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sumušė tiems galams.

mazmo-

karinei Am’erikos stiprybei, 
kad neužteksią valdžiai lė
šų Marshallo planui ir ki-

Berlin. — Amerikonų ko
manda apstatė ginkluotais 
kariniais savo policininkais 
namą, iš kurio sovietiniai

Kalbant Apie Wallace’ 
Kas Krimsis Pirštus? 
Kur Stovi Naujienos. 
Gėda!

Rašo R. MIZARA

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.
“Brooklyno ‘Laisvė,” rekla

muodama Wallace’o prakal
bas, kėlė ji į padanges. . . Ro
jus Mizara, ekstazo pagautas, 
rašė, kad Brooklynui susilauk
ti tokio ‘didžio ir garbingo 
svečio,’ kaip Henry A. Wall
ace tai—neapsakoma garb*e...

“Bet ar neteks kada nors 
Mizara*! pirštus krimstis dėl 
šitokių Wallace’o ‘liaupsėji- 
mų’?” (N-nos iš š. m. balan-

Toliau N-nų redaktorius pa
teikia eilę iš Wallace’o paim
tų “argumentų,” rodančių tū- Į 
las trečiosios partijos kandi
dato prezidento vietai pažiū
ras, su kuriomis mūsų dien
raštis nesutinka.

Tokias pastabas mums da
rydamas, , N-nų red aktorius 
“pamiršta” vieną

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
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Brooklyne $8.00
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Wallace’a 
jis, mūšy

Jankiai Blokuoja 
Sovietinį Važiuotės 
Tvarkymą Berlyne
Anglų ir Amerikonų Traukiniai vėl Važiuoja į Berlyną; 
Sovietinis Karininkas Kaltina Juos už Šnipų Gabenimą

Mūsų dienraštis 
remia ne ten, kur 
nuomone, klysta, bet ten, kur 
jis, mūsų nuomota, atlieka 
didžiulės vertės darbą mūsų 
kraštui ir pasauliui.

Wallace pats yra pasisakęs, 
jog jis 
neigi
marksistas. ' | sutartį, leido Sovietams iš

Ką Wallace darys, kas jis [ to namo tvarkyti jų važiuo- 
bus ateityje — nežinome.

Mes Wallace’a remiame 
tai, kad jis eina 
liaudimi ir stato prieš

• kos žmones programą 
laisvės, gerbūvio!

Ne visais klausimais 
me mes ir su velionim 
veltu. Kai kada mes 
Ūkuodavome, bet dažniausiai 
jį remdavoąuL palaikydavo
me.

Kaip Rooseveltas, taip ir 
Wallace žiūri, idant Amerikos 
liaudžiai būtų pagerintas gy-

• venimas — su tuo mes šimtu 
nuošimčių sutinkame!

★ ★ ★
Aplinlc Wallace’a 'šiandien

• ' buriasi visa pažangioji Ame
rikos visuomenė, .nes jis išreiš
kia josios troškimus ir viltis, 
drąsiai kovodamas Wall stry
to imperialistų pasimojimus.

O ką gi daro Naujienos?
Jos tebesilaiko įsikibusios 

už Trumano skvernų 
mia monarch ištinę - 
G ra i k i j os vai d ž i ą; j os 
čiang Kai-šeką; jos 
Italijos klerikalus; jos 
puola Wallace’a, kuris 
ja reakciją ir naujo karo pro
vokatorius.

Nesakysiu, kad Naujienų 
redaktorius kada nors krimsis 
pirštus dėl viso to, ką jis šian
dien atlieka.

Jo siekimas, mat, — stumti 
atgal istorijos lokomotyvą.

nesąs nei komunistas 
socialistas — nėra joks

uz
suišvien

Ameri-
taikos.

sutiko- 
Roose- 
ji kri-

; jos re- 
fašistinę 

remia 
remia 
įžūliai 
kovo-

Kongresas Skyrė. $6,098,000,000 
Kovai prieš Komunizmą Užsieny/

Sovietai atšaukė savo at
stovus iš septynių komitetų 
Berlyno komandantūroje, 

pareigūnai tvarkė anglų- tai yra, bendroj amerikonų, 
amerikonų traukinių važia
vimą iš vakarinės Vokieti
jos, skersai Sovietų užimto 
ruožto, į Berlyną. Jankių 
policininkai pastojo kelią 
sovietiniams pareigūnams j 
tą namą, bet leido išeiti bu
vusiems jame.

Tas namas yra ameriki
nėje Berlyno dalyje, už ke
lių šimtų jardų nuo sovieti
nės miesto srities. Ameriko
nai ir anglai, pagal 1945 m.

anglų, Sovietų ir francūzų 
valdyboje. Sovietiniai atsto
vai ištraukti iš tokiu ko- 
mandantūros skyrių, kaip 
važiuotės, susisiekimų, ūkio 
ir viešosios gerovės.

30 amerikinės armijos 
transporto lėktuvų tuo tar
pu gabeno maistą ir kitus 
reikmenis saviškiams Ber
lyne. Toks didelis lėktuvų 
skaičius sukėlė karinę bai
mę berlyniečiams.

1 Washington.— Jungtinių 
Valstijų kongresas bal. 2 d. 
galutinai užgyrė $6,098,- 
000,000 paramos'svetimiem 
kraštam prieš komunizmą. 
$5,300,000,000 iš tos sumos 
yra skiriama šešiolikai va
karinės Europos šalių per 
12 mėnesių, pagal Marshal
lo planą. Kiti šimtai milio- 
nų bus šitaip padalinti:

Čiang Kai-šeko Chinijos 
valdžiai $463,000,000, karui

prieš chinų komunistus; 
kariniams Turkijos ir Grai
kijos tikslams $275,000,000. 
—Amerika jau pernai da
vė $400,000,000 priešdemo- 
kratiniam Graikijos ir Tur
kijos valdonam.

Už visą tą “paramos” bi- 
liu balsavo 318 demokratų 
ir republikonų kongresma- 
nų prieš 75. Senatas tatai 
užgyrė net be balsų skaity
mo.

Kongresas Numušė 
Taksus, Nepaisant 
Prezidento Veto
Viso Numušama $4,800,000,000 Taks; Turčiam Su
taupoma Tūkstančiai Dol., o Darbininkams po Kelis Dešėtk.

ITALUOS DEŠINIEJI ŽUDO 
DARBININKŲ, VALSTIEČIŲ 
VADUS, ARDO JŲ MITINGUS

tę. Amerikonam užblokavus 
namą, tuojau susinarplino 
ir susipainiojo važiuoto.

Sovietai praeitą savaitę 
pasiūlė savo inspekciją 
traukiniams ir automobi
liams, važiuojantiems per 
sovietinį ruožtą į Berlyną. 
Amerikonai, anglai ir fran- 
cūzai atmetė tokią inspek
ciją. Po to jau keli anglų ir 
amerikonų traukiniai atva
žiavo Berlynan be sovieti
nės inspekcijos.

Sovietų pulkininkas Serge
jus Tulpanov Berlyne aš
triai smerkė vakarinių tal
kininkų riksmus prieš in
spekciją. Jisai pareiškė, jog 
anglai ir amerikonai tūks
tančiais gabena savo šnipus 
iš vąkarinės Vokietijos į 
Berlyną ir siunčia juos į so
vietinį to miesto ruožtą. Jų 
įgabenami vokiečiai šnipai 
yra apsikrovę anglų-ameri- 
konų duotais pinigais; pra
siskverbia iš Berlyno toliau 
į sovietinę Vokietijos dalį 
ir, be kitko, supirkinėja te- 
naitin. vokiečių nuosavybes, 
kaip tvirtino pulkininkas

Indijos Provincijų Valdovai ' 
Areštuoja Komunistų Vadus 
Ir Raštinių Streikierius

Kalkutta, Indija.— Strei
kuoja šios provincijos val
džios raštininkai. Vyriausy
bė areštavo 50 streikierių ir 
demonstrantų. Streikas pa
skelbtas protestui prieš raš
tininkų paleidinėjimą iš 
tarnybos. Kai kuriose įstai
gose tarnautojai streikuoja 
badavimu ir sėdėjimu.

Bombay provincijos val
džia suėmė 11 komunistų 
vadų, jų tarpe S. A. Dange, 
provincijos seimelio narį, ir 
P. C. Jošį, buvusį Komunis
tų Partijos Sekretorių; a- 
reštavo ir kelis darbo unijų 
vadus.

Visos Indijos vyriausybė 
oficialiai nevaro kampani
jos prieš komunistus. Bet 
paskyrų provincijų valdo
vai vis plačiau persekioja 
kairiuosius. '

Indijos Komunistų Parti
ja turi bent 80,000 narių.

Roma. — Fašistiniai-de- 
šinieji Sicilijoj nušovė Ca- 
logero Cangialosį, Žemės 
Ūkio Darbininkų Sąjungos 
sekretorių, ir mirtinai su
žeidė du kitus valstiečių va
dus. Tuo pačiu laiku pana
šūs gaivalai apšaudė ir 
bojnbomis apmėtė auto-bu- 
sa, kuriuom komunistai 
grįžo į Neapolį; sunkiai su
žeidė 7 komunistus.

Paskutiniu laiku fašisti
niai užpuolikai vien Sicilijoj 
nužudė viso 36 darbininkų 
ir valstiečių vadus.

Kairieji socialistai > ir, ko
munistai unijų vadai taria
si apie visuotino streiko 
šaukimą protestui prieš fa
šistų terorą.

Roma. — 'Dešiniųjų mi
nia, šaukdama: “Tegy
vuoja Jungtinės Valstijos!”

ir visaip trukšmaudama, 
ardė 20,000 susirinkimą Le
cce, pietinėje Italijoje, kur 
kalbėjo komunistų vadas 
Palmiro Togliatti. Susirin
kimas buvo sušauktas kai
riųjų socialistų ir komunis
tų. Togliatti smerkė ameri
kinį Marshallo planą, kaip 
demokratijos priešą, ir mi
nių Valstijų kongreso narių 
jau prašo fašistinę Ispani
jos valdžią į tą planą.

Komunistai ir kairieji So
cialistai taipgi smerkia A- 
męrikos valdžią, kad ji iš
judino amerikinius italus 
laiškais ■ raginti savo gimi
nes ir pažįstamus Italijoje 
balsuoti už klerikalus ba
landžio 18 d. rinkimuose. 
Tai naujas Amerikos kiši
masis į vidujinius Italijos 
reikalus, sako socialistai ir 
komunistai.

Washington.— Senatas ir 
kongreso atstovų rūmas 
bal. 2 d. daugiau kaip dviem 
trečdaliais balsų 
prez. Trumano veto, kur 
prezidentas atmetė pirmes
ni jų nutarimą — sumažin
ti amerikiečiams taksus vi
so $4,800,000,000 per metus. 
Taigi taksų numušimo bi- 
lius tapo įstatymu, nepai
sant atmetimo iš TrUmano 
pusės. Dar niekuomet pir
miau Amerikos istorijoje 
prezidentas nebuvo vetavęs 
taksų mažinimo.

Trumanas pasakojo, kad 
taksų numušimas kenksiąs

JANKIŲ GEN. STILWELLIO 
UŽRAŠAI PARODO CIANGO
VALDŽIOS SUPUVIMĄ

Už savaitės Chicagoje įvyks 
didžiulė konferencija, kurioje 
bus sudarytas nacionalis 
Wallace’ui išrinkti komitetas.

Konferencijon yra pakvies
ta ir visa eilė lietuvių visuo-

1849 Užmušti Palestinoj 
Nuo Pernykščio Lapkričio

Neduoda Darbiečiui
Kongresmanui Pasporto

šiuos žodžius rašant New 
Yorko biržos tarnautojų strei
kas tebesitęsia..

Streikieriai energingai pi- 
kietuoja, o policija, ištikimai 
saugodama meklerių intere
sus, streikierius persekioja, 
dažnai paleisdama buožes 
darban.

Geda!
Vadinasi, “baltakalnie- 

riams” tenka pritirti to, ko fa
briku darbininkai ant savo 
kailio jau sen’ai patyrė.

Visa tai, bo abejojimo, Wall 
atryto tarnautojams bus dide
le pamoka.

Nežinau, kaip jaučiasi mūsų 
miesto majoras O’Dwyeris, 
atostogaudamas Kalifornijoje.

Jis turėtų išakyti policijos 
viršininkui, kad pastarasis su
valdytų “dėdes.” .

Jeruzalė. — Anglų val
džia paskelbė, jog susikirti
muose užmušta 1,849 žmo
nės nuo to laiko, kai Jungt. 
Tautų seimas pernai lap- 
krityj nutarė padalinti Pa
lestiną j žydų ir arabų val
stybes. Užmušta 922 arabai, 
817 žydų ir 110 anglų.

Arabai Užkerta Kelią Žydų 
Maistui JeruzalėnI

Jeruzalė. — Arabai už
puolė automobilius, kurie 
gabeno maistą alkaniems 
Jeruzalės žydams. l9 žydai 
tapo nušauti, 
Tuomet grįžo 
Avivą dalis 
kurių arabai
Žydai sakosi nukovę 28 ara
bus.

Washington. — Leo Isac- 
son, darbietis Jungtinių 
Valstijų kongreso narys, 
prašė pasporto Paryžiun į 
tarptautinę . konferenciją 
Graikijos demokratijai pa- 
rėmti. Valstybės depart- 
mentas atmetė prašymą; 
sako, Amerika remia (mo- 
naręhinįai-fašistinės) Grai
kijos valdžios karą prieš 
partizanus, todėl negali 
duoti leidimo Isacsonui į tą 
konferenciją, kurioj bus 
mobilizuojama partizanams 
parama. Isacsonas norėjo 
ten vykti, kaipo stebėtojas.

Amerikonų žurnalas La
dies’ Home Journal dabar
tiniame savo numeryje 
spausdina atsiminimus ir 
užrašus velionio generolo 
Josepho W. Stilwell’io (Vi
negar Joe), kuris buvo jan
kių komandierius Chinijos 
fronte prieš japonus.

Tuose užrašuose gen. 
Stilwell vadina “pynacu” 
Čiang Kai-šeką, Chinijos 
diktatorių. Jis rašo:

“Chinijos žmonės mato, 
jog Čiang Kai-šeko valdžia, 
tik vagia valstybės turtą, 
vis sunkiau juos apkrauna 
taksais, baisiai eikvoja jų 
gyvybę ir visai nepaiso 
žmonių teisių.

“Tas pynacas persigan
dęs, jog taip skleidžiasi 
komunistų įtaka. Bet jis 
nemato, kad chinų dauguo- 
menė laukia raudonųjų, ku
riuos žmonės laiko vieninte
le įmatoma viltim išsigelbė
jimui nuo žiauriai slėgian-

čių taksų, nuo armijos sau- 
valios ir nuo Tai Lai gesta
pininkų” (naciško plauko 
žandarų).

Generolo Stilwellio die
nynas, tarp kitko, sako: 
Čiang Kai-šekas vartojo 
daugiau kaip 200,000 ge
riausios savo armijos prieš 
chinų. komunistus, bet atsi
sakė duoti amerikonam 
bent 10,000 tų kareivių, kad 
padėtų atmušti japonus nuo 
lėktuvu aikštės, kuria A- 
merika pastatė Čiangui.

INDŽIONKŠINAS PRIEŠ 
MAINIERIUS

Washington. Praneša
ma, jog prez. Trumanas šią 
savaitę reikalaus teismo in- 
džionkšino, kuris įsakytų 
streikuojantiems minkštųjų 
angliakasyklų mainieriams 
grįžti darban. 1

Jeruzale. — Ginkluoti žy
dai užėmė arabišką kaimą 
arti Jeruzalės.

17 sužeistą, 
atgal į Tęl 

automobilių, 
nesudaužė.

ORAS.—Būsią šilčiau.

menininkų.
Būtų gerai, kad jie ten da

lyvautų.

Kam ir Kiek Taksai 
Numušami

Pagal naująjį įstatymą, 
taksai sumažinami 12 nuo
šimčiu ir 6 dešimtadaliais 
žmonėms, gaunantiems $2,- 
000 ar mažiau pajamų per 
metus. Metinėms įplaukoms 
virš $2,000 iki $136,719 nu
mušama taksai 7 nuošim
čiais ir 4 dešimtadaliais; 
dar aukštesnėms pajamoms 
nuimama 5 nuošimčiai tak
su.

(Tokiais numušimais bus 
sutaupoma keli desėtkai 
dolerių vidutiniam darbi
ninkui per metus; o tur
čiams dovanojama tūkstan
čiai ir desėtkai tūkstančių 
dolerių.)

Paliekama be taksų po 
$600 asmeniui ir kiekvie
nam jo užlaikomam šeimos 
nariui, vietoj buvusių ne- 
taksuojamų $500 kiekvie
nam.

Žmonėms virš 65 metų 
amžiaus paliuosuojama $1‘,- 
200 nuo taktų; taip pat ir 

i neregiams.
Gali taip pat būti netak- 

suojama iki $1,000, kaipo 
aukos, dovanos, valstijai 
sumokami taksai ir nepa
prastos asmeninės išlaidos. 
Iki šiol buvo netaksuojama 
tiktai iki $500 tokių išlai
du.

Leidžiama vyro ir žmonos 
pajamas daiktan sudėti, ly
giai pusiau padalinti ir at
skirai mokėti taksus fede- 
ralei valdžiai nuo vienos ir 
kitos dalies.

Skaičiuojama, kad 7,400,- 
000 mažiausiai uždirbančių 
amerikiečių visai bus pa- 

Athenai, Graikija. — Mo- Įiuosuoti nuo taksų, pagal šį 
narchistų spauda pranešė, 
kad bal. 2 d. jie sušaudė dar 
13 tariamų komunistų už 
dalyvavimą 1944 m. sukili-1 
me.

Per maištą ąto vykioj 
Makronissos saloj tapo už
mušta 17 kalinių. Už tai bus 
teisiama 70 kitų kalinių. 
Monarchistai siunčia savo 
armijos rekrutus į tą salą, 
kur kvočia jų ištikymbę. 
Per tą ištikimybės koštuvą 
paskutiniu laiku buvo per
varyta 10,000 nužiūrimų 
kairiųjų.

Graikų Monarchistai Sakosi 
Užmušę Daug Partizanų, bet 
Partizanai Laimėjo

Athenai. — Generalis mo
narchistų armijos štabas 
paskelbė raportą, kuriame 
giriasi padarytais nuosto
liais graikų partizanams; 
pasakoja, kad nuo 1946 m. 
sausio 10 iki šių metų va
sario 29 d. monarchistai už
mušę bei nelaisvėn paėmę 
24,767 partizanus, o monar
chistai tuo tarpu netekę 
būk tiktai 7,435 kareiviu.

(Tačiaus partizanai per 
tą laiką atėmė i monarchis
tų naujus Graikijos plotus.

(New Yorko Posto ko
respondentas neseniai rašė, 
jog po mūšių monarchistai 
paskelbia, būk jie nukovę 
tiek bei tiek partizanų, bet 
sftmetą korespondentų pra
šymą parodyti užmuštųjų 
kūnus.)

Monarchistai Vis Šaudo 
Demokratinius Graikus

Washington. — Generolas 
Eisenhower taip pat remia 
naują draftą.

Ukrainos Atstovas Smerkė Angly-Amerikonų Spaudą
Geneva, šveic. — Daugu

ma Jungt. Tautų konferen
cijos dėl žinių laisvės atme
tė siūlymą priimti fašisti
nės Ispanijos atstovus to
dėl, kad J. Tautų Ekonomi
nis - Socialis Komitetas iš 
anksto neįtraukė Ispaniją j 
šios konferencijos dalyvių

skaičių.
Sovietinės Ukrainos dele

gatas Gregoras Pobegal 
smerkė trustinę Amerikos, 
Anglijos ir Francijos spau
dą. Didžiųjų kapitalistų 
valdomi laikraščiai tose ša
lyse veda karinę propagan
dą ir kišasi į vidujinius ki-

tų kraštų reikalus, sakė Po- 
begal. Jis kritikavo ameri
konų rezoliuciją dėl spau
dos laisvės. Pobegal nurodė, 
jog amerikinė rezoliucija 
nereikalauja naikinti fašiz
mo palaikus ir nesmerkia 
karo kurstytojų prieš So
vietus ir draugingas jiems

tautas.
Anglų-amerikonų vado

vaujama, konferenc i j o s 
dauguma priėmė papeikimo 
•rezoliuciją prieš Ukrainos 
atstovą Pobegalą, kad jis, 
girdi, savo kalba įžeidęs 
amerikonus, anglus ir fran- 
cūzus.

*

įstatymą.
Tokie taksų pakeitimai 

i skaitysis nuo 1948 m. sau- 
Į šio 1 d.
z Samdytojai nuo gegužės 
1 d. šiemet išims taksams iš 
darbininkų algų jau tik 15 
nuošimčių, vieton ligšiolinių 
20 nuošimčių. Kiek bus se
naisiais taksais perviršių 
sumokėta nuo šių metų 
sausio 1 iki gegužės 1 d., tie 
perviršiai bus sugrąžinti, 
kada 1(949 metais taksų mo
kėtojai įteiks taksines savo 
apyskaitas valdžiai už 19^8 
metų įplaukas.

Siaučia Mūšiai tarp Graikų 
Partizanų ir Monarchistų

Athenai, Graikija. —Mo
narchist kariuomenė mė
gina išmušti ■ graikų parti
zanus iš Murgana kalno, 
netoli Albanijos rubežiaus. 
Partizanai atremia monar
chists. Dažnai kaujamasi 
durtuvais. Monarchist la
kūnai iš angliškų lėktuvų 
laido bombas ir rakietas į 
partizanus.
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Nepaprasta Jungtinių Tautų 
Assemblėjos Sesija

Š. m. balandžio 16 dieną šaukiama nepaprasta Jung
tinių Tautų Assemblėjos (Seimo) sesija. Kam ji šau
kiama?

Šaukiama tam, kad palaidoti Palestinos padalini
mą ir žydų valstybės įkūrimą. To, mat, trokšta* to pa-i 
geidauja Jungtinės Valstijos ir Anglija.

Kaip žinia, Jungtinių Tautų Assemblėja yra nuta
rusi Palestiną padalinti. Tam mielai pritarė Amerika, 
tam pritarė Tarybų Sąjunga, tam pritarė milžiniška 
valstybių dauguma.

B^t po to paaiškėjo, jog arabų valstybės pyksta ir 
labai priešinasi Palestinos padalinimui ir žydų valsty
bės įkūrimui. Arabų gi valstybėse yra daug aliejaus, ku
ris yra pavestas Jungtinių Valstijų kapitalui eksploa
tuoti. Jeigu arabai bus labai supykdyti, tai jie gali už-į 
kirsti kelią Amerikos imperialistams į savo aliejų. Va-! 
dinasi, tenka taikytis prie arabinių valstybių, todėl rei-: 
kia Palestinos padalinimą sulaikyti! . . .

Amerika' dabar siūlo Palestinai globotojus (trus
teeship). Girdi, tegu Palestina bus eiela, reikia sulaiky
ti ten “kraujo liejimas” ir paskirti jai globo'tojus, kurie 
ten tvarką pridabotų. Globotojai užims vietą anglų im
perialistų, kurie, pagal savo duotą žodį, turėtų pasi-j 

• traukti iš Palestinos gegužės mėnesio viduryj.
Ar nepaprastoji Assemblėjos sesija užgirs Ameri-I 

< kos planą? Galimas daiktas, jog užgirs. Amerika turi ; 
dolerių ir daugelis Jungtinių Tautų narių tų doleriui 
nori. Todėl jie turės balsuoti taip, kaip Amerika pa
diktuoja.

Kas gi bus Palestinoje?
' Kaip sakėme, gegužės mėnesio viduryj anglų ka- 

a riuomenė iš’Palestinos turės pasitraukti.
Iš kitos pusės: žydai pareiškė, kad jie ant rytojaus 

po anglų pasitraukimo, paskelbs savo valdžią, kuri ims 
į savo rankas Palestinos reikalus tvarkyti.

Žydai nori Palestinai nepriklausomybės. Jie nori 
ten turėti savo valstybę. Jie pasirengę už ją galvas gul- 
dyti ir savo kraują lieti.

į Jeigu Jungtinės Tautos nutars neduoti žydams vals
tybės kurtis, tai ką tuomet jie darys?

\ Liekasi palaukti ir pamatyti.
/ Šiuo tarpu galima tiek pasakyti: žiūrėkit, kaip im-|

perialistinės valstybės Jungtines Tautas naudoja savo; 
politikai!

“DEŠIMTĮ KARTŲ 
BLOGIAU..”

Vienas Keleivio skaityto
jas rašo redakcijai šitokį 
laišką:

Skaičiau “Keleivy.],” kad 
Amerikos Darbo departmen- 
tas skelbia kokias tai žinias 
apie Rusijos darbininkų gy- 

. veniiaą ir buk tai sako, kad 
Rusijos darbininkai gyveno 
dešimti kartu blogiau, kaip 
Amerikoj. Aš ne visai su
prantu, kaip galima gyventi 
dešimti kartų blogiau? Ar 
tai reiškia, kad rusų darbi
ninkai uždirba tiktai dešim
ta dali to, ką mes čia uždir
bame ?

' Aš, pavyzdžiui, uždirbu 
43 dolerius per savaitę, ka
da nedirbame viršvalandžių. 
Kaip aš galėčiau gyventi, jei 
aš uždirbčiau tiktai 4 dole
rius ir 30 centų ? Juk aš ba
du numirčiau. Tai kaip ru
sai darbininkai gali gyventi 
iš tokio uždarbio? Todėl 
prašyčiau paaiškinti, kaip tą 
“dešimtį kartų blogiau” reP 
kia suprasti?

< Jonas Stavaski.
Salem, Ore.

Kaip matote, Jonas Sta
vaski, gal nenorėdamas, pa
statė Keleivio redaktorių 
ant karštos skaurados ir 
žiūri, kaip šis trypia. O jis 
trypia, “aiškina”, “aiški
na”, na, ir šitaip savo “aiš
kinimą” užbaigia:

Maistas Rusijoj nėra de
šimtį kartų brangesnis, kaip 
Amerikoje, butai ten yra ga
na'pigus, nors ir labai blo
gi. Todėl vidutiniai rusų 
darbininkų uždarbiai yra 
apie dešimtį kartų žemesni, 
kaip Amerikos darbininkų.

Gyventi “dešimtį kartų 
blogiau”, kaip Amerikos 
darbininkas, tai, vadinasi, 

•išeitų taip: amerikietis val
go dešimt kartų, o rūsas— 
sykį, amerikietis apsivilkęs, 
sakysime, kailiniais, o rusas 
teturi jų ant savo kūno tik 
vienuoliktą (o "gal dešimtą) 
dalelę.

Tai išeina absurdas, aiš
ku!

Jeigu taip tarybiniams 
žmonėms tektų gyventi, tai 
jie senai būtų išmirę. Betgi 
Tarybų Sąjungoje gyvena 
apie 200 milijonų darbo 
žmonių su šeimomis.

Ir tarybiniai žmonės gy
vena jau per virš 30 metų.

Šitaip “dešimt kartų blo
giau” gyvendami, jie sumu
šė vokiečių armiją — di
džiausią pasaulio istorijoje!

Jie atstato šalį. Jie —pil
ni entuziazmo dėl rytojaus, 
ne su kiekviena diena jų 
gyvenimas gerėja!.. .

Jonas Stavaskis gerai pa
spirgino Keleivio redakto
rių!...

Tūkstančiai čechoslavu išėjo praleisti ir palydėti įnirusi Jan Masaryk, tos šalies už- 
rubežiams ministrą. Jis nusižudė. Šalies liaudies vadai dėl jo mirties kaltina užru- 

bežinius propagandistas ir kurstytojus tautoje nesantaikos.

Žinios iš Lietuvos Tarybinis ūkis padeda 
valstiečiams

Jie Ruošia Pučą
• Mes jau seniai manėme, kad Italijos klerikalai, va-

• dovaujami De Gasperi, gali suruošti kokias nors provo
kacijas, kad neprileidusv Italijos žmonėms pasisakyti už 
tai, kokios jie iš tikrųjų vyriausybės trokšta, kokios so
cialinės santvarkos siekiasi. *

Parlamento atstovų rinkimai Italijoje įvyks balan
džio 18 dieną. Tačiau jau šiandien yra visokių girdų ir 
gandų apie tai, kad reakcininkai sieksis neprileisti Ita- 

'lijos liaudžiai balsuoti.
Štai, Italijos komunistų partijos darbuotojas, Piet

ro Secchia, paskelbia, jog jis patyrė, kad De Gasperi 
ruošiasi pavartoti smurtą balandžio 18 dieną.

Sakoma, reakcininkai- pasiryžę pervesti Italijos val
džią maršalui Giovanni Messe’i, fašistui, kariavusiam 
prieš Tarybų Sąjungą ir Angliją.

Kad taip reakcininkai gali padaryti, nesistebėtu- 
♦ me.

Jie bijosi, kad per rinkimus nelaimėtų liaudis. Jie 
dreba ir drebėdami planuoja visokias provokacijas. O 
jiems padeda “ekspertai” iš Amerikos ir Anglijos.

Dėl “Incidento” Berlyne
Kivirčiai tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos, iški- 

lę dėl traukinių patikrinimo turi didesnės prasmės, ne
gu tūli bando išaiškinti.

Mums rodosi, jog patsai kivircių branduolys keri 
tame: Vokietija jau padalinta, Vokietija jau ne viena.

Originaliai, atsiminkime, buvo susitarta šitaip: ke
turi talkininkai valdys Vokietiją, — valdys ją iš Berly
no, kuriame visų keturių valstybių — Tarybų Sąjungos, 
Amerikos, Anglijos ir Franci jos — vadai bendrai aptars 
visus bendruosius valdymo reikalus.

Tam tikslui ir buvo paskirtos Berlyne atitinkamos 
zonos.

Berlynas yra Tarybų- Sąjungos kontroliuojamoje 
Vokietijoje — nuo vakarinio rubežiaus apie 100 mylių 
atstumoje.

Dabar, kai Amerika-Anglija-Francija nutarė Va
karų Vokietiją atsteigbi ekonominiai ir, žinoma, milita- 
riniai, tai ir Berlynas įgavo kitokią prasmę.

Tarybų Sąjunga pasiryžo inspektuoti traukinių judė-, 
jimą. Juk ir ligi šioL ne sykį ir ne du Tarybų Sąjungos 
pareigūnai darė inspekcijas talkininkų traukiniuose, 
kursuojančiuose tarp jų zonos ir Berlyno. Ta kontrolė 
buvo tokio pobūdžio: Tarybų Sąjungos pareigūnai žiū
rėdavo, ar jais nevyksta koks nors pro-naciškas vokie
tis.

Tėvynėn Grįžusių Klaipė
diečių Pareiškimas

1948 m. kovo 2 d.' mes lai
mingai sugrįžome iš Vo
kietijos anglų okupacinės 
zonos į savo tėvynę, Lietu
va. Visi mes nuo 1944 m. 
dirbome ir gyvenome Kiel- 
Bezirke, Holtenau, Stadte, 
Rendsburg, Buchholz vie
tovėse. Būdami Klaipėdos 
krašto gyventojai, mokėda
mi vokiečių kalbą, mes vi
si buvome vokiškojo Ar- 
beitsamto nukreipti* ūkio 
darbams, pas stambius 
Kielio apygardos dvarinin
kus, vokiečius. Virš trijų 
mėtų mums teko bernauti, 
nuo aušros iki nakties dir
bant dideliuose ūkiuose, 
gaunant už tai valgį. ,Kai 
kurie mūsų gaudavo' dar po 
40-50 markių mėnesinės al
gos. Į DP lietuvių stovyklas 
mus vengdavo priimti, lai
kydami mus vokiečiais. Kai 
mes pradėjome kelti grįži
mo tėvynėn klausimą, 
mums ir anglų ir vokiečių 
ir net lietuvių, esančių sto
vyklose, buvo aiškinama, 
kad dabartinė Tarybų Lie
tuvos vyriausybė klaipėdie
čių nepriima. Per vokišką
sias radijo stotis, o taip pat 
ir iš Londono vokiečių kal
ba buvo į mus kreipiamasi 
su perspėjimais, kad nevyk
tame į Lietuvą, nes mūsų ū- 
kiai seniai atiduoti rusams 
ir mes važiuojame tikrai 
pražūčiai.

Ir tik iš Kielyje atsitikti
nai apsilankiusių tarybinių 
karininkų mes sužinojome, 
kad yra visai priešingai, 
kad Tarybų Sąjungos Auk
ščiausiosios Tarybos Prezi
diumas jau yra paskelbęs 
nutarimą dėl .tvarkos' buvu
sio Klaipėdos krašto lietu
viams grįžti ir tapti lygia
teisiais su visais lietuviais 
piliečiais. Kiek mūsų spėjo 
apie tai patirti,, visi užsira
šė Kielyje ir Liubeke grįži
mui, Liubeke palikome dar 
kelis šimtus užsirašiusių ir 
besiruošiančių namo klaipė
diečių. Tačiau mes žinome,

kad anksčiau išvardintose 
Kiel-Bezirk apylinkėse pas 
vokiečių dvarininkus dar 
tebedirba samdiniais šimtai 
Klaipėdos krašto lietuvių. 
Jie nieko nežino • apie tai, 
kad jiems leidžiama' -grįžti, 
nes tai nuo jų slepiama. Pa
tys anglai kai kuriems mū
sų (Toleikiui) davė netik
rus nurodymus dėl tarybi
nių repatriacijos misijų ad
resu. Tačiau mes , laiškais 
ir visomis galimomis prie
monėmis stengsimės susi
siekti su likusiais mūsų kai
mynais ir pažįstamais, o 
taip pat prašome Repatria
cijos Reikalų Valdybą prie 
LTSR Ministrų Tarybos pa
sirūpinti, kad leidimas 
grįžti tėvynėn Klaipėdos 
krašto gyventojams būtų 
kuo plačiausiai paskelbtas 
Schleswig - Holsteine sto
vyklose gyvenantiems lie
tuviams, kad visi žinotų a- 
pie tai, kad grįžti namo 
jiems niekas nekliudo. Grį
žę jie suras, kaip mes su
radome sveikus ir gyvus 
savo gimines, suradome ti
kins ir namus. Ir mes sto
jome prie savarankiško, 
laisvo žmogaus darbo savo 
ir mūsų tarybinės tėvynės 
labui.

Jonaę Kumšlys iš Klaipė
dos, Ona Viliūnienė iš Dį- 
čelių, Anna Putrus iš 
Smilkinių, Anna Jurgi
nai tienė iš Skirvytėli ų, 
Anna Grinienė iš Išlūžų, 
Augustas Girgzdys iš Še
rių, Evaldas Jonelatis iš 
Grobštų, Augusta Rite- 
rienė iš Pumpiškių, Vi
lius Toleikis iš Šilgalių, 
Agota Girulierie iš Vers- 
mininkų, Jonas Kairys iš 
Lauk sargių, Eriponas 
Milkeraitis iš Svarų.
11948., m. kovo mėn.

Washington. — Prezid. 
Trumanas pareikalavo, kad 
kongresas paskirtų dar 
$3,000,000,000 ginklavimui
si.

Rašo J. BULOTA
Meno darbuotojai ruošiasi 
aptarnauti valstiečius pava

sario sėjos metu
Lietuvos sostinės meno 

darbuotojai ruošiasi meniš
kai aptarnauti kaimus pa
vasario sėjos metu.

Lietuvos dramos teatras 
šefuoja Ukmergės apskritį. 
Į šefuotoji! brigadą įeina 
geriausieji teatro darbuoto
jai. Pavasario, laukų darbų 
metu brigados dalyviai pa
rodys šefuojamuose kaimuo
se “Tartiufą,” “Marčią,” 
paskaitys eilėraščius ir iš
traukas iš lietuvių rašytojų 
kūriniu.

Su koncertais į kaimą 
ruošiasi taip pat išvykti 
filharmonijos, konservatori
jos ir Lietuvos TSR dainų 
ir šokių ansamblio kolekty
vai.
Didėja žemės ūkio invento

riaus gamyba
ROKIŠKIS. Artėjant pa

vasariui, “Plūgo” gamyk
los kolektyvas, gaminąs 
akėčias, plūgus ir kitą ūkio 
inventorių sistematingai 
spartina gamybos ... tempus. 
Pirmųjų dviejų 1948 me
tų mėnesių gamybos užduo
tis viršyta dvigubai. Vyr. 
inžinieriui Brągeliui vado
vaujant, fabrikas atliko 
daug patobulinimų. Pasta
tytas naujas presas, pneu
matinis kūjis, pastatyti 
nauji plūgams gaminti 
štampai. Pavartojus origi
nalų prietaisą, akėčioms 
virbalų gamyba pagreitinta 
7. kartus.

Į v y k d žius technikinius 
patobulinimus žymiai page
rėjo žemės ūkio invento-

riaus kokybė. Patobulintos 
konstrukcijos akėčias ir 
plūgus valstiečiai noriai 
perka.

Pavyzdingai Pasiruošė 
sėjai

MAŽEIKIAI. Ruzgų ta
rybinis ūkis pasiruošė pa
vasario sėjai. Traktoriai ir 
kitas žemės ūkio invento
rius pilnai paruošti laukų 
darbams, sėklos išvalytos, 
patikrintas jų daigumas.

Dabar toji kontrolė tapo pastiprinta. .
Kaip šis “incidentas” baigsis, liekasi palaukti ir pa

k

Ralph Halstein, CIO United 
Packinghouse Workers prezi
dentas. Industrijos bosams 
atmetus jo raginimą tartis, 
šimtas tūkstančių unijos narių 
apleido darbą kovo 16-tą. 
Unija J reikalavo pakelti mo
kestį po^ 29 tentus valandai, 
bet, kad išvengti streiko, nu
sileido iki 19 centų. Tačiau 
bosai teikėsi pasiūlyti tik po 
9 centus. Ta suma, aprokavo 
unijistai, nepadengia pabran
gimo pragyvenimo, tad metė 

darbą. 1

KLAIPĖDA. Libartų ta
rybinio ūkio darbuotojai 
pavyzdingai pasiruošė sėjai.

Tarybiniame ūkyje išva
lyti ir paruošti visi sėjai 
skirtieji grūdai. Sėklų dai
gumo pavyzdžiai patikrinti 
Klaipėdos sėklų kontrolės 
inspekcijoje. Atremontuoti 
traktoriai ir žemės ūkio in
ventorius. Į laukus jau iš
vežta 1,250 tonų mėšlo. Ta
rybinis ūkis patręš šiais me- j 
tais pasėlius 72 tonomis mi-1 
neralinių trąšų. Ūkyje yra 
77 arkliai. Visi jie gerai at
šerti. Pavasario darbų me
tui arkliams paruošta pa- 

' pildomų koncentruotų paša
ru.

Tarybinio ūkio kolektyvas 
įsipareigojo šiemet gauti 25 į 
procentais aukštesnį grūdi
nių kultūrų derlių, kaip I 
pernai.
žemes ūkio kooperacijos 
draugijos inventorius pui

kiai atremontuotas
\ RASEINIAI. Šiluvos že
mės ūkio kooperacijos drau
gija smulkiai išdirbo savo 
pavasario darbo planį. Be 
savo visuomeninės žemės 
sklypų apdirbimo, numaty-i 
ta suteikti didelę paramą 
valstiečiams pavasario sėjos 
metu.I

Vadovaujant prityrusiam 
kalviui Antanui Burkins- 
kui, buvo puikiai atremon
tuoti sėjai žemės ūkio ma
šinos, kurios priklauso že
mės ūkio draugijai. Atre
montuota sėjamosios, 12 
plūgų, akėčios, kultivato- 
riai, vežimai.

Šiuo metu kooperatinėje 
kalvėje sparčiai remontuo
jamas valstiečių žemės ūkio 
inventorius.

Dabar tarybinio ūkio re
montininkų brigada, vado
vaujama Bugnos, išvyko į 
apylinkes. Brigada padeda 
valstiečiams remontuoti že
mės ūkio inventorių. Re
montininkai jau aplankė ke
lias dešimtis valstiečių ūkių.

Tarybinio ūkio grūdų va
lymo punktuose daugiau 
kaip 100 valstiečių ūkių iš
valė savo sėklas sėjai.
Lektoriai lankosi valsčiuose

TAURAGĖ. Visuose ap
skrities valsčių centruose 
įkurtos lektorių grupės, ku
riose dirba mokytojai, agro
nomai, gydytojai. Šilalės, 
Laukuvos ir. Tauragės vals
čiuose paskaitytos pirmosios 
paskaitos, kurių klausėsi* 
šimtai valstiečių.

Lektorių grupės didelį 
dėmesį skiria priešakinės 
agro t ech n i kos p ropaga n da i. 
Pajūrio žemės ūkio mokyk
los agronomas A i mana vi
ews Šilalės valsčiuje, Pajū
rio ir kitose apylinkėse 
skaitė paskaitas apie sėklų 
paruošimą sėjai.

Valsčius pasiruošė sėjai
* KRETINGA. S a la n t ų 
valsčiaus valstiečiai, pirmie
ji apskrityje pavyzdingai 
pasiruošė pavasario sėjai. 
Remontuojant žemės ūkio 
inventorių čia dirbo 19 vi
suomeniniu kalviu. Visuose 
valstiečių ūkiuose patikrin
ta ir išvalyta sėklinė me
džiaga. Daugelis valstiečių 
pakeitė paprastas sėklas 
veislinėmis. Valsčiaus agro
technikas Bilevičius suor
ganizavo apylinkėse vals
tiečiu ratelius, kuriuose 
valstiečiai nagrinėja agro- 
technikinius klausimus.

Kad Aš Mokėčiau
Kad aš mokėčiau dainą sukurti
Iš sielos jausmų, skambią kaip plienas,
Kuria galėčiau vergus suburti
Standžion vienybėn, — visus, kaip vienas.

Dainon įpinčiau žaibo vilyčią,
Kad kiaurai peršviest tamsos tvirtovę, 
Minties greitumu skrist prisakyčiau, 
Pavergtus žmones šaukti į kovą.

Į kovą ryžtą, į pergalingą,
Kaip uraganų vėtros galingą,
Kuri vergijos sielos ir kūno
Pančius nukirstų smūgiu perkūno!

Iš vergų jungo sprandus ištrauktum,
Skurdą nuo žemės ūmai nubrauktum,
Laimingą būvį žmonijai ruoštum, 
Laisvės gėlynais žemę išpuoštum!

Paulius.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-- Pirmad., BaL 5, 1948matyti.



GLYKOLIO GARAIS GALIM. n ESĄ PASTOTI KELIA SLOGOMS
Gydytojai prisipažįsta, 

kad jie negali išgydyti pa
prastų slogų, amerikoniškai 
vadinamu “šalčiu”. Tačiau 
jau yra atrasta cheminiai 
skysčiai, kuriuos garinant 
arba švirkščiant oran, gali
ma pastoti kelių slogoms, 
kaip rašo amerikinis medi- 
kalis žurnalas Hygeia. Tie
chemikalai yra propylene 
glycol (ištart, glaikol) ir 
tri-ethylene glycol. Jie nai-
kiną ore bakterinius slogų 
nuodus (virus) ir daugelio 
kitų apkrečiamųjų ligų pe
rus.

Atsitiktini Atradimai -
Tri-ethylen glycol vaistas 

buvo atrastas visai nety
čia.

Tyrinėjimų Korporacijos 
inžinieriai 1939 m. įtaisė 
naujovinį oro vėdinimą bei 
temperatūros reguliavimą 
Seamen’s Banke New Yor
ke. Kad neprieitų vidun 
perdaug drėgmės, jie įdėjo 
tri-ethylene glycolio tose 
vietose, per kurias oras į- 
eina, nes šis chemikalas 
traukia savin drėgmę.

Vieniems metams praė
jus, banko pirmininkas Cl. 
G. Michalis, nustebęs, už
klausė tų inžinierių, kodėl 
banko pareigūnai ir tar
nautojai neserga slogomis 
nuo to laiko, kai įtaisyta 

, tokie įrengimai temperatū
rai tvarkyti. Patys inžinie-
riai negalėjo paaiškinti, ko
dėl taip atsitiko.

Jie pradėjo teirautis ir 
sužinojo, kad anglų gydyto
jai Londone purkštė pana
šų chemikalą propylene gly- 
<;olį, mišinyje su tam tik
rais vaistais į rūsius, kur 
londoniečiai slėpdavosi nuo 
vokiečių oro bombų; ir pa
sirodė, jog tas purkštymas 
dalinai saugojo nuo slogų 
žmones, susigrūdusius slėp
tuvėse.

Tuo tarpu Chicagos Uni
versiteto mokslininkas, dr. 
O. H. Robertson darė pla
tesnius tyrimus ir atrado, 
jog vienas propylene glycol, 
be jokių kitų vaistų prie- 
miašų, daug geriau veikia 
prieš bakterijas, negu su
maišius jį su tokiais vais
tais, kokie buvo Londone 
vartojami. Pats propylene 
glycol naikino visokių ligų 
bakterijas — stafilokokkus, 
sterptokokkus, pneumokok- 
kus (plaučių uždegimo pe
rus) ir daugelį kitų oro ne
šiojamų bakterijų. %

Toliau patirta, kad išga
rinamas arba “atomizuoja- 
mas” propylene glycol arba 
tri-ethylene glycol 'daug 
kartų geriau žudo ligų bak
terijas, negu paprastai 
švirkščiamas. /

Nebrangūs Prietaisai
Vaistinėse galima nebran

giai pirkti “vaporaizerius” 
bei “atomaizerius”, kurie 
smulkiausiais krisleliais pa
skleidžia minimų chemikalų 
skysčius ore4

Vienas išgarintas tri- 
ethylene glycolio lašas per 
kelias sekundas apvalo 10 
pėdų ilgio, tiek pat pločio 
ir aukščio kambarį nuo slo
gų perų ir įvairių kitų bak
terijų. Vieno dolerio vertės 
glycoliu galima per ištisą 
mėnesį apsaugot kambarį 
nuo tų nematomų nenaudė
lių. Yra pardavinėjama ir 
.nebrangios elektrinės ma
šinėlės, kurios dieną ir nak
tį savaime leidžia kambarin 
po truputį glycolio garų. •

Bandymai Gyvūnams
Dartmoutho Medicinos 

Kolegijos profesorius dr. 
TV. S. Potter uždarė lentinė
je klėtkoje grupę žiurkių ir 
prileido mirtinų džiovos 
perų. Visos žiurkės padvė
sė.

Paskui jis uždarė klėtkoj

RYTŲ
II

Anglija ir Francija Ieško 
. Rusijos “Širdies”

Kada nepavyko Turkijai 
sausžemyje ir jūroj karas 
prieš Rusiją, tai Anglijos ir
Francijos valdovai suprato, 
kad lengvai jie rusų neį
veiks, kad reikia daugiau 
talkos.

Anglijos diplomatas kvie
tė karan Persiją, žadėda
mas jai Pietų Rusijos plo
tus. Jis gąvo talkon Aus
tro- - Vengriją, kuri virš 
300,000 armijos sutraukė 
Rusijos pasienin; nors ir 
nekariavo, bet privertė ir 
Rusiją pastatyti ten daug 
savo jėgų. Vokietija laukė, 
'kad jai be karo nukris Pa- 
baltijos kraštai — Lietuva, 
Latvija, o gal ir Estija.

Anglija pasiryžo įtraukti 
karan Švediją, pažadėjo jai 
Finliandiją ir Allando sa
las, ir paakstinimui pasiun
tė galingą karo laivyną į 
Baltijos Jūrą.
Puolimai iš Baltijos Jūros

Kovo pabaigoje 1854 me
tai į Baltijos Jūrą įplaukė 
galingas Anglijos karo lai
vynas, kuris turėjo apie 20 
pirmos linijos karo laivų, 
komandoje admirolo Char
les Napier.1 Netrukus at
plaukė jam talkon Franci- 
jos karo laivynas.

Pradžioje jie planavo pul
ti Kronštadto tvirtumą, o 
ją paėmus, jau patį St. Pe
terburgą. Bet britai ir fran- 
cūzai apšniukštinėjo, kad 
Kronštadto tvirtuma yra 
galinga, kad ten stovi Ru
sijos karo laivynas, tai nė 
nedrįso arti priplaukti. Ad
mirolas Napier pranešė 
Londonui, kad rusai norėjo 
jį įvilioti į Kronštadto sri
tį ir apsupę sunaikinti.

Admirolas Napier laikėsi 
toli nuo Kronštadto. Jis 
puolė Latvijos ir Estijos 
pakraščius, vienur bombar
davo miestelius ,ir skandino 
žvejų valtis; kitur anglai 
išlipę grobė arklius, karves, 
kiaules, avis, net vištas.

Ant Allando salų buvo 
nedidelė rusų tvirtovė Bo- 
merzundas. Gegužės pra
džioje anglai ir francūzai 
ją užpuolė ir bombardavū; 
paskui keliais atvejais 
bombardavimą pakartojo. 
Gi rugpjūčio 7 d. salon iš
kėlė 13,000 francūzų ka
riuomenės ir puolė iš saus- 
žemio ir jūros. Rusai labai 
sugabiai mušėsi. Anglai ir 
francūzai tik per vieną va
landą paleidd į Bomerzun- 
do fortą virš 4,000 kanuoli- 
nių sviedinių, o tą fortą gy
nė tik 80 rusų. Pagaliau, 16 
d. rugpjūčio francūzai už
ėmė tvirtumą.

Anglija, tikėdamasi į- 
traukti karan Švediją, tuo- 

, j jau pasiūlė jai pasiimti Al
lando salas. Švedijoje paki
lo karo ūpas; prasidėjo mo
bilizacija. Bet tuo kartu an
glams ir francūzams prirei- 

• kė daugiau karo laivų į 
[ Juodąją Jūrą. O artėjo ir 

žiema, laike kurios Baltijos 

kitą tokį pat žiurkių skai
čių, prileido vidun glycolio 
garų ir prišvirkštė mirtinų 
džiovos perų, čia visos žiur
kės išliko gyvos, ir nė viena 
net nesusirgo džiova.

Chicagos Universiteto 
profesorius O. H. Robert- 
sonas privarė bakterinių in

ARBA KRYMO KARAS 1853 -1855 METAIS
Jūros pakraščiai užšąlą.

Tuo kartu Rusija sutvar
kė savo karo laivybą Bal
tijos Jūroj, kuris turėjo 26 
pirmos linijos laivus, jų tar
pe 10 garlaivių, ir apie 170 
mažesnių. Jūrų mūšis bu
vo neišvengiamas.

Britai ir francūzai skau
džiai bombardavo Sveabor- 
go tvirtumą, kuri saugojo 
Helsinkio prieplauką. Pra
džioje rugsėjo jie išplaukė 
iš Baltijos Jūros.

Švedijoj karštuoliai, pasi 
jutę be Anglijos ir Franci- 
jos karo laivyno, nusirami
no. Ypatingai todėl, kad 
Rusijos armija Baltijos Jū
ros pakraštyje jau pasiekė 
200,000 vyrų, o tvirtumų 
garnizonai dar 70,000 vyrų.

Kariniai Anglija ir Fran
cija nieko neatsieke Balti
jos Jūroj. Politiniai jos 
jautėsi nusivylę, nes Kron
štadto nedrįso bombarduo
ti, jokio rimto miesto ne
galėjo užimti, o Švedijos į 
karą neįtraukė.

Todėl, 1855 metų pavasa
rį jos pakartojo antru kar
tu puolimą iš Baltijos Jū
ros. Anglija ir Francija 
mobilizavo apie 80 pirmos 
rūšies karo laivų. Anglai 
vietoje admirolo Napier pa
statė admirolą Richardą 
Dundasą, o francūzai admi
rolą Peno, ir jų karo laivai 
įplaukė į Baltijos Jūrą.

Bet jie apsižiūrėjo, kad 
ir Rusijos -laivynas sutvir- 
tėjęs, gi rusų armija, vjrš 
300,000 vyrų, saugojo Bal
tijos pakraščius. Rugpjūčio 
9 d., 1855 metais, anglų- 
francūzų karo laivynas už
puolė vėl bombarduoti Sve- 
aborgo tvirtumą; per 5 die
nas paleido į tvirtumą apie 
20,000 kanuolinių sviedinių.

Rusų tvirtumos įgula ir 
karo laivai, kurie ten- buvo, 
mušėsi atkakliai. Kelis bri
tų ir francūzų karo laivus 
skaudžiai sužeidė. Po šio 
mūšio Anglijos - Francijos 
karo laivynas dar apšaudė 
kelis žvejų miestelius; vie
nur - kitur iškeltos jų jūrir 
ninku grupės apiplėšė civi-

■               —*■—-        —     I . ■■ .

Ar Šunes Gali Gyventi Grūdiniu Maistu?
Ralston Purina valgių 

kompanija andai pasamdė 
gyvulių gydytojus, ka^ iš
tirtų, ar šunų viduriai ga
li suvirškinti tokius krak
molinius produktus, kaip 
bulves ir iš grūdų gamin
tą maistą. Mat, tarp ame
rikonų pasklidus nuomonė, 
būk šunes negalėtų gyven
ti grūdiniu ėdesiu, ypač, 
būk jų kūnas negalįs su
naudoti bulvių.

Po išsamių tyrimų, tie 
gyvulių daktarai atrado, 
kad šunes gali- su
virškinti maistą, pagamin
tą iš kviečių ir kitų grūdų 
ir bulvių.' Jie dabar sužino
jo, kas lietuviams jau se
niai žinoma. Bet net moks
liniai amerikonų žurnalai 
rašo apie tuos patyrimus, 

fluenzas nuodų į klėtkas, 
kur buvo keli tuzinai pelių, 
ir visos tos pelės per vieną 
valandą pastipo.

Į kitas klėtkas, kur buvo 
laikoma tiek pat pelių, Ro- 
bertsonas prileido glycolio 
garų ir prišvirkštė tokių 
pat influenzas perų, šiose 

liūs žmones ir vėl išsineš
dino iš Baltijos Jūros.
Angiai Puolą Klioštorių
Anglijos karo laivai vei

kė Murmansko ir Baltosios 
Jūros srityje. Anglų karo 
laivai per 30 valandų žiau
riai bombardavo Kolo mies
telį, kuris tais laikais buvo 
mažiukas, ir visai jį sude
gino.

Du Anglijos karo laivai, 
“Brisk” ir “Miranda” už
puolė bombarduoti kliošto
rių ant Solovkų salos, Bal
tojoje Jūroje. Bet kliošto- 
riuje buvo nedidelė rusų 
karių grupė, dvi kanuolės ir 
nemažai senoviškų ginklų. 
Į kovą stojo ir 'vienuoliai. 
Rusų kanuolių ugnis pažei
dė anglų laivus.
• Britai, jausdami, kad 
klioštoriuje yra daug tur
to, pavartojo gudrybę — iš
kėlė baltą vėliavą ir norėjo, 
kaipo “diplomatai,” įsigau
ti į klioštorių. Bet vienuo
liai nesidavė apgauti ir 
“diplomatus” pasitiko ugni
mi. Anglijos karo laivai pa
sitraukė.

Nepavyko Jiems ir Toli
muose Rytuose

Tolimuose Rytuose apie 
dešimt anglų ir francūzų 
karo laivų puolėsi gaudyti 
du rusų karo laivus, “Au
rorą” ir “Dviną.” “Dvina” 
turėjo 46 kanuolės ir skau
džiai apkūlė du anglų lai
vus.

Rugpiūčio 20 d., 1854 me
tais, šeši britų ir francūzų 
karo laivai užpuolė bom- 
b a r duoti Petropavlovsko 
prieplauką, Kamčatkoj. Bet 
ten buvo apie 1,100 rusų 
kareivių ir jau spėję at
plaukti laivai “Aurora” ir 
“Dvina.”

Anglų admirolas Price 
manė rusus apgauti. Jis, 
iškėlęs Jungtinių Valstijų 
vėliavą ant karo laivo “Vi
rago,” įplaukė į prieplauką 
ir žvalgavo. Rusai suprato, 
kas tai per “amerikietis” 
yra, ir “Dvina” puolėsi lin
kui jo. Anglų laivas išsineš
dino.'

Bombardavimas nedavė 

kaip apie rimtą mokslo ži
nią laikantiems šunis.

Lietuvoje šuva gaudavo, 
kas atlikdavo nuo žmonių 
valgymo; o jeigu nieko ne
atlikdavo, tai šeimininkė 
užplikindavo šuneliui čielų 
avižų ar kitų grūdų miltų ; 
ir porą sykių per dieną to
kios “sriubos” palakęs, šu
va buvo sveikas, energingas 
ir su žvilgančiais “kailį- 
niais.” Iš mėsiškų valgių jis 
paprastai gaudavo tik kau
lus. Lietuviškam šuniui pa
tikdavo bulvės, taip kad jis 
kartais net iš verdančio ka
tilo mėgindavo bulvę išsi
griebti, plačiai atšiepdamas 
baltus savo dantis.

Amerikonam atrodytų, 
jog nuo tokios mitybos šu
va turėtų sunykti ir nu-

kletkose visos pelės išliko ne 
tik gyvos, bet ir sveikos — 
nė vienai neprikibo influen
za.

Bandymai žmonėms
Great Lakes Jūreivių La

vinimo stotyje 320 jaunų 
vyrų buvo patalpinti vie
nuose kambariuose, o kiti 

anglams ir francūzams pa
geidaujamų pasekmių. An
glų admirolas Price, pama
tęs, kad jam nepavyko, 30 
d. rugpiūčio patsai nusišo
vė.

Apvienyto laivyno ko
manda perėjo į francūzų 
admirolo Pernaut rankas. 
Jis buvo iškėlęs sausžemin 
600 jūrininkų, bet ir tai 
nieko negelbėjo. Netekęs ke
lių šimtų jūreivių, su ap
daužytais karo laivais jis 
pasitraukė nuo Petropav
lovsko.

Nepavyko anglų-francū- 
-zų bandymai ir prieš Niko- 
lajevską prie Amūro. Gi 
kada rusų kariniai laivai 
Tolimuose Rytuose apsijun
gė komandoje admirolo Pu- 
tianino, tai anglų-francūzų 
karo laivai pasitraukė.

Nesiseka Turkams
Ypatingo rūpesčio Angli

jai ir Francijai sudarė 
“sergantis žmogus” — Tur
kija. Rusijos armija, po 
pergalių prie Akalcyko ir 
Baškadyklaro, net rukus, 
liepos mėnesį, 1854 metais 
sumušė turkų armiją ir už
ėmė Bajazeto tvirtumą su 
dideliais maisto ir ginklų 
sandėliais. Gi prie Kiuruk- 
Dale turkams buvo kirstas 
mirtinas smūgis, kur rusai 
sumušė 60,000 turkų ir at
sidarė sau kelią brikui Kar
šo tvirtumos.

Karšo tvirtuma ilgai lai
kėsi. Bet ir ją rusai paėmė 
ir tuo atsidarė sau kelią lin
kui Erzerumo tvirtumos.

Nesuranda Rusijos 
“širdies”

Bismarkas, tų laikų vo
kiečių karinis specialistas, 
aiškino, kad Rusijos nega
lima įvęikti, nes jos “širdis 
per giliai,” jog nepaisant, 
kas ir iš kur pultų, vis vien 
negali suduoti smūgį į ši r- 
dį-

Kaip matome, Anglijai 
ir Francijai nepavyko ban
dymai Baltijos ir Baltojoje 
Jūrose, Tolimuose Rytuose, 
Užkaukazėje. Tada jos ga
vo sau į talką Sardinijos ka
ralystę, dalį dabartinės 
Italijos, ir koncentravo jė- 

gaišti. Bet Amerikoje ma
tome daugiau šunų su ser
gančiomis akimis ir su ša
šais, negu Lietuvoje.

Nuo amerikinių, smul
kiai pikliavotų iv chemika
lais apnuodytų miltų šunes 
suserga nervais, nuomaru 
ir dvesia, jeigu tik tokių 
miltų ėdesiu jie ilgesnį lai
ką maitinami.

Bet dar pirm karo pada
ryti sveikatos kultūros spe
cialistų bandymai įrodė, 
kad jeigu šuniui ir nieko 
daugiau neduodama, kaip 
tik čielų kviečių grūdų mil
tų ir vandens, 'tai jis svei
kas gyvena neribotą laiką.

Net patys šunes supran
ta skirtumą tarp čielų grū
dų miltų ir pikliavotų bal-

(Tąsd 4-me pusi.)

320 kituose kambariuose.
Į pirmuosius kambarius 

buvo leidžiama glycolio ga
rų, o į antruosius ne.

Kambariuose, kur buvo 
garinamas glycol, per tris 
savaites susirgo tik 12 jū
reivių, o kituose kamba
riuose, be glycolio, beveik

trys tuzinai susirgo. v . ;
Seashore Vaikų Prieglau

doj Atlantic .City, N. J., per 
tris žiemas buvo daromi 
bandymai, kiek glycol gali ’ * 
apsaugot nuo apsikrėtimo 
ligomis, kurių bakterijos 
oru keliauja.

Per tris žiemas apsikrėtė 
tokiomis ligomis tik 13 vai
kų pa talpose, kur buvo ga
rinamai glycol. Kitose pa
talpose, kur nebuvo varto
jama glycolio, apsikrėtė be
veik dešimti kartu daugiau 
vaiku. <•

Lockheed lėktuvų fabri
kai Californijoj taipgi iš
bandė glycolio garus, ir at
rado, jog kur šis chemika
las oran leidžiamas, tai pu
siau sumažėja darbininkų 
sirgimai slogomis.

Giycol Tarnauja ir iš 
Patalpos Išėjus

Jeigu žmonės gyvena ar
ba dirba patalpose, kur lei
džiama oran glycolio garai, 
tas vaistas žymia dalim ap
saugo juos nuo apsikrėti
mo slogomis taipgi požemi* 
niuose geležinkeliuose, au- 
to-busuose, teatruose, val
gyklose ir kitur, kaip pa
tikrino New Yorko Medi
cinos Kolegijos profesorius 
dr. Samuel J. Prigal.

Glycolio bandymai gyvu
liams ir žmonėms rodo, kad 
jis nekenkia jų ' sveikatai, 
kaip teigia medikalis ame- „ 
rikonų žurnalas Hygeia.

New Yorko-Bellevue Hos
pital ir kitos ligoninės įvai
riuose miestuose įveda tū
luose skyriuose glycolio 
garinimą, ypač* tam, kad_ ,___ _
vienomis ligomis sergantie
ji ligoniai neapsikrėstų 
skirtingai sergančiųjų bak
terijomis.

Jau dveji metai kai Met
ropolitan Apdraudos Kom
panija savo raštinėse New 
Yorke vartoja mašinas,.au
tomatiškai garinančias gly- 
colį. Tokį garinimą naudoja 
Johnson and Johnson ir 
Merck vaistų gaminimo 
kompanijos savo raštinėse 
ir dirbyklose.
Galima Esą Bent Pusiau 

Sumažinti Sirgimus
Slogomis

Dabar per metus yra 280 
milionti sirgimų slogomis 
Jungtinėse Valstijose. Fa
brikantai visokių pilių, mo- 
sčių ir lašų “nuo šalčių” 
gauna 400 milionų dolerių 
metinio pelno iš tokių ligo
niu. nors įrodyta, jog tos 
“liekarstos” niekp negydo.

Bet garinant tri-ethylene 
glycolį arba propylene gly
col i namie ir darbavietėse, 
galima būtų išvengti bent 
pusės.slogų skaičiaus, kaip 
rodo ligšioliniai bandymai. 
Suprantama, jog tie bandy
mai bus dar platinami ir 
mokslininku tikrinami.

N. M.
(Kai kurie skaitytojai, 

patėmiję šiame skyriuje 
sveikatingų atradimų apra
šymus, klausinėja laiškais, - 
kur jie galėtų kreiptis dėl 

I pagalbos arba platesnių ži-x 
i nių.' Tokiuose : raštuose pa
prastai yra minima atitin
kamų įstaigų bei moksli
ninkų vardai, iš kurių ga
lima būtų prašyti smulk- 
meningesnių nurodymų. 
Įvairumų gi redakcija netu
ri galimybės plačiau susira
šinėti su klausėjais.) H

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily) J

Pirmad., Bal. 5, 1948

gas Juodosios Jūros pa
krantėje. Negalima joms 
buvo pasitraukti be perga
lės; kitaip, jų karas tik bū
tų pakėlęs Rusijos autori
tetą. Ieškojimas Rusijos 
“širdies” tęsėsi.

Puola Odesos Miestą
Balandžio 22 d., 1854 m., 

apie 50 anglų-francūzų ka
ro laivų užpuolė bombar
duoti Odesos prieplauką. 
Ten buvo nedidelis rusų ka
rinis garnizonas. Jam į pa
galbą stojo civiliai žmonės 
ir užpuolimą atmušė.

Nors Anglija ir Francija 
gyrėsi pergale, bet Karolis 
Marksas rašė, kad jų “per
galės” nesimato, nes ang
lai ir francūzai nedrįso ten 
iškelti koją — išlipti į 
sausžemį. Jis rašė: “Tai 
buvo anglų ir francūzų 
daugiau pralaimėjimas, ne
gu laimėjimas.”

Mūšis Prie Alme Upės
Pagaliau, Anglijai ir 

Francūzijai pavyko įsika
binti į Rusijos kūną. Rug
sėjo mėnesį, 1854 metais, 
netoli Evpa’torijos mieste
lio, apie 60 mylių nuo Se
vastopolio, iš 89 anglų- 
francūzų karo laivų ir 300 
transporto laivų per 5 die
nas buvo iškelta 62,000 
anglų, francūzų ir turkų 
armijų su daugybe kanuo
lių.

Cariniai komandieriai, su 
kunigaikščiu Menšikovu 
priešakyje, ne tik nepadarė 
pasipriešinimo, bet net Ev- 
patorijoje nesunaikino 60,- 
000 pūdų kviečių, kurie pa
teko į priešų rankas.

Tiesa, kunigaikštis Men- 
šikovas turėjo tik 30,000 
pėstininkų ir 6,000 kazokų. 
Priešų išlipimą dengė apie 
2,000 karo laivų patrankų. 
Todėl, jis nusprendė pasi
tikti anglus, francūzus ir 
turkus, kada jie kiek nuo 
jūros atsitrauks.

Rusų armija pastojo prie
šams kelią prie Alme upės. 
Rugsėjo 20 d., 1854 m.; 
įvyko ten baisiai žiaurus 
mūšis. Bet Rusijos šautuvai 
siekė tik už 200 žingsnių, 
kuomet anglų, francūzų ir 
turkų — 1,000 žingsnių. 
Tik kada priėjo prie durtu
vų, tai rusai ėmė viršų.

Kovoje nuostoliai siekė 
apie 10,000 žmonių iš abie
jų pusių, ir veik abi pusės 
lygiai medžiaginių nuosto
lių turėjo.

Karolis Marksas žymėjo, 
kad anglai ir francūzai 
perdaug giriasi, nes nors 
kelią linkui Sevastopolio jie 
prasi laužė, “bet jiems nė į 
galvą neatėjo mintis, kad 
jie 'su muzika ir iškeltomis 
vėliavomis gali įeiti į Se
vastopolį.”

Sąjungininkai to negalė
jo padaryti, nes rusų armi
ja pasitraukė šalimai į kal
nus, iš kurių galėjo bile mi
nutę priešus pulti. Sevasto
polyje stovėjo pergalingas 
Rusijos laivynas, kuris taip 
neseniai laimėjo pergalę Si- 
nopoje ir laukė priešu.

D. M. S\
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(Tąsa)
— Štai, perskaitykite . .. Vaikui aš- 

tuoneri metai.
Pjeras skaitė garsiai: “Mes turėjom 

' šešis šunyčius. Mama penkis paskandino. 
Ji pasakė, kad neužteks pieno. Rene sa
kė, kad ji greitai turės sesutę. Rene kal
ba, kad jie neturį pieno. Aš manau, kad 
Rene sesutę taip pat paskandins. Kai aš 
buvau mažas, mes turėjome daug pieno. 
Mama kalba, kad, kai aš būsiu didelis, 
mane užmuš kare. Aš mėgstu žaisti svie
diniu ir važinėtis karusele.”

— Aš pasakiau vaikams: “Parašyki
te, kaip jūs gyvenate.” Daug puikių at
sakymų. Jūs kaip nors pažiūrėkite. .. O 
aplinkraštyje pasakyta: “antipatriotinė 
dvasia.” Mane šiandien pašaukė pas in
spektorių: “Pakeiskite auklėjimo cha
rakterį, tada mes tarpininkausime, kad 
sankcijas sušvelnintų.” Aš atsisakiau.

— O jūs man prikišate “politiką”!
— Tai ne politika, tai tiesa. Politikos 

aš nemėgstu: ten viskas, lyg iš gumos, 
— galima suspausti arba ištempti; ne
žinoma, kas gera, kas bloga; kalba, kal
ba, o žmonės nesikeičia ...

— Ką gi jūs dabar veiksite?
— Aš moku siūti. Eisiu į dirbtuvę.
Ji tyliai pridūrė:
— Kitkas blogiau — aš mėgstu šį dar

bą. Aš tuomet buvau mergytė, bet pri
simenu, kaip tėvas skųsdavosi. Jis dirbo 
pas Reno. Jie streikavo, ilgai, — mama 
verkė, kad nėra kuo mus maitinti. O tė
vas nenusiminė. Pardavė laikrodį, pa- 

į vaišino mus dešra, juokavo, dainavo 
(tuomet buvo dainuojama apie “upinį 
arklį,” kuris tapo senatorium). Vis dėlto 
jie pasidavė. Tėvo nepriėmė: “kurstyto
jas.” Jis visą žiemą vaikščiojo be dar
bo; papuldavo koks darbiūkštis — tai 
pataisyti siuvamąją mašiną, tai dar šis 
tas. Bet jis vis eidavo į cechą ir prašy
davo: “Leiskite, aš veltui padirbėsiu . . .” 

• Jis ir mums sakydavo: “Aš mašinos pa
siilgstu/’

Jiedu tylėjo. Apačioje kažkas vienu 
u pirštu skambino pianinu madingą ro

mansą: '“Viskas puiku, ponia markizė.” 
' Pjeras stovėjo prie stalo. Ant jo — vai- 
| kiškas sąsiuvinis; mažasis nupiešė žmo

gaus svajonę: mėlyną jūrą ir laivelį. 
Pjeras staiga paėmė mergaitės ranką:

— Anjesa!...
Jis tiek mėnesių nepajėgė ryžtis; jis 

galvojo, kad reikia kalbėti, įtikinėti, įro
dinėti; o dabar jis tik pavadino ją var
du, daugiau neliko jam žodžių, ir Anjesa 
viską suprato; jos ranka atsakė Pjero 
rankai.*

— Mieloji!... Jūs žinote, aš taip-pri
sikankinau! Nemokėjau pasakyti .. 5

— O aš galvojau, kad tai tik aš, kad 
jums vis viena... Man atrodė, kad aš 
jūsų gyvenime atsitiktinai, kad jūs kitą, 
kitas. .. Nesupratau, kodėl jūs ateina- 

zte. .
» Jau seniai nutilo pianinas; užmigo vi

si septyni aukštai; užmigo nelemti skers
gatviai; žmonės, pasijuokę ir paverkę 
kine, išsivaikščiojo po namus; nudūzge 
paskutinis autobusas; tiktai mėnulis, 
kaip pamirštas žibintas, vis dar kabojo 
viršum stogų, kniauksėjo katinai. Pjeras 
staiga prisiminė:’ ji turėjo kitą! Ji sakė: 
“Dažytojas.” Bet juk ją ir įskundė da
žų parduotuvės savininkas ... Supuoli
mas? Ne, tas pats! Panoro atkeršyti. 
Koks baisus žmogus! Tikriausiai, muša' 
sūnelį. Pakirpti pražilę ūsai, dryžiuotos 
kelnės, geranoris, tiesiog, be niekur nie- 

. . ko, užeina į nuovadą. Ji gyveno su to
kiu! ... Pjeras visas susigūžė, nutilo; jis 

. ' jautėsi, lyg pasikartojus galvos skaudė
jimui.

— Pjeras, ką tu galvoji?
— Apie jį. Tu pasakei — dažytojas ...
— Taip, Diuvalis, jis pranešė inspek- 

I toriui.
~ Ašs ne apie tai... Apie meilę.
— Koks paikas! Patikėjai? Aš pasa

kiau pirmą, kuris atėjo. į galvą. Mąsčiau 
apie įskundimą, tai ir atsakiau: “dažy
tojas.”

— O kas jis?
— Tu. O iki tavęs niekas.
Jis apkabino ir staiga skruostu paju

to, kad ji verkia.
— Anjesa, ar tau liūdna?
— Paikas! Man gera.

5 ’
Pailgo kambario langai buvo iš gū-

daus kiemo pusės; rytais dažnai tekda
vo uždegti elektrą. Didelis stalas buvo 
apverstas bylomis, laikraščių iškarpo
mis, laiškais. Po popieriais nelauktai 
pasirodydavo peleninė su nuorūkomis, 
policinis romanas arba viena pirštinė: 
šeimininkas nemėgo, kad stalą tvarky
tų. Baldai buvo atsitiktiniai: ampiro 
spinta, moderniškas krėslas iš metali
nių vamzdžių, įvairiarūšės kėdės. Ant 
sienos kabojo Marke peizažas: žalsvai 
pilkas vanduo ir sena valtis; greta — 
žemėlapis, visas subraižytas raudonu 
pieštuku, su naftos gamyklų apskriti
mais ir šachtų trikampiais. Čia dirbo 
vienas tikrųjų Prancūzijos valdovų, fi
nansininkas Žiulis Deseris.

Deseris buvo penkių dešimtų metų; 
žmogus išpurtęs, veriančiu žvilgsniu iš 
po tankių, žemai nudribusių antakių, i 
Retkarčiais jis atrodydavo daug vyres
nis: į akis krisdavo pabrinkimai, liguis
tas odos pilkumas, sukumpimas; kai ka
da jis neatrodė ir keturiasdešimties: jo 
judesiai buvo jaunuoliški ir akys nepa
prastai gyvos. Rengdavos netvarkingai, 
daug gerdavo ir iš burnos nepaleisdavo 
trumpos išdegusios pypkės.

Deseris — ne taip, kaip kiti piniginės 
diduomenės atstovai — nemėgo išorinės 
garbės; jis neprisileisdavo reporterių ir 
fotografų; atkakliai atsisakydavo poli
tinių pasirodymų; neigė savo įtaką vals
tybiniams reikalams, nors nė viena val
džia be jo pritarimo nebūtų išsilaikiusi 
nė mėnesio. Deseris vertino užkulisius. 
Nematomas, padedamas žmonių, plačiai 
jo apmokamų ir jam atsidavusių, jis 
diktavo įstatymus, davė kryptį užsienio 
politikai, rinko ministrus, o paskui juos 
šalino.

Deserio jėgą sudarė skaičiai, jų susi
pynimas, jų prieštaravimai; čia buvo ir 
kapitalai, įdėti į Lenkijos geležinkelius, 
ir Amerikos nafta, ir Indokinijos kaųču- 
kas, ir aviacijos įmonių valdytojai, užin- 
teresuoti -apsiginklavimo augimu; čia 
buvo biržos agentai, atsiliepią į kiekvie
ną karingą Hitlerio kalbą džiugiu ažijo- 
tažu; boksito karaliai, pardavinėją ža
liavą Vokietijai; avalynės fabrikantų 
trestas, svajojus sunaikinti avalynės im
peratorių Batia, o kartu su juo ir Bene
šą; liberalieji tekstilininkai, pasiruošę 
suteikti pilietines teises negrams, kad 
tik negrai vilktųsi importuotas apatines 
kelnes; nenuramdomi plieno sindikato 
vertelgos, šaukiąsi Romos popiežiaus 
autoriteto, kad išlaikytų' žemą darbo už
mokestį ; čia buvo kova tarp plentų ir ge
ležinkelių, tušti traukiniai ir autobusų 
bendrovių krachai; malūnininkai, tur
tėją iš Kanados kviečių, ir šovinizmas 
Boso apygardos žemvaldžių, reikalavu
sių užtveriamųjų muitų; čia buvo įvai
rių interesų kamuolys, kuris tvaksėjo, 
kaip žmogaus širdis.

Deseris žinojo medvilnės ir cinko kai
nas, žinojo, kiek reikia sumokėti tam ar
ba kitam ministeriui; jo galva, kaip mu
sių zirzimo, buvo pripildyta skaičių; ta
čiau niekuomet jis neskaičiavo savo pa
jamų; jis kalė pinigus' kaip skulptorius 
akmenį. Savo asmens gyvenime buvo 
kuklus, šeimos neturėjo, nesivertė gera-, 
daryste. Jis būtų galėjęs pragyventi iš 
uždarbio vieno savo tarnautojų. Kauču- 
kas arba varis jam buvo atsietinės sąvo
kos. Jis kartą paklausė, kur yra Saigo- 
nas. Tikriausiai, jis nesugebėtų atskirti 
kviečių nuo avižų.

Deseris baigė politechnikumą; porą me
tų jis dirbo inžinierium ir pats sau gal
vojo, kad pinigai jį pražudė: dėl jų jis 
metė savo pašaukimą. Liguistu įtarumu 
jis sekė tai, kaip Pjeras arba kiti inži
nieriai klausydavo jo pastabų; būdamas 
savimeilis, jis sakydavo: “Nekreipkite 
dėmesio į mano žodžius — aš diletan
tas ...”

Iš prigimties Deseris buvo aistringas, 
mėgstąs pavojų žmogus. Jis galėtų būti 
lakūnas-bandytojas, keliautojas arba de
magogas, galvojąs apie valstybinį per
versmą. Net ir savo reikaluose jis bran
gino riziką: netikėtas Londono arba Niu
jorko biržų reakcijas, panašias į papai- 
kusios koketės kaprizus, vakarykščių 
priešų suokalbį už vakarykščio draugo 
nugaros, diplomatinės konferencijos su
irimą, žodžiu, viską, kuo galima lengvai 
apsigauti. 1

(Bus daugiau)

“Ponas Amerikonas,” Trijų 
Veiksmų Komedija

Sekmadieni, balandžio 11 
d., 3 vai. po pietų, Lietuvių 
Piliečių Kliubo Salėje, 227 
Lawrence St., Laisvės Choro 
vaidintojų grupe suvaidins

Aldona Roman

scenoje “Ponas Amerikonas,’’ 
trijų veiksmų komediją.

Komedijoj svarbiausios ro
lės yra tai Džianas Kamblis, 
rolėj yra Juozas Thamas, 
Magdės rolėj Aldona Roman.

Jos pradžia Lietuvoje, kuo
met “Ponas Amerikonas’’ — 
Džianas Kamblis parvyko į 
Lietuvą ir. su pagelba piršlio 
pradėjo meilintis prie Mag
dės. Bet ji rimtai tėmijo jo 

‘apsėjimą ir jo nemylėjo, nes | 
tas net puse jos amžiaus se
nesnis, ir prie to dar pasirodė, 
kad Džianas Kamblis gerokai 
'trenktas į galvą. Bet vis tik 
Magdės tėvai privertė ją su 
Džianu Kambliu apsivesti. To
dėl Hartfordo , ir apylinkės 
lietuvius kviečiame pamatyt 
virš minėtą komediją.

Įžanga 55 centai, taksai 
įskaityti.

F. J. Repšys.

Doris Wilson ir Eugene Plumley, nariai CIO United 
Packinghouse Workers pastarosiomis savaitėmis buvo 
labai užimti pikietavimu Armour šapos Atlanta, Ga. 
Atėjo jų sutartas laikas vestis, bet streikas dar nepa
sibaigęs. Sutartis liekasi sutartimi. O kad nesutruk
dyti pikieto, jie čia matomi atliekant vedybines apei

gas pikieto linijoje.
CHICAGOS ŽINIOS

Chicaga Laukia Henry 
Wallace

bilionų ginklavimui reakcinių 
valdžių.

Chicagos darbo liaudis bus 
Wallace prakalbose.

Kep.

Ar Šunes Gali Gyvent 
Grūdiniu Maistu?

Chica-

Ivory,

Prisirengimas prie Henry 
Wallace mitingoj kuris įvyks 
Chicag'os Stadiume, balandžio 
l()-ta diena, eina dideliu en- 
tuziazmo keliu. Progresyvūs 
Partijos patrauklūs posterįai 
išdėti visur žymesnėse miesto 
vietose, gatvekariuose ir trau
kiniuose?* žmonės juos skaito 
savais.

Poster.iai sako:
“M a š i n i s to pagelbininkas 

Vincent Jagodžinski, 4172 
West 24th Place, Chicago, non' 
algos pakėlimo.”

“Šeimininkė Fannie Karant, 
8627 Indiana Avenue, 
go, nori taikos.”

“Veteranas James
3905 So. Federal Street; jam 
reikia gyvenimui vietos-namų.”

“Kiekvienas iš jų bus Wal
lace mitinge,” posteris prime
na.

Kodėl Jie Bus Wallace 
Mitinge

Mašinisto pageli)intakas Vin
cent Jagodžinskis, turi užlaikyti 
save, žmoną ir tris vaikus su 
$65 savaitėj alga, štai kodėl 
jis jaučiasi, kad reikalinga jam 
daugiau algos prie šių vis ky
lančių kainų. Jis yra vice pre
zidentas lokalo 108, Interna
tional Union Farm Equipment 
ir Metal Workers of America, 
CIO.

Šeimininkė Fannie Karant 
turi keturis vaikus, vienas jų 
tarnavo karo pareigose. Ji- yra 
susirūpinusi, kad išvengus nau
jo karo. Jos trims sūnums ir 
dukrai karas grasina. Štai ko
dėl ji susirūpinusi taikos išlai
kymu.

Veteranas James Ivory pi’a< 
leido penkis metus armijoje. 
Sugrįžęs iš tarnybos negali su
rasti vietos gyvenimui. Jo žmo
na, du vaikai ir jis gyvena su 
uošviais — penkiuose kamba
riuose devyni žmonės.

štai, kodėl tūkstančiai pana
šių suminėtiem viršuje Jaukia 
Wallace ir bus Chicagos Stadiu
me, balandžio 10-tą.

Vieniems trūksta įeigų, kad 
galą su galu sudūrus; ant
riems baisu klausytis* karo 
džingų - kurstytojų, nes karas 
neša žmonijai nelaimę; tretiems 
nėra jų šeimoms namą, tinka
mos pastogės, kuomet Truma- 
nai, Marshallai skiria desėtkus

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
tųjų. Pavyzdžiui, vieno lie
tuvio Pennsylvanijos far- 
merio šuva. Kartais tas far- 
meris su šeima misdavo die
ną kitą be mėsos. Tada jis 
numesdavo baltos duonos 
šuniui ir katei. Gyvulėliai 
tik knėbtelėdavo ir neėsda- 
vo. Bet kada šeimininkas 
numesdavo čielų kviečių 
grūdų duonos, tai šuva ir 
katė urmu prie jos puldavo, 
net susipešdavo .nepasida
lindami tokia duona, kaip 
sako to farmerio draugas

Vidutinė žiurkė pagimdo 
po 10 “vaikų” iš sykio, bet 
gali gimdyti iki 12 kartų 
per metus.

Brazilija uždraudė ga
bent užsienin bet kokius 
valgius.

SLA NARY!
Jeigu nenori naujos kon

versijos — duoklių pakėli
mo kita tiek arba apdrau- 
dos numažinimo pusiau — 
eik į savo kuopos susirinki
mą. Balsuok pats ir kitus 
paragink balsuoti už:

B. F. Kubilių į prezidentą
J. Žebrj į vice-prezidentą
S. Masytę į> sekretorius

/ J. K. Mažukną į iždinin
kus

J. Miliauską į iždo glo
bėjus.

Ir balsuok už gerus de
legatus į seimą.

Savo balsu atmesk tuos, 
kurių prasta gaspadorystė 
davedė prie konversijos.

SLA Senų Narių 
Komitetas.
(78-85)

BROOKLYN, N. Y

Peter Kapiskas

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

Peter 
KAPISKAS

Tel. EVergreen 4-8174

NAUJOS!
STEBĖTINAI SKIRTINGOS

GATAVOS VALGYT SALOTOS ,
sako ELSIE, Borden Karvė

Gavėnia praėjo, bet jūs dar ga
lite gauti Borden’s naujų gatavai 
pagamini ų salotų.
Naujas Daržovių Salotų Smelo- 
nuotas Cottage Sūris turi savyje 
kaip tik tinkamą kiekį sukapotų 
celerių, petruškų, raudonųjų ci

C Th« Rnrdrn Co.

bulių, žaliųjų pipirų, švelnių mor
kų ir skanių pimientų.
Be to—jis extra smetoningas to- *
dėl, kad dar pridėta grynos, 
šviežios smetonos.
Užsisakykite nuo savo Borden * 
pieniaus arba maisto krautuvėje 
šiandien! ’

BORDEN’S Naujas DARŽOVIŲ SALOTŲ ’ 
SMETONUOTAS COTTAGE SŪRIS

“JEI BORDEN’S, TAI TURI BŪTI GERAS”
UZSISTATYKITE Joe King-, Borden žinių reporterį, WCBS, 9 :00 A. M., kiekvienų šokių dienų.

RONKONKOMA
8634

giliau—

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Will i

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

<*►
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
paktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Venion Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
ALDLD Reikalai

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5061 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 730 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be eoneumed off the 
premises.
NOSTRAND-ST. JOHN L1Q. STORE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 417 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 2 Myrtle Ave., at Fulton St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. *

■ MYRTLE WINE & LIQUOR STORE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
f/ 154b has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor nt retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I^aw 
at 211 Court St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off th& 
premises.

MILES LIQUOR STORE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 56 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
J('7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1060 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CANEPA

NOTICE is hereby given that License' No. 
CL 37 has been issued to the undersigne 1 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 871-373 Ninth St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN 60 CLUB. INC.

NOTICE is hereby given -that License No. 
RL :»68 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohtrtic Beverage Control 
Law at 201 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn. Couhty of Kings, to be consumed 
cn the premises.

LOUIS MARN 
Wyckoff Center

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6337 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
1-aw nt 13 Atlantic Avenue, Borough of 
Biooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

GEORGE H. SIEVERT

NOTICE is hereby given that License No.
• I’L 3768 has been issued to the undersigned

» to sell beer, wine and liquor at retail under
Section 107 of the Alcoholic Beverage Contaol 
Law at 199 Russell Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the preinisvs.

RUSSELL STREET, INC. 
dba Russell Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 311-313 Court St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the, premises.

t JENNIE R. OLSEN
dba Nordkap

Finansinė Atskaita už Sausį, Vasarį 
ir Kovą, 1948 m.

Sausio Mėnesį Įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė ..Miestas ..Suma

4 J. Stupuras, Portland .... $63.70 
153 B. Sutkus, S. Francisco 26.00 
145 J. M. Alvinas, Los Angeles 3.00 
33 J. Urbonas, Pittsburgh .... 19.80 
81 O. Depsienė, Brooklyn .... 4.50 
92 M. Butvill, Cicero .......... 3.20

138 B. Schneider, Maspeth .... 7.00 
Pav. J. Girdis, Christopher .... 3.00 
187 P. Burba, Chicago ........... 1-50
110 L. Bekis, Rochester .......... 8.35
79 J. Urman, Chicago ........ 10.80

185 V. Paukštys, Rich. Hill .... 13.00
Pav. F. Gervickas, Athol .........  2.00
Pav. J. Jarome, Barre Plains 2.00 
117 Ig. Liesajus, Seymour ..... 2.00
Pav. W. Adomaitis, Meriden .. 3.00

54 C. Andriunas, Elizabeth .... 4.00 
104 K. Guzcvich, Chicago ... 10.60
55 P. Babarskas, Brooklyn 12.50 

Pav. P. R. Baltrušaitis, St. Louis 2.00
— J. Daubaras, Athol ........... 2.00

Pav. S. Korman, California ..... 1.50
— P. A. Jatul, Stoughton ..... 2.00
43 B. Radzevich, Wilkes-Barre 12.10 
74 J. Chuplis, Springdale .... 20.20 
63 A. Jocis, Bridgeport .........  20.50

Pav. V. Murza, Arlington ..... 1.50
Pav. A. Tamulionis, Tarriffville 2.00 

11 S. Janulis, Worcester ...... 3.00
— P. Puodis, Phila................... 20.00
57 A. Jasiunas, Cleveland .... 21.60

1 K. Rušinskienė, B’klyn .... 28.20 
212 P. Janiūnas, Bayonne .... 35.50
145 J. Alvinas, Los Angeles .. 37.00
198 K. B. Karos, Oakland .... 61.90 
Pav. Ch. Jasiunas, Clyde ....... 2.00
Apskr. 2, P. Janiūnas, B’klyn 40.00 
138 B. Schneider, Maspeth .... 15.30
14 O. Gustaitienė, Minersville 1.50 

Pav. T. Brodsky, Elm Grove 2.00
146 B. Galgotas, Chicago ..... 11.20
42 J. Egeris, Nashua ............ 12.40

147 F. šaučiulis, W. Frankford 14.00
35 K. Bagdonas, S. Bend .....  14.75
72 F. Lideikis, Great Neck ..17.40
— A. Shirpitis, Montreal 2.00 

126 P. Kiškis, Vancouver .... 10.00
52 J. Danta, Detroit .............. 42.80

Apsk. LDS 1 P. A. Baronas, 10.00
43 B. Radzevich, Wilkes-Barre 1.50

Pav. J. Žigas, Kamloops ’....... 2.00
— J. Ragauskas, Shelton .... 10.00
24 C. Bender, Brooklyn ..... 21.50
20 S. Jasilionis, Binghamton 56.75 
68 B. Muleranka, Hartford 79.75

166 D. Burba, Stamford ....... 6.50
84 P. Dennis, Paterson ....... 29.50

6 Geo. Shimaitis, Montello 28.40 
133 Wm. Patten, Camden ..... 15.25
37 V. Trask, Lawrence ..... 46.25

Pav. A. Dambrauskas, Springf. 2.00

Randa už 3 mėnesius ........... 37.50
Už ALDLD gars. “V.” Kai'. .. 25.00 
Atmokėta Dem. Cen. aukų ..... . 3.00
Užsakyta Jasilionio knyg. už 100.00 
Atmokėta aukų “L. B.” ........ 33.50
Atmokėta Laisvei prenum. 150.15
Atmokėta Laisvei aukų ............ 20.00
Atmokėta Vilniai aukų ........ 10.00
Už pastos ženklelius ............... 40.00
Už svetimos laidos knygas .... 20.48 
Už pašto atvirutes .......... ......... 1.20

Viso išėjo ....... $1,238.96

Sutrauka:
Balansas buvo 1947 m. $3,451.02 
Sausio įplaukų *...............  973.80

Kartu .......................... $4,424.82
Išeigų ........................... $1,238.96

Vasario Men. Išeigos:
Sekretoriaus alga už vasarį $66.50 
Už anglų kalboje knygas jaun. 77.60 
Už atspausdinimą 200 laiškų 5.10 
Už atsp. paliudimo kvitų ..... 20.40
Atmokėta prenumeratų ..... 160.50
įmokėta už knygos spausd. 298.45 
Atmokėta Laisvei aukų ....... 15.00
Atmokėta Dem. Centrui ......... 7.50
Už išsiuntimą “Šviesos” ..... 39.00
Už svetimos laidos knygas .... 12.91 
Už pašto ženklelius ............... 33.00
Atmok. Šeras Liet. Namo Bcn. 25.00

ČIANGAS PRARADO 
150,000 ARMIJOS

I AUSTRALIJA VARO 
į CHINUS “NAMO^’

Viso $755.96

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra Tass paskelbė, jog 
per tris paskutinius mėne
sius chinų komunistai už
mušė bei suėmė 150,000 či- 
ang Kai-šeko tautininkų 
kareivių ir oficierių.

Australija varo atgal 
Čhinijon paskutinius 600 
chinų, kurie buvo karo me
tu perbėgę Australijon. Bus 
sugrąžinti Čhinijon ir tie, 
kurie susituokė su australė- 
mis.

HELP WANTED-MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO VIRŠŲ IR FENDERIŲ 
TAISYTOJAI

Nuolatinis Darbas—Gera Alga
825 MAIN ST.

NEW ROCHELLE, N. Y.
Telefonas NEW ROCHELLE 2-8100

HELP WANTED—FEM ALF 
REIKALINGOS MOTERYS

Balansas $3,185.86

Vasario Mėnesį Įplaukos:
110 L. Bekis, Rochester .,..... 11.80
141 J. Mcsko, Philadelphia .... 8.50 
Pav. E. Raulušaitis, Bellmore 2.00
28 S. Meison, Waterbury .... 30.70
— Win. Zilen, Hillside ...........  2.00
87 H. Kairis, Pittsburgh ....... 2.00

Pav. F. Žavis, Bethlehem ........ 3.00
Apsk. 7, S. Penkauskas, Lawr. 25.00
55 P. Babarskas, Brooklyn 11.25
81 O. Deps, Brooklyn ...........  10.20
76 A. Kaunas, St. Clair ....... 5.00
92 M. Butville, Cicero ..... . 18.25
82 F. Lucas, Peoria .............. 16.85

187 P. Burba, Chicago ..... ■.....  16.50
— S. Janulis, Worcester ....... 3.00
10 S. Reikauskas, Phila. ...... 48.70

188 A. Wardo, Detrbit ..... ...... 29.J5
104 K.'Guzevich, Chicago 40.75

54 C. Andriunas, Elizabeth 6.50 
27 Eva Valley, New Britain 24.50 
79 J. Urman, Chicago .......... 45.00
62 A. Venclęevich, Stoughton 3.00
11 S. Janulfs, Worcester ..... 34.00

148 F. Šaučiulis, W. Frankfort 3.00
2 M. Kazlauskas, S. Boston 7.00

39 P. Šlekaitis, Scranton .... 47.25
44 J. Blazonis, Lowell ........ 42.40 

126 P. Kiškis, Vancouver ...... 10.00 
182 V. Kaspar, Maywood J..... 9.75
23 B. Gatch, Chicago Ht. .... 8.75
67 Geo. Jamison, Livingston 8.75
66 P. Rinkevich, Gr. Rapids 25.60
— Eva Kawker, Bridgeville 7.00 
94 K. Pakšienė, Kenosha .... 32.00

136 P.. Ramoška, Harrison 32.25
— J. Gataveckas, Carnegie 1.00 j
87 H. Kairis, Pittsburgh .... 39.50 

Pav. V. Raguckienc, Noxen 10.00 
140 Dr. A.. L. Graičūnas,

Waukegan,* Ill......... ............ 18.00
22 J. Stripeika, Cleveland .... 81.90

1 K. Rušinskienė, Brooklyn 31.50
Įplaukė $973.80 23 K. A. Mureika, Brooklyn 2.50

Sutrauka:
Balansas buvo ....... >..... $3,185.86
įplaukų buvo ............... 1,306.00

Kartu ................... $4,491.86
Išeigų buvo ..................... 755.96

Balansas ............. $3,735.90

Kovo Mėnesį Įplaukos:

Pav. J. Urbonas, Donora ....... 1.50
1 Geo. Wareson, Brooklyn .... 8.00

116 J. Gelgaudas, Chicago .. 20.50
2 J. Shukis, S. Boston ....... 91.95

60 Ax Lakickas, Coaldale ..... 3.00
6 Gco. Shimaitis, Brockton 15.30

38 K. Genys, Scranton ....... 16.75
79 J. Urmonas, Chicago .......  34.00
86 M. Chesna, Chicago ..... 46.60

118 A. Kraujalis, White Plains 4.75
81 M. Šmagorienč, Maspeth 9.30
— J. Ragauskas, Shelton .... 10.00

187 P. Burba, Chicago .......... 13.05
155 H. Januliene, Worcester .. 16.40

11 S. Janulis, Worcester ..... 21.50
185 V. Paukštys, 'Rich.. Hill 28.25
19 J. Pateckas, Chicago ....... 76.60
36 M. Bacevich, La Porte .... 11.25
40 M. Paulauskas, McKees R. 44.50
— Gco. Murnikas, Fitchburg 10.00
30 A. Lipčius, Chester ......... 13.25
37 V. Trask, Lawrence ......... 37.75

103 M. Kazlauskienė, Hudson 21.50 
Pav. P. Mazilis, Montreal .... 2.00
27 Eva Valley, New Britain 3.00
64 J. Julius, Moline .............. .. 4.75
— O. Shilks, Hartford ......... 7.00

11-155 S. Janulis, Worcester 50.00 
136 P. Ramoška, Harrison .... 12.25

12 A. Vėdinčius, Pittston ...... 28.25
Pav. L. Bagdonas, Pittsfield '1.00 
134 A. Žaliaduonis, Cuba ....... 1.50
43 B. Radzevich, Wilkes Barre 9.75
45 K. J. Tashalis, St. Peters. 13.50

138 B. Schneider, Maspeth .... 19.70
28 S. Meison, Waterbury .... 31.50
19 J. Pateckas, Chicago ..... 43.25
— Načiunskienė, Maspeth .... 3.00

124 A. Dambauskas, Girardv. 10.50
63 P. Baranauskas, Bridgep. 25.00
25 A. Žemaitis, Baltimore 10.70
97 R. Jarvis, Plymouth .......  -11.25
20 St. Jasilionis, Binghamton 13.25

153 B. J. Sutkus,. S. Francisco 39.00
79 J. Urman, Chicago ....... 46.50

113 N. Yvanauskienč, Hamilt. 10.00

Kas Sulaikė Įtraukimą į 
j Marshallo Planą

Varšava.—Lenkijos spau
da rašo: Tik pasaulio pa- 
žangūnų pasipiktinimas ir 
protestai sulaikė Amerikos 
kongresą nuo Ispanijos fa
šistų valdžios įtraukimo į 
Marshallo planą.

TURKŲ MINISTRAS
- GRAIKIJOJE

Athenai, Graikija. — At
vyko Turkijos užsienio rei
kalų ministras Nedžmeddin 
Sadak; tariasi su Graikijos 
valdžia apie ūkinį (galbūt, 
ir karinį) bendradarbiavi- 

j mą.

REIKALINGOS
SUKNELIŲ SIUVĖJOS IR FIN1ŠERKOS 

Aukštos Klasės 5th Avenue įstaiga 
GERA AIX5A 

Linksmos darbo sąlygos 
680 FIFTH AVENUE 

(4-tos lubos) 
(tarpo 53rd & r>4th Sts.) 

CIRCLE 6-5171

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9255 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 282 Smith Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL GOLDBERG & 
NORMA U. MULGANNON 

Mulgannon's Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
tetL 6388 has been Issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1 Bedford Avenue, Borough of 

* Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
or. the premises.

GREGORY P. FRAGAKIS
. Gregory’s Triangle Bar Cafe

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

- Uw at 2921-26 Avenue S. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises
HENRY WILTON & FRANK A. GALVIN 

Nostrand Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5802-4 - 18th Avenue, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the piemises.

LOUIS GROTTO LA 
dba Lou's Bar & Grill

Sausio Mėnesį Išeigos: 
Sekretoriaus alga už sausį $66.50 
Pirkta raštinei reikmenų ..... 5.61
Už atspausdinimą “Š.” No. 4 388.75 
Už išsiuntimą “Šviesos”' ....... 52.00
Prenumerata žurnalo ................ 3.50
Už anglų kalbos knygas jaun. 140.02 
Knygiaus išeigos už 3 mėn. 141.75

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 6362 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10 7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 716 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY DOWKUNT 
Tony's Restaurant

NOTICE Is hereby given that License Not 
RL 5679 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
■Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 948 Jamaica Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

A. D. RESTAURANT CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l4iw at 749-51 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to, be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS
dba Ix>uis* Little Campus Restaurant

43 B. Radzevich, Wilkes-Barre 3.25 
185 V. Paukštys, Rich. Hill .. 14.50
68 B. Mulertinka, Hartford .. 16.00

161 M. Baltrušaitis, Seattle 23.50 
Pav. W. Smith, Atikoken 1.55 
Pav. S. E. Vrublevskis, DeKalb 4.00

17 P. Eidukevičius, Shcnand. 43.00 
190 P. Nemura, Cleveland .... 65.10
39 P. Šlekaitis, Scranton .... 11.50
25 A. Žemaitis, Baltimore .... 35.00

5 V'. J. Kaspar, Newark 14.75
75 F. Cvirka, Miami 23.50

110 D. Valtienė, Rochester .. 3.45
24 C. Bender, Brooklyn ..... 6.50

146 B. Gelgotas, Chicago ..... 33.00
31 A. Kaulakis, Auburn ..... 34.50

145 J. Alvinas, Los Angelos 38.00
52 J. Danta, Detroit ......   58.50

129 A. Sheffer, Spring Valley 8.50
162 A. Karosas, Toronto ..... 25.00
23 B. Gatch, Chicago Ht....... 1.50

188 A. Wardo, Detroit ......... 10.50
90 P. Sodeikis, Youngstown 14.50

įplaukė .......................... $1,306.00
4* • —" ——• ■ — w—m4*

Viso .. $952.35

Kovo Mėnesį Išeigos
Renčia už sausio, vas. ir

kovo mėn., 1948 m. $37.50 
Sekretoriaus alga už ko

vo menesį $66.50
Išlaidos Apšvietos Fon

do reikale $26.57
Už anglų knygas jau

nuoliams $38.06
Atmokėta prenumeratų $29.50 
Už knygų ir šviesos eks
pediciją $46.00
Už atspaušdinimą švie
sos No: 1 ' • ‘ $388.09
Už telegramą $2.04
Už pąštd atvirutes $5.00
Atmokėta Laisv. pren. $7.00

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

1 (kamp. 68th St.) i
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

, Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietų ar vainiką, ,
i x ko jūs reikalausite. ,
N Specialistai Pritaikymui

šertnenims, Vestuvėms ir Bankietams
i Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

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

1 BROOKLYN ' 1

LABOR LYCEUM | 
DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 

? Sales dėl Balių, Koncertų, Ban-!
■ kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. ■
I Puikus steičius su naujausiais į 
I įtaisymais. '
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS Į 
I Kainos Prieinamos. | 
I 949-959 Willoughby Avė. J
■ Tel STagg 2-3842. ?

•Jb—M—-X —M —K—

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Išėjo $646.26
Sutrauka:

Balansas buvo $3,735.90
Kovo mėp. įplaukė $952.35

Kartu $4,688.25
Išeigų buvo $646.26

Balansas $4,041.99 
I). M. Šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius. 
Dr. J. J. KaškiauČius, 
ALDLD CK Iždininkas.

--

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Winston - Salem, N. C. — 
CIO Maisto Darbininkų li
nijos 22-ras skyrius pas
merkė Trumano valdžios ki
šimąsi į vidujinę Italijos po
litiką.

ašį

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUSt
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom aulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

į J. J. KaškiauČius, M. D.|
X 530 Summer Avenue, T
T Newark 4, N. J. t
į . . HUmboldt 2-7964 |

aS* at^ Ja aS^ aS± aX^ aS* aX*— A—•T® Fl— — 1— —A" —IBI Ji —^J, *A*

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

#150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
—r., tr-n- 'm1.

Fotografas
Traukiu paveikslus famllijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tbkio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairioTn spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampan Broadway Ir Stone Ave., prie
1 Chauncey St.. Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6101

Senatas Palieka Valstijoms 
Valią Remt Parapijines 

Mokyklas
Washington. — Senatas 

58 balsais prieš 22 priėmė 
Tafto bilių dėl $300,000,000 
paramos apšvietai. Šis bi- 
lius palieka atskiroms vals
tijoms teisę spręsti, ar jos 
piniginiai rems parapijines 
mokyklas ar ne.

■'Uniijos delegacija jau čia. Ką darysi dabar?”

Kopenhagem — Danija 
dar kelis mėnesius laikys 
armijoj kareivius, kurių 
tarnybos terminas užsibai
gę_____________________

GERI pietos:!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių ' 
gražus pasirinkimas.

į------------------------------—a

ĮSIGYKITE 
Angliškai-Lietuvišką

Mes siūlome Jums Angliš
kai - Lietuvišką ŽODYNĄ, 
kuriuo galite labai daug 
pasinaudoti. Žodynas nedi
delio formato — 6x4 , co
lius. Lengvai galima keše- 
nėje nešioti. 400 puslapių, 
kietais audeklo apdarais. 
Pirmiau parsidavė po 
$4.00, dabar atiduodame už 
$3.00. Užsakymus siųskite:

P. PANEMUNIS,
P. O. Box 64, Dept. L 

Boston 87, Mass.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172
I.-;.-... ....— ------

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavitnas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

I
L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BR00KLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis' pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
4

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Ląisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirmad.. BaL 5, 1948
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Muziejai Reikalauja 
Juos Atleisti 
Nuo Taksą

LDS Kuopas 
Kviečia Pasitarti

Iš Kriaučių Susirinkimo

Yorko mu- 
susibūrę i 

iškėlė kon- 
paliuosuoti 

“Mora- 
taksuoti 
Įstaigą,” 
Founce,

Didžiojo New 
ziejų viršininkai, 
Museums Council, 
gresui reikalavimą 
muziejus nuo taksų,
liškai nepritinkama 
kultūrinę ar švietimo 
pareiškė Wayne M. 
tarybos pirmininkas.

Muziejų vedėjų teisėtą rei
kalavimą, be abejo, parems vi
si kultūros mylėtojai.

Taksai ant muziejų buvo už
dėti kaipo karinis, laikinas 
dalykas. Bet dabartinis kon
gresas, kontroliuojamas repu- 
blikonų ir reakcinių demokra
tų, nesistengia5 taksų panai
kinti. Pinigų dabar reikia fa
šistams ir karaliams gelbėti, 
milionierius paremti, tai kaip 
daŲar atleisi muziejus. M. L.

LDS 3-čios Apskrities pirm. 
A. Matulis kviečia 1, 13, 14, 
46, 50, 159 ir 200 'kuopų val
dybas, vajininkus ir kitust.vei- 
kėjus dalyvauti svarbiame su
sirinkime, penktadienio vaka
re, LDS Centre, 419 Lorimer 
St.

šiame susirinkime bus pa
sitarta, kaip Brook lyno apy
linkėje LDS vajų pagyvinti ir 
taipgi kaip geriau prisiruošti 
prie LDS 8-tojo Seimo, kuris 
įvyks liepos 12, 13, 14 ir 15 
d d., Cleveland e.

Svarbu, kad minimų kuopų 
valdybų nariai ir vajininkai 
šiame susirinkime dalyvautų.

Unijai Pavyko-Gauti 
Algų Pakėlimus

Atidarė Fowler’aites 
Butą; Ieško Turto

New Yorke prasidėjo nau
jas ieškojimas turto šiukšlyne. 
Atitinkamos miesto įstaigos 
atidarė (inspekcijai ir visko 
ten rasto iškraustymui) Mary 
Warner Fowler butą. Fowler, 
52 metų, pavienė, buvo rasta 
mirusi praėjusio vasario 17-tą.

Jos bute, 311 W. 95th St., 
radę artimai tokią padėti, 
kaip ir paskubusiame Coll- 
yer’ių bute kad buvo—daugy
bę visokių kenų, dėžių, laik
raščių. mažniekių. Tačiau jie 
visi bus atydžiausiai peržiūrė
ti, kadangi tikisi juose rasti 
prrdėstyta didesnių vertybių.

Per apie 25 pastaruosius 
metus Fowleraite veik neišei
davusi iš 'buto. Kada pritrūk
davo pinigų, ji pašaukdavo 
banką ir pinigus jai pristaty
davo. Visokius reikalus ve
dė advokatas. O maisto—vi
sokiausio kenuoto ir džiovin
to jai pristatydavo prie durų.

Bute randasi trys miegamie
ji kambariai. Bet jinai, sako
ma, jų nevartojusi, 
jusi valgomajame 
guolį iš suplėšytų 
lių.

CIO United Public Workers 
Lokalui 111-tam pavyko gau
ti miesto iždininko pavaduoto
jo Lewis. Lang pažadą, kad 
per du motus užvilkintas pa

kai viams 
pagaliau,

Ji turė- 
po štai u 
popierga- i

Tik viena kėdė bebuvusi i

lankantis 
arti šim- 
prie raš-

kėlimas algų' miesto 
ir jų padėjėjams, 
bus išmokėtas.

Unijos delegacijai 
i ž d i n i n k o rast i n ė j e,

Į tas kalvi-u susirinko
: t in ės pastiprinti „savo viršinin
kų balsą. Delegacijos vado
vybėje buvo Jack Bigei. Ewart 
Guinier i)- Herman Serby.

Kalviams algų priedas buvo 
numatytas 1946-47 metų bu- 
džete, taipgi budžeto direk
torius Patterson pritarė išmo
kėjimui. Tačiau 
neišmokėjo priedo, 
t is, kad algų 
mas tebebuvo

M i estą vi ej i 
gauna $2,810 
po $1.35 už 
joji mokestis 
J ’r i va t iškošė 
pat amato darbininkai 
uždirbdavo $2.12 ir pusę cen
tų valandai, o šiemetinė mo
kestis yra nustatyta mokėti 
po $2.37 ir pusę.
tinkama vartojimui.

žinomo turto, sako jos ad- 
'vnkatas, palikusi apie $200,- 
1000. Kiek nežinomo, patirs 
i perk raustyto j ai to laužo.

kėlimo 
teisme, 
kalviai 
algos

iždinė vis
aiškinan- 

klausi-

vis tebe- 
m e tams, 

valandą.
būtų po 
Įstaigose

Nau- 
Sl .70. 
tokio 

pernai

Kovo 24 d. Įvyko lietuvių 
kriaučių 54-to skyriaus susi
rinkimas. Pirmininkas prane
šė, kad lokalo pild. taryba nu
pirko dvi vėliavas. Ceremoni
joms buvo pakviestos keturios 
merginos'; dvi laikė vėliavas, 
o dvi sugiedojo Lietuvos ir 
Amerikos himnus.

Pirmininkas perskaitė savo 
dienotvarkį, kuris buvo' priim
tas. Pild. Taryba rekomenda
vo šaukti visų dirbtuvių pir
mininkų ir komisijų susirin
kimą. Taipgi rekomendavo, 
kad būtų gerai po susirinkimo 
juos pavaišinti. Susirinkimas 
vienbalsiai tą rekomendaciją 
priėmė ir paliko delegatui 
prie progos toki susirinkimą 
sušaukti.

Kadangi dar.bai ,dirbtuvėse 
Į yra sumažėję, toks susirinki- 
1 mas reikalingas pasitarimui.

Laiškų Skaitymas
Laiškas *nuo šv. Jurgio 

Draugijos, kviečiantis kriau
šius Į jos bankietą, buvo pri
imtas ir 15 tikietų nupirkti be 
jokių diskusijų.

Laiškas nuo Raudonojo Kry
žiaus, prisiųstas ir perskaity
tas per sekretorių, likos pri
imtas ir be jokių diskusijų pa
aukota $50.

Laiškas nuo mūs Amalga- 
meitų bus kriaučiams svar- 
biausis. Jis kvietė lokalą iš
rinkti delegatus Į konvenciją, 
kuri Įvyks Atlantic City. Kan
didatų buvo nominuota ir ap
siėmė daug, bet pagal mūsų 
lokalo taisyklių reikia pasiųs
ti tik 3. Tad, pagal mūsų pild. 
tarybos smuiką, tapo išrinkti 
Petersonas, Averka, Ambra
zaitis. Delegatams iš lokalo 
užmokės išlaidoms po $200. 
Taipgi ii* mūsų lokalo delega
tas važiuos sykiu su delega
tais, bet jam kelionės išlaidos 
bus tik per pusę, vienas šim
tas.

Raportas iš Trade Board o 
buvo priimtas, bet buvo karš- 

i tų diskusijų kas liečia tris lie
tuviškas dirbtuves. Mat, iš tų 
i dirbtuvių yra atimtas darbas, 
ji dirba svetimtaučių dirbtu
vė. Visas dalykas buvo per- 

; duotas Trade Boardui spręsti, 
! bet iš tai Įstaigai delegato 
■ raporto pasirodė, kad tos trys 
' dirbtuvės nieko nepešė, dar-

bininkai turės dar palaukti.
Pagal mūs»' atstov 

tai firmai buvo suteikta lei
dimas padaryti du tūkstančius 
drabužių 4-tos rūšies, bet pa
niški, kad toji svetimtaučių 
dirbtuvė tai firmai jau yra 
padariusi virš penkių tūkstan
čių. k

Mūsų kriaučiamp tame pa
sirodė neaiškumas ir nebroliš- 
k urnas.

Trade .Board o “menedžeris” 
brolis Goldas sakęs, kad toji 
firma visai nereikalaujanti 4- 
tos rūšies drabužių dirbimo, 
ji tik reikąlaujanti geriau pa
darymo ir prižiūrėjimo iš kon- 
traktorių pusės. Bet mūsų 
susirinkime atsirado diskusan- 
tų, dirbančių svetimtaučių 
dirbtuvėse, kurie pasmerkė 
tas tris lietuviškas dirbtuves, 
girdi—jie nemoka dirbti.

Tai tau ir broliai unijistai. 
Kad jie dirba svetimtaučių 
dirbtuvėse, tai lietuviškos 
dirbtuvės jiems visai neapei
na. čia tik giedojome Lietu
va tėvynė mūsų, o kad mūsų 
brolių lietuvių darbelis va
žiuoja Į svetimą šalelę, tų 
brolių lietuvių gyvybės palai
kymas jiems neapeina.

Lietuviškose dirbtuvėse 
bantieji kalbėjo kitaip. 
Kundrotas, Armanas
teisingai, kad Livio firma ieš
ko priekabių, norėdama iš 
lietuviškų kontraktorių pasi
naudoti nedarbo laiku. Tą 
pati daro ir mūs kontraktoriai 
su savo darbininkais. Katras 
darbininkas jiems nepatinka, 
tam pirmiausia pasako — tu 
nemoki dirbti, 
kur nori, 
daryti.

Pagal 
taisykles 
bos būti,
darbas turi būti grąžintas.

Mūs delegato raportas, kaip 
paprastai, perbėgo visas lietu
viškas dirbtuves, pranešė jų 
stovj, pridėdamas vieną labai 
“sudžiūvusį” pranešimą, kad 
jis turįs darbų, bet negalįs 
d asi prašyti kriaučių ir prosi- 
ninkų eiti dirbti. Tačiau jis 
pamiršo vieną . dalykėlį, kad 
jis buvo nusiuntęs kelis dar
bininkus į tokius darbus, bet 
nuvykęs darbininkas gavo nuo 
boso atsakymą:

—Man nereikia tokio darbi
ninko, 
dirbti ? 
darbo,

Dar
vartoja, 
ar kitas darbininkas nepaspė- 
ja, baigiant darbą yra atsili
kęs nuo kitų darbininkų su 
valanda kita darbo, tuoj jis 
reikalauja kito darbininko. 
Kartais naujas darbininkas 
randa tik valandai darbo, tad 
visai nepradeda dirbti.

Delegtas pranešė ir naują 
dalyką, kad visi kr'iaučiai ir 
kriaučkos turės pasirašyti ant 
tam tikros kortos. Ir kad 
dirbtuvių pirmininkai turės jo
mis aprūpinti darbininkus sa
vo dirbtuvėje, 
ku, 
gu 
jos 
me 
be
jeigu kokiais politiniais išro- 
kavimais to nori atsiekti, tai 
bus blogą mums ir pačiai uni
jai.

Laikui bėgant tikslas tų kor
tų bus aiškus. Dirbtuvių pir
mininkų susirinkime turės tas 
dalykas pilnai paaiškėti.

J. Stakvilevičius.

raportą,

dir- 
Ch. 

nurodė

Keliauki sau, 
tu negali darbo pa-

unijos, principus ir 
neturėtų tokios kal-

Toms dirbtuvėms

BROOKLYNO LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS

B. Dauguviečio Penkių Veiksmų Dramų

Ką tu daugiau moki 
Jeigu tu nemoki kito 

tai ko tu atėjai ?
ir kitokių skymų bosai 

Mato jis, kad vienas

Vaizduojančių Lietuvų Pastarojo Karo Metu

SEKMAI)., BALANDŽIO 11 APRIL
Brooklyn Labor Lyceum Saleje

949 Willoughby Avenue

Uždanga Pakils Lygiai 3:30 Popiet

Atvaizdu* iš Vilniaus Valstybinio Dramos Teatro

TETA KARUSĖ

“Visi mes, Kle
mai, esame Dievo 
rankose, visi...”

JŽANGA 

(Įskaitant taksus) 

iš anksto — $1.00,, 
prie durų—$1.25; 
tik šokiams 65 c.

Šokiams Gros JURGIO KAZAKEVIČIAUS Orkestras

1 Musų gera draugė, buvusi 
brooklynietė, o dabar flori- 
dietė M. Valilionienė rašo:

—Geriausi linkėjimai iš Ka
nados.

Atvirę!ė siųsta iš Stafford- 
ville, Ontario. Ne labai toli 
nuo mūsų. Tad daleistina, 
jog kada nors užsuks ir Į 
Brook lyną.

Eksplozijų Meistras
Bronxe areštuotas Gustave 

ITormuth, 17 metų vyrukas, 
kardinolo 11 ayes vidurinės 
mokyklos mokinys, išmokęs 
susiediją eksploduoti ir tuomi 
smagiai užsiiminėjęs. Jis bu
vo , išeksplodavęs $v. Marijos 
Parko tvora kovo 29-ta. Gi 
kovo 24-tą išeksplodavo lan
gus apartmento, 626 Trinity 
St.

Jį susekė, kada kas nors 
pastebėjo jį traukiant eksplo
zijos paveikslus. Policija nu
ėjo pas ji ir rado sprogstamo
sios medžiagos. Klausiamas 
to elgesio tikslo, areštuotasis 
s£kė, kad eksplozijų darymu 
jis susidomėjęs nuo 1946 m.

Šauks Teisman
Už Nešvarą

Pradedant balandžio 5-ta, 
New Yorko policijos ir švaros į 
departmental pradėsią bendrą 
kampaniją už apšvarinimą ir 
palaikymą miesto švariu.

Prasikaltusius šauks į teis
mą ir baus. Taipgi, linkusie- 
ji tėkšti ant gatvės sudužusią 
bonką (kad suraižytų auto 
padangas), mesti maišą atma
tų gatvėn vieton įdėti bačkon, 
gal ras progą pasipažinti su 
teisėju. Daleistina, kad gaus 
pakvietimų ir tie, kurie veda

Komunistai Svarstys 
Rinkimų ir Kitas 
Problemas

Lietuvių Komunistų Klubo 
susirinkimas Įvyks balandžio 

j 6-tos vakarą, 419 Lorimer St., 
i Brooklyne. Bus svarstomi at
einančių rinkimų ir kiti svar- 

■ būs reikalai. Visi nariai pra
šomi ateiti ir atsivesti drau

gus. Valdyba.

šunį po kito durimis ar langu 
pasodinti tą, ko nenori po sa
vo langu, bet tingi prašalinti.

SUSIRINKIMAI.
RIDGEWOOD,B’KLYN, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 6 d., 8 v. v, Šapolo-Vai- 
ginio salėjo, 147 Thames Si. Nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
yra svarbiu reikalų aptarimui. Taip
gi atsiveskite ir naujų narių. — P. 
Babarskas, prot. sekr. (80-81)

REIKALAVIMAI
Reikalinga Mergina Raštinės 

Darbui
Reikalinga m’ergina dirbti 

LDS Centro raštinėj. Pagei
daujama, kad būtų šiek tiek 
susipažinus su raštinės darbu. 

1 Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku šiuo adresu : Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N.

(75—86) 
f--------- ;--------------------

Reikalinga moteriške prižiūrėjimui 
2 metų mergaitės, šeštadieniais ir 
sekmadieniais paliuosuojame. Kam
barys, valgis ir alga. Kreipkitės: 
B. Karr, 514 Autumn Ave., 
Brooklyn, N. Y. (East New York) 
—antros lubos (67-84)

.—at-- M---- ■---- M---- M—»—M—»—«—«•?

I Egzaminaojam Akis,- 
Į Rašome Receptas Į 
ĮBarome ir Pritaikome Akinius |

Burt Lancaster ir Edward G. Robinson vyriausiose ro
lėse naujoje filmoje “All My Sons,” Criterion Teatre, 

New Yorke.

Saugokite jas gerai

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO
“SUŽINOKITE TIESA APIE SAVO

AKIS II 
AKIS”

Jerome Hurwitz n.
OPTOMETRISTAS

Mos patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123

S. A. O.

Bet dar neaiš- 
dėl ko tos kortos bus. Jei- 
kas kėsinasi ant mūs uni- 
su kokiais biliais, turėsi- 
visi prieš juos pasirašyti 
jokio atidėliojimo. Bet

Joseph Rizzuto, 7 metų 
berniukas, kuriam buvo su
ruošta eglaitė Padėkų Dieną, 
nes daktarai spėjo jį neišgy
vensiant Iii* Kalėdų, mirė pra
ėjusią savaitę. Jis sirgo krau
jo nykimo liga (leukemia), 
kurios išgydymui mokslas dar 
neatrado priemonių.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

DANTŲ GYDYTOJAS j

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

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

Valandos: ] ® ry*e
( 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaune- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3983.

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

4* 4* 4* 4* 4* 4* 4-4* 4*4-4* 4* 4-4-4-4-4* 4* 4* 4* 4-4*4* 4* 4-4* 4-4—^4*4*4* 4* 4* 4-4* 4-4*4* 4-4* 4*
* •

GYDYTOJAS
S. S. Lockett, M. D. 1

į 223 South 4th Street
į BROOKLYN, N. Y.

Valandos: dienom 1
į (6—8 vakarais 5
> Ir Pagal Pasitarimais.S >
į Telefonas EVergreen 4-0203 į

y 2 .

TONY’S AJ
UP-TO-DATE :

j BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

j Savininkas §

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI f
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Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend*

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in ejjery trim line . .

Įvairybė kostu- 
džiulerlų. Suk- 
setai Elgin — 

Išdirbinio, 
Longines,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų 
Žiedai.

Daimontiniai

Now is the time to choose the perfect gift 
'...a Parker “51” pen and matchingpenciL 
The demand will be great ... so avoid di»* 
appointment . . . choose tomorrow!

♦17.50
n • ’ •

I ROBERT LIPTON• « • • 
Ž Jeweler ::
• > * •
jį 701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn ;; 
• • * *
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