mė ruoštis kovai. Jogaila 
pasikvietė į talką vokiečių 
riterius. Abi kariuomenės 
susitiko ties Trakais. Bet 
mūšis neįvyko. Prasidėjo 
derybos. Derybų metu Kęs
tutis buvo Jogailos suimtas 
klastingu būdu.

Kęstutis. buvo netrukus 
užmuštas,^ Vytautas pabė
gęs iš kalėjimo, dešimt me
tų vedė kovą su Jogaila ir 
kryžiuočiais. Tuo metu 
Trakus valdė Skirgaila. Jis 
kartu valdė ir Trakų kuni
gaikštiją, kuri apėmė Že
maičius, Gardino sritį ir 
vakarinę dalį Aukštaičių.

Skirgailai valdant, Tra
kai vieną kartą buvo pate
kę • vokiečiams į rankas. 
Kronikų žiniomis, 1383 m. 
nedidelė kryžiuočių kariuo
menė, turėjusi nemaža pi
lims imti mašinų, tarp kurių 
buvo akmenims svaidyti 
mašinos, trumpį pabūklėliai- 
bombardos ir didesnieji šau
domieji pabūklai, apgulė 
Trakus. Apgulimas truko 
kelias savaites. Pilis buvusi 
didelė ir aukštomis ęieno- 
mis aptverta. Pagal Vygan
dą, vięna siena buvusi iš
griauta, ir rugsėjo 11 d., 
įgula kapituliavusi, gauda
ma galimumą pereiti į Vy
tauto pusę.

Kryžiuočiai Trakuose bu
vo palikę įgulą, bet neužil
go Skirgaila su Jogaila vo
kiečius išvijo.

1391 m. nedidelė Konrado 
Valenrodo kariuomenė atė
jo prie Trakų, bet miestą 
rado sudegintą. Matyt, kad 
tuo metu tiktai sienų būta 
mūrinių, o pilies viduje bu
vo medinių trobesių, ku
riuos įgula prieš pasitrauk
dama sudegino. ,

Skaudžios karo pamokos 
vertė galvoti apie dar stip
resnės ir sunkiau prieina
mesnės pilies statybą. Tai ir 
padarė Vytautas maždaug 
apie 1404 - 05 metus, pasta
tydamas Galvės ežero salo
je didelę savo pilį, kuri Lie
tu v. kunigaikštystėje buvo 
vienintelė pilis, pastatyta 
ant salos. “Tuo atžvilgiu, 
Trakų pilis Galvės ežere iš 
visų pilių, kokias turime, vi
siškai užsitarnauja karalie
nės vardo”, — sako vienas 
tyrinėtojas.

Salos pilis tiktai per 500 
metrų tebuvo nuo pusiasalio 
pil. Tai maždaug &no meto 
pabūklo šūvio nuotolis. To
da artima kaimynystė pa
vojaus metu leido pilims 
paremti vienai kitą.

Pilies išvaizda ir mūro 
apimtis rodo, kad jos staty
bą vedė įgudęs architektas 
ir kad čia dirbo daugybė 
žmonių. Suvežti tiek daug 
akmenų ir kalkių, išdegti ir 
afgabent bent porą milijonų 
plytų reikėjo daugybės ran
kų.

Salos pilis buvo gerai gi
nama. Apie tai kalba 1409 
metais rašytas teutonų or
dino magistrui agentūrinis 
pranešimas, kuris buvo siųs
tas Žalgirio kautynių išva
karėse. Jame sakomą, kad 
Kaune esanti 600 lietuvių 
įgula, kuriai Vytauto įsaky
ta, atėjus didelei priešo ka
riuomenei, trauktis į Tra
kus. O Trakuose, esą pen
kiolika armotų, kurių di-! 
džioji galinti svaidyti galvos 
didumo akmenis.

Po Žalgirio kautynių Vy
tautas vis daugiau laiko iš
būna Trakuose. Čią jis pri
iminėja užsienio diplomatus,

atstovus, garbingus sve
čius. Vienas jų, žilbertas 
Lanua iš Flandrijos, lankę
sis Lietuvoje 1414 m. pra
džioje, paliko vienintelį anų 
laikų Trakų aprašymą. Jis 
pasakoja: “Kely, kuriuo ke
liaujama, (jis keliavo iš 
Vilniaus į Prūsus) yra labai 
didelis miestas, vadinamas 
Trakais, su blogai pastaty
tais visais mediniais na
mais ir visai neaptvertais. 
Ten yra dvi pilys, kurių 
viena labai sena, visa pasta
tyta iš medžio ir suplakto 
molio užtvarkos. Senoji pilis 
yra pastatyta viename eže
ro krante, bet kitu šonu ir 
sėdi visai sausumoje, o kita 
pilis yra vidury ežero, at
stu per patrankos šūvį nuo 
senosios. Ta pilis yra visai 
nauja, pamūryta iš plytų 
prancūzų pavyzdžiu.”

Toliau Žilbertas Lanua 
pasakoja apie Trakų miesto 
gyventojus. Be lietuvių, čia 
daug gudų, totorių, vokiečių 
ir žydų. Tai veikiausiai buvo 
ne žydai, o karaimai, kurie 
tada jau turėjo čia gyven
ti.

Kitas įdomus dalykas, tai 
Trakų žvyrynas, apie kurį 
Flandrijos keliauninkas taip 
rašo: “Sakytam Trakų mio 
ste yra aptvertas parkas, 
kur yra visokiausių laukiu, 
ir rfiedžioklinių žvėrių, ku
rių galima stikti to krašto 
giriose ir laukuose. Ten yra 
tokių, kurie panašūs j lau
kinius jaučius, kiti į didelius 
arklius ir dar kitų, vadina^ 
mų elniais. Yra laukinių ar
klių, lokių, šernų ir daug ki
tų žvėrių.”

Apie Trakų žvėryną šimt
mečiu vėliau — 1524 metais 
— rašė Austrijos Maksimi
lijono diplomatas Herbenš- 
teinas, kuris išskaičiuoja 
tuos pačius žvėris.

Tas žvėrynas, kaip savo 
rūšies įžymybė, buvo išsili- 
kęs ligi 17-j o amžiaus pra
džios. Spėjama, kad jis bu
vo didžiųjų Varniukų pu
siasalyje, kur šiandien pa
statytas vandens sporto klu
bas. •

Trakuose 1418 metais mi
rė Ona Vytautienė, o dvyli
ka metų vėliau ir pats ku
nigaikštis. Po Vytauto mir
ties Trakai dar negreitai 
nustojo turėtosios reikšmės. 
Juos užima Švitrigaila, o jį
jį nugalėjęs čia atsisėda 
Vytauto brolis Žigimantas,

kurį 1400 metais sąmoksli
ninkai nužudė Trakų pilyje.

Trakuose dažnai dar lan
kosi Kazimieras. Čia jis 
1477 metais priėmė Veneci
jos ambasadorių. Jo laikais 
buvo padarytos didžiojoje 
salėje bizantiško stiliaus« 
freskos, kurių pėdsakai išli
ko ligi mūsų dienų. Nuo Ka
zimiero laikų į Trakus vis 
mažiau kreipiama dėmesio 
— juos visiškai nustelbė 
Vilnius. Trakų pilyje buvo 
įtaisytas kalėjimas, viename 
bokšte buvo saugojamas 
archyvas. 1655 metų karo 
metu pilis buvo apgriauta.

Ji vėlesniais laikais per 
Karvinės salą su krantu 
buvo sujungta tiltu. Pilis 
susidėjo iš dviejų dalių: 
priešpilio, kurio sienos sie
kia 7 m., o bokštai — 16 m. 
aukščio. Iš vidaus pasieniais 
stovėjo kazamatai. Priešpi
lyje gyveno įgula. Kieme 
vykdavo kariniai pratimai, 
gamindavosi valgį, valgyda
vo, ąpie ką liudija gausūs 
žvėrių bei paukščių kaulai. 
Priešpilio bokštai buvo 5-ių 
aukštų. Rūsyje buvo laiko
mi kaliniai, kuriuos nuleis
davo iš viršaus, o maistą 
paduodavo pro mažą guls
čią sienos plyšį. Trečiame ir 
ketvirtame aukšte buvo šau
namosios angos, o penktame 
—medinės šaudomosios ga
lerijos. Jos buvo dengtos 
aukštais čerpių stogais.

Perkasas skyrė priešpilį 
nuo tikrosios pilies, žymiai 
aukštesnės. Jos svarbiausias 
bokštas buvo 25 m. aukščio, 
sienos — 14 m. Pilies viduje 
buvo rūmas, gyvenamieji 
kambariai, reprezentacijos 
salė, kuri dabar restauruota. 
Apačioje rūsyje buvo vir
tuvės. Veikė savotiškas cen
trinis apšildymas. Iš virtu
vių šiluma angomis eidavo 
po salės grindimis ir tuo 
būdu jas šildydavo.

Griuvėsiai iš dalies atsta
tyti, ir lankytojas gali maž
daug susidaryt Vytauto lai-

Šiandien didingi Trakų 
griuvėsiai linksmai sveikina 
naują tarybinį žmogų. Tas 
sienas, tuos bokštus daugiau 
nedaužys teutonų kryžiuo- 
tiškos gaujos.

Trakai tai gyvas Lietu
vos istorijos paminklas.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
w 'W

K

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869S

'F* **

CHARLES J. ROMAN
• • (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 ML Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

n
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Girardville, Pa.
Balandžio 15 dieną, 2 vai. ry

te, nežinia kas išsprogdino di
namito prie skiepo durų ties 
Girard Estate raštine, kuri 
randasi ant Second St. ir Ma- 
hanoy Avė. kampo.

Sprogimas buvo didelis. Jis 
išnešė duris, išdaužė langus ne 
vien tos raštinės, bet ir aplin
kui esamų namų, išgąsdino apy
linkės gyventojus. Netrukus 
pribuvo valstijos policijos, kuri 
daug ką klausinėjo, bet kol 
kas kaltininkų nesusekė.

Girard Estate šioj apylinkėj 
yra dideli žemės savininkai, 
kurioj yra daug anglies. Mai- 
nieriai netekę darbo ir iš karo 
tarnybos gryžę veteranai
priversti eiti ir kasti anglį, kaip 
sako “butlegeriauti,” kad galė
tų gyventi. Ir tų “butlegerių” 
skylių vis daugiau atsiranda, 
nes kitokio darbo‘čia negali da
bar gauti.

Suprantama, kad didelės an
glies kasyklos ir žemių savi
ninkai yra labai priešingi “an
glies butlegeriams.” Jie viską 
daro, kad tik tą “butlegerystę” 
sulaikyti. Todėl, balandžio 14 
d. žemės savininkai ir 32 valsti
jos policininkai susprogdino 8 
“butlegerių” kasyklas, jas už
vertė ir kartu “butlegerių” vi-

sus įrengimus ten palaidojo. 
Prie to, savininkai pareiškė, 
kad ir ateityj jie susprogdins 
visas “butlegerių” mainas, ku
rios tik bus ant savininkų že
mės. Gi jų dar yra apie 50. Da
bar žemių savininkai ir policija 
meta nuožiūrą, kad “butlegę- 
riai” bandė išsprogdinti Girard 
Estate raštinę.

Man atrodo, kad jeigu “but- 
legeriai” tą darė, tai jie klaidą 
daro. Jie turėtų organizuotis į 
uniją i|’ kovoti organizuotai, 
tai galėtų laimėti prieš kompa
niją — žemės savininkę. Tokia 
jų kova rastų vietos žmonių pri
tarimo, nes pas mus bedarbė 
jau auga, ozjeigu visų “butele- 
gerių” skylės bus uždarytos, tai 
tada dar daugiaff ji padidės, o 
nuo. to nukentės visi, net ir ver
telgos. A. K.

Hartford, Conn CLEVELAND!) ŽINIOS

»

yra Waterbury, Conn

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Aukos F. Abeko Paminklui
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 49 kuopos susirinki
me, buvo skaitytas laiškas nuo 
Komiteto Pastatymiii Pamink
lo Fredui Abekui, kuris trafi- 
ko nelaimėje žuvo 1946 me
tais.

Laišką perskaičius nutarta 
parinkti aukų, nes kuopa ižde 
neturi pinigų. Surinkta $5.50. 
Po $1 aukavo: J. Strižauskas 
ir M. Strižauskienė. Po 50 
centų: A. Raskauskas, K. Da- 
nisevičius, P. Bokas . ir V. 
Krasnickas. Po 25 centus: M. 
Svinkūnienė, E. Buzienė, Bal
čiūnienė, J. Dvilinskas. Dap- 
sienė ir P. Katinienė. Visiems 
aukavusiems ačiū!

J. Str.
■* t)

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks balandžio 22 d.^ 7:30 v. v. 
155 Hungerford St. Draūgčs visos 
kviečiamos dalyvauti, išgirsti dele
gačių raportus iš praėjusio suvažia
vimo. Bus svarbus sužinoti tarimus 
bei planus. — V. K., sekr. (91-92)

Laisvės Choro Koncertas

Sekmadienį, gegužės 4 d., 
tai bus viena iš didžiausių 
Laisvės Choro švenčių, — ju
biliejaus koncertas. Laisvės 
Choras minės savo 20 metų 
gyvavimo sukaktį. Jis per tą 
laikotarpį surengė daug kon
certų ir suvaidino veikalų. 
1940 matais dalyvavo dainų 
festivalyj, Brooklyne, velionio 
Vinco Visockio vadovystėj. 
Tada Laisvės Choras turėjo ir 
stygų orkestrą, kas labai pri
tiko chorui. Brooklyne choras 
gražiai pasižymėjo ir buvo ap
dovanotas. '
. Laisvės Choras, besiruošda
mas prie 20 metų sukakties, 
mokinasi naujausias dainas, 
kurių publika dar nėra girdė
jusi. Kiek teko nugirsti, tai 
programoje bus šie dalykai:

(1) Laisvės Choras dainuos 
naujas dainas. (2) Dainuos 
Sabaliauskas iš Worcester, 'ku
ris turi gražų tenoro balsą ir 
pasižymėjo daugelyje paren
gimų': (3) Oktetas — 8-nių 
vyrų grupė iš Newarko, N. J., 
kuris gražiai pasižymėjo festi
valyje Chicagoje.. (4) Vilijos 
Choras iš Waterbury ir solis
tė Gertrude Ulinskaitė. (5) 
Jonukas Ramanauskas, su 
smuiko solo. (6) Dvi jaunos 
seserys — Grace Gailiu ir Lil
lian Bankus duos duetą. (7) 
Laisvės Choro mokytoja Wil
ma Hollis, kuri turi nepapras
tai gražų kontralto balsą, 
dainuos solo ir su kitais due
tus. ,

Tai tik dalis programos. Jos 
bus' ir daugiau, bet dar ne 
viską patyriau. Taigi, Hartfor
do ir apylinkės lietuviai yra 
prašomi atsilankyti į šį nepa
prastai gražų koncertą. Kon
certas įvyks gegužės 4 d., 2 
vai. po pietų, Lietuvių Kliųbo 
svetainėje, 227 Lawrence St. 
Visus ir visas kviečiame daly
vauti.

Balandžio 13 d., apie pora 
desėtkų clevelandiečių nuva
žiavo į Akroną sulošti Bron. 
Vargšo dramą “Gadynės žaiz
dos.” Apie patį lošimą ir apie 
lošėjų gerąsias ir blogąsias 
puses aprašyti palieku patiems 
akroniečiams, tik tiek galiu 
pasakyti, jog kelionė labai1 
gražiai pavyko ir kad mūsų 
svetingieji draugai akrome- 
čiai mus labai gražiai priėmė 
ir pavaišino, kuomi visi akto- 

buvo pilnai pa-

su akroniečiais 
reikale suorga-

riai ir svečiai 
tenkinti.

Be to, teko 
pasikalbėti ir 
nizavimo Akrone LLD kuopos.
Geras skaičius v‘ draugų bei 
draugių prisižadėjo tai greitu 
laiku įvykinti ir atsiųsti savo 
delegatus į LLD 15 apskr. 
konferenciją, kuri įvyks geg. 
25 d., Clevelande. ' Kadangi 
akroniečiai savo prižadus vi
suomet išpildo, todėl nėra 
abejonės, kad jie šį pažadą 
neišpildytų.

Paskutinis Pakvietimas
Sekančios žiemos sezone, 

mes tikime, turėsime bent ke
letą stambesnių perstatymų, 
tačiau šiame sezone, kurį jau 
baigiame, turesifhe tik vieną ir 
paskutinį didesnį perstatymą, 
kokių mes neturėjome nuo, 
prieškarinių laikų. Todėl, ro
dos, kiekvienas clevelandietis 
ir apylinkės lietuviai turėtų at-

Slovenian Home
15810 Holmes

silankyti. “Gadynės žaizdos” 
drama, kuri'oje yra daug ko 
pamokinančio ir skanaus juo
ko — atsilankę nesigailėsite.

Lošimas įvyks sekmadienį, 
balandžio' (April) 27 d., Col- 
linwoode, 
svetainėje,
Avė. Pradžia 4 vai. po pietų, 
šokiai 8 vai. vakare, šokiams 
grajys F. Tamošiūno orkestrą, 
kuri visiems mūsų šokėjams 
gerai žinoma ir mėgiama.

Kelrodis: Važiuodami gat- 
vekariais, važiuokite St. Clair 
Ave. iki E. 162 St. (London 
Rd.), ten išlipę eikite po kai
rei ir tuoj, už kampo, rasite 
svetainę.

Motinų Dienos Iškilmės
Per daugelį metų vietinis 

Moterų Choras ką nors tokio 
surengia Motinų Dienoje. 
Taipgi' nuo to neatsilieka ir 
šiais metais. Kaip matoma, 
šiais metais bus viena iš di
džiausių. iškilmių: programoje 
dalyvaus iš Detroito Moterų 
Choras, taipgi dainininkė V. 
čypiūtė iš New Yorko. Be to, 
eina gandai, jog vietiniame 
Moterų Chore dainuos ir vyrų, 
tai bus mums naujenybė, ko 
nematėme per keletą metų.

Koncertas įvyks gegužės 11 
d., Vokiečių svetainėje, 1106 
E. 55 St. Pradžia 3-čią vai. 
po pietų.

J. Žebrys.

CHICAGOS ŽINIOS

Brazil i jos ir 
Pirmininkavo

įvyko 
kalbėjo 
Leonas 
A. Jo-

Jonas -Jakubka kal

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

ci. Visockiene

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

h
J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D. I 

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964
’HIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIH

. ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BATLAS
• (BIELIAUSKAS)

Laisniūotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y

Matthew A. 
BUYAUSKAS

kongresui — $25; Minsko uni
versitetui — $623.18. Viso su
kelta per bendrą komitetą $22,- 
253.96. Pasirodo, kad organi
zuotai ir vienybėj galima dide
lius darbus nudirbti.

Dienraščio Laisvės naudai 
piknikas yra rengiamas sek
madienį, birželio 8 d., Kardašio 
Shore-Evergreen Parke. Tai 
gražus parkas ir yra geros 
maudynės. Savininkas yra ben
dro komiteto pirmininkas, ge
ras veikėjas ir progresyvis biz
nierius. Trys jo sūnūs buvo 
Amerikos tarnyboj ir kovo
jo už mūsų laisvę. Taigi, Lais
vės piknikas bus pirmas atei
nantį sezoną. Kviečiame vietos 
ir apylinkės visus lietuvius da
lyvauti.

Man teko dalyvauti Trečia
me Demokratinių Liet. Suva
žiavime, Brooklyne, kalbėjausi 
su daugelio kolonijų draugais 
ir draugėmis. Daugelis ketino 
atvažiuoti į Laisvės pikniką, į 
Baltimorę. Brooklyniečiai sakė, 
kad jie gal organizuos busą. 
Būtų gerai, kad Phila. moterys 
organizuotų busą. Ruoškitės iš 
visų kolonijų — iš Pennsylva
nia, New Jersey, New Yorko ir 
kitų valstijų važiuokite busais 
ir automobiliaią.

Išdaviau raportą iš dem. su
važiavimo. Tūli draugai sako, 
kad pas mus nieko negalima 
veikti. Manau, kad galima ip 
daug dirvos yra. Yra du kliu- 
bai, kurių nariai nori demokra
tijos ir laisvės. Reikia tik pa
dėti jiems vieno žmogaus ko
mandą 'nusikratyti.

S. Raymond.
____________________ t

Philadelphia, Pa.

vienas
1 Chi-

pergyventi 
karo baise- 
ir pokarinė 
jį rimtai

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- ' 
lūs ir krajavus 4? 
sudarau su ame-C) ' 
rikoniškais. Rei-^ 
kalui esant ir V 
padidinu tokio || 
dydžio, kokio pa-J 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6191

ir jie 
yra lai-

nerado.

Tamstos Ateitis Nebloga

Deksnio

. BOX 666, NEWARK, N. J.

■w«*

DEKEN’S OINTMENT

—

Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 
kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. ~ Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir/bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

. „ _ rie liddija ir dėkavoja už pasekmingumą 
Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk ne jokių kitų pasiūlymj i 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli i vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas,' nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Lietuviai Supranta Svarbiau- Į 
sias Problemas.

Penktadienį, balandžio 11 d., 
Lietuvių Auditorijoje 
svarbus mitingas. Jame 
svečias iš 
Prūseika. 
nikienė.

Svečias
bėjo pirmiausia. Jis sklandžiai 
ir nuosekliai išdėstė pirmųjų 
lietuvių išeivių vargus ir sun
kenybes, pergyventas Brazilijo
je. Jonas savo kalboje nurodė 
priežastis, kodėl iš Lietuvos vy
ko žmonės į Braziliją ir kas 
tam pasitarnavo.

Jakubka, nors gimęs Jungti
nėse Valstijose, bet mažas par
vežtas į Lietuvą ir tuo laiku, 
kuomet kilo Pirmas Pasaulinis 
Karas. Jam teko jį 
Lietuvoje ir matyti 
nybes. Karo vaizdai 
aplinkumo padarė
protaujančiu jaunuoliu. Jis sto
jo į pažangiečių eiles ir bendrai 
su liaudim kovojo pž geresnį 
rytojų.

Smetonizmui įsigalėjus Lie
tuvoje vis daugiau darėsi nepa
kenčiamas gyvenimas. Jis, nors 
ir pilietis šios šalies, bet jau
nas, neturtingas, .negalėjo grįž
ti, tad kartu su tėvais ir visa 
šeima išvyko į .Braziliją. Juos 
išvežė Brazilijos valdžia, kurios 
agentų buvo Lietuvoje 
aiškino, kad Brazilijoje 
svė, daug darbų ir tt.

Jonas ten nuvykęs to
Jam teko gyventi pusiau vergo 
gyvenimas, kas dar daugiau jį 
užgrūdino ir daugiau atidarė 
akis, kaip kapitalistai išnaudoja 
ir pavergia žmones. Jis kartu 
suprato, koks turi būti kovos 
ginklas prieš tuos išnaudotojus.

Kalbėtojas kalbėjo neperil- 
giausiai, '’bet palietė daug opių 
gyvenimo klausimų ir supažin
dino chicagiečius, ką turėjo ir 
turi pergyventi Brazilijos lietu
viai, kurių yra virš 40,000. Be 
to, jis žymėjo, kad veik visi pa
sirengę grįžti į Tarybų Lietuvą.

Reikalauk tik

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNĖRIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIAlfo TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Drs.. Stenger & Stenger
Optometrists ;

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 I
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Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akintas

Po jo kalbos buvo viešnia, at
stovė Komunistų Partijos, Ė. 
Shapiro. Ji kalbėjo trumpai, 
bet taip vaizdžiai nupiešė vietos 
reakcininkų pasiryžimą užpulti 
ant Jungtinių Valstijų liaudies 
ir pamėgdžioti Hitlerio siekius. 
Ji prašė ir ragino lietuvius pri
sidėti su finansine auka vedi
mui kovos prieš vietos reakci
ninkų pasimojimus. Publika 
jos atsikreipimą giliai įvertino 
ir skubiu laiku, be didelio ragi
nimo sudėjo $261.50. T’ 
iš geriausių įrodymų, 1
cagos lietuviai supranta esamą 
pavojų iš reakcininkų pusės. 
Buvo tokių, kurię davė po $25 
ir daugiau.

Vėliau kalbėjo Leonas Prū- 
seika. Jis palietė daug svarbių 
ir opių klausimų, nurodyda
mas, koks pavojus gręsia mūsų 
šaliai, jei reakcininkų troški
mai išsipildytų. Kartu žympjo, 
kad išauginus mūsų šalyje fa
šizmą turėtume susilaukti, ko 
susilaukė Vokietija. Tad jis 
kvietė visus budėti ir vieningai 
kovoti, kad nedaleidus įsigalėti 
fašizmui Amerikoje, kuris pra
žudytų visą šalį.

Publika prakalbų klausėsi 
ramiai ir visus nurodymus aty- 
džiai sekė. Tokių prakalbų rei
kėtų surengti daugiau ir viso
se kolonijose. Tąs padėtų dau
geliui suprasti, ką mes turime 
daryti, kad pastojus kelią 
šizmui. Dalyvė.

Baltimore, Md
ukrainų ir /lietuvių 

medikalės pagalbos ko- 
rengia didelį išvažiavi-

Viešas Atsiprašymas
Pastebėjau dienraštyj Lais

vėj, trečiam puslapy/, balan
džio 15 d. korespondenciją iš 
Newarko, kurią rašo d. G. Al
binas. Jis pataiso ir papildo 
koncerto aprašymą, kuris įvy
ko Philadelphijoj, kurį pildė 
Sietyno Choras ir kiti meninin
kai. Jis pastebi, kad iš Phila. 
korespondencijoj ne visai vy
kusiai buvo aprašyta, nes vi
sas kreditas buvo atiduotas 
Sietyno Chorui, o nesuminėti 
kiti solistai ir dalyviai.

Labai atsiprašau solistus ir 
solistes, nes, nežinodama pa
vardžių ir po ranka neturėda
ma koncerto programos, tai 
negalėjau pažymėti, kas su 
kuomi dainavo bei pianu 
skambino, tai pasitikiu, kad 
man atleisite už tą klaidą.

Kas dėl d. Albino papildy
tai aš ne vien nepykstu, 
esu jam labai dėkinga, 
padarė papildymą. Aiš- 

kad mano nepilnas . buvo 
aprašymas, bet tatai įvyko, 
dėl to, kad asmeniškai mažai 
kuriuos pažįstu, o laike pro
gramos pildymo sunku viską 
susižymėti.

Dar kartą ačiū Sietyno Cho
rui, solistams ir solistėms, ku
rie dalyvavo išpildyme pro
gramos ! Mūsų publika di
džiai įvertino jų visų meniš
kus gabumus iššaukdama po 
du ir tris' kartus ekstra pa
dainuoti. Ateityje stengsimės 
dažniau išgirsti jūsų gražių 
dainų.

the

(R)

No.

LOUIS J. CANTON!

to be consumed

(R)

Licence No.

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

Borough of 
be consumed

PAUL SIBER 
& Grill)

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1217 has been issued to the undersigned 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Law at 1011 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License 
L 5050 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1382 Eastern P’kway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7214 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2790 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE BOWMAN 
(Pat's Bar & Grill)'

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1380-4 — Broadway Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COST CURTIS. INC. (R)

NOTICE 
RL 7583 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1261 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County' of Kings, 
on the premises.

GEORGE BACHMANN & 
(George & Paul Bar

NOTICE is 
L 5302 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 125 Park Ave. .Borough of Brooklyn, 
County Of Kings,, to be consumed off 
premises.

SIDNEY SCHULMAN
(D-B-A Park Ave. Wines & Liquors)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 950 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5813 — 4th Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

JAMES REILLY

the premises.
BERNARD GORDON &
MOSES MOLOSOFSKY (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4361' has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 537 — 86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ĖDWARD H. SAUNDERS
(Dyer Tavern) . (R)

NOTICE is hereby given that
RL 1085 has been issued toi the undersigned 
to sell beer, wine knd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1271 Prospect Avenue, Borough of' 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET BEHAN (R^

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9338 has been ssuexi to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unden^. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ContixM 
Law at 299 — Fifth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

FLORENCE DA CUNHA

mo, 
bet 
kad 
ku,

fa-

the

P. Walentiene.

the

olf the

Keliautojam Pagalbos Drau
gija * pernai pagelbėjusi 799

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

(R)

No.

mečiams ir kitiems, sutiku-
✓ X
siems problemas kelyje.

(R)

No.

NOTICE is hereby given that License 
RL 4368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 560 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oik the premises.
9 3A.WES F. O’TOOLE

(O’Toole’s Bar & Rest.) (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 946 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, .to be consumed 
on the premises.

HELEN PAVILANSKY (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8255 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2 Beard Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNITED STANDARD CAFETERIA, INC.
<R) .*

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1203 has beerf issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 245 Monitor Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be -jonsuined 
on the premises.

HUGH LIVINGSTON (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5226 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 158 Saratoga Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY YOUNG (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
L 555 has been issued to the 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 
premises.

SIMON’S LIQUOR CORP.
(Samuel Simqn)

Rusų, 
bendras 
m i tetas 
mą Motinų Dienoj, gegužės 10 
d., Kardaš Shore — Evergreen
Parke., Visi ir visos privalome pabėgusiems iš namų jauna- 
dalyvauti ir kitus kviesti.

šis komitetas atliko milžiniš
ką darbą laike karo, teikdamas 
pagalbą Tarybų Sąjungos žmo
nėms, jų tarpe ir Lietuvos liau
džiai.

šis komitetas surinko ir pa
siuntė sekamai pagalbos: Į 
Russian War Relief fondą $15,- 
660.31; Raudonajam Kryžiui— 
$230; Amerikos Karo Fondui— 
$400; dėl Community Fondo — 
$350.

Baltimorės miestui buvo pas
kirta kvotą $19,000, o šiam 
bendram komitetui $400, tą 
kvotą pilnai išpildėme. Buvo 
nupirkta ir pasiųsta valgomų 
produktų $3,294.37 vertės; dra
panų— $821.19; vaikams val
gio $250; Kijevo ligoninei reik
menų už $100; Vilniaus medi- 
kaliam institutui paaukota $50 ; 
Lvovo ligoninei — $50; Slavų

NOTICE is hereby given tljat License No. 
RL 6955 has been issued to tho undersigned 
to sei) beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1804 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK CALLAHAN (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2383 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 84 Flushing Ąvenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kingė, to be consumed 
on the premises.

PETER KARRAS (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL.4297 has bėen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 229 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICK TORTORELĮ.O
(Golden Eagle Bar & GriM) (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 914 has been issued to the unders;gned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2226 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SURF BAR & GRILL. INC. (R) 

bJOTlCE is hereby given that License No. 
RW 384 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I»aw 
at 517 Surf Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANGELO FERRARA
(Sea Island Bar & Rest.)

NOTICE is hereby given that License
RW 315 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2687 W. 15th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FAUSTA PALESCANDOLO (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13418 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4803 — 18th Avenue, Boropgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MORTIMER H. KRUBINER 
ABRAHAM ERDHEIM 

(A. & By Dajry Company)
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GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ATGAVO DAIKTĄ, 
PRARADO GYVYBĘ!
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Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

-Trr,

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Bnlių, Koncertų, Bnnkletų, 
Veituvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

■teičiui bu naujausiai* įtaisymai!.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

CAMBIUDGf

NewWko*^K02fe?lnl()s
Darbininkai Perviršijo 
Kvotą Raud. Kryžiaus 
Kampanijoje

Darbininkų aukų divizija 
šiame Raudonojo Kryžiaus va
juje išpildė ir daug perviršijo 
savo kvotą, kaip skelbia James 
M. Cecil, viso miesto kampa
nijos pirmininkas.

Darbininkų divizijai buvo 
skirta kvota $420,000. Jau su
kelta $17,938.77 virš kvotos. 
Ir tai dar ne viskas, sake tos 
divizijos pirmininke Mrs. 
George Harding. Ji sakė, kad 
dar tjkimasi stambių sum u iš 
daugelio šapų ir krautuvių.

✓
Kitos jau perviršijusios sa

vo kvotas buvo apartmcntinin 
namų ir viešbučių gyventojai, 
viešose įstaigose rinkėjai 
terų, tautinių grupių ir 
fesionalų divizijos.

mo- 
pro-

CIO Unijų Delegacijos 
Pas Kongresmanus

dele-

pra- 
kovą

Ellsworth 
repubb’ko- 

Arthur Klein, Manhat- 
kita.is mies- 
delegaeijos

Būdai 
patys siun-

- Manhattan CIO unijos šio
mis dienomis siunčia 
gacijas_pas penkis New 
ko kongresmanus. Juos 
šys remti darbininkų
prieš Hartley bilių, kuris, jei
gu taps įstatymu, bus vergi
jos pančiais visiems darbinin
kams. Nėra ribų, kaip toli ga
lėtų eiti bile kas, panorėjęs 
pasijungti darbininkus.

Delegacijos lankysis pas 
Gregory McMahon ir Robert 
Nodar, Jr., Queens republiko- 
nus; John J. Rooney, brookly- 
nietį demokratą; 
Buck, Manhattan 
ną ir
Įan demokratą. Su 
to kongresmanais 
jau matėsi.

Kiti Veiklos
Unijistai šapose

čia ir kalbina kitus siųsti pro
testo telegramas, laiškus, re
zoliucijas, Po .miestą paskleis
ta tūkstančiai lapelių. Tame 
darbuojasi tūkstančiai unijis- 
tų. Darbininkai ne juokais su
skato veikti prieš matomus 
vergovės pančius.

Šio antradienio popietį, ba
landžio 22-rą, tiesiai iš darbo 
unijistai ir visi, 
brangi, šaukiami 
Madison Square 
St. ir Madison 
Yorke, į masinę
monstraciją. Pradžia 5 vai.

kam laisvė 
susirinkti į 

Park, 2 3 rd 
Ave., New 
protesto de

William Cimillo, kuris bu
vo tik biskelį pasukęs su au
tobusu iš kelio Bronxe ir atsi
dūręs Floridoj, sugrąžinamas 
vairuoti autobusą, kaip pra
nešta jo unijai, CIO Transport 
Workers Lokaluj 100.

Kaunsilmanas Cacchione Įspėja 
Apie Kėlimą Gaso Kainą

Peter V. Cacchione, hrook- 
lynietis miesto tarybos narys, 
komunistas, atsiuntė spaudai 
paminėti informaciją, kad 
trys gaso kompanijos Brookly- 
ne įteikė vyriausybei petici
jas, reikalaujančias leisti pa
kelti namuose vartojamo ga
so kainas.

Kaunsilmanas sako, jog toks 
pasimojimas yra daugiau ne
gu perdrąsus. Kad pasirausus 
į rekordus matosi, jog Brook
lyn Union Gas Company savo 
gyvavimo laikotarpiu “išmokė
jo dividendais virš 40 milionų 
dolerių. Ta suma buvo virš 
visų kitų atmokesčių, kaip 
nuošimčiai bankams ir ,|)onų 
savininkams. Dividendais per 
20 metų atgauti pinigai siekia 
virš 7 nuošimčių įdėtojo kapi
talo, 
retų 
timi 
kelti

O
kainas kelti 
Cacchione sugestuoja:

Organizacijoms parašyti į 
Public Service Commission, 
233 Broadway, New York Ci
ty, prašant paskirti dieną at
vykti pareikšti jūsų nusista
tymą tuo klausimu ar bent pa
siųsti rezoliuciją.

Atskiriems asmenims para
šyti savo priešingumą kainų 
kėlimui.

Kaunsilmanas Cacchione sa
ko, kad jis suteiks visas infor
macijas kiekvienam, norin
čiam smulkmeningo raporto 
apie firmos finansinę apyvar
tą, kurią išstudijavęs, Cac
chione sako, kiekvienas įsiti
kins, jog firma dar gali' pui
kiai gyvuoti ir turėti pelno be 
kainų kėlimo.

Norint informacijų, reikia 
rašyti: Peter V. Cacchione, 
C o u n c i 1 m a n, Borough of 
Brooklyn, 26 Court St., Brook
lyn 2, N. Y. Telefonas: 
TRiangle 5-7484. Galima ir 
asmeniškai nueiti visomis dar
bo dienomis ir, gal, vakarais.

Džiovą Gali Suvaldyti, 
Bet Tuo Privalome 
Visi,Susirūpinti

Vien tiktai tie faktai tu- 
būti pakankama priežas-. 
atmesti 
kainas.” 
kad tas

prašymą leisti

prašymas leisti 
būtų atmestas,

AFL Unijos Streikuos 
Prieš Wall Strytą z

AFL United Financial Em
ployes ši pirmadienį, balan
džio 21-mą, skelbia streiką 
prieš New York Stock Ex
change, New York Curb Ex
change ir kelias kitas broke
riu firmas. Streiką remsian- 
čios ir kitos tos srities darbo 
unijos, kaip praneša John 
Cole, unijos vice-prezidentas.

FILMOS - TEATRAI
Brooklyno Paramount

Praeitą ketvirtadienį pradė
jo rodyti filmą “Blaze of 
Noon,” su Anne Baxter, Wil
liam Holden, Sonny Tufts, 
William. Bendix, Sterling Hay
den ir Howard da Silva. Veik
mė sukasi apie 4 brolius, ku
rie iš aktorių tampa lakūnais, 
pirmaisiais oru laiškų nešė
jais. O Anno — vieno iš jų 
žmona.

Priedams rodo “Big Town,” 
apie laikraštininko gyvenimą.

New York Paramount
Filmą “My Favorite Brun

ette,” su Bob Hope ir Dorothy 
Lamour rodoma penktą ir pas
kutinę savaitę, 23-čią pradės 
rodyti kitą. Pakeičiama ir gy
vųjų aktai.

Radio City Music Hall
Dabar rodomoji “The Late 

George Apley” komiškas ro
mansas, pradėjo 5-tą savaitę, 
su Ronald Colman ir jauna 
anglike aktore Peggy Cum
mins žvaigždėse. Scenoje taip 
pat vis dar tebevaidinamas 
spektaklis “Wings of Spring.”

Roxy Teatre
Balandžio 16-tą pradėta ro

dyti Irving Berlin’o “Alexan
ders Ragtime Band.” 
Filmoje perstatoma - paimta 

'daugelis populiariškų dainų ir

muzikos, sukurtos bėgiu Ber
lin’o 25 metų kūrybos nuo to 
laiko, kai jis iškilo į viršūnes 
su “Alexanders Ragtime- 
Band.”

Vyriausiose rolėse vaidina 
Tyrone Power, Alice Faye, 
Don Ameche, Ethel Merman 
ir Jack Haley.

Scenoje Lecouna Cuban Or
kestrą, Three Swifts, The Del 
Rios, teatro baletas ir orkes
trą.

“Carousel” Minėjo Dvej’us 
Metus ant Broadway

Vydamasis savo pirmtakfi
ną Teatro Gildijos statomąjį 
muzikališką veikalą “Oklaho
ma,” antrasis tos pat gildijos 
veikalas “Carousel” balandžio 
19-tą minėjo 2 metus gyvavi
mo ant Broadway, Majestic 
Teatre, W. 44th St., Nevz Yor
ke. Tuo laikotarpiu suvaidin
tas 841 kartą. Jį matė apie 
1,400,000 publikos.

Vadovaujančiose rolėse vai
dina Henry Michel, Iva 
ers, Jean Darling, Eric 
son, Jane McGowap, 
Casto, John Conte,
Striegler, Ronald Chetwood, 
Annabelle Lyon, Robert Pa- 
gent. Perstatymui vadovauja 

• bendrai Lawrence Langner ir 
Theresa Helburn, Teatro Gil
dijos direktoriai.

With- 
Matt- 
Jean

Betta

žymūs "nu o tos ligos apsau
gos ir gydymo srityje specia
listai suteikė įdomių ir bran
gių informacijų susirinkusioms 
į Brooklyn Tuberculosis and 
Health Association suruoštą 
pobūvį Hotel Towers, Brook
lyno, praeitą ketvirtadienį.

Dr. Paul A. Bunn, svečias 
kalbėtojas iš Washington o, 
Veteranų Administracijos Tu
berculosis Divizijos viršininko 
padėjėjas ir Streptomycin Ko
miteto narys aiškino apie to 
naujo vaisto reikšmę džiovos 
gydyme. Jis pareiškė, kad 
streptomycin dar neišgydė nei 
vieno sergančio plaučių džio
va, tačiau yra pirmasis atras
tas vaistas, kuris, jeigu labai 
ekspertiškai ir su geriausiomis 
laboratorijų priemonėmis var
tojamas, pagelbsti gydyti.

Jis nuneigė spaudos nese
niai išpūstą burbulą, būk tam 
tikras skaičius ligonių išgydy
ta tuo vaistu. Kas tikrovėje 
buvo ir kaip spaudai buvo 
pranešta, tai tas, kad iš (500 

i įvairių, rūšių džiovos ligonių, 
Veteranų Administracijos pa
imtų specialiam gydymui, nuo 
birželio mėnesio 1946 metu, 
virš 60 nuošimčių buvo bandy
ta gydyti streptomycin u. Tie
sa, kad daugeliui iš jų pagel
bėjo sulaikyti ligos plitimą, 
tačiau visuotinas poilsis tebė
ra reikalingas, kad visiškai iš
gytų.

Labai gerą raportą pateikė 
daktaras t Charles S. Prest, 
draugijos vedėjas. Greta to, 
kad mokslas dar daug ką tu
rės atrasti ir išmokti, kad rei
kės daug daugiau padėti dar
bo ir lėšų, negu iki' šiol ‘padė
ta, visa draugija-visuomene 
privalo daugiau kooperuoti. 
Visuomenė turi būti teisingai 
informuota. Reikia šalinti są
lygas, kurios leidžia ligai plis
ti, šaliitti laužynes, nešvąrą, 
alkį, skurdą.

Apgailėtiniaušia p a d ė t i s, 
sakė daktaras Prest, yra ta
me, kad džiovos ligoniams 
mūsų mieste dar trūkstamo 
mažiausia 2.500 lovų. Tik va
kar, sakė jis, buvo 150 žino
mų džiovininkų, turinčiu gau
ti miesto gydymą, kurie lau
kia ir nesulaukia progos būti 
gydomais. Jų sveikata blogė
ja. O dar blogiau, kad jie yra 
vaikščiojančiu šaltiniu užkrė
timo kitiems. Ir kad jų šei
moms trūksta tinkamų butų, 
neturi'' pašalpos arba duoda
moji pašalpa nepakankama iš
gyventi saugiai nuo džiovos.

—O ką duodame nėščioms 
džiovininkėms? -— klausė jis. 
—Ar daug laukiančių motinų 
gauna X-Ray
ankstybose dienose? Kas da
roma joms pagelbėti, jeigu ir 
surandama sergančia? Bend
rosios ligoninės jų. nepriima, 
o kitų bent kokių visuomeniš
kų lengvatų jos irgi negauna. 
Iš 2,033 - žinomų Brooklyne 
džiovininkių, 62 nuošimčiai 
yra jaunos. Jis sakė, reikia 
skubiai veikti, kad apsaugoti 
jas ir jų vaikus.

Jis prašė visus įsitėmyti ii’ 
atsiminti, jog džiovai kontro
lė yra nuperkama. Tam reikia

Yorko City Opera Company, miestavoji operoms perstatyti organizacija,New
vaidina operas City Center Teatre, 131 W. 55th St., New Yorke. Sezoną baigs 
šio mėnesio 27-tą. Paveiksle keli iš žymiąją žvaigždžių (pradedant nuo vir
šaus iš kairės): Vasso Argyris, tenoras; Dorothy Sarnoff, soprano; Vivian Della 
Chiesa, soprano; Frederick Jagel, tenoras. Apačioje: William Horne, tenoras;

Hal/iJZjL. orkestros . yądasj Winifred J-Ieįdt, soprano. _

daug pinigu ir Visuomenes su
pratimo.

Dar kalbėjo radi'jušas Hove, 
teisino ir barė, bare ir teisi
no spaudą ir radiją už kvar- 
bavimą savaip mokslinių ži
nių. Kunigas Paul F. Barack- 
man. pradėjo pobūvį su malda. 
Taipgi1 atsistojimu, pranešimu 
apie jį ir malda pagerbtas 
Roy M. IIart, buvęs draugijos 
viršininku per 15 m. Georgo 
C. Wigle, buvęs sąjungos 
prez., įvesdino naująjį 
dentą Everett M. Clark 
minuota kiti viršininkai 
rektoriai.

Pobūvyje dalyvavo
200 specialiai kviestų svečių, 
daugiausia daktarų ir kitų 
medikališkos profesijos srity
je darbuotojų, taipgi spaudos 
atstovai. Lietuviškų laikraščių 
atstovauta tik dienraštis Lais
vė. Rep.

apie

Gynimas Eugene Dennis 
Yra Gynimu Savo Tei
sią, Sako Komunistai

New Yorko valstijos komu
nistų organizacija atsišaukė į 
visuomenę stoti masiniai ginti 
Eugene Dennis, Amerikos 
Komunistų Partijos sekretorių 
nuo Neamerikinio Komiteto 
užmačių jį persekioti už jo po
litines pažiūras. Pareiškime 
sako:

“Gynimas Eugene Dennis’o 
yra gynimu jūsų paties teisią 
kaipo Amerikos piliečio, jūsų 
unijos, jūsų paties namą ir 
mokyklą.”

Nepažįstamas vyriškis, apie 
40 m., tapo užmuštas trauki
nio BMT subvės Times Square 
stotyje, New Yorke. Jis buvęs 
nušokęs nuo platformos pasi
imti kokį nukritusį ' daiktą. 
Ateinančio Brighton Beach 
ekspreso motormanas Joseph 
Simon stojo ant stabdžiu, ta
čiau nespėjo, pirmasis vago
nas nušokusįjį pritrėškė tarp 
vagono ir platformos, jam 
bandant išlipti ant platformos.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHAEŪLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone Evergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
** ^(Raudžius) * 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Isigirtavę, du jauni vyrukai ------------- —6-taa pusią
apdaužė radijo programų ko- Laisve—Liberty Lith. Daily 
miką Joe Laurie, Jr. Pirmadienis, Baland. 21, 15

Deborah Kerr ir Trevor Howard žvaigždėse Eagle- 
Lion Films produkcijoj “The Adventuress,” rodomoj 
Victoria Teatre, Broadway ir 46th St., New Yorke.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Z!

® W W®- 32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

DIDELIS ATIDARYMAS
Grand Opening

Balandžio 19 April, 7 Vai. Vakaro
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., ‘ Brooklyn, N. Y.

Naujas savininkas JUOZAS LUGAUSKAS kviečia 
atsilankyti, gražiai pavaišins.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

Salę išnomuojame del puotų, pokilių, krikštynų

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen £-9612

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
MAN

15 |«w«h . . . $247S

rATJDOA
4* . . . $2471

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVetgreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVerrreen 4-8008

biatoci

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173 (Art! Graham Ave.) ’ Atdara Vakarai*.




