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Chicago* klerikalų Draugas 
sugalvojo naują būdą gąsdi
nimui savo pasekėjų. 'Sako: 
Rusijos komunistai neužilgo- 
užliųs visa Europą. Bus di
džiausia nelaimė, • “žus mūsų 
tautos apie pusė mokslininkų, 
anie 2,000 
(lentų, keli 
mokinančio

universitetų stu- 
tūkstančiai besi- 
jaunimo.

Tai yra pigi, kvaila, eilinė 
klerikalų demagogija, prail
go redaktorius netiki tam, ką j 
jis rašo. Jis žino, kad jokie 
rusiški komunistai niekam už- , 
liejimu negrumoja. Jis taipgi 
žino, kad tiems Vokietijoje 
esantiems mokslininkams ir 
studentams jokio pavojaus iš 
tos pusės nėra.

Draugas talpina 
maną” “Kryžiai.” 
vvje prie 
plaktukas su

ilgą
Antgal- 
pridėtas 

i piautuvu.
piešėjas, matyt, 
kad kryžiai ne

su plaktuku ir 
Kryžiai visuomet

ro

nepagalvojo, 
suderinami 
piautuvu. • 
reikšdavo ir dabar tebereiškia
vargą, kančias ir sopulius. 
Tuo tarpu plaktukas su piau
tuvu reiškia darbą ir laimę.

Vokietijoje gyvena pabėgė
lis. “istorikas” Zenonas Ivins
kis. Su tuo “istoriku” bėda 
tame, kad jis jokio supratimo 
neturi apie tuos, apie kurių 
istoriją jis rašo.

Ivinskis, pavyzdžiui, užsi
manė parašyti apie Amerikos 
lietuvius. Bet išėjo ne istori
ja,.ak* fašistinis šmeižtas. Tik 
pasiklausykite:

“Amerikos lietuviai iki pat 
šiol tikrosios lietuviškosios 
kultūros beveik neturi ir ją 
silpnai tepažįsta. Nors ten 
skaičiumi daug lietuvių spau
dos, bet ji beveik visa skursta, 
yra anemiška. . . Tiesa, Ame
rikos lietuviai turi taip pat 
daug organizacijų, draugijų, 
bet ir jose dažnai pasigenda
ma kūrybinės dvasios, lietu
viškos sielos. . .

SUKILIMAS SUARDĖ AMERIKINIŲ SALIŲ KONFERENCIJĄ
KONGRESO KOMITETAS 
ĮPERŠA ŽIAURŲ bilių 
PRIEŠ KOMUNISTUS 
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i Ragina Bausti 10 Mėty Kalėjimo ir $10,000 Komunistą 
Vadus už Bet Kokią Vadinamą “Žalingą Amerikai Veiklą”

Washington. — Kongres- ■ jų politinį veikimą, jeigu 
manų Neamerikinės Veik- (jie nepakeistų savo politi- 
los Komitetas vienbalsiai | kos.
užgyrė republikono kong- Tas siūlymas perša bausti 
resmano Richardo M. Ni
xon’o pasiūlymą griežtai 
suvaržyti komunistinį judė- 

Jis reikalauja, kad
Jungtinių Valstijų
Jams,” pav., šios šalies pre
kybai. Jau nereikės įrodi
nėti, kad komunistu vadai z v

“planavę prievarta nu
griauti šios šalies valdžią”. 
Anot kongresman. Nixon’o, 
galima bus teisti ir bausti 
komunistus už veiklų daly
vavimą streike, jeigu būtų 
parodyta, jog streikas ve
damas “Sovietų Sąjungos 
naudai.”

Be kitko, reikalaujama 
suregistruot ir viešai skelb
ti visas vadinamas “komu
nistinio fronto organizaci
jas”, taipgi suregistruoti 
nepiliečius S v e t urgimius; 
baust valdininkus, kurie 
samdo komunistus ir t.t.

j imą.
kongresas išleistų įstatymą 
bausti vadovaujančius ko
munistus 10 metų kalėjimo 
ir $10,000, girdi, “už sąmok
slą per prievartą ar kito
kiais keliais nuversti Jung
tinu.! Valstijų valdžią, pa
kenkti joms arba įvesti ko
munistinę diktatūrą.” Bet 
nereikalaujama visai už
drausti Komunistų Parti
ja-

Neamerikinio Komiteto 
sumanymas kongresui, ta- 
čiaus, vadina pačią Komu
nistų Partija “sąmokslu su 
Sovietais prieš Jungtines 
Valstijas”. Todėl, anot kon- 

’gresmano Nixon’o, jos va
dai galėtų būti tardomi ir 
baudžiami jau už dabartinį

Tas siūlymas perša bausti 
vadus už bet kokius “toli
muosius arba artimuosius 
pasaulinio komunistų judė
jimo tikslus, priešingus 

reika-

si o

Amerikonai, Anglai ir Vokiečių 
Politikieriai Tariasi Skelt
Vakarinę Vokietiją nuo Rytines

LIBERALAI PASIMOJO
NUVERST nepažangią
KOLOMBIJOS VALDŽIĄ
Visų Amerikinių Respublikų Konferencija Gal Persikels 
Į Peru; Sukilėliai Bombardavo Jungi. Valstijų Ambasadą

dentus 1950 
platus sukilimas mams.

me tų rinki

*

O jis, supraskite, sėdėdamas 
Vokietijoje ir mus plėsdamas, 
vadovaujasi kūrybine dvasia 
ir lietuviška siela.

Tie “istorikai” ir “moksli
ninkai,” kurie smuko iš Lie
tuvos su naciškais kriminalis
tais, išsižadėdami savo žmo
nių ir krašto, niekada ir ne
matys Amerikos lietuviuose 
kūrybinės dvasios ir’ lietuvis-

I 

kos sielos.

Berlin. — Karinis ameri-imet vakarinės Vokietijos 
komi komandierius Vokieti- žmonės turėsią “laisvę”,, o 
joj, gęnerolas Luciųs D. jeigu būtų visa Vokietija 
Clay paskelbė, kad “jau ne-j sujungta į‘ vieną valstybę 
gyvuoja” keturių didžiųjų 
talkininkų Kontrolės Tary
ba, tai yra, bendroji Ame
rikos, Anglijos, Sovietų ir 
Franci jos valdyba visai Vo
kietijai. Kaip gen. Clay, 
taip karinis Anglijos guber
natorius Vokietijai, genero
las Robertsonas viešai kal
bėjo, kad reikės sudaryt at
skirą vakarinės Vokietijos 
valstybę iš plotų, kuriuos 

i užima amerikonai, anglai ir
Rytų

Nor- 
bus i

Neužilgo šeši Amerikos ka
riniai laivai patrauks į 
vegijos vandenis. Tai 
misija be geros valios, 
bus misija pagrūmoti
Europai^ kad Dėdė Samas tu
ri karo jėgų nenurimstančiuo- 
sius nuraminti, nepaklusniuo- 

/ sius suvaldyti.*
Mūsų kariniai laivai nuveš 

Norvegijon ne taiką ir*ramy
bę,. bet baimę ir susirūpinimą.

i francūzai.
Gen. Robertsonas praeitą 

savaitę Duesseldorfe agita
vo vokiečius remt anglų- 
amerikonų planą dęl vaka
rinės Vokietijos valstybės į- 
kūrimo, atskirai nuo Sovie
tų užimtos rytinės Vokieti
jos. Jis pasakojo, kad tuo-

taip, kaip siūlo Sovietai, 
tuomet, pasak generolo Ro- 
bertsono, vokiečiai būk pra
rastų laisvę.

Klerikal. Bavarijos prem
jeras Hans Ehard dabar 
užgyrė amerikonų ir anglų 
peršamą atskirą ir “nepri
klausomą” vakarinę Vokie
tiją, kaip “apsaugą nuo ko
munistų.” -Jis prašė, kad 
Amerika, Anglija ir Franci- 
jo neištrauktų savo armijų, 
nes. tada, e'są, “rusai atei
tu.”

Vakarinių vokiečių vieti
niai valdininkai stengiasi 
išsiderėti kuo daugiausiai 
pinigų iš amerikonų Mar
sh alio plano.

Franklin Delano Roosevelt
1882-1945

Iš FDR KALBU Už DEMOKRATIJA * ♦♦
“Nieko-Hera slėpiningo apie pamatus sveikos ir sti

prios demokratijos. Pamatiniai dalykai, kurių žmonės 
tikisi iš mūsų politinės ir ekonominės sistemų; yra pa
prasti. Jais yra:

“Lygybė progų jaunimui ir visiems.
“Darbai visiems, kurie gali dirbti.
“Saugumas tiems, kuriems reikia. .
“Panaikinimas specialių privilegijų keliems.
“Išsaugojimas civilių laisvių visiems.
■‘Proga džiaugtis moksliško progreso vaisiais vis plė
timu ir nuolat aukštinimu gyvenimo ly£io.” 
“Demokratija nėra tik žodis šūkavimui juomi poli

tiniuose susirinkimuose, o po rinkimų padėjimui atgal 
i žodyną. Demokratija turėtų būti kuo daugiau, ne 
plepėjimu, z

“Ji yra gyvas daiktas—žmogiškas daiktas—susida
ręs iš smegenų ir muskulų ir širdies ir sielos. Demo
kratijos patarnavimai turėtų būti . Įgimta teisė kiek
vieno piliečio, balto ir kitaspalvio; protestono, katali
ko, žydo; kiekvienos pasaulio šalies sūnų ir dukterų, 
sudarančių mūsų šalies liaudį. Demokratija yra kiek
vienas vyras ir moteris, kurie myli laisvę ir tarnauja 
siekime laisvės.”

Žydai Nukovė 200 Arabų Palestinoj
Jeruzalė. — Žydai kovū- 

nai šturmavo ir užėmė ara
bišką'miestelį Deir Yasin, 
už 2 mylių nuo Jeruzalės; 
užmušė 200 arabų ir beveik 
visai sunaikino miestelį. 
Kiek žydų krito, nepraneš
ta. Dabar arabai telkiasi 
apsupti žydus Kastel mies- 

| tėlyje, kurį žydai pirm kele-

to dienų atgriebė iš arabų.

Washington. — Prezid. 
Trumanas šaukė i derybas 
skerdyklų streikierius ir 
kompanijas, v

Buenos Aires. — Argen
tinoj, areštuota keli jankių 
reporteriai.

gavo

Philadelphia, Pa. — Grę- 
sia streikuot Pennsylvani- 
jos geležinkelių linijos sto
čių tvarkytojai. Tatai supa
ralyžiuotų visą liniją.

Grigaitis džiaugiasi, kad 
“vokiečiai bėga iš Sovietų 
Zonos.”

Bet kaip visuomet, taip da
bar tuojau iškyla klausimas, 
kas bėga? Aišku, kad nebė
ga tie vokiečiai, kurie
žemės, kai toje zonoje buvo 
pravesta žemės reforma, 
bėga nė tie, kurie nuoširdžiai 
nori prisidėti -prie krašto at
statymo.

Bėga tokie politiniai sugedę 
žmonės, kaip ir 4 pats Grigai
tis. Grigaitis irgi nebūtų iš
buvęs nė vienos dienos, 
gi jig, ten darytų ?

Ne-

Ką

Tokių žmonių niekam negai
la, niekas jų nepasigenda. 
Jiems labai* gražiai pritinka

New York.— Įsikūrė mo
terų klubai čia ir kituose 
miestuose darbuotis Wal- 
lace’ui, kaip kandidatui j 
prezidentus. t

posakis: “Boba iš ratų, ra
tams lengviau.” Daugiau tin
ginių ir užsieniui parsidavėlių 
išbėgs, mažiau bėdos bus, ra
miau geri žmonės galės dirbti 
ir kurti naująjį gyvenimą. .

Bogota, Colombia. —Išsi
veržė 
penktadienio vakare prieš 
konservatyvę (nepažangią) | 
prezidento Ospinos Perezo I 
valdžią Bogotoj, Kolombi- 
jos respublikos sostinėj, 
Pietinėje Amerikoje. Dėl 
sukilimo suiro. .Jungtinių 
Valstijų ir 20 Lotyniškosios 
Amerikos šalių konferenci
ja. Pranešama, kad Wash- 
ingtono valstybės sekreto
rius Marshallas ir kiti 
Jungt. Valstijų delegatai 
sveiki išlikę. Teigiama, kad 
konferencija būsianti per
kelta į Lima, Peru. •

Šeštadienio žinios sakė, 
jog verda susikirtimai tarp 
sukilėlių ir Perezo valdžios 
jėgų, ir užmušta daugiau 
kaip 100 žmonių, jų tarpe ir unijų sąjunga) paskelbė vi
dų Perezo ministrai. Sukili- suotiną streiką, kaipo para
mas prasidėjo iš to, jog btu- mą sukilėliam prieš valdžią. ~ 
vo nužudytas kairesniųjų Sostinė Bogota pleška gais- 
liberalų vadas Jorge Eliecer rais.
Gaitan, kandidatas į prezi- menės nei policijos.,

žygius, 
bombą

suki- 
ties

Pradėdami 
lėliai metė 

■ Jungtinių Valstijų ambasa
dos rūmu. Bomba sutriuški-

i n (T ambasados langus ir už- 
i kūrė gaisrą viduj. Sukilė
liai paskui užėmė didžiąją 
radijo stotį ir kai kuriuos 
valdinius namus. Sukilimas 
persimetė į kitus miestus, ir 
tapo sudaryta laikinoji su
kilėlių valdžia. Bet prezi
dentas Perez sakosi imąs 
viršų. Sukilėliai gi skelbia, 
kad jie nugali prezidento 
šalininkus.

Teigiama, kad 
policija remia 
nius liberalus”, 
Pranešama,' kad 
kų Konfederacija (darbo

armija ir 
‘revoliuci- 
sukilėlius. 
Darbinin-

Nematyt nei karino-

Chinų Komunistai Galį, Netrukus 
Užimt Visą Šiaurinę Chinijos 
Pusę, Sako Čiang Kai-šekas

Nanking, Chinija. — Či
ang Kai - šėkas, ' Chinijos 
diktatorius - prezidentas, 
pranešė savo neva seimui, 
kad jo tautininkų armija 
toliau negins visų miestų 
nuo chinų komunistų ir pa- 

| sitrauks, “jei reikės,” iki 
Geltonosios upės. Tuomet, 
girdi, tautininkai sukaups 
savo jėgas pietinėje Chini
jos pusėje ir stipriai ata
kuos komunistus. Šitaip Či
ang Kai-šekas ketino “per 
6 mėnesius iššluoti komu
nistus iš plotų į pietus nuo 
tos upės, vidurinėje Chini
joje. "

(Vadinasi, Čiang Kai-še
kas pripažino, jog chinų ko
munistai gali baigt užimt 
ne tik Mandžuriją, bet ir 
'visą pusę Chinijos į šiaurę 
nuo Geltonosios upės.)

ANGLAI FAKTINAI PRISIPAŽINO, KAD JIE KALTI 
DĖL LĖKTUVŲ SUSIKvLIMO ORE VIRS BERLYNO

Kartu čiangas pasakojo 
savo “seimui”, būk jo tauti
ninkų armija antra tiek •• • 
daugiau užmušus komunis
tų, negu komunistai tauti
ninku. ' 'c.

Kuomet Čiang Kai-šekas 
taip kalbėjo, tai chinų ko
munistai įsiveržė į Čengh- 
sien miestą, svarbiausią ge- 
ležinkelių magą vidurinėje 
Chinijoje. 0 Mandžurijoje 
jie visomis pusėmis atakuo
ja tautininkus, apsuptus 
didmiestyje Mukdene ir a- 
pylinkėje ir čangčune, 
Mandžurijos sostinėje.

Tautininkai skelbė, kad- 
jie Vidurinėje Mongolijoje 
kai kur sulaikę bei atmušę 
žygiuojančius pirmyn ko
munistus, šiaurėje nuo Pei- 
pingo.

Berlin. — Anglų koman- 
dierius Vokietijoje, genero
las Robertson nusileido So
vietams, kas liečia anglų ke
leivinio lėktuvo susikūlimą 
ore su lengvuoju kariniu 
Sovietų lėktuvu virš Ber
lyno praeitą pirmadienį. Su 
anglų lėktuvu žuvo 14 žmo
nių, o su sovietiniu lėktuvu 
— jo vairuotojas.

Pirmiau gen. Robertso- 
nas reikalavo, kad visų ke
turių didžiųjų talkininkų 
atstovai tyrinėtų tą nelai
mę. Dabar jis atšaukė tą

reikalavimą.
Robertsonas atšaukė t ir 

pirmesnį grūmojimą, kad 
kariniai anglų lėktuvai ly
dės keleivinius savo lėktu
vus, skrendančius per so
vietinę Berlyno sritį. Vietoj 
to, dabar generolas Robert 
sonas raštu užtįkrino So
vietų komandierių maršalą 
Vasilių Sokolovskį', kad 
griežtai įsakyta anglų lėk
tuvams laikytis saugumo 
taisyklių, kurios pagamin
tos keturių didžiųjų 
ninku.Amerikonų ir

talki- 
fran- J

cūzu komandieriai sutiko 
su tuom generolo Robertso- 
no atsakymu - užtikrinimu 
Sokolovskiui.

'Tarp kitko, paaiškėjo, 
kad nebuvo iš anksto pra
nešta sovietinei vyriausybei 
Berlyne apie to nelaimingo 
anglų lėktuvo skridimą.

Į kaltinimas Anglam
Sovietinis komandierius 

Sokolvskis, po liudytojų ap
klausinėjimo ir po nukritu
sių lėktuvų peržiūrėjimo, į- 
kAltino anglus. Jis pareiš-

Argentina Siūlosi j Pietų 
Amerikos Vadus

Bogota, Colombia. — Ka
da (pirm čionaitinio sukili-

kė, kad anglai laužė nusta- i mo) Marshallas, Washing- 
tytas skraidymų taisykles; tono valstybės sekretorius 
kad jų lėktuvas iškrypo iš ' pasiūlė, prez. Trumano 
paskirto skridimui ruožto . vardu, $500,000,000 paskolą 
virš sovietinės Berlyno sri-! Pietinės ir Centralinės A- 
ties ir smogė sovietiniam ‘ merikos kraštams, tai Ar- 
lėktuvui, kuomet Sovietų gentinos delegatas visų a- 
lėktuvas leidosi žemyn. Sa-| merikinių respublikų kon

ferencijoj pareiškė, jog • 
Argentina gali aprūpinti 
tuos kraštus paskolomis dėl 
ūkio ir pramonės kėlimo. 
Nė vienas konferencijos 
dalyvis nesuplojo delnais už 
Marshallo-Trumano pasiū-

vo laiške -anglų komandie- 
riui Sokolovskis prašė, kad 
anglų lėktuvai liautųsi dau
žę sovietinius lėktuvus ore 
virš Berlyno.

ORAS—Būsią šilčiau.
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ISTORIJA, MOKSLAS IR 
POLITIKA

Lietuvos Komunistų Par
tijos sekretorius Antanai 
Sniečkus pernai partijos 
komiteto plenume gana aš
triai, bet visiškai teisingai 
pakritikavo tūlus Lietuvos 
istorikus ir ųiokslininkiis. 
Jis nurodė, kad jie istori
nius klausimus stato netei
singai, nemoksliškai, kad 
bando lošti bepartyvišku- 
mu, kuomet prisieina atvi
rai ir aiškiai pasisakyti 
Lietuvos istorijos iškeltais 
klausimais.

Šita kritika, aišku, bai
siai nepatiko Tarybų Lietu
vos priešams. Pavyzdžiui, 
menševikų Naujienos, vi
siškai nepasigilindamos į 
Sniečkaus pakeltus klausi
mus, išplūsta patį Sniečkų, 
kad Sniečkus esąs nemoky
tas, aukštųjų mokslų neišė
jęs, todėl neturįs' teisėsi 
“profesorius” kritikuoti.

Betgi minėtoji Sniečkaus 
kritika yra rimta, ir neten
ka abejoti, kad tiek pakri
tikuotieji profesoriai, isto
rikai ir mokslininkai, tiek 
ir visi kiti šiandieninės 'Lie
tuvos kultūros-mokslo dar
buotojai atkreips į ją rimto 
dėmesio. ’

Pavyzdžiui, Sniečkus krei
pia dėmesį į veiklą ir kūry
bą prof. Augustino Janu
laičio, socialdemokrato, Lie- Į 
tuvos Mokslų Akademijos i 
nario. Jis sako:

Būdamas tikrasis Mokslų 
Akademijos narys nuo pat jos 
įsteigimo dienos, jis nė kar- 

. tą nepasisakė aktualiais Lie
tuvos istorijos klausimais.

Jis “apolitiškas” moksle ir 
visuomeniniam gyvenime. “Po
litikos baimė” stumia akade
miką Janulaiti i žiląją seno
vę, i senosios Lietuvos teisi
nių šaltinių studijavimo sritį. 
Toks yra šiandien akademikas 
Janulaitis.

Bet ar buvo Janulaitis vi- 1 
submet apolitiškumo šalinin
kas? 1925 m. Janulaitis išlei
do knygą “Lietuva ir šiuolai
kinė Rusija.” Tos knygos 
įžangoje pasakyta: “Yra žmo
nių, kurie sunkią Lietuvos 
ekonominiam ir politiniam 
gyvenimui valandą dažnai ima 
teigti, kad mus galinti išgel
bėti tik Rusija . . . šiame savo 
veikale aš mėginu imtis iš
aiškinti šį klausimą.”

Kaip išaiškino šį klausimą
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Angliakasiai Tebestreikuoja
Jau beveik mėnuo laiko, kaip vyksta minkštosios 

anglies kasėjų streikas. Angliakasiai išėjo—tyliai, be jo
kios agitacijos—streikan dėl to, kad samdytojai atsisa
ko vykdyti gyveniman savo pažadus, duotus angliaka
siams dėl pensijų.

Streikas atsidūrė federaliame teisme.
Pirmadienį, balandžio 12 d. federalinis teisėjas 

Goldsborough pradės svarstyti streiko klausima. Vy
riausias dėl streiko kaltinimas, matyt, bus taikomas 
angliakasių unijos prezidentui Lewis’ui.

Gal būt teisėjas Lewis’a pabaus už tai, kodėl jis ne- 
priveria angliakasių grįžti darban.

Jeigu teisėjas baus Lewis’a, o nebaus angliakasy k- 
lų savininkų dėl nepildymo savo duotų mainieriams pa
žadų, tai teismas tik parodys savo šališkumą, daugiau 
nieko.

O jeigu teismas Lewis’a nubaus kalėjimu ir pinigi
ne pabauda, tai, ar jis, teismas, mano, jog tuomi anglui- j 
kasius privers grįžti darban?

Mes abejojame.
Tolydžio streikas plečiasi. Jau kelios dešimtys tūks

tančių kietosios anglies kasėjų pasekė savo brolius mink
štosios anglies kasyklose — išėjo streikan.

Jeigu vyriausybė, neatsižiūrėdama į mainierių rei
kalavimus, puls jų uniją ir vadus, tai gali būti taip, 
kad visi angliakasiai mes darbą. w

Juk net Tafto-Hartley įstatyme yra pažymėta, jog 
“nebus reikalaujama, kad žmogus dirbtų prieš savo 
norą.”

Taigi šįą savaitę angliakasiai ir visą Amerika ma-I 
tys, kurion pusėn pasvirs streiko eiga.

Beje, prezidentas Trumanas,’ pasikalbėjime su 
spaudos korespondentais (praėjusį penktadienį) pareiš- _ 
kė, jog jis panaudos kiekvieną Tafto-Hartley skirsnį an- i 
gliakasių ir Stbkjardų darbininkų streikams sužlugdyti.!

Ginčas Dėl Lietuvos Kanadoje j
Generalinis Tarybų Sąjungos konsulatas New Yor

ke ragina visus lietuvius,, kilusius “Klaipėdos mieste, 
Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių apskrityse” įsiregistruoti 
Tarybų Sąjungos konsulatuose kaipo Tarybų Sąjungos i 
piliečiai. Klaipėdos miestas ir paminėtosios apskritys, I 
mat, formaliai ir oficialiai tapo įjungtos į Lietuvos TSR, | 
patapdamos Tarybų Lietuvos dalimi.

Kai paminėtas pranešimas pasirodė spaudoje, Ka- * 
nados užsienių reikalų ministerija išleido pareiškimą, ! 
skelbiantį, jog toks užsiregistravimas tegalįs būti tik 
savanoriškas; be to, Kanados vyriausybė pareiškė, jog 
ji dar vis nepripažįsta tarybų Lietuvos — ji, Kanada, > 
tebepripažįsta dar seną, smetoninę Lietuvą, kuri liovėsi 
egzistuoti dar 1940 metais.

Į tai atsakė Tarybų Sąjungos ambasada. Savo pa
reiškime ambasada skelbia, jog “Lietuvos Tarybų So
cialistinė Respublika yra viena Tarybų Sąjungos Socia
listinių Respublikų” ir kad ji tokia patapo Lietuvos į 
liaudies veiksmu, kuriuo buvo išreikšta lietuvių tautos i 
valia. , Į

Tai taip dalykai ir tebestovi!
Per aštuonerius metus Lietuva oficialiai ir forma

liai skaitosi Tarybų Sąjungos dalimi, tačiau Kanados 1 
vyriausybė, ir Jungt. Valstijų vyriausybė kol kas jos i 
tokia dar nepripažįsta.

Visa tai kenkia Kanadoje ir Jungtinėse Valstijose i 
gyvenantiems lietuvių kilmės žmonėms — kenkia susi- I 
siekti su savo tėvų kraštu.

Atrodo keista: smetoninio režimo Lietuvoje nebu- ' 
vo per aštuonerius metus, tačiau jis dar vis mūsų kraš- i 
te skaitomas “legaliu.”

Kadaise, atsimename, panašiai buvo su vasa Tary
bų Sąjunga: Washingtonas jos nepripažiho per,kelioli
ka metų, tačiau, ilgainiui, turėjo pripažinti. Atrodo, jog 
panašiai bus ir su Pabaltijo kraštais.
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Ir Anglijoj!
Romos katalikų hierarchija Anglijoje išleido* savo 

pasekėjams, katalikams, dekretą, reikalaujant, kad jie 
kovotų komunizmą. Jie privalą kovoti tuos, kurie “ne'- 
bijo Dievo”!

Tenka manyti, jog Anglijoje, panašiai, kaip Ameri
koje, katalikai bus naudojami smogikiškiems “dygiams” 
atlikdinėti. ■ , •

Amerikoje šiuo metu katalikų hierarchija naudoja 
katalikus darbininkus chuliganiškiems užpuolimams ant 
Wallace’o mitingų, ant komunistinių įstaigų ir kt.

Tik neseniai Columbus mieste (Ohio valstijoj) “ka
talikai unijistai” dalyvavo užpuolime ant komunistų vei
kėjo Hashmall’o buto.

Tik neseniai “katalikai unijistai” dalyvavo puoli
me ant. Wallace’o mitingo Brooklyne (Red Hook rajo
ne), taipgi Indiana valstijoje.

“Katalikai.unijistai,” “katalikai veteranai” .siundo
mi prieš pažangesnius žmones — siundomi atlikdinėt 
smogikiškus “žygius.”

Visa tai labai žemina katalikų vardą ir, žinoma, er
zina kitaip galvojančius žmones.

Janulaitis? Anais laikais lietu
vių tauta matė pavojų, kuris 
jai gręsė iš vakarų imperia
listinių valstybių pusės.

Lietuvos darbo žmonėms 
Tarybų Sąjunga buvo ta vie
nintelė jėga, kuri galėjo ap
ginti lietuvių tautos laisvę ir 
•nepriklausomybę. L i e t u v os 
buržuazija, išduodama lietu
vių tautos interesus dėl savo 
klasinių interesų, ieškojo at
ramos pas užsienio imperia-; 
listus.

Klausimas, kurį išspręsti ' 
ėmėsi Janulžtitis, galėjo būti • 
išspręstas tik taip: arba su 
Lietuvos darbo žmonėmis už į 
Tarybų Sąjungą arba su Lie
tuvos buržuazija prieš Tary-, 
bų Sąjungą. 1 l

Anuomet prof. Janulaitis 
nebuvo toks'skrupulingas mo
kyk Iinės'tjesos atžvilgiu. “Apo
litinis” Janulaitis specialiame 
savo traktato skyriuje moko 
kia kovoti su komunistais, ei-i 
na kartu, su lietuviškąją bur-! 
žuazija prieš lietuvių tautos

Italijoje, beje, šiuo metu “katalikai unijistai” taip
gi naudojami teroristiniams aktams atlikdinėti: ne vie
nas darbo unijų ir valstiečių darbuotojas jau tapo už
muštas tuose “žygiuose.”

Katalikų hierarchija jau seniai liovėsi besirūpinusi 
bažnytiniais reikalais; ji įsivėlė ligi ausų į “svietiškas 
marnastis.”

Dvasiški jai, mat, lengva pasakyti savo pasekėjams 
atlikti tą ir kitą. Jai pačiai dėl to nei plaukas nuo gal
vos nenukrinta, kai tuo pačiu sykiu jos siundomieji “ka-
talikai unijistai” priversti 
rankomis žarstyti žarijas.

interesus.
Dabar kiekvienam turėtų 

būti aišku, kad apolitiškumas 
yra ne kas kita, kaip tam tik
ros buržuazines ideologijos 
formos pasireiškimas, kad 
dažnai apolitiškųmu dangsto
si tie, kas mūsų Tarybų Lie
tuvoje nenori įsijungti į kū
rybinį darbą, tie, kas tebesva- 
joja apie buržuazinės santvar
kos Lietuvoje atkūrimą! 9

APIE BRAZILIJOS 
LIETUVIUS

Urugvajuje leidžiamas 
lietuvių Darbas paduoda 
žinių apie reakcijos siautė
jimą prieš Brazilijos lietu
vius. Pasirodo, jog ten ran
dasi keletas pažangių lietu
vių suareštuotų ir laikomų 
kalėjime. Darbas rašo:

S. Paulo kalėjime randasi, 
uždaryti Magdė Valentienė, 
Alfonsąs Kučinskas, Jeroni
mas Bubėnas, Alfonsas Mar
ma, Vladas Bukas, Paulina 
Černiauskienė ir Andrius 
Plęntas. Porto Alegre kalė
jime laikomi Vytautas švie
sa, Vladas ir Marija Kuz
mickai. Brazil)jos žvalgyba 
prieš šiuos mūsų tautiečius 
sudarė nuo pradžios ligi ga
lo išgalvotus apkaltinimus, 
būk jie buvę žymiais komu
nistų veikėjais, “Kominfor- 
mo” agentais ir pan. Tačiau 
jokio įrodymo iki šiol neįro
dė. Savo melagingų apkalti
nimų pagrindai! policija pa
naudojo tiktai vienintelį šal
tinį (nes kito neturi)—PPAL 
Kongreso rezoliucijas., kurias 
ji pavertė priešvalstybinė
mis, komunistinėmis ir tt., 
dėl to, kad ten pareiškiamas 
sutikimas su tarybine Lietu
va, pasisakoma sudaryti pa
ramos siuntinį 25,000 urug- 
vajiškų pezų vertės, pasmer
kiami naujojo karo kursty
tojai, reikalaujama laisvės 
Urugvajaus piliečiui., tuo me
tu patekusiam Ispanijos dik
tatoriaus naguosna,, ir kt. 
demokratinio pobūdžio nu
tarimai.

Vasario men. pabaigoje 
Brazilijos spaudoje pasirodė 
žinia, jog šalies prezidentas 
pasirašęs dekretą dėl ištrė
mimo įkalintųjų lietuvių. 
Kur juos ištrems, dekrete ne
pasakoma. Pats ištrėmimas 
— prezidento savivališkas 
sprendimas. Kodėl jų netei
sė? Paprastai, nors teismo 
komediją galėjo suvaidinti. 
Tačiau nei to jie nedrįso pa
daryti, nes privengė teisybės 
iškėlimo ir savęs susikompro-
mitavimo. Be teismo, be teis
minių ceremonijų, gestapi
ninkai lengvai apėjo net to
kį Brazilijos įstatymą, kuriuo 
neleidžiama ištremti svetim
šalį . iš savo teritorijos, kai 
tas svetimšalis yra vedęs su 
braziliete, ar svetimšalė su 
brazil iečių. Taip pat tuo pa
čiu įstatymu einant, ( negali 
būti ištremtas tas ateivis, 
kurio bent vienas v atkas yra 
gimęs Brazilijos teritorijoje. 
Suimtųjų ir ištrėmimui pa
smerktųjų lietuvių tarpe M. 

-Valentienės ir V. Buko šei
mose yra Brazilijoje gimu
sių vaikų, ir dėl to jie negali 
būti tremiami.

žinoma, jei minėtieji mū
sų tautiečiai bus sugrąžinti 
savo tėvynėn, tai Brazilijos 
reakcionieriai jiems tiktai 
patarnaus, nes, esame tikri, 
jie visa širdimi trokšta pa
tekti -laisvojoir gimtinėn.

Betgi, apie jų likimą šian
dien dar niekas tikrai neži
no.

(“del Dievo baimės”) savo

FRIPAŽINIMAS 
NEAPSAKOMOS 
SILPNYBĖS

Gal dar nė visi esate gir
dėję apie'toką organizaciją, 
kaip “National Council of 
Catholic Men.” Bet tokia 
organizacija gyvuoja ir, jei 
tikėti klerikalų Draugui, 
tai jinai yra pasimojus mil
žiniškam darbui: trumpiau
siu laiku apsidirbti visoje 
Amerikoje' sir komunizmu. 
NCCM' neseniai laikiusi su
važiavimą, kuriame nuo lie
tuvių klerikalų dalyvavę 
Šimutis ir Laučka.

Draugas rašo:
Sąmoningieji Amerikos ka

talikai buvo labai veiklūs karo 
metu, jie yra veiklūs ir dabar. 
Ir, peikia pasakyti, šiais lai
kais katalikai savo veikla dar 
labiau suintensyvino, nes an
trasis pasaulio karas ir čia, 
Amerikoje, ir visur pasaulyje 
iškėlė daug naujų problemų, 
kurių kad ir bent dalinai ne
išsprendus pasaulis gali priei
ti prie visiško chaoso, o krikš
čioniškoji civilizacija prie su
žlugimo. “Dvidešimt amžių 
užėmė sukurti krikščioniškųjų 
civilizaciją, o ketvirtadalio 
amžiaus užteko, kad ' ją pa
griauti’’ — teisingai ir įtiki
nančiai pareiškė J. E. arkivys
kupas R. E. Lucey (iš /San 
Antonio, Tex.), vyrų katalikų 
tarybos (National Council of 
Catholic Men) metiniame su
važiavime balandžio 3 d. Va
šingtone. Jisai iškalbingai nu
rodė, su kokiomis problemo
mis mes šiandien susiduriame 
ir^kaip yra reikalinga katali
kams organizuotis, budėti ir 
daugiau veikti negu kuomet 
nors pirmiau.

Bet tai yra ryškiausias 
prisipažinimas prie neapsa
komos silpnybės! Kas per 
pastatas, jeigu jį taip leng
va Sugriauti? Argi tai ne
reiškia, kad tas pastatas at
gyveno savo dienas? Argi 
tai ne aišku, kad jį išgelbė
ti jau sunku? Pagaliau, 
kam jį begelbėti, jeigu jis 
niekam naudos nebeneša?

Katalikų vyrų suvažiavi
mas, sako Draugas, surado 
bolševikišką pavojų ir ne
seniai priimtam Jungtinių 
Valstijų Aukščiausio Teis
mo sprendime apie religijos 
mokymą viešosiose mokyk
lose. Teismas patvarkė, kad 
religijos dėstymas mokyk-

Atminčiai didžiojo prezidento ir kartu su juo palaidotų. . .

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--Pirmad., BaL 12, 1948

Kuriame Lietuviškosios Kul
tūros Centrą Klaipėdoje

1944 metais baigiau Vie
nos konservatoriją. Tačiau 
greit po to aš buvau per
keltas dirbti fabrikam 
Bombradavimai, s u n k us, 
varginantis darbas, alkis 
ir šaltis pakenkė mano svei
katai, o be to graūžte grau
žė tėvynės ilgesys.
' 1945 metais, pavasarį 
frontas pradėjo artėti prie 
Vienos. Reikėjo apsispręsti 
— grįžti tėvynėn, ar pasi
rinkti klajoklio gyvenimą. 
Aš, nebodamas priešų pro
pagandos, nutariau likti 
Vienoje ir padaryti viską, 
kad galėčiau sugrįžti namo.

Frontas jau visai arti prie 
Vienos, mieste gyvenimas 
pradeda apmirti, visur pil
na besitraukiančios fašisti
nės vokiečių kariuomenės. 

| 1945 metų balandžio 13 die- 
!ną į Vieną įžygiuoja Tary- 
Į binė Armija. Vieniečiai su 
pakilimu švenčia išsilaisvi
nimą iš fašistinės vergovės. 
Džiaugiuosi ir aš, tapęs pil
nateisiu žmogum, turinčiu 
sąlygas tuojau'' sugrįžti tė-

!vynėn.
Sunkumas — nėra susi- 

Isiekimo! Laukti, kol visa 
■ sutvarkys — nesinorėjo. 
Į1945 m. balandžio 23 d., pa- 
i siėmęs nedidelį čemędanėlį, 
• iškejiavau iš Vienos pėsčias 
į tėvynę.

Pakely sutikau dar vieną 
I lietuvį, kepėją — kondite
rių Kostą Jasuitį (dabar i 
gyvena.ir dirba1 taip pat 
Klaipėdoje) ir mudu leido
mės į. namus.

Buvo gražus pavasaris, 
mitome kuo pakliuvo, gėrė
me — šaltinių vandenį, mie

gojome kvapioje žęlėje. Vi
sur lydėjo mus nepamiršta
mi draugai, Tarybinės Ar
mijos kariai, kurie rėmė 
mus maistu, rūkalais, kar
tais ir vyno stiklu pavai
šindavo. Mes leidomės mar
šrutu: Viena Budapeštas — 
Nitra — Žilina — Bielsk — 
Čėnstachava —■' Varšuva — 
Bielostokas — Gardinas — 
Vilnius — Kaunas.

Kelionė pėsčiam per Ven
griją, Slovakiją, Lenkiją 
buvo kupina vieno troškimo 
— kuo greičiau namo! 1945 
m. birželio 23 d. grįžau į 
Kauną ir apsistojau pas sa
vo tėvus. Kauno Repatria
cijos Komitetas suteikė 
man piniginę pašalpą, ga
vau dokumentus.

Nuo liepos 1 d. pradėjau 
dirbti Kauno operos teatre, 
kur dainavau, operoje “Pa- 

i jacai” Silvio partiją ir į- 
vairiuose koncertuose. Kiek 

i džiaugsmo tėvynėje, kiek 
energijos naujam darbui. 
Repetuoju “Butterfly”, “Ki- 
tež”, “Karmen” ir kitas o- 
peras.

1946 m. vasario mėn. ma
ne kviečia į besikuriantį 
Klaipėdos Muzikinės Kome
dijos teatrą, be tę — mo
kytojauti Klaipėdos muzi
kos mokykloje. Išvykstu. 
Teatro meno vadovas Kl. 
Griauzdė Ir režisierius J. 
Gustaitis mobilizuoja jau
nas jėgas kultūriniam židi
niui sudaryti lietuviškaja
me pajūryje.

Šiandien mes jau toli pa
žengėme. Klaipėdos teatro 
repertuare yra: dvi opere
tės, dvi dramos ir dvi mu
zikines pasakos. Šiais me
tais bus išleista operetė 
“Laisvės vėjas” ir kelios'ko
medijos. Muzikos mokykloj 
mokosi daugiau kaip 150* 
jaunuolių.

Esu laimingas, galėda
mas dirbti savo gimtojo 
krašto kultūrai, padėti kur
ti naują stambų lietuvių 
kultūros centrą mūsų Klai-' 
pėdoje.

Kęstutis Elertas 
Klaipėdos Muzikinės Kome
dijos Teatro solistas ir 
Klaipėd. Muzikos Mokyklos 

lektorius.
Klaipėda, i
1948 m. kovo mėn. 25 d.

lose yra priešingas šalies 
Konstitucijai. Tuo būdu, 
Draugas sako, “visų prieita 
prie vienos nuomonės, kad 
Vyriausiojo Teismo spren
dimas yra neteisingas ir jis, 
tiesioginiai ar netiesiogi
niai, pažeidžia ar siekia pa
žeisti religiją.” Tai tokios 
tokelės: Aukščiausias Teis
mas jau pavirto 'bolševikų 
ir bedievių lizdu. Kunigų 
Draugo katalikiškieji vyrai, 
matyt, nusistatė su teismo 
nuosprendžiu nesiskaityti, 
prieš jį visomis keturiomis 
kovoti.



Pavasarinis Sirguliavimas dėl Netinkamos Mitybos per Žiemą
gabaus, Louis užsigardžiuo-

Visi mitybos specialistai

Kiekvieną pavasarį dau
guma žmonių dalinai sirgu
liuoja, jaučiasi nei sveiki 
nei ligoniai, gauna karščia
vimą - kaitulį, sakosi “pa
gavę šaltį,” kuris ilgokai 
“nepaleidžia” jų. Ameriko
nai tatai vadina “pavasari
niu karščiavimu” arba “pa
vasario drugiu” (spring fe
ver) .

Kilo klausimas: Gal tam 
tikri valgiai padėtų pasi- 
liuosuot nuo pavasarinio 
sveikatos pašlijimo?

Pirm keleto metų vienas 
mitybos specialistas apklau
sinėje laiškais daugelį žmo
nių: Kas yra tas pavasari
nis drugys? Ką jie jaučia?

Jis gavo įvairių atsaky
mų. Bet dauguma rašė, kad 
pavasarį jie jaučiasi tingūs, 
apsilpę ir be noro bet ką 
rimtesnio veikti.

Tas mitybos žinovas spė
jo, kad pavasariu sumenkė
jęs jų hemoglobinas, tai 
yra, raudonoji kraujo rutu
liukų medžiaga, susidedanti 
iš geležies, sieros, nitroge- 
no (azoto), deguonies, van
denilio ir grynanglio (car
bon).

Kraujo Nusilpimas
Jis galvojo, kad daugelis 

žmonių žiemą permažai val
go šviežių daržovių; gal to
dėl jų kraujas nepajėgia 
tinkamai pavartoti ir tos 

’geležies, kuri gaunama iš 
mėsos ir kitų valgių. Tuo 
būdu pavasarin jie dalinai 
kenčia nuo mažakraujystės 
(anemijos). Permažai nau
dojant šviežių daržovių, ir 
vaisių, žmonėms stokuoja 
yjįtamino C. O vienas pa
matinių ženklų," jog trūks
ta vitamino C, yra aptingi- 

’mas, toks jausmas, kad “ne
noriu nieko veikti.”

Mokslininkai neseniai iš
skyrė iš kepenų ir tūlų va
sarinių daržovių naują vi
taminą, kurį pavadino ‘fa
liška rukštim (folic acid). 
Poliškasis vitaminas yra 
svarbi medžiaga kraujui 
gaivintis ir sveikam pasi
laikyti. Permažai-gi valgy
dami daržovių žieminiais 
mėnesiais, žmonės negauna 
įvalias foliškos rūkšties.

Senesnieji amerikiečiai 
atsimena laikus, kada buvo 
plačiai vartojamas molia- 
sų ir sieros mišinys, kaip 
vaistas nuo “pavasarinio 
drugio.” Ir tas mišinys ga
lėjo patarnauti, nes molia- 
suose yra apsčiai organinės 
geležies, kurią kraujas nau
doja.

“Pavasarinio, Drugio” 
Gydytojas

Vienas šveicaras gydyto- 
t jas pirm kokių 50 metų pla

čiai pagarsėjo, kaipo svei
katos taisytojas pavasarį/ 
Jis turėjo Šveicarijoj svei- 
katnamį, kur kovo, balan
džio ir gegužės mėnesiais 
kas metai suvažiuodavo 
daug turčių ir ponų-bajorų 
gydytis nuo pavasarinio 
sirguliavimo bei ūpo nupuo
limo.

Tas daktaras,' mirdamas, 
nepaliko jokio rašyto re- 

’ cepto. Bet yra žinoma, kaip 
jis'gaivindavo tuos pusiau- 
ligonius.

Natūralis Receptas
Kiekvienam jis įsakyda

vo kasdien išgerti bent po 
vieną kvortą sulčių, išsunk
tų iš morkų, ridikų, burokų 
ir kitų daržovių lapų. Jo li
goniai turėdavo valgyti tris 
kartus per dieną —7 dau
giausiai visokios šviežios

mėsos, bet tiktai mažytį kiš
kelį duonos ir kitų krakmo
linių valgių, apart trupučio 
pavasarinių bulvių. Tokią 
mitybą jis vadino “pavasa
riniu kūno audinių apvaly
mu.” Ir tai iš tikrųjų buvo 
gana gera mityba.

Vidutiniams amerikie
čiams yra žinoma ir priei
nama daugiau įvairių švie
žių daržovių ir vaisių, ne
gu tam šveicarui gydytojui 
pirm 40 ar 50 metų. Taigi 
jie patys gali namie gydy
tis nuo “pavasarinio dru
gio,” valgydami šviežias 
daržoves ir vaisius bei ger
dami jų sultis. (Ne vienas 
gal esate tokių sulčių raga
vę svečiuose pas daktarą taip ilgai atsilaiko savo pro- 
Kaškiaučių.) Nėra būtino fesijoje, ypač todėl, kad jis 
reikalo pilną jų kvortą iš- gerai pasirenka maistą, sa- 
gerti kasdien. Gerai bus, jei ko jo fnankštintojąs (trei- 
išgersite puskvortę arba niruotojas) Manny Seaman, 
tris stiklus tų syvų per die- Jis gi lavino ir Gene Tun- 
ną. jney ir eilę kitų žymių

arba

III.
Sevastopolio Apgula

Skaitytojai -pamena, kaip 
1941-1942 metais didvyriš
kai Tarybų Sąjungos kovū- 
nai per 250 dienų gynė Se
vastopolį. Per aštuonis mė
nesius demokratinio pasau
lio akys buvo nukreiptos į 
Sevastopolį. Šimtai tūkstan
čių nacių ten buvo sukaus
tyta, dešimtys tūkstančių jų 
rado galą. Sevastopolio did
vyriškos kovos prisidėjo 
prie talkininkų karo laimė
jimo.

Bet tai jaū ne pirmu kar
tu Sevastopolis buvo puola
mas. 1854-1855 metais per 
vienuoliką mėnesių jį puolė 
anglai, francūzai, turkai ir 
jų sąjungininkai. Rytų arba 
Krymo Karas yra istorijoje 
žinomas ir kaipo Sevasto
polio Gynimas.

Sevastopolio miestas yra 
pačiame pietiniame Krymo 
krašte. Krymas tai pussa- 
lis, nors tikrumoje jis dau
giau sala. Krymas užima 
virš 15,000 ketvirtainių my
lių ir su sausžemiu jungiasi 
tik siauru Perekopo kaklu.

Sevastopolis yra ant dvie
jų užlajų. Šiaurinė
Sevastopolians Užlaja yra 
kelių mylių ilgio. , Pietinė 
Užlaja žymiai mažesnė. Se
vastopolio miestas pastaty
tas abi ėjomis pusėmis Pieti
nės Užlajos, pietinėje pusė
je Šiaurinės Užlajos. Galin
gi fortai saugo žiotis Šiau
rinės Užlajos iš Juodųjų 
Jūrų, taigi ir Sevastopolį iš 
jūrų pusės. Bet jis 1854 me
tais buvo atviras iš sausže
mio pusės. Todėl Anglija ir 
Franci ja iškėlė savo armi
ją Evpatorijos srityje ir nu
taikė jos smūgius prieš Se
vastopolį iš sausžemio. a

Anglijos ir Francijos ko
manda siekė paimti Sėvas- 
topolį, tuo parodyti savo 
pirmenybę prieš Rusiją ir 
sunaikinti Juodųjų Jūrų ka
rinį laivyną, tą laivyną; ku
ris anglams po nosim Sino- 
pos Užlajoje sunaikino tur
kų karo laivyną. Tą britų 
tikslą kartojo kiekvienas jų 
belaisvis, patekęs į rusų 
rankas.

Po mūšio prie Alme upės 
anglų, francūzų' ir turkų 
armija nusileido pro Šiauri
nę Užlają j pietus nuo Seva
stopolio ir pradėjo ruoštis 
jo puolimui.

Bet riiūšis prie Alme u-

Kas liečia valgius, tai pa
tartina šiuo laiku daugiau 
valgyti kiaušinių, geros mė
sos, pieno’ ir sūrio, o suma
žinti vartojimą riebių ir 
krakmolinių valgių.

Tokia mityba gausingai 
suteiks vitaminų, mineralų 
ir proteinų (baltymų) — 
tai bus gamtinis stiprylas 
pavasariui. Daugelis žmo
nių, taip mąitindamiesi, pa- 
siliuosuoja nuo pavasarinio 
apleipimo ir pajunta norą

Joe Louiso Pavyzdys
Kumštynių čampijonas, 

vienas garsiausių pasauli
nių boksininkų, Joe Louis

RYTŲ ARBA KRYMO KARAS 1853-1855 ME TAIS
I

pės anglus ir francūzus ko- 
mandierius įtikino, kad be 
žiauraus mūšio negalima 
paimti Sevastopolį. Prie to, 
anglo - francūzų komanda 
saužemyje neturėjo užtekti
nai jėgų laikyti užimtus 
plotus. Taip ta armija nuo 
Evpatorijos, Alme upės, at
žygiavo prie Sevastopolio 
pro Šiaurinę Užlajos pusę, 
ir visą laiką ten išbuvo; pa
laikydama ryšius su Sevas
topolio gynėjais ir grūmo
dama priešų armijai iš už
nugario.

Du Apgulos Lankai
Susidarė du apgulos lan

kai. Francūzai, anglai ir 
turkai sudarė Sevastopolio 
apgulimo lanką nuo - Cher- 
soneso, Juodosios Jūros iki 
Šiaurinės Užlajos galo ir 
Čornaja Rėčka upės. Jie įsi
taisė tvirtumas. Tuo kartu 
kitą liniją turėjo sudaryti 
prieš Rusijos armiją, kuri/ 
iš antros pusės čornaja 
Rėčka upės, Inkermano 
kalnų ir Šiaurinės pusės už- ’Patsai nebuvo apsuptas, bet
lajos apguldinėjo francū
zus, anglus ir turkus.

Francijos, Anglijos, Tur
kijos ir vėliau Sardinijos 
armijos atsidūrė tarp Seva
stopolio gynėjų ir Rusijos 
armijos, veikiančios Kry
me. Susidarė du apgulos 
lankai: priešai apguldinėjo 
Sevastopolį, o Rusijos armi
ja koncentravo jėgas prie
šų užnugaryje ir apguldinė
jo juos.% ,

Jeigu ne viešpatavimas 
Anglijos ir Francijos karo 
laivyno Juodojoje Jūroje, 
tai tokioje padėtyje anglai 
ir francūzai patys būtų pa
tekę į nelaisvę. Bet jų lai
vynas viešpatavo. Per Ba- 
laklavą ir kitas prieplaukas 
jis saviškius aprūpino gin
klais, amunicija, maistu ir, 
reikalui esant, bile kada ga
lėjo paimti juos į laivus.

Totleben, Kornilovas ir 
Nachimovas s

Istorikai smerkia kuni
gaikštį Menšikovą, -kuris 
po mūšio prie Alme upės 
pasitraukė iš kelio* francū
zams ir anglams į kalnus. 
Jis paliko priešui atdarą 
kelią linkui Sevastopolio, 
paliko tvirtumą paties lai
vyno jėgoms ginti.

Bet rimtesnis patyrinėji
mas rodo, kad Menšikovas,

kumštininkų. i
Joe Louis reguliariai vai- ja “aiskrimu. 

go du sykiu per dieną — 
pusryčius 10 valandą dieną pripažins, kad Louis tinka

mai minta.
Daugelis 'žmonių, ypač 

vyrai, šnairuoja į lapines 
ir šviežias šaknines daržo
ves, vadina jas “karvės 
maistu.” Na, kas liečia vy
riškumą, tai Joe Louis, ro
dosi, gana vyriškas!
Maistas ir širdinių Ęrauja.- 

gyslių Liga
Amerikiniuose žurnaluo

se paskutiniais laikais bu
vo daug prirašyta apie cho
lesterolį (anglies-vandeni- 
lio-deguonies junginį), kaip 
apie vainikinių (coronary) 
širdies kraujagyslių-arteri- 
jų gadintoją; daug aiškinta 
ir apie ryšį tarp maisto ir 
tokių širdies ligų.

Kadangi piene, ir kiauši
niuose yra cholesterolio, tū-

ir pietus sykiu su vakarie
ne 6 valandą vakare.

Pusryčiams jis išgeria 
vieną arba du didelius stik
lus vaisių sulčių ir suvalgo 
porą kiaušinių su lašiniais, 
vieną kitą riekutę paspra
gintos (toasted) duonos ir

batos.
Pietums - vakarienei J. 

Louis valgo sriubos, salotų, 
tomeičių, selerių, taipgi ri- 
dikučių z ir kitų šakninių 
daržovių, ir didoką porciją 
mėsos. Jis vartoja tiktai 
virtą ir tiesiog prieš ugnį 
keptą (broilytą) mėsą, ku
ri yra sveikiau, negu skau- 
radoj (spirgintuve) kepta 
mėsa. Jis taip pat išgeria 
puoduką arbatos su dikčiai 
lemono (citrinos) syvų. Pa-

nors ir buvo vadinamas “Iz- 
menčikovas” (Išdavikas), 
bet pasirodė gudresnis už 
anglus ir francūzus.

Mūšyje prie Alme upės 
jis turėjo per pusę tiek jė
gų, kaip jo priešai. Priešų 
jėgos greičiau augo, nes iš 
karinių ir transporto laivų 
jie kasdien iškeldavo padrū-, 
tinimų. Rusija neturėjo ne 
tik gelžkelio, bet ir plento 
j Krymą; kol jos pastiprini
mai pribūdavo, tai imdavo 
mėnesius laiko. Rusijos ar
mija buvo prasčiau gink
luota.

Jeigu Menšikovas būtų į- 
traukęs armiją i Sevastopo
lį arba būtų laikęs šiaurin. 
pusėje Šiaurinės Užlajos, 
tai anglai ir francūzai su 
turkų pagalba ir ją būtų 
apsupę ir laikę uždarytą Se
vastopolyje. Kada jis pasi
traukė į kalnus, tai vėliau 
nusileido priešui iš užnuga
rio, užėmė • šiaurinę pusę 
Šiaurinės Užlajos ir ne tik

faktiškai laike visų 11-kos 
mėnesių apgulos ir Sevasto
polis nebuvo visai apsuptas, 
nes jis palaikė per Šiaurinę 
Užlają nuolatinį susisieki
mą su armija, gavo padrū; 
tinimų, maisto; išveždavo 
iš tvirtumos sužeistuosius, 
ir pagaliau Sevastopolio 
garnizonas per tiltą pasi
traukė, paliekant priešui 
griuvėsius.

Ar tai buvo Menšikovo 
sugalvotas planas, ar tai ke- 
no kito, bet jo pasitrauki
mas į kalnus po mūšio prie 
Alme upės apgavo priešą ir 
sugadino Anglijos, Franci- 
jos ir Turkijos planus.

Sevastopolis faktiškai bu
vo paliktas gynimui rusų 
karo laivyno. Jo apgynime 
buvo daug didvyrių. Di
džiausias kreditas priklauso 
generolui - inžinieriui Ed
vardui Ivanovičiui Totlebe- 
nui, kuris mokėjo /mobili
zuoti civilius ir jūreivius ir 
į trumpą laiką iš sausžemio 
pusės Sevastopolį apsupo, 
eilėmis bastionų, fortų, ap
kasų, batarėjų. Tvirtuma, 
kuri kelios savaitės prieš 
tai buvo atvira iš sausžemio, 
pusės į kelias dienas pavir
to neįveikiama. Vieną fortą 
supylė merginos, taip jis ir 
buvo žinomas, kaipo “Mer
ginų Bastionas.”

Iš kitų Sevastopolio gyne-

jų pagarsėjo generolas -|ti keli laivai, kurie užtvėrė 
admirolas Vladimiras Alek-i priešui įplaukimą. Vėliau 
sandrovič Kornilovas, Pa- dar sutvirtinimui buvo ir 
vėl Stepanovič Nachimovas, | kita eilė laivų nuskandinta, 
admirolas Istominas, gene- \ j"
rolas Kr u levas ir daug ki- tuma gynė ne vien fortai, 
tų.

Sevastopolyje rusų armi-
jos buvo tik keli tūkstan- Naujesni karo laivai, ypa- 
111 J; gi priešo armija virsi- tingai varomi garo mašinų, 
jo 60,000. Vyriausia Sevas- dalyvavo miesto apgynime,
čiai; gi priešo armija virši- 

topolio gynimo jėga buvo 
rusų karinis laivynas. Ge
nerolas - admirolas Korni
lovas, kuris komandavo še
šis garinius karo laivus, ne- 
prastesnius už angį, ir Pran
cūzų karo laivus, pradžioje 
manė: Išplaukt į jūrą, duo
ti priešo karo laivynui mir
tiną mūšį. Nors anglų ir 
francūzų t dešimt kartų dau
giau, bet padaryti jiems tiek 
žalos, kad jie amžinai at
mintų. Mirti, bet garbingai!

Admirolas Nachimovas, 
kuris buvo geriausias Kor- 
nilovo draugas, argumen
tavo:

“Jeigu įsakysi, tai kaip 
vyresniojo komandoje klau
sysiu ... Bet ką reiškia 
didvyriškai numirti? Reiš
kia, jūrų vilnyse nuskan
dinti ne vien laivus, bet ir 
10,000 jūreivių! Kas gi lai
vynas? Ar tik laivai? Ne! 
Ne vien laivai, bet kanuo- 
lės, parakas ir, kas svar
biausia, jūreiviai. Desėtkus 
laivų galima p'astatyti į du, 
tris metus, bet tinkamus 
žmones paruošti ima 30 me
tų .. .

“Man gaila laivų, bet dar 
labiau žmonių. Mes turime 
suprasti, kad jūreivis yra 
svarbiausia jėga .. . Bus 
geriausiai, jeigu mes nu
ginkluosime dalį laivų; ka- 
nuoles, paraką, sviedinius 
panaudosime Sevastopolio 
apgynimui, o jūreiviai su
darys svarbiausią jo gina
mąją jėga.”

Karinė taryba ginčijosi 
karštai. Priimta Nachimo- 
vo pasiūlymas.
Skandina Savuosius Laivus

Kad sutvirtinti Sevasto
polio apgynimą iš jūrų pu
sės, kad užtikrinti, idant iš 
'jūros į Šiaurinę Užlają ir 
kartu Sevastopolį neprasi- 
lauš anglų-francūzų karo 
laivai, tai buvo nuspręsta 
nuskandinti eilę savųjų lai
vų.

Skersai Šiaurinę Užlają, 
prie pat jūros buvo eileje 
vienas prie kito nuskandin-

Ii žmonės pradėjo, net bijo- faktinai negalima būtų mai- 
ti pieno ir kiaušinių. Bet tintis be cholesterolio, 
tai klaida. '

Cholesterolis yra panaši į 
vašką medžiaga. Jis palaip
sniui gula, ypač ant viduji
nių sienelių didžiosios, ei
nančios širdin kraujagyslės. 
Kuomet susidaro storesnis 
aplinkinis c h o 1 e sterolio 
sluoksnis viduj kraujagys
lės, jis susiaurina taką 
kraujui praplaukti ir gali 
iššaukti net mirtiną širdies 
ligą. Tiek cholesterolio pri
sirenka vainikinėse širdies 
arterijose - kraujagyslėse 
ne staiga, bet per eilę metų 
nuo netinkamo valgių pasi
rinkimo.

Cholestrolis gali ‘ susida
ryti beveik iš kiekvieno 
vartojamo riebalinio valgio. 
Piene, kiaušiniuose ir dau
gumoj kitų valgių taip pat 
yra šiek tiek riebalų. Taigi

Taip iš jūros puses tvir- 

batarejos, bet ir dvi nu
skandintų laivų linijos.

tingai varomi garo mašinų, 

plaukiodami užlajoje.
: z žiauriausi Mūšiai

Spalių pradžioje, 
metais, Anglijos, Francijos 
ir Turkijos armijos pradėjo 
Sevastopolio apgulimą iš 
sausžemio, o laivynai iš jū
ros. Iš jūros pusės Sevasto
polį gynė apie 150 didelių 
patrankų iš fortų; Iš saus
žemio apie 1,200 įvairių pa
trankų. Anglijos ir Franci
jos karo laivynas ' turėjo 
apie 600 laivų su apie 3,000 
patrankų. Jų ir sausžemyje 
jėgos buvo didesnės.

Rusijos Juodųjų 'Jūrų 
jūreiviai, viso apie 13,000, 
sudarė jėgą savo bazės ap
gynime. Fortus ir bastionus 
jie pavertė tartum į -karo 
laivus, nuo karo laivų atga
beno galingas patrankas, 
sviedinius, paraką; šaudė 
prisilaikydami karo laivų 
taktikos.Dažnai jie naktimis 
išsiverždavo, puolė priešo 
įsitvirtinimus, naikino gy
vųjų jėgų ir karinę techni
kų.

Sausžemyje anglams ko
mandavo 
Raglan;
maršalas Skint - Arnaud. 
Vėliau jis mirė ir jo vietą 
užėmė generolas Canrobert. 
Anglams - francūzams ne
sisekė. Mirė ir anglų lordas 
Raglan;- jo vieton pribuvo 
generolas 'Simpson. Franci- 
ja prisiuntė naują koman- 
dierių gen. Pelissier. Rusi
ja, vietoje Menšikovo, pri
siuntė kungaikštį Gorčako- 
vą armijai vadovauti. Gi 
Sevastopolio gynėjų koman
da keitėsi todėl, kad mirtis 
skynė vieną komandierių po 
kitam.

Anglija ir Franci j a dėjo 
pastangų, kad paimti Sevas
topolį, laimėti pergalę, kad 
pataisyti savo vardą. Rusi
jos jūreiviai, oficieriai ir 
kareiviai kovojo atkakliai, 
nes jie jautėsi, kad priešas 
įėjo į jų žemę, degina ir ar
do jų namus, siekia paverg
ti jų

žiaurus lordas 
francūzams —;

miestus ir žemes.

Bet kūnui ir reikia tam 
tikro kiekio cholesterolio. 
Jis yra sudėtinė dalis dau
gelio kūno audinių. Choles- ' 
terolis net pačiai gyvybei 
reikalingas.. Visai be jo 
žmogus negalėtų apsieiti.

Klausimo Branduolys
Taigi klausimas ne tame, 

kaip visiškai išvengti cho
lesterolio, bet kaip maitin
tis, kad žmogus perdaug 
cholesterolio nevartotų.

Tatai reiškra, jog būtinai 
reikia vengti per didelio rie
balų ki’ekio. 
bendrai ima: 
balų valgo, 
mo laiku kie 
kiečiui

Amerikiečiai, 
t, perdaug rie- 
Ket racionavi- 
vienam ameri- 

išeidavo vidutiniai
po 80 svarų riebalų per me
tus. Užtektų tik 30 arba 40 
svarų riebalų metams, o 
žmonės po vidurinio am- 

! žiaus turėtų dar mažiau 
i riebalų naudoti, kaip sako 
žinovai.

Apart sviesto, Smetonos,' 
aliejų, riebios mėsos, ir kitų 
matomų riebalų, amerikie
čiai suvartoja daug nema
tomų reibalų, kaip kad py
ragaičiuose ir kituose val
giuose.

Nevengt Kiaušinių ir 
Pieno!

O perdaug riebalų val
gant, gali susidaryti ir per
daug cholesterolio širdinėse 
kraujagyslėse. Bet nerei
kia bijoti kiaušinių ir pie- 

1854 00. — Tiesa, juose yra tru
putis cholesterolio, bet ne 
daugiau kaip tiek, kiek 
žmogaus kūnas gali tinka
mai sunaudoti, — rašo mi
tybos žinovas Victor H. 
Lindlahr Living žurnale.— 
Taigi kitais būdais suma
žinkite sau riebalų kiekį.

Kaip Maistu Pasinaujina 
Kūnas

Toliau Lindlahr dėsto, 
kaip stebėtinai ipaistas vir
sta kūnu:

— Maistas, kurį jūs šian
dien valgote, beveik tuojau 
persikeičia i paties, kūno 
medžiagą. Riebalai svieste, 
kuriuo jūs šį rytą apsitepė- 
te duoną, nukeliaus į taukų 
sandėlį jūsų kūne vidudieni' 
šiandien, ir tikimasi, kad 
jis išvarys laukan kai ku
riuos senųjų taukų narve
lius (celes).

Senieji narveliai nusidėvi 
ir miršta, o gema nauji nar
veliai, kurie užima anų vie
tą. Faktinai visas jūsų 
kraujas pasinaujina kas še
šios savaitės.

Yra apskaičiuota, 
nervams (dirgsniams) 
pasinaujinti reikia 6 
metu laiko, bet kiti 
audiniai, pavyzdžiui, 
odos narveliai, labai 
tai pasinaujina.

Kalbant iš anatominio 
atžvilgio, jūs dabar ne tas- 
pats asmuo, kaip buvote 
pirm dvejų ar dešimties 
metų. Anatominiai ir fi
ziologiniai jūs galite būti 
naujas ir skirtingas asmuo 
už vienų metų nuo šiol. Ir 
ta atmaina gali prasidėti 
rytoj, kai tūli mažesnieji 
kūno audiniai ims eiti ge
ryn ir iš naujo vystytis (y- 
pač nuo tinkamesnio mais
to).

Leiskime, jūs pradedate
(Tąsa 4-me pusi.)

kad 
visai 
iki 7 
kuho 
jūsų 
grei-

3 pusi.—Laisve (Liberty, 
Lith. Daily)
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a — Koks oranamentas?
— Meandrinis.
Paskaita baigėsi. Jie sėdėjo užpaka

liniame suole; teko palaukti, kol išeis 
kiti. Mišo tarė mergaitei:

— Nepykite, kad aš paskaitos laiku 
klausiau... Jys, tur būt, studentė, o aš 
architektūroje profanas. Mano specia
lybė — mechanika.

Ji nusišypsojo:
— O aš mechanikos ’nieko nesupran

tu, visai nieko.
—Tai specialus dalykas. Kai menę 

nieko nenusimanai, tai bloga. O suprasti 
sunku ... ir .dar kaip! Anksčiau aš vie
ną dalyką stengiaus aiškinti kitu. Pa
vyzdžiui, muzika: klausausi ir vis sten
giuos iššifruoti, kas tai: “įsimylėjęs,” ar 
“karo pergalė,” ar “audra jūroje”? O 
pasirodo, visiškai ne tas. Tas pats ir ar
chitektūra. Jūs ta; žinote geriau už ma
ne .. .

Jie išėjo. Dvi dienos lietaus ir vėjo pa
keitė miestą: pavasaris lindo iš visų 
kampų. Kaštanų pumpurai iš karto pa
sipūtė; kitaip žvilgėjo pomelsvis asfal
tas; žieminiai paltai užleido vietą švie
siems makintošams; iš kavinių žmonės 
persikraustė į terasas; pasirodė klajoja 
muzikantai; o vaikai pardavinėjo žalius, 
nepražydusius gludučius. Iš Sen-Mišelio 
bulvaro sklido triukšmas: ten dūsavo 
jaunystė, prisipažindama mylinti, gėrė 
kavą arba sirupus ir drebėjo prieš ar
tėjančius egzaminus.

Jie perėjo šviesųjį Sen-Mišelį. Sen- 
Žermeno bulvare, romantiškoje priete
moje, kambarinės vedžiojo šuniukus, o 
įsimylėję bučiavosi. Buvo dešimta valan
da vakaro. Mišo pasakojo, kaip jis netoli 
Grenoblio kopė į ledyną. Jam patiko, kad 
mergaitė juokėsi.

— Gerai, kad jūs linksma!
— Aš ne visuomet linksma. Namie 

man prikaišioja, kad paniurusi. Brolis 
dargi “švilpliu” praminė.

— Nepanašu! Kai dar vaikas buvau, 
pas dėdę Savojoje pagavau švilplį; mes jį 
prijaukinome; jis ant užpakalinių kojų 
tarnaudavo. Įdomu stebėti žvėris. Nese
niai skaičiau apie skruzdės. Sąmojingi 
gyviai! Kaip jie viską sutvarkė!... O 
unguriai? ‘Pasirodo, jie iš visur vyksta 
į Sargaso jūrą — mylėtis. Penkis tūks
tančius kilometrų plaukia, pradžioje iš 
upelio iššoka, juos pakeliui žudo — vis 
tiek ... Tai bent jausmas! O žmonės? ... 
(Jis norėjo papasakoti apie Mimi, kuri 
buhalterio algą vertino labiau už meilę, 
bet nepapasakojo.) Daug įdomaus. O aš 
nieko nežinau, išskiriant mechaniką. Ne
bent kiek politikos ...

— Man politika įkyrėjo. Namie tiktai 
apie ją ir tekalba. Juk mano tėvas...

Deniza užsikirto. Kaip visa tai kvaila! 
Kodėl ji kalba su nepažįstamu? Ji visuo
met šalinosi žmonių ir štai kažkodėl šne
ka su žmogum, apie kurį ji težino viena: 
mechanikas. Juk tai kvaila, vaikiška!. .. 
Ir iš karto ją apėmė liūdesys: ji pajuto, 
kad tuoj pasibaigs šis sąlyginis susitiki
mas, visas pavasario vakaro svaigulys. 
Reikia sėsti į autobusą... Ji sausai pa
sakė:

— Mano tėvas — deputatas. Jūs, tur 
būt, girdėjote — Tessa.

Mišo net susijuokė iš nustebimo:
— Štai to nesitikėjau! Ir dar kaip!... 

Tik kam čia jūsų tėvas? Aš ne su juo 
kalbu, o su jumis. Jūs manote, kad aš 
susigaudau jų virtuvėje? Tai — nuobo
dus dalykas. Aš apie kitką kalbu ... Kur 
jūs? Paėjėkime dar truputį, iki kito su
stojimo. Gražus vakaras .. .

Deniza paklausė ir vėl stebėjosi: ko
dėl einu, kodėl klausau? Ir svarbiausia 
— kodėl taip paprasta, taip linksma sie
loje?

Mišo kalbėjo:
— Aš politiką suprantu kitaip: per

tvarkyti pasaulį. Labai daug atsitiktina, 
negera. Kažkaip gėda dėl žmonių. O ga
lima gyventi linksmai, garsiai, visu ūgiu. 
Man revoliucija — tai lyg architektūra.

Jeigu jūs mėgstate meną, jūs privalote 
pajusti.

—: Jūs komunistas?
—• Kaipgi kitaip?
— Mano brolis samprotauja, kaip jūs. 

Tačiau aš juo netikiu. Aš bijau žodžių.
— Tai dėl to, kad j ūsų, tėvas advoka

tas. Aš taip pat bijau, kai perdaug gra
žiai kalbama. Bet pas mus kitaip ... ži
note ką, užsukime pusvalandžiui: šian
dien rinkiminis susirinkimas. Pamatysi
te, koks skirtumas! Tai čia pat — Falg- 
jero gatvės mokykloje. Nepatiks, išeisite. 
O pažiūrėti verta. Juk turi būti žmoguje 
smalsumo. Užeisime?

Deniza atsakė “ne,” nors ji iš karto 
suprato, kad eis į susirinkimą. Ji dargi 
pati sau nusprendė: galvosiu vėliau, na
mie, tada susigaudysiu/ o kol kas — 
linksma, štai ir viskas ... ’

ivioKyKioje buvo aaug žmonių, neį- 
trauKtų į nnKejų sąrasus, moterų, pa
auglių: vienas is tuKsuancių to jauninan
čio pavasario susirmKimų, Kai raryzius 
švelniai ir aistringai kartojo žoctzius 
“Liaudies frontas." Salėje buvo karsta; 
daugelis nusivilko švarkus; sėdėjo’su ke
purėmis; rūkė. Deniza stebėjo veidus: 
kiek liūdesio, skausmo, vargo! Moteris 
laikė ant rankų miegantį kūdikį: maty
ti, nebuvo kam palikti. Ašarojo karščio 
apimtos senio akys; atrodė, kad jis ver
kė. Visi šie žmonės nepažino vienas kito; 
jie atėjo čia iš didžiojo miesto aprūkusių 
namų; tačiau juos visus rišo nauja bro
lybė; ir, kai oratorius kalbėdavo apie ko
vą, apie teisingumą, iš karto pakildavo 
kumščiai, o šimtai balsų atsiliepdavo, 
kaip aidas. Oratoriai buvo nepanašūs į 
Tessa, jie kalbėjo trūkčiodami ir su di
deliu vargu, tartum ieškojo žodžio; ir žo
džiai skambėjo naujai. O veidai buvo nu
vargę; tiktai šypsena valandėlei juos ap
šviesdavo. Buvo pamiršti ir priešų kan
didatai, ir urnos. Gimdymo ilgesys, die
go paslaptis gyveno tamsioje nuo dūmų 
salėje; o liesas ir raukšlėtas darbininkės 
kumštis virpėjo ore, lyg ši moteris, gimj 
džiusi ir laidojusi vaikus, suspaudė jame 
truputį vėjo, pasveikinimo šilimą arba 
praskridusį šalia trumpą žodį.

Praėjo pusvalandis, praėjo valanda, 
pusantros; Deniza neišėjo. Ji įtemptai 
klausėsi; bet vargu ar ji galėtų atpasa
koti, ką kalbėjo tie žmonės; ji tarsi klau
sėsi ’nebylaus širdžių plakimo, jai nesu
prantamo naujo pasaulio; Bretanijoje, 
dar būdama mergaitė, jinai pirmą kartą 
taip klausėsi atsivėrusios priešais ją jū
ros.

Susirinkimas baigėsi dvyliktą valandą. 
Deniza sumišusi staiga pajuto, kad ir ji 
dainuoja “Internacionalą,” painiodama' 
žodžius, nežinodama, kam ir ką dainuo
ja.

Prie Mišo priėjo nebejaunas ankstas 
darbininkas, su randu skruoste, tamsio
mis, įdubusiomis akimis:

— iviiso, iš tavo įmonės šiandien užra- 
šėm ketvertą. Tu pasakyk Šamui, kad at
sišaukimus geriau redaguoti pagal ce
chus. Vėliau skydus galima panaudoti 
plakatams...

Jis pasisuko į Denizą:
— Tu, draugas, kokio rajono?
Deniza paraudo iš sumišimo. Už ją at

sakė Mišo:
— Draugas — studentė.
Deniza pagalvojo: vadinasi, jis palai

kė mane savąja. Ir tatai ją kažkodėl pra
džiugino.

Jie išėjo, ir vėl Paryžius, drėgnas, šil
tas, susijaudinęs, priminė jiems pavasa
rį.

— Patiko?
— Nežinau, kaip atsakyti... Žodžiai 

ne tie. Nustebino.
— Suprantama. O žinote kodėl? Tai 

— kaip šį vakarą... Kaip ore... Iš vi
sų žodžių, rodos, viena tinka: viltis. Vis
ką pertvarkyti, pakeisti.

— Aš netikėjau broliui. O štai tuo, 
kuris prie jūsų buvo priėjęs, aš tikiu. 
Tai, tur būt, tiesa..'. Nežinau, kaip ki
tiems,' bet jam — tikrai. O aplamai, apie 
tai reikia pagalvoti. Iš karto labai sunku 
susigaudyti.

(Bus daugiau)

BOSTON, MASS.
Didelė, Entuziastiška Konven
cija Įkūrė Progresyvę Partiją

Massachusetts Valstijoje.
Balandžio 4 d., kaip 10 vai. 

iš ryto, prisipildė Bradfordo 
viešbučio didžiulė salė dele
gatu nuo įvairių organizacijų, 
skaičiuje 2,600.

Susėdo grupėmis į 14 kon
gresinių distriktų. Konvenci
jai dienotvarkis sutaisytas 
tvarkiai. Pirmininkas Oliver 
S. Allen tinkamai vedė tvar
ką. Įvedamą kalbą pasakė 
Paul Seymour, N. E. Region
ai Director of United Electric
al, Radio & Machine Workers 
Union (CIO). Principalę pra
kalbą pasakė generalis prezi
dentas virš minėtos unijos Al
bert J. Fitzgerald. Jo daugelį 
pareiškimų publika palydėjo 
audringais aplodismentais. Jis 
teisingus palyginimus padarė, 
jog čia susirinkusioji esame 
vykintojai Amerikoj tradicijų 
Jeffersono, Lincolno ir Roo- 
sevelto. Ne mes ii’ ne Henry 
Wallace persimainė, pavirto 
priešamerikiniais žmonėmis, 
bet prezidentp Trumano ad
ministracija su militariniais 
generolais išėjo iš Amerikos 
tradicijų. “Organized labor 
has no hope in the Democrat
ic Party,” sakė jis.

“While we pretend to be 
fighting Communism in this 
country, what we are actually 
doing is putting into power a 
Fascist government.”

“The Truman administra
tion is the worst we have had 
in the past 25 or 30 years. . . 
We did not elect him to do 
what he is doing, but on a 
ticket which had the greatest 
friend of labor we ever had 
—Franklin D. Roosevelt.”

Po jo kalbos buvo perskaity
ta Progresyvės Partijos įstatai 

’ ir atskirais paragrafais bal
suota. Priimta vienbalsiai su 
nekuriais pataisymais.

Popietinėj sesijoj užtvirtino 
kandidatūrą Henry A. Wall
ace į S. V. prezidentus ir se
natorių Glen Taylor į vice'- 
prezidentus.

Eilė rezoliucijų įvairiais 
klausimais perskaityta ir pri
imta. Skanaus juoko buvo, 
kada estradon surėpliojo mu
las ir slonius. Mulas biskį 
dar spardosi prieš slonių, bet 
m a n d a g ia i u ošti n ė j asi.

Laikas jau artinosi 3:30 v. 
po pietų, Wallace jau pribus 
konvencijon ir . jo prakalba 
bus leidžiama per oro ban
gas.

Štai ir Wallace įžengia es
tradon. Laikraščių reporteriai? 
tik žaibuoja traukdami foto
grafijas, o publikos .kupina 
salė, visi ant kojų. Lauke 
esą daugiau 400 netelpančių 
vidun. Visi audringiausia 
ploja, šauksmai: “Mes balsuo
sime už Wallace!” Plakatai 
su įvairiais užrašais tik mirga 
iškelti.

Apsiraminus ovacijai, Henry 
A. Wallace pasakė prakalbą, 
kuri buvo transliuojama per 
radiją per 30 minutų, bet 
Wallace kalba užtruko 40 mi
nutų.

štai kelios eilutės iš jo pra
kalbos: “If opposition to,arms 
programs, compulsory milita
ry training and the draft is 
Communistic, then a striking
ly high percentage of clergy
men in this country are Com
munistic.

“If belief that Negro people 
are entitled to full civil liber
ties and elimination of the 
hateful practices of segrega
tion. is Communistic, then 15,- 
000,000 Negro citizens are’ 
Communists, and so am I.”

Konvencija užsibaigė dide
liai kiltu ūpu, gausiais aplo
dismentais. Publika išreiškė 
pasitenkinimą kalbėtojų kal
bomis. Progresyvės Partijos, 
Trečios partijos, naujai išrink
tas pirmininkas D. Angus Ca
meron, pastebėjo delegatams, 
kad naujos partijos tik pra
džia darbo. Mes turėsim 
maršuoti iki pilnos pergalės..

Pagirtina, kad lietuvių dele
gatų buvo gana daug iš visų 
didesnių kolonijų. Man, kai
po Worcesterio delegatui, no

risi pasakyti, kad vietos did- 
lapis The Evening Gazette nė 
eilutės neparašė apie tą istori
nį įvykį. Jei konvencija būtų 
buvus menka, tai tikrai tyra- 
dą būtų primaliavoję. D. J.

Elizabeth, N. J.
Lietuvių Darb. Progresyvis 

Kliubas, kaip praeityje, taip 
ir dabar darbuojasi ir remia 
progresyvį Judėjimą, šiuo lai
ku turi savo atstovą trečio
sios partijos veikime už išrin
kimą H. Wallace Amerikos 
prezidentu. Mano supratimu, 
tas darbas dabąr yra vienas 
iš svarbiausių.

Jeigu trečioji partija nelai
mėtų, tai kas tada Amerikos 
žmones laukia? Karas, ne
darbas, reakcija. Tą gali vi
si matyti iš dabartinės demo
kratų ir republikonų politi
kos. Kas kita būtų, jeigu 
Amerikos piliečiai išrinktų 
Henry Wallace savo prezi
dentu, į kongresą ir senatą 
pasiųstų gerą skaičių naujų 
ir progresyvių-, už taiką sto
jančių žmonių. šių metų 
rinkimais turi susidomėti visi 
piliečiai, visos organizacijos.

Kliubas matoj kad dienraš
tis Laisvė teisingai gina Ame
rikos demokratines liaudies 
laisves ir tradicijas. Todėl 
kliubas nutarė surengti vaka
rėlį, kurio pelnas bus skiria
mas Laisvės popieros fondui. 
Vakarėlis įvyks šeštadienį, 17 
d. balandžio, 7 vai. vakare, 
kliubo kambariuose 408 Court 
St. ' Kliubo kambariai yra 
naujai išdekoruoti, išgražinti, 
šį parengimą turėtų paremti 
visi demokratinio nusistatymo 
žmonės, kas tik remia.

Kliubo Komisija.

Turėjome tris nepaprastus 
parengimus. Kovo 6 d. Frank- 
forto kliubo jaunuoliai buvo 
užsikvietę St. Joseph College 
basket Ball tymą. Įvyko įdo
mus parengimas. Jaunuoliai 
gražiai laiką praleido. Kliu- 
Ipui pelno liko apie $150.

Kovo 13 d.- įvyko / kliubo 
atidarymas. Dalyvavo penki 
kliubai. Pelno liko apie $300. 
Ačiū kliubams už jų malonią 
paramą ir gražų atsilankymą.

Kovo 28 d., velykų dieno- 
jo, buVo įdomus parengimas ir 
pelno liko apie $160. Kliubo 
valdyba ir komisija dėkavoja 
dviems profesionalams—Kazi
mierui Ramanauskui, laidotu
vių direktoriui, ir Stasiui Men- 
causkui, advokatui, už daly
vavimą* 13 d. kovo parengi
me. Jie gražiai parėmė kniu
ba.

Kliubo susirinkimas įvyko 4 
d. balandžio. Narių, neper- 
daugiausiai atsilankė. Susi
rinkimą atidarė prezidentas J. 
Rainys. Iš protokolo'pasirodė, 
kacf biznis eina pusėtinai ge
rai. Baras turėjo daug įeigų 
ir gražaus pelno.

Baras dabar įrengtas ant 
pirmųjų lubų ir naujausios 
mados; skiepe įrengta bilijar
du lošimui ir “shewell ball” 
stalai. Kliubas gerai tvarko
si ir yra kur gražiai laikas 
praleisti. Jis randasi 4647 
Melrose St., Frankford, Phila
delphia. Iš kitų miestų atsi
lankę lietuviai prašomi užeiti,

J. R.

GERI PIETCSjI
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių .
gražus pasirinkimas.

□---------------------- —a

Sirguliavimas
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

valgyti žalias sa
lotas, kiaušinius ir ke
penis. Tą pačią valandą, kai 
jūs juos valgote, jie prade
da gaminti naujus raudo
nuosius kraujo rutuliukus. 
Po šešių savaičių nuo šios 
dienos, jau neliks senųjų 
kraujo rutuliukų-narvelių 
jūsų kūne; jų vietoj bus 
nauji,. skaistūs, raudonieji 
rutuliukai, kurie plauks jū
sų kraujagyslėmis.

Tas kalcis, kurį jūs gavo
te, gerdami pieną vakar 
vakare, pradėjo veikti jūsų 
kūne tą pačią minutę, kai 
tik susigėrė į kraują. Jis 
gal jau dabar yra jūsų kau
lu dalim, c.

Vitaminas A, kurio jūs 
vakar gavote iš saldžiosios 
bulvės, taip pat jau veikia 
jūsų kūne, be kitko, stip
rindamas jūsų regėjimą.

Visa tai nėra tik teorija.

“Jūs esate tas, ką valgote,” 
nėra tik šiaip obalsis. Tai 
yra pamatinis kūno gyve
nimo principas.

(N. M.)

Wilkes-Barre, Pa.
Balandžio 12 dieną sukako 

du metai nuo mirties Motie
jaus Norbuto, kurio gyveni
mas ir darbai daugeliui iš mū- * 
su galimi atsiminti.

Į šią šalį atvažiavo 1904 
metais ir apsigyveno anglies 
kasyklų srityje. Priklausė 
prie progresyvių organizacijų 
ir veikė pagal išgalę. Buvo 
nuolatinis dienraščio Laisvės, 
skaitytojas ir rėmėjas. Ir mir
damas sakė, kad jo draugai 
nepamirštų Laisvės.

Velionio žmona, Margaret 
Norbutienė išpildė jo pageL 
davimą ir dviejų metų nuo jo 
mirties proga paaukvo $5.

Velionis ilsisi Lietuvių Lais- 
vose Kapinėse, Wyoming, Pa. 
s Liūdi jo visa šeima — du
kros. sūnūs ir buvuši žmona. 
Ilsėkis ramiai, brangus drau
ge ! A. G.

M A I T T A C STEBĖTINAI 11 H U J V 0 SKIRTINGOS

GATAVOS VALGYT SALOTOS
sako ELSIE, Borden Karvė

C The Borden Co.

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

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! r

BORDEN’S Naujas DARŽOVIŲ SALOTŲ 
SMETONUOTAS COTTAGE SŪRIS

“JEI BORDEN’S, TAI TURI BOTI GERAS”
UfcSI STATYKITE Joe King, Borden žinių repotterį, WCBS, 9:00 A. M., kiekvienų šokių dienų.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

I CHARLES J. ROMAN
J ■

I

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

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

4t j?us!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Pirmad.; Bei. 12,

1113 Mt. Vemon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



FLORIDOS ĮVAIRUMAI
'.Moterys. Ne visoms mote- kas 16 minučių ir sužeidžia po 

rims vienaip sekasi. Tiesa, le- vieną žmogų kas 27 sekundos, 
vutė Paulekiutė (lietuvaitė), “The State Department of Pu- 
mainierio dukrelė* Floridoj j blic Safety” raportavo, kad 
“pasigavo”, milijonierių, Winth- tik per vieną lapkričio mėnesį, 
ropą Rockefellerį ir už jo ište-! 1947 m., Floridoj buvo 540 
kėjo. Tai geras jai pasisekimas, automobilistams leidimai (li- 
Bet štai kitas, visai priešingas, censes) suspenduoti už neat- 
pavyzdys: Tame pačiame Miami sargų važiavimą.

Crech šiuos faktus priminiau 
ba-' todėl, kad nenoriu, idant

eidama maudytis, | ristai, vieton parvažiuoti 
į mon, “nenuvažiuotų” į kalėji- 
! mą, ligoninę, ar po žemėm! Tad 
būkite atsargūs!

skunde

PAJIEŠKOJIMAl

Dienraščio Laisvės

kaipo

Mūsų

VietosUEWU

t

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

tai

d i-'

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

*

IVAN ZELEZ

vadovėliai
“netinka-

hcrcby given that License No. 
boon issued to the undersigned

kaltės. Bet 
perduotas

dabartinė
Marshall

mi- 
bet 
dar

tik 
tū
li a-

Jonas Lukoševičius pajieško savo 
brolio Franio Lukoševičiaus (Frank 
Lukas). Jis kelioliką metų gyveno 
Rochester, New York. Malonėkite 
rašyti sekančių adresu: J. Lukoševi
čius, 19 Exchange St., Lawrence, 
Mass. (84-86)

giliai ižmo- 
Tai knygos, 

kiekvieno kultūriško

pridaboto jai 
visas da- 
į teismo

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

M. M. 
patraukė 
Casting 
$500,000 
Skundas
apskrities teismui. 
Casting Co

’ reikalauja, 
teismas uždėtų

vakacijų jau sugrįžo 
šiame

duokles
saulėtą

(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

ir daly- 
susirinkime. Sutvarkys 
ir gal ką naujo praneš 
Floridą. — Valdyba. 
(85-86)

Valgykite Pietus pas
HAPPY .DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

Kurie 
užsisakykite 
prisiųsdami

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Negauna
• Laikraščiuose /

UEWU praneša, kad nei už 
pinigus negali gauti vietos did-

PIKNIKAS
Bus dviejų dienų šventėje

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Beach tūla Mrs. Julia 
(atvykusi iš New York), 
landžiu 2 d., 
paprašė savo naujo pažįstamo 
— “acquaintance,” — idant jis 
padabotų jos krepšį (purse). 
Bet kuomet išėjo iš vandenio, 
tai jau nesurado ne tik to žmo
gaus, bet .ir savo krepšio, ku
riame buvo $11,000. čia tai jau 
nepasisekimas su nauju pažįs
tamu.

Moterys, būkite atsargios, 
kuomet “meškeriojate” vyrus!

Pasirinkimas Vietos. Į Flo
ridą, didžiumoje, suvažiuoja 
žmonės sveikatą sustiprinti ir 
amžių prailginti. Bet jie, ypač 
lietuviai, daugiausia stengiasi 
apsigyventi pajūriais, kur že
mumos, pelkės, drėgnos vietos. 
O lietaus sezone (biržęlio, lie
pos, rugpjūčio mėnesiais), kuo
met veik kasdien lyja, tokių vie
tų nemažai būna net apsemtų. 
Ir tokios vietos, sveikatos žvilg
sniu, nėra tinkamiausios gy
vent. Bet centralinėje Floridoj, 
apie Orlando ir kitur, randasi 
ir gana aukštų vietų, virš 200 
pėdų aukščiau jūrų paviršiaus. 
Tokiose vietose klimatas daug 
sausesnis, sveikesnis ir tinka
mesnis sveikatai. • 

Jei kas norėtų sužinoti, kur Į
The l ir kokios vietos Floridoj ran-; 

____ - _______  State of! dasi ir kokiame jos aukštume! 
Florida” štai ką sako: Autom o- virš jūrų paviršiaus, tai patar- 
biliai užmuša po vieną žmogų ,tina įsigyti knygutę: “What to

Turistai. Pavasaris jau čia 
pat. Neužilgo turistai, lyg tie 
paukščiai, leisis visais keliais į 
“nortus,” — jų farpe ne suvis 
mažai ir lietuvių. Kas blogiau
sia ir pavojingiausia su turis
tais, tai kad jie, tiek atvažiuo
dami, tiek parvažiuodami, per į 
daug skubina. O laiko jie turi 
daugiau, negu reikia. Jie ne-! 
kalba kiek aplankė ir pamatė ! 
gražių, žingeidžių ir įvairių I- 
vietų, bet į kiek laiko jie pada-J 
rė “tripą.” Tuo tarpu 
Driver’s Handbook

‘PAVASARIŲ GODOS’ 
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

čių knyga, apdaryta ir jau siuntinėjama 
prenumeratoriams. Kurie dar neužsisakėte 
tos knygos, tuojau užsisakykite. Kaina 
$1.00.

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti Ir 
pinigus. Ant jūsų pareikalavimo knyga tuo: 
jau bus pasiųsta.

To paties autoriaus pirmoji eilėraščių . 
knyga , “Bešvintantis Rytas” galima gauti 
Laisvės knygyne ir kaina tik 50c. 
dar neturite pirmosios knygos, 
dabar, užsisakykite abi • kartu, 
$1.50.

Abiejose knygose yra daug 
gaus sielą žavėjančių eilių, 
kurios turėtų būti 
žfnogaus namuose.

Užsisakydami adresuokite:

Augyst Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

• ' . (kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 •

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį , 

EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo, Mūsų telefonas niekad nemiega.

see in Florida, Map and Guide 
Book.”

Apšvieta. Florida apšvietoj, 
kaip ir kitos pietinės valstijos, 
stovi labai žemai. Floridos žmo
nės prarūko ir prageria per 
metus $220,000,000, o publiš- 
koms mokykloms teišleidžia tik 
$30,000,000. Floridoj randasi 
virš 1,200 mokytojų, kurie ne
užbaigę nei dviėjų metų kole
gijos.

Vasario 13 d., Tallahassee 
susirinkę “The Cabinet Text
book Purchasing Board,” atme
tė tris skiriamus mokykloms 
vadovėlius (civics books). Mat, 
tie vadovėliai parašyki New 
York, New Jersey ir Massachu
setts autorių ir būk jie netin
kami Floridos mokykloms. 
Taipgi atmetė ir tris skiriamas 
mokykloms geografijas. Būk 
jos nepaduoda pilnų faktų apie 
Floridą.

Nors ir nestudijavus virš 
nėtų mokyklinių vadovėlių, 
žinant pietinių valstijų 
nuo civilio karo ncišdilusį anta
gonizmą prieš šiaurines valsti
jas ii? žinant ant kokio laips
nio stovi piet. valst. apšvieta,— 
lęngvai galima spėti, kodėl tie 
mokykloms skiriami 
buvo atmesti, 
mi.”

Skriaudžia.
valdžia, vykdydama 
planą ir Trumano doktriną, nu
pirko Floridoj koncentruo
to grapefruit ir orange 
juice (išspaustų sulčių) 
$ 4,3 0 0,0 0 0 vertės ir iš 
Jacksonville, Fla. išplukdys į 
Europą šį mėnesį (“Tampa 
Morning Tribune,” balandžio

Kaip ištirta, orandžių sul
tys labai naudingos žmonių 
sveikatai, nes jose randasi dau
giausia gamtiško vitamino C. 
Tą dovaną gaus tik tos šalys, 
kurios kovos prieš komunizmą.

O kaipgi su žmonių sveika
ta mūsų pačių šalyj? Argi čia 
žmonės ant tiek sveiki, kad val
džia užmiršo jais rūpintis? Ne
jaugi čia tiems žmonėms, kurie 
kapitalistams milijonus krau
dami prakaitą lieja anglių ka
syklose, 'plieno liejyklose ir ki
tose industrijose, nebūtų nau
dingi ir reikalingi citriniai vai
siai? Kodėl mūsų valdžia, pir
moj vietoj, nesirūpina savais 
žmonėmis? Marshall planas, 
didžiausia mums skriauda!

Hitleris. Hitleris padarė 
džiausią klaidą, kad pasiskubi
no pats sau padaryti. “kaput!” 
Jei jis būtų iki šiol kur nors 
pasislapstęs, tai šiandien ir jam 
būtų paskirta gera dalis iš 
Marshall plano. Juk jis nei kiek 
neprastesnis buvo demokrati
jos skerdikas už Ispanijos fa
šistą Franko. O kongreso rū
mas užgyrė Frankui paramą iš 
Marshall plano.

žemiau paduodu citatą, iš ba
landžio 1, atspausdintą “The 
Florida Times Union,” Jack
sonville, Fla., iš Copenhagen, 
Denmark vieno laikraščio:

“If Hitler is still alive he 
will most certainly pop up one 
day to get his share of Mar
shall aid.”

Tai, prie ko privedė mūsų 
šalį dvi senos kapitalistinės 
partijos ’

Svieto Pereiga.

REIKALAVIMAI
Los Angeles mieste ar priemies

tyje reikalingas kambarys su val
giu ar teise vartoti virtuvę, vidur
amžiu* vyrui, pas tokio pat arrlžiaus 
ar senyvą šeimą. Dėl mokesties su
sitarsime ant vietos ar laišku. Pra
šau rašyti: K. J. P., Route 12, 
Box 229-B, Phoenix, Arizona.

(86-88)

Fotografas
Traukiu paveikslus familiju, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų1 padara 
naujus paveiks 
lūs ir krajavy 
sudarau su ame 
rikoniškais. Re 
kalui esant i 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai 
pogi atmaliavoj 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stono Ave., pr 
Chauncejr St., Broadway Line.

Tėl. OLenmore 5-61R1

Kas Girdėt Clevelande ir Apylinkėj
Iš UE laikraštuko paaiškėjo, 

kad “Readers Digest” laike 
karo talpindavo daug nacių 
propagandos demoralizavimui 
Aliantų ir stiprinimui nacių 
moralės. Bet vistiek naciz
mas likosi sumuštas ir Alian- 
tai išėjo laimėtojais.

Bet “Readers Digest” nieko 
nepasimokino. Tas žurnalas 
ir vėl rašo-talpina fašistinius 
raštus, kad klaidinus 'darbi
ninkus ir ardžius jų vienybę. 
To raštpalaikio pozicija už 
kiršinimą darbininkų vienų 
prieš kitus. Matomai, Associ
ation" of Manufacturers stam
biai remia “Readers Digest.”

Policija Isivėlus j Raketo 
Tinklą *

Policijos reporteris su ap
saugos direktoriaus pagalbinin
ku Sutton savo tyrinėjimais 
susekė, kad 7 policistai turi ry
šius su požeminės organizaci
jos gembleriais ir gavę stam
bias sumas pinigų, kad pasta
rieji būtų apsaugoti savo biz
nyje. Iš tų septynių trys yra 
prašalinti: Pol. Leit. Ernest L. 
Molnar, Sgt. Richard G. Ford 
ir patrolmanas William P. My
ers. Tie tvarkos 
ginasi nuo 
lykas yra 
rankas.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Progresyvis Klubas rengia vaka
rėlį paramai dienraščio Laisvės, 
įvyks balandžio 17 d., 408 Court 
St., 8 v. v. Bus gera muzika šo
kiams ir turės užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiame dalyvauti šiame parengi
me ir paremti dienraštį Laisvę.

(86-88)

ELIZABETH, N. J.
L. D. S. 33 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 14 d., 408 Court St., 8 v. 
vak. Visi nariai dalyvaukite, nes 
bus skvarbus susirinkimas. Yra pri
siųsta rinkimų blankos, turėsime 
balsuoti ir apkalbėti ateinantį sei
mą, kuris įvyks liepos mėnesyje. — 
Kom. (85-86)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 12 d., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite visos narės dalyvauti, turime 
daug svarbių reikalų. Atsiveskite ir 
naujų narių. — A. W. 85-86)

CLEVELAND, OHIO
A. L. M. Klubo susirinkimas 

įvyks balandžio 15 d., 7:30 v. v., 
Sachsenhcim salėje, 1406 E. 55th 
St. Visos narės dalyvaukite, nes 
klubo Fin. Sckr. po sunkios ligos ir 
ilgų 
vaus 
jūsų 
apie

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 217 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 25 Eighth Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTAUK CLUB

NOTICE -is hereby given that License No. 
RL 3698 has been issued to the undersiu-ned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1067 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. • i

ANTHONY I’APIDOUKA
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4098 has brfen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seption 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2412 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the )>remiscs.

,TI IEO DO R E K O STK O WIC Z

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5244 has been issued to the undersigned 
to .sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 46 Wyckoff Avenue, Borough of 
'Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, \

ANTHONY A. AIELLO 
x Aiello’s Wine & Liquor

NOTICE is' hereby given that License No. 
L 1327 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail undei' Section 
107 of the Alkoholie Beverage Control Law 
at 6415 — 18th Ave-, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prerpises.

VALENTINO 'PROVATO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 23356 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcqhotiu Beverage Control Law at 
1647 East ‘96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NO'UICE is
RL 817 has . .. .... ________
• o sell beer, wine And liquor nt retail under 
Section 167 of. the Alcoholic Beverage Con
trol Ijav/ at 914 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ON the premises

MjVHIlAS LĄUKUS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 847 has. been Issued to the < undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law :|t '696 Broadway, Borough of 

, Brquklyn, County of Kings, to be consumed 
premises

rei-lapiuose paskelbimui savo 
kalavimų derybose su darbda
viais. O tie didlapiai kiek po- 
pieros ir juo.dylo išeikvoja ra
šymui apie Europos naujų de
mokratinių šalių “kurtiną.”

United Electrical Workers 
Union norėjo bosams atsakyti 
per apmokamą skelbimą. Cle
veland© didlapiai atsisakė 
UEWU skelbimus priimti.

Kompanijos pleškina po visą 
puslapį neteisingai dalyką per
statant prieš unijas, unija ne
gauna vietos atsakymui. Ir 
Taft-Hartley įstatymas čia pa
laiko kompanijas.

Ir kiek yra skaudai i j ama, 
kad Amerikos spauda yra “lais
va.” šmeižimui, unijų, Progre- 
syvės Partijos, Henry' A. Wal
lace ir Europos naujų demo
kratinių štilių, tai be ribų ir 
micros duodama vietos tuose 
didlapiuose. •

Štai, kodėl yra reikalinga pa-įsų politikai visaip raminę 
žangi spauda kovoje su mono- ■ ratuką” Mykoliuką. Tupinėję 
polistais, darbo žmonių išnau- Į apie jį, kad jis toks lipšnus ir 
dotojais, trečio ] 
riais ir unijų griovėjais.

Ir Dvasiškiai prieš Visuotiną 
Karini Apmokymą

šią savaitę išvyko į Wash- į 
ingtoną grupė dvasiškių maty
tis su armijos tarnybos parei
gūnais. Jie atgituose prieš vi
suotiną karinį apmokinimą. šio
ji grupė susideda iš šių dvasiš
kių ir nuo šių bažnyčių: Rev. 
Huiber F. Kleme nuo Evangeli-' 
kų„ Walter W. Van Kirk nuo 
federalės tarybos the Churches 
of Christ, Charles F. Boss nuo 
Methodist Commission on 
World Peace, ir Rev. Donald B. 
Cloward nuo Northern Baptist 
Qonvention. Suminėtos bažny
čios yra priešingos verstinam 
kareiviavimui ir visuotinam ka- s
riniam apmpkinimui. Jie visi 
nuvyko su, protestu ir įrodinės, 
kad tas neša šaliai blėdį.

Unija Apskundė Kompaniją 
Ant $500,000
& S. W. unija (CIO) 

į teismą Precision 
Co., . reikalaudama 

nuostolių atlyginiipo. 
įteiktas federaliam 

Precision 
yra kaltinama už

BAR & GRILL

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

r
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 2-8172

nei federa-
apie savo

sulaužymą kontrakto. Kitas 
įkaltinimas, kad kompanija ne
pranešė nei unijai, 
liams atstovams 
žingsnį.

Unija 
kad federalis 
bausmę kompanijai, taipgi su
laikytų Precision Casting Co. 
nuo tvėrimo kompaničnos uni
jos.

Unijos advokatas D’Arnold 
Davis sako, kad, čia bus pirmas 
išbandymas Taft-Hartley įsta
tymo. Unija neturi išpildžius 
lojalumo afidavitų.

Rumunijos “Karaliukas” 
Lankėsi

Rumunijos karoliukui lan
kantis jo priėmimui buvo gub. 
Herbert, miesto meras Burke 
ii’ visa eilė politikierių. Cere
monijos įvyko Carter viešbuty
je.

Vargšas Mykoliukas net ap
siverkęs dėl netekto sosto. Mū- 

ši-

karo agitato-; draugiškas “karaliukas.”
Visgi mūsų dideli vyrai nei 

i sarmatos * neturi tupčiodami 
i prieš atgyventus senų palaikų 
atstovus, kaip Mykoliukas.

Mykoliukas čia aplankė vi
sus- rumuniškus dvasiškius ir 
prašė jų, kad melstųsi prie 
aukščiausiojo Dievo, kad jis su
grąžintų jam seną sostą. Nesi
nori iflanyt, kad ir pats kara
liukas ir dvasiškiai tikėtų tam 
viskam. Bet viskas tas ’’buvo 
daroma klaidinimui tikinčiųjų 
ir parodymui kaip Amerika yra 
susiinteresavus “karališka de- 
■rfiokratija.”

Desėtkas ar" daugiau metų 
atgal, jei kas būtų sakęs, kad 
Amerikoj toki prajovai dėsis, 
tai vargiai kas būtų tikėjęs.

V. M. J).

Gary, Ind. — Henry Wal
lace smerke Trumaną už 
streikų laužymą indžionkši- 
nais.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
/ 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti,

ATEIKITE PASIMATYTI SU GUVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI '

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

S pus!.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirmai!., Bei. 12, 1948

Jack Šagalow ir Samuel Co
hen, buvę elektriškų gaminių 
subkontraktoriai karo laiku, 
kaltinami, kad jie iš darbinin
kų algų atrokavę taksais 
$19,072, o valdžiai atmokėję 
tiktai $4,617.41.

Sekmadienį

LIEPOS 4 JULY
KLAŠČIAUS

Clinton Park e
Betts & Maspeth • Avės.

Maspeth, L. L, N. Y.

|J. J. Kaškiaučius, M. D
T 580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 ‘

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Tel. EVergreen 8-9770

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698



■B a '‘Viskas Veteranams!'’ Iš Kliubiečių Susirinkimo v/

Bušų Streikas Bus 
Plečiamas; Žadėjo 
Panaujinti Derybas

Paskubinsią Nuomą 
Kėlimo Bylas

Namo Savininkę
Šaukia į Teismą

Miestavoji Rent Advisory 
Board ivesianti sistemą be 
atidėliojimo išspręsti reikala
vimus leisti pakelti nuomas 
taip vadinamose “hardship 
cases.”

Bylps eiga nustatyta maž
daug tokia: pasiunčiami in
spektoriai apžiūrėti butus, ku
riems nori nuomą kelti; pra
nešama 'apie bylą nuominin-

New Yorko CIO Transport 
Workers Uniją skelbs visų li
nijų streiką, jeigu nebus išpil
dytas unijos reikalavimas pa
kelti algas, linija jau seniai 
to reikalauja, bet iki šiol lini
jos to prašymo nepatenkino. 
Prašo 30 centų priedo valan
dai.

Unijistai dviejuose atskiruo- kams; jeigu randasi reikalau 
se masiniuose narių susirinki
muose, dieninių ir vakarinių, kalavimai 
nusitarė streikuoti, jeigu kitos 'savininko 
išeities nebus.

Ateinantį trečiadienį, 4 vai. 
po pietų, tuojau po darbo, 
Įvyks masinė transportininkų 
demonstracija prie City Hall, | dencijoje Severu, greta Cedar 
New Yorke. Miesto CIO pa- Creek 
žadėjo šią demonstraciją vi- 
sašališkai remti.

Demonstracijoje taipgi bus 
iškelti reikalavimai pakelti 
algas ir kitiems miesto darbi
ninkams.

Kompanijos Tarsis su 
Busmanais

Trijų kompanijų, šešių bu
sų .linijų viršininkai sutiko 
pradėti tartis su unijos atsto- 

ivyks ateinantį

jaučiu numušti nuomą, tie rei- 
svarstomi kartu su 
reikalavimu

nuoma.
kolti

Anglijos kunigaik š č i a i 
Windsorai apsigyvensią rezi-

Locust Valley

Unija Prašo Žiūrėti 
Kokią Perkame Mėsą

darbo (locked 
praė.jusj penk- 

25 auto mo- 
Jie važinėjo tomis
kuriomis kursuoda- 

vairuojami

vais. Posėdis 
antradienį.

Išmesti iš 
out) busmanai
tadienį susidarė 
torkadą. 
gatvėmis 
vo jų vairuojami autobusai. 
Supažindino publiką su savo 
padėtimi ir reikalavimais 
kompanijoms.

Nesusipratimas ir “lock- 
outas” iškilo pasekmėje fir
mos norėjimo sumažinti skai
čių busų ant kelio, išmesti iš 
darbo 16 darbininkų, užde
dant daugiau darbo ir nuka- 
pojimą algų likusiems.

CIO United Packinghouse 
Workers Unijos nariai strei- 
kieriai (dabar streike randasi 
apie 100 tūkstančių) sako, kad 
vartotojai padarytų gero sau 
ir jiems, jeigu apsižiūrėtų, ką 
perka. Mėsos paruošimo fir
mos, mat, ne visos yra užstrei- 
kuotos.- Tad iš vienų firmų 

regu-
darbininkų paruošta 
O iš kitų—skebinė.

Bing Crosby filmoje “Road to 
Rio,” New Yorko Paramount 

Teatre.

Today’s Pattern

su 25 centais,

9355
SIZES

34—52

ateina neužstreikuota, 
liarių 
mėsą.

Iš užstreikuotų firmų ateina
ir daugiau produktų, ne vien 
tik šviežia mėsa. Firmos ga
mina visokias kėnuotas mėsas 
ir kapotų-maltų mėsų tepalus 
(pastes), šunims maistą, mui
lus, trąšas. •

Visokie pakeliai turi firmos 
vardą. Ir net šviežią mėsą 
galima pažinti iš numerių, nes 
kiekvienos firmos mėsa yra 
sužymėta jos numeriais. Jei
gu šeimininkė nori žinoti, ką 
jinai perka, o nori pasirinkti 
firmą, ji gali reikalauti ir bu- 
čeris privalo parodyti inspek
cijos numerį. Tokia yra Įsta- 
tymįška taisyklė.

Pavyzdžiui: Morrell firmos 
mėsa bus sužymėta vienu iš 
keturių numerių — ‘17, 17D, 
1711,17 A. Wilson’o—11.20C, 
20A, 20Q, 20 N, 20Y. Ar
mour ir Swift turi labai daug 
numerių, tačiau unija ir var
totojų organizacijos susiedijo- 
se juos visus” žino, turi.

Keturios didžiosios firmos, 
sako unija, normališkose sąly
gose parduoda apie 75 nuo
šimčius .visoje šalyje suvartė- 
jamos mėsos. Laukiant strei
ko, k opi paniškos krautuvės tų 
firmų mėsos prisikrovė dide
les atsargas. Tą' mėsą unija 
skaito skebine. Taipgi streiko 
laiku pristatomos mėsos apie 
15 nuošimčių yra skebinė.

U. I.

NAUJOVIŠKOS KOPĖČIOS
Gaisragesių stotis 1’10, 264 

State St., Brooklyne, gavo' 
naują sunkvežimį, su metali
nėmis kopėčiomis. Jos susi
deda iš trijų dalių, viso 85 pė
dų aukščio. Jų pakopos ap
vilktos guma. Sveria apie 1,- 
800 svarų, bet vartojant me
chanišką priemonę, kopėčios 
iškeliamos bėgiu 38 sekundų 
—greičiau, negu galėdavo iš
kelti rankomis ’ operuojamas 
medines.

Naujasis sunkvežimis 
nuoja miestui $22,500,

kai-

Michael Pillips, philadel- 
phietis, New Yorke nuteistas 
du ir pusę metų kalėti ir pa- 
simokėti $250 už šmugelį nar
kotikais. J j pagavę iš Turki
jos parvežant, heroino.

Užsakymą 
siųskite: Amelia Burba, 427
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

, Williamsburgietis Marion 
V. Daczinsky, detektyvas, su
sižeidė jo paties 
nukritus ant 
vus 3 kartus, 
į abi kojas.

revolveriui 
grindų ir iššo- 
šūviai pataikė

b

Mrs Lillian Kahn, 1225— 
50th St., Brooklyne, tapo pa
šaukta į teismą dėl užrakini
mo gyventojams buto. Gre
ta to, ją kaltina be atitinka
mų įstaigų leidimo perdirbus 
šešių kambariui apartmentą j 
šešis apartmentus, talpinan
čius 13 asmenų.

Viename iš tokių “apart- 
mentų’ apsigyvenęs James 
Capetelli su žmona ir dviem 
vaikais apsiskundė, kad už 
apie pusės didoko kambario 
“apartmentą” SI2 nuomos sa
vaitei yra perdaug. Valdinė 
įstaiga patarė • atidėti mokėji
mą nuomos iki pereis inspek
cija ir nustatys nuomą. Tai 
sužinojusi, savininkė perkeitė 
užraktą Capetelli šeimai ne
sant namie ir nebeleido į butą.

Išleidom Krūvą Pinigą 
Partiją Nominacijoms

Raudonasis Kryžius
Pradės Savanorią
Kraujo Kampaniją

Balandžio 15-tą Raudonasis 
•Kryžius, New Yorko skyrius, 
pradės iš savanorių ėmimą ir 
davimą kraujo ligoninėms, o „

Planas veiks panašiai tokia 
sistema, kaip pašalpinės drau
gijos— visi moka duoklę, o 
pašai pa gauna tas, kuriam 
reikia. O kadangi susidaro 
“kapitalo,” iš jo galės duoti 
kraujo ir tiems, kurie dėl per 
.jauno amžiaus ar kitų 
čių kraujo nedavė.

R a u d o n as i s K r y ž i u s 
pradžiai sumobilizuoti

kliū-

Šiomis dienomis valdinė 
valstijos prokuratūra patrau
kė j teismą du namų statybos 
kompanus ir buvusi Mineola, 
L. L, bildingų inspektorių. 
Juos kaltina, kad jie statę ir 
pardavę veteranams pigiau
sios rūšies ir nesaugius namu
kus už aukšta kaina.

Kaltinamais yra to mieste
lio gyventojai John J. Roreck 
ir David 
Louis P. 
rius.

Gerai,

K. Schwartz, taipgi 
Ramagli, i n spėk to-

* Balandžio 2-rą Įvyko Brook- aplankyti ir apie ligonio padė- 
lyno Lietuvių Amerikos Pilie- tį pranešti susirinkimu. Reikia 
čių Kliubo susirinkimas. Ji Įspėti, kad turėsime su nelan- 
ątidaręs, pirm. Kreivėnas pa- kančiais lankytojais pasielgti 
kvietė užrašų sekretorių, jau-.sul.vg konstitucijos nuostatu, 
liąjį Linkų, perskaityti perei-| 
to 
si

New Yorko miestui kainavo i 
apie 400 tūkstančių pirminiai 
balsavimai (primaries), Įvykę 
balandžio 6-tą. Išleidome aiš
kiai partiniams dviejų senųjų 
partijų reikalams. šiuose 
balsavimuose ne tiktai nerink
ti, bet nei nenominuoti kan
didatai i prezidentą. Rinkti 
tik- delegatai Į tų partijų kon
vencijas. O konvencijose, pa
prastai, partijos viršenybė nu
sveria išdavą.

Partijų konvencijoms kon
troliuoti yra visokių, taisyklių- 
taisyklėlių. Partijos viršenybė
pasirenka tokias, kokios ge- j 
riau patarnautų ‘viršenybės! 
pageidaujamus kandidatus iŠ- I 
statyti. Taipgi deda didžiau-į 
sias pastangas paveikti lydė- j 
rius atskirų delegacijų. Tuos j 
užsukus, mažiukams nebelie
ka progos.

Tūlos valstijos, pavyzdžiui, 
turi išsidirbusios taisykle, kad 
jos atskiri delegatai visai ne
turi balso. Jeigu didžiuma 
užgiria kokį kandidatą, visos 
delegacijos balsai, įskaitant ir 
tuos priešingus, priskaitomi 
didžiumos pageida u j a m a m 
kandidatui. O tą didžiumą 
viršenybe iš anksto sau užsi
tikrina pažadais darbelių ly
deriams, pažadais paremti jų 
kandidatūras į vietines vald- 
vietes ir kitomis 
mis.

Taigi, kas liečia 
tį, tie pinigėliai, 
išmesti.

privilegi jo-

kaip buvę.
Raudonasis

tikisi 
bent 

250,(100 savanorių kraujo da
vėjų nemokamai. Ir ligoniams 
ir sužeistiems kraujas bus per
leidžiamas nemokamai, tiktai 
parokuos už ' patarnavimo lė
šas. Gi davėjai kraujo už jį 
gaus atitinkamus kreditus. 
Prireikus jam, jo šeimai ar bi
le kam jo nurodytam kraujo, 
ligoninės teiks nemokamai.

Ligoninių turimieji kraujo 
bangai pasiliks, 
Juos rėmusius
Kryžius prašo teberemti ir to
liau. R. K. kraujo fondas bus 
tik priedas prie anų, kadangi 
anų neužtenka, daugelis ligo
nių ir sužeistų turi mirti dėl 
kraujo n ed ate k liaus.

Pirmutinė gauti kraujo bus 
Kings County ligoninė, Brook
lyne,.. kadangi ši ligoninė su
vartojanti kraujo daugiausia. 
Joje randasi 2,600 lovų. Jos 
ligonių didį skaičių sudaro 

Į gimdyvės ir sužeisti, kurių 
abiejų gyvybės 
dažnai remiasi ant gavimo 
kankamai kraujo.

eilinį pilie- 
kaip baton 

Jais nieko nenomma- 
vome, nieko neišrinkome.

' ' T—as.

Dar Gavome Ledo
Balandžio 9-ta buvo šalta ir 

vėjuota, temperatūra nupuolė 
iki 37 laipsnių, 'šeštadienio 
rytą buvo dar šalčiau, prie
miesčiuose ant balukių radosi 
ir ledo.

Peter Alnor, 73 m., newyor- 
kietis, užsimušė nukritęs ar 
nušokęs nuo stogo 6 aukštų 
namo.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vienam vyrui. Dėl daugiau in
formacijų, kreipkitės bile laiką pas 
Pauliną Sabalius, 101-56 — 115th 
St., Richmond Hill, N. Y., Važiuoki
te Lefferts linija iki paskutinės sto
ties. (85-86)

REIKALAVIMAI
Reikalinga Mergina Raštines 

Darbui
Reikalinga mergina dirbti 

LDS Centro raštinėj. Pagei
daujama, kad būtų šiek tiek 
susipažinus su raštinės darbu. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku šiuo adresu : Lietuvių 
D a r b i n inkų Susivienijimas, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N.

(75—86)

skaičių
sužeisti,

išsaugojimas
pa- į Darbininku

A. J. Smitas Rašo 
Iš Clevelando

A.
iš

P h i 1 a d e 1 p h i e tis v e i k ė j as 
J.‘Smitas rašo R. M i žarai 
Clevelando:
. “Esu Clevelando. Mane čion 
pašaukė telefonu, kad mano j 
sesuo pavojingai serga...”

Smitas ten pabuvos tūlą lai
ką.

Nuoširdžiai linkime, kad 
draugo Smito sesuo pasek
mingai išsveiktų.

kad nors vienas bur
bulas subliūško. Tik Įdomu, 
dėl ko reikėjo eiti Į kaimą, 
kuomet didmiestis tokių pil
nas.

“Raudonieji Ramybės 
Ardytojai”

Kas neatsimenme to šūkavi
mo — viskas veteranams! Pa
nagrinėjus, veik visuomet pa
sirodydavo, kad tos “meilės” 
pamate buvo .doleris, tikėtasi 
iš veteranų geriau pelnytis.! 
Radosi išnuomuojančių butai 
tik veteranams — už pakeltą ' 
nuomą ar bonus. Atsirado na-i 
mukų statytojai, kurie skelbė- į 
si parduosią tik veteranams' 
arba duosią jiems pirmenybę. į

Ir davė... Vieni iš nepaty-į 
rimo, kiti iš desperacijos, tu
rėdami rasti nors kokią pa
stogę, veteranai stvėrė tuos 
namukus. Bet kada pagyve
no. pamatė, kad jie vėjo nu
pilei am i, žiurkių užkariauja
mi. .Pradėjo protestuoti. Kas 
iš to išėjo?

Atsimename, kuomet 
Queens veteranai išėjo pikie- 
tuoti prieš pardavimą tokių 
namukų, jiems uždraudė. Jie 
tuomet uždėjo ant savo na-, 
mukų iškabas, pasakančias, 
kokie tie namukai yra. Ir už 
tai juos persekiojo, bandė 
jiems tai uždrausti. Juos už 
tai apšąukinejo raudonais.

laikraštis Daily 
Worker, kuris tai aprašinėjo, 
buvo smerkiamas, kaipo ken
kiąs mūsų “privatiškam enter
prise.” Tie aprašymai buvo 
vadinami raudona propagan
da.

Visą tai žinojus, nebe nau
jiena, kad veteranai skriau
džiami. Naujiena tame, kad 
nors kartą Įtarti skriaudime 
šaukiami Į teismą. O gal “iš 
tų šiaudų nebus grūdų,” gal 
tik pažaisime pirm rinkimų ? 
įdomu! T—as.

susirinkimo užrašus. Liko-' 
vienbalsiai priimti.
Sekė pranešimas apie ligo-, 

nius. Iš sekretoriaus prane
šimo pasirodė, kad ligonių 
randasi visai mažai ir jų pa
dėtis nėra labai kritiška. Pa
kaukus ligonių lankytojus, nei 
vieno 
nebuvo kas 
ligonių padėtį, 
j am a.

Pagal mūs pašalpinio sky
riaus konstituciją, pasiųstas 
ligonį atlankyti narys turi at
lankyti ir pirmiausiame susi
rinkime pranešti, kokioje pa
dėtyje rado ligoni. Neprižiū- 
rejimas pakenkia ligoniui 
gauti pašalpą, o negavimas 

; ligoniui priklausančios pašal- 
1 pos — smūgis mūs organiza- 
! cijai, jeigu su vienu ar kitu 
ligoniu įvyksta nesusipratimų 

i pašalpos gavime.
Kliubie'čiai privalome šį da

lyką gerai pagalvoti ir alei- 
' nančiame susirinkime Įsakyti, 
kad mūsų sekretoriaus paskir
ti lankytojai turi savo ligoni

Mi's. Catherine Piertzak, 
jamaikie.tė, tapo užmušta au- 
wmobiliaus.

Saugokite jas gerai

jūsų AKYS
yra

jūsų BUITIS

AKIS IR 
AKIS”

B. S. A. O.

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO

Jerome Hurwitz
‘ OPTOMETRISTAS

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

EV. 8-2123
f

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

BAR & GRILL

TeL EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

*—

nesirado susirinkime, 
raportuotų tikrą 

Tai netoleruo-

Mūs kliubas turėjo sumany
mą ir šį sezoną turėti savo iš
važiavimą busais. Bet buvo 
biski pavėluota tam pasiruoš
ti ir gauti parką, o dabar jau 
neįmanoma gauti vietą. Pa
tartina ’mūsų kliubo pirmū- 

1 nams nesuvėluoti teirautis vie- I
* tos išvažiavimui ateinančiais 
j metais,.

J. Stakvilevičius.

Valstijos Taksams 
Rubežius

Ateinanti ketvirtadieni, ba
landžio 15-tą, užsibaigia lai
kotarpis mokėjimo New Yor
ko valstijai taksų nuo praė
jusių metų uždarbio. Dėl to 
taksų priėmimo raštinių va
landos pratęsiamos vakarais- 
iki 9 ir paskutinę dieną iki K) 
valandos.

SHUN

; BROOKLYN

1 LABOR LYCEUM
J DARBININKŲ ĮSTAIGA
! Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-r 
■ kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 1 
į Puikus steičius su naujausiais Į 
| įtaisymais. |
į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS ’ 
į Kainos Prieinamos. J
I 949-959 Willoughby Ave. J 
? Tel STagg 2-8842 ?

«

■4.

į Egzaminuoįam Akis 
i Rašome Receptus 
ĮDarome ir Pritaikome Akinius ■

*

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Valandos:

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 atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall,. Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8988.

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai*
221 South 4th Street j 

BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-G868
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta. E ,

Valandos:

••*1 '■luniiniiiiitiiiiiiiiuiiDiiuHuiuiiiiuiHiiiiiiiiuiniiiiuuiiuuuiHUiUHiiiiiiiuiiuiiiininiiiiimiiUF.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street ?
( BROOKLYN, N. Y. |

1—2 dienom į
6—8 vakarais s

I
lr Pagal Pasitarimais. J
Telefonas EVergreen 4-0203 į

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI
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Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always acct:rate and depend- 
abk. SSŽ.M

Lady’a BULOVĄ . . . modem

»

Įvairybe kostu- 
džiulerlų. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

Graži 
miškų 
nelėrn 
American
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Bearus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Dalmbntinial 
žiedai.

933.7S

BUw M the time to choose the perfect gift 
. .a Parker “51** pen and matchingpcnciL 

The demand will be/great ... so avoid di»> 
appointment . . . choose tomorrow!

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn
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6 pual.—Laisve (Liberty, Lith. Paily)— PirmacL, Bal. 12, 1948

ROBERT LIPTON
Jeweler




