
v 
it

“Baisusis 80-tasis.”
“Svetima Duona Daug
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CIO leidžiamas buletinas 
“Union News Service” sakosi 
šiek tiek pakeitęs savo nuomo
nę linkui mūsų 80-to Kongre- 

< so. Girdi, kai pasibaigė regu- 
liariško.ji sesija, mes pasakė- 

kme: “Baisusis Aštuoniasde- 
šimtas’s Kongresas.” Dabar 
gi, po speciališkosios sesijos, 
jau mes šaukiame: “Baisusis, 
Baisusis Aštuoniasdešimtasis 
Kongresas.“

★ ★ ★
Sovietinė pilietė Kosenkina 

ketvirtadienį iškrito ar iššoko 
per langą iš Sovietų konsula
to būstinės New Yorke ir, 
suprantama, sunkiai susižeidė. 
Dabar komercinė spauda už
pildyta to incidento aprašy
mais. Radijas irgi neatsilieka. 
Kosenkina pasidarė svarbiau
siu sutvėrimu visam pasauly
je ! 

★ ★ ★
Kosenkinai nepatinkąs socia- 

4 lizmas. Ji esanti susižavėjusi 
Amerikos kapitalizmu. Ji ne
benorinti grįžti Tarybų Sąjun
gom Todėl ir bandžiusi nusi
žudyti.

Iš kelių šimtų sovietinių am
basadoje ir konsulatuose tar
nautojų pasitaiko tokių, ku
rie pasiduoda papirkimui, su- 

' sižavi viliojimais ir doleriais.
Kas čia tokio baisaus? Bū
tų stebuklai, jeigu tokių daly
kų nepasitaikytų.

★ * ★
Bet štai kitas panašus, dar 

svarbesnis įvykis. Amerikos 
žymus diplomatas, Jungtinių 
Valstijų konsulis Belgijoje, 
'^arry Markey Donaldson, lai
vui plaukiant upe Maas, iššo
ko ir prisigirdė. Tai irgi at
sitiko šiomis dienomis.

Ar daug kas girdėjote apie > 
tai?

New Yorko komercinė 
spauda tik keliomis eilutėmis 
pranešė, kad Donaldson “nu
krito nuo laivo” ir prigėrė. 
Dar, vadinasi, pamelavo. Kaip 
jis galėjo nukristi nuo laivo? 
O‘jeigu nukrito, tai juk upėje, 
o ne jūroje, galėjo lengvai iš- j 
sigelbėti. žmogus, matyt, nu
sižudė.
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Apie Kosenkiną špaltų špal- 
tos; apie Donaldsoną, diplo
matą, amerikietį, beveik nie
ko !

Mūsų komercinės spaudos 
redaktoriams “svetima duona 
daug skanesnė.” Dalykas gi 
tame, kad incidentą su Kosen
kina galima išnaudoti skanda
lui, pakurstymui prieš socia
lizmo šalį, propagandai, biz
niui. O kokia nauda iš Ame
rikos diplomato “nukritimo 
nuo laivo”? Biznio jokio nė
ra. Todėl niekas jo nepaiso.

Sirgo jis ilgai ir 
Vėžys pakirto jo gy-

gaila gero, veiklaus 
Mūsų darbininkiškos

Rugpjūčio 10 dieną Detroi
te mirė senas ir žymus pažan
giųjų lietuvių veikėjas Pijus 
Krakaitis. 
sunkiai, 
vybe.

Labai 
draugo, 
eilės praretėjo dar vienu ko
votoju. Pasidarė dar viena 
spraga.

Draugei Onai Krakaitienei 
ir jų dukrelei Florence! reiš
kiu giliausią užuojautą šioje 
didžio liūdesio valandoje.

Amerikos įstatymai ir tradi
cija sako, kad žmogus yra ne
kaltas. kol jo prasikaltimas 
nėra įrodytas. Bet ar mūsų 
teisėjai skaitosi su tokiais 
įstatymais? Daugelis jų ne
siskaito. Tokiu yra teisėjas 
Kaufman.

Kaufmanas patvarkė, kad 
komunistas Gus Hali neturi 
teisės niekur išvažiuoti iš O-

(Tąsa 5-mo pusi.)

3 TALKININKAI DAR 
KETINA TARTIS
SU SOVIETAIS
Sakoma, kad Dalykai 
Einą Gerojon Pusėn

London. — Praneš'ama, 
jog paskutiniame Anglijos, 
Amerikos ir Francijos ats
tovų pasitarime su Molo
tovu, užsieniniu Sovietų Mi
nistru, dalykai pakrypę ge
rojon pusėn. Pamatinis gin
čas buvęs dėl važiuotos ati
darymo vakariniams talki
ninkams į Berlyną ir dėl so
vietiniu bei amerikiniai-an- 
gliškų markių tam miestui.

Teigiama, kad trys vaka
riniai talkininkai nori tęsti 
derybas, bet lauksią pakvie
timo iš Molotovo pusės.

Bucharest. — Daugumas 
Rumunijos bankų jau su
valstybinta.

Grįžtąs Barodos Valdovas, 
Pralatravęs $10,000,000 
Indusų Visuomenės Pinigu

Paryžius. — Išlėkė namo 
Indijos Barodos provincijos 
kunigaikštis Gaekwar. Ba
rodos seimas pasmerkė ku
nigaikštį už 10 milionų do
lerių valdžios pinigų paėmi
mą ir prašvilpimą.

Tuos milionus jis pralat- 
ravo per 6 savaites, mainy
damas pačias, visaip “ūžda
mas su didžiaisiais Anglijos 
ponais ir šimtus tūkstančių 
dolerių dėdamas lažyboms 
(betams) ant arklių lenk
tynių. Barodos provincijos 
seimas reikalauja, kad pa
dauža kunigaikštis sugrą
žintų pralatrautus pinigus 
ir pasitrauktų iš vietos; nu
rodo, jog tūkstančiai Baro
dos žmonių badauja.

TABOKOS KOMPANIJOS 
PELNAS

New York. — American 
Tobacco kompanija rapor
tavo, jog per paskutinius 
6 mėnesius gavo “tiktai” 
$15,305,000 gryno pelno.

Progresyvių Partija 
Išstatys Kandidatus 
46-se Valstijose

Denver, Colorado.—Prog
resyvių Partija bus įregis
truota su savo kandidatais 
prezidentiniams - kongresi
niams rinkimams 46-se val
stijose, kaip lėmė tos par
tijos sekretorius ir rinki
minio vajaus vadas C. B. 
Baldwin.

Jisai sakė: — Tiktai Flo
ridoj ir Oklahomoj užkirs
tas kelias mūsų partijai su 
jos kandidatais 4- Henriu 
Wallace’u į prezidentusl ir 
senatorium Glenu \Tayloriu 
į viceprezidentus.

Baldwin kalbėjo sritinia
me Progresyvių Partijos at
stovų suvažiavime iš Colo
rado, Wyomingo,. New Me
xico, Utah, South Dakotos 
ir Idaho valstijų.
ORAS.—Giedra, nekaršta.

Policija svaido ašarines bombas j streikierius prie Univis fabriko Daytone. Streikie- 
riai priklauso prie Mašinų ir Elektros Darbininkų Unijos (UE-CIO).

AMERIKOS AGENTAI 
TĖMIJA PASAULINĘ 
JAUNIMO SUEIGA

Praga, Čechoslovakija. — 
Čionaitinis cechų jaunuolių 
laikraštis Mlada Frontą 
(Jaunasis Frontas) rašo:

— Ilgieji pirštai Ameri
kos valstybės slaptosios po
licijos siekė Jungtinių Vals
tijų jaunuolių delegatus, 
dalyvaujančius Pasaulinėje 
Jaunimo konferencijoj Var
šuvoj.

Nors Amerikos valstybės 
departmentas nedavė leidi
mų, vis tiek tam tikras 
skaičius amerikonų jaunimo 
atstovų atvyko įvairiais ke
liais ir dalyvauja šioje 
tarptautinėje konferencijo
je.

Lenkijos Kardinolo 
Redaktorius Suimtas

Varšava. — Saugumo po
licija areštavo Pawela Ja- 
szenicką, redaktorių kardi
nolo Sapiehos laikraščio 
Tygodnik Powszechny. A- 
reštantas kaltinamas, kaip 
nacių bendradarbis karo 
metu; bus teisiamas kaip 
karinis piktadaris.

IZRAELIS PANAUJINO 
KOVA, KUOMET ARABAI 
LAUŽE PALIAUBAS

Jeruzalė. — Jungtinių 
Tautų tarpiųinkas grafas 
Bernadotte šaukė žydus ir 
arabus sustabdyt mūšius 
Jeruzalėje ir apylinkėje. Iz
raelio kariuomenės vadai 
pareiškė, jog arabai laužė 
ir laužo paliaubas; todėl Iz
raelis negali sulaikyti kovos 
iš savo pusės.

Arabai susprogdino van
dens pumpavimo stoti Lat- 
rune, kad troškintų žydiš
kas Jeruzalės dalis. Arabų 
Legionas patrankų šovi
niais bombardavo Izraelio 
pozicijas Jeruzalėje, kai 
Bernadotte ragino sustab
dyti mūšius.

Managua, Nikaragua. — 
Prezidentas Reyes pasirašė 
kongres. nutarimą, užtikrin
antį žodžio ir spaudos lais
vę.

New York. — Wall Stryto 
Šerai vis smuko žemyn.

Liūtys Sunaikino 
Daug Anglu Derliaus

London.— Tvaniškos liū
tys priplakė javus prie že
mės tūkstančiuose akru An
glijoje ir Škotijoje. Potvy
niai nunešė jūron dau^ ark
lių, karvių, avių ir kitų na
minių gyvulių. Nepapras
tai smarkus, ilgas lietus iš
rausė geležinkelius; pakilę 
vandenys sugriovė bent 
pustuzinį gelžkelinių tiltų, 
suardė elektros laidus ir pa
darė eibę kitų nuostolių. 
Atrodo, jog dėl tų liūčių la
biau pritrūks Anglijai duo
nos, negu pernai metais.

Kongresm. Komitetas 
Šaukia Kosenkina •4-

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veik
los Komitetas davė privalo
mą pašaukimą (subpoeną) 

‘rusei mokytojai Kosenki
nai atvykti į Washingtoną 
ir liudyti. Komitetas tikisi 
lįudijimo prieš Sovietus. 
Kosenkina tebeguli ligoni
nėje New Yorke. Ji susižei
dė, iššokdama pro langą iš 
Sovietų konsulato.

Neamerikinio Komiteto 
advokatas sakė, jog privalo
mas Kosenkinos pašauki
mas į Washingtoną reiškia, 
kad Amerika ima ją savo 
globon.

Bilionas Dol. Marshallo 
Pašalpų Trims Šalims

Washington. — Anglija, 
Franci j a ir Italija jau gavo 
bilioną dolerių pašalpos iš 
Marshallo plano fondo. 
Daugiausiai teko Anglijai.

REIKMENYS PABRAN
GO 150 NUOŠIMČIŲ

Jersey City.— Nuo kai
nų kontrolės panaikinimo 
maistas ir kiti reikmenys 
pabrango bent 150 nuošim
čių, kaip buvo raportuota 11 
miestų majorų konferenci
jai. Majorai pašiepė repub- 
likono senatoriaus Tafto 
šneką, būk kainos einančios 
žemyn ir, girdi, “išsily
gins.” ’

Chicago. — Mirė garsus 
ausų ir gerklės ligų' specia
listas dr. John G. Wilson, 
81 metų.

STATYS DIDŽIAUSIĄ 
“KELEIVINĮ” LAIVĄ 
ARMIJAI GABENTI

Washington. — Planuo
jama ‘Statyt milžiniškas 
“keleivinis” laivas, kuris 
tiktų kareiviams gabenti. 
Tas laivas lėšuos 65 milio
nus dolerių, bet valdžia duos 
25 milionus dol. statysian
čiai jį kompanijai.

Nors laivas vadinamas 
keleiviniu, bet jis bus tin
kamai apginkluotas. Jis bus 
48,000 tonų; galės gabenti 
2,000 civilių keleivių arba 
12,000 kareivių. Laivas 
plauks iki 30 mylių per va
landą ir atliks 10,000 mylių 
kelionę, niekur nesustoda
mas.

Bombonešio Nelaimėj 
Žuvo 13 Žmonių

Roswell, N. M. — Bekil
damas nuo karinės Walker 
aikštės, nukrito ir sudegė 
“lekiančioj! tvirtovė,” bom- 
banešis B-2i9. Užsimušė bei 
sudegė 13 žmonių, dau
giausia kariniai lakūnai ir 
oficieriai. Keli kiti sužeis
ti. :

GRAIKU FAŠISTAI SAKOSI 
LAIMI, BET PARTIZANAI 
JUOS KONTR ATAKUOJA

Athenai, Graikija.—Grai
kijos monarcho-fašistų ko
manda skelbia, kad jie už- 
kirtę partizanams vieną ke
lią iš Grammos kalnyno į 
Albaniją ir artėją prie svar
biojo Slimnitsos vieškelio, 
einančio į Albaniją. Mo- 
narchistai taipgi atkariavę 
nuo partizanų Jannohori 
kaimą.

Partizanai kontr-atakavo 
monarchistus pranašo Elijo 
kalne, smarkiai puolė juos 
Spartoj, pietinėje Graikijo
je. Monarchistai pasakoja, 
kad tūli partizanų daliniai 
perbėgę Albanijon. ♦.

Hof, Vokietija. — Iš Če- 
choslovakijos perbėgo čion 
Vlad. Brdlik, buvęs jos žem
dirbystės ministras, ūkinin
kų partijos vadas.

Franci j a užgniaužė tyri
nėjimą karinio Farben fab
riko sprogimo.

BUVUSIEJI VALDININKAI
UŽGINČIJA ŠNIPĖS
LIZES PASAKAS
Kongresmanų Komitetas Nedavė Balso Kaltinamiem, Kurie 
Norėjo, iš Savo Pusės, Statyt Klausimus Skundikei

Washington. — Kongres
manų Neamerikinės Veik. 
Komitetas kvotė kelis buvu
sius prez. Roosevelto valdi
ninkus, tarnavusius karo 
metu. Slaptosios I^BI polici
jos šnipukė Elizabeth Bent
ley pasakojo, būk jie perda- 
vinėję Sovietų ' agentams 
slaptas Washingtono val
džios žinias. Jinai taip pat 
sakė, jog tūli jų buvę ko
munistai.

Visi įtartieji griežtai už
ginčijo Lizes šnekas, kaip 
šmeižtingus išmislus. Jie 
prašė balso, kad galėtų pa
statyt šnipei klausimus iš 
savo puses ir parodyt, kaip 
ji meluoja.

Anglijos Generolas Šaukia 
Atkurt Galingą Vokiečių 
Armiją ir Teikt Franko

London. — Anglų genero
las John Fr. C. Fuller, atga- 
leivių politikas, įspėja, kad 
amerikinis Marshallo pla
nas su savo paskolomis-ky- 
šiais vakariniams Europos 
kraštams, girdi, “neapsau
gos jų nuo sovietinio pavo
jaus.”

Gen. Fuller, žymus kari
nis anglų rašytojas, skaito
mas dideliu karo žinovu, 
rašo žurnale New English 
Review:

— Būtinai reikia atsteigt 
galingą Vokietijos armiją. 
O jeigu ne, tai Sovietai ga
lės užimti visą Europą. 
Taipgi turime padaryt ka
rinę santarvę su Franko Is
paniją, kad bent ten Ame
rika galėtų iškelti savo ar
miją.

Dover, N. J. — Parako 
sprogimas Picatinny arse
nale užmušė darbininką J. 
P. B ar bato.

Generolai Reikalauja 
Draftuoti Gydytojus, 
Dentistus, Veterinarus

' Washington. — Armijos 
vadai reikalauja pataisyti 
verstino rekrutavimo įsta
tymą, kad galima būtų 
draftuot ir medicinos dak
tarus, dentistus ir veterina
rus (gyvul. gydytojus). Sa
ko, pėr mažai jų savanoriai 
stoja į armijos tarnybą. To
dėl reikėsią verstinai paim
ti tarnybon 3,900 daktarų, 
2,000 dentistų ir 450 vete
rinarų. . — Svarbiausia ve
terinarų pareiga — yra pri
žiūrėti kariuomenės mais
tą...

Tuo tarpu karo depart
mentas šaukia tuos profe
sionalus savanoriai eiti ar- 
mijon ir nurodo, kad jiems 
tuoj bus suteiktas pirmojo 
leitenanto laipsnis ir moka
ma po $380 algos per mėne
sį. ? ji*

Veikiantysis Neameriki
nio Komiteto pirmininkas, 
republikonas kongresmanas 
Kari E. Mundt užčiaupė 
jiem burnas; sako: — Čia 
nėra paprastas teismas, kad 
leistų jums perklausinėti 
liudytojus.

Penktadienį buvo kvočia
mi sekamieji, Ližės įtartieji 
žmonės, buvusieji Roosevel
to valdžios pareigūnai:

Harry Dexter White, bu
vęs Jungt. Valstijų iždo sek-’ 
retoriaus padėjėjas; Lauch- 
lin Currie, prezidentinis 
Roosevelto padėj ėjas; 
Frank Coe, pirmiau tarna
vęs įvairiuose valdžios sky
riuose, o dabar sekretorius 
Tarptautinio Finansų Fon
do (Pasaulinio Banko); Do
nald Hiss, buv. valdžios ad
vokatas, brolis Algerio His- 
s’o, buvusio valstybės de- 
partmento valdininko; dak
taro Belos Goldo žmona So
nia, buvusi šalies iždo pa-* 
reigūnė, ir jos vyras, buvęs 
valdžios tarnautojas.

Atmesdami šnipės įtari
mus, visi jie taipgi užreiš- 
kė, kad niekuomet nebuvo 
ne tik komunistai, bet ne
priklausė jokiai “raudonojo 
fronto” organizacijai.

(Pirmiau Neamerikinis 
Komitetas slaptai klausinė
jo rusą mokytoją Samariną, 
bandydamas sužinoti, gir
di, “šnipišką” Sovietų veik
lą. Paskui pats komitetas 
viešai paskelbė, kad negavo 
“jokių svarbių žinių” iš Sa
mar ino.)

Kongresmanas Mundtas, 
neduodamas kaltinamiem 
balso atsakyti šnipei, pa
reiškė :

— Tegul jus teisia visuo
menės nuomonė.

— Tai prastas teismas, 
kad neleidžia kaltinamiems 
gintis, — atsiliepė Curie.

Mundtas pašaukė policiją, 
kad išmestų vieną svečią, 
kuris pastebėjo: — Argi tai 
ne vienpusiška byla?

Nekoks Derlius Būsiąs 
Rytinėje Vokietijoje

Berlin. — Pranešama, 
kad rytinėje Vokietijoje
šiemet bus prastesnis der-' 
liūs, negu buvo tikėtasi. 
Derliui pakenkė netikęs O’
ras.

$100.000 ATRASTA 
ŠLAMŠTUOSE

Minneapolis, Minn. —. 
Mirus Henrietta! Moreau, 
62 metų, atrasta tarp viso
kių šlamštų jos namuose 
$100,000 vertės pinigais, 
bankų knygutėmis, įvairiais 
nuosavybės dokumentais, 
deimantais ir kitais vertin
gais daiktais.

Newport, R. I. — žiurkės 
pradėjo čia kandžioti milio- 
nierių kūdikius.
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Nelemtas Kosenkinos Dalykas
Prieš tūlą laiką klika rusų baltagvardiečių, veikian

čių išvien su amerikiniais reakcininkais, New Yorke pa
grobė du sovietinius mokytojus: Oksaną Stepanovna Ko- 
senkiną ir Michailą Ivanovičių Samariną su žmona ir 
dviem vaikais.

Jie buvo pagrobti tuo tikslu, kad sukliudžius taikos 
reikalą tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos, kad 
sukėlus skandalą, kad įliejus daugiau karosino į tarp 
šių dviejų kraštų santykių blogėjimo ugnį.

Samarinas, kaip skelbia komercinė spauda, tapo balta
gvardiečių ir visokių anti-sovietinių gaivalų “perdirb
tas”. Jis jau “nustatytas” prieš T. Sąjungą ir, po tos 
visos šerengos, per kurią jis perėjo, viešai pareiškė, jog 
negrįšiąs į T. Sąjungą. Girdi, jei jis sugrįžtų, tai būtų 
“sušaudytas arba į Sibirą išgabentas.”

Ką jis yra tokio baisaus anti-tarybinio atlikęs, jeigu 
jis tikisi sušaudymo (Beje, T. Sąjungoje mirties bausmė 
yra panaikinta ir jo plepalai apie šaudymą neturi ma
žiausio pagrindo),'mes nežinom. Bet maty t ^am^rinas y- 
ra nusikaltęs, veikęs ką nors šelmiško, veikęs pr)eš savo 
gimtąją šalį, dėl to dabar grįžti jis jau nebenoriTSIr jis, 
žinoma, negrįš, — nieko tokio. Galimas dalykas, \kad 
rytoj ar už poryt Samarinas jau bus “rašytojas” ir “iš 
po jo plunksnos” išeis keletas knygų, smerkiančių socia
listinę santvarką. Visa tai galima, visa tai lauktina. Vi
sokį plunksnabraižos “specialistai” tik laukia tokių “ra
šytojų.”

Kad iš tūkstančių sovietinių piliečių, musų kraštan at
vykstančių ir išvykstančių, atsiranda vienas kitas Krav- 
čenko ar'Samarinas — paprastas reiškinys, nėra stebėti
na. ' .

Iki šiol Amerikos visuomenei nežinomas, už keleto sa
vaičių ar mėnesių Samarinas gali būti “garsiausias žmo
gus”, — mokytas, padorus, gabus, baisus demokratas! 
Prasiradusi komercinė monopolijos spauda viską čia ga
li padaryti.   

Kitaip buvo ir yra su Kosenkina. Pastaroji taipgi buvo 
baltagvardiečių pagrobta. Ji, matyt, sušlubavo ir pažadė
jo eiti išvien su jais — su anti-sovietiniais “demokra
tais.”

Tačiau, paimta į kažin kokią “Tolstojytės farmą”, už
daryta ten, Kosenkina pradėjo galvoti ir rūpintis: “Ar 
teisingai aš darau, pasiduodama didžiausiems mano tė
vynės priešams?” galvojo mokytoja.

Ir Kosenkina priėjo išvados, jog neteisingai daro. Ji 
nusitarė išsilaisvinimui prašytis pagalbos. Bet pas ką? 
Ji parašė generaliniam T. Sąjungos konsului Lomakinui* 
raščiuką ir jį, pirmai progai pasitaikius, įteikė tūlam 
žmogui, kad jis tą raščiuką įteiktų ten, kur reikia. Raš- 
Čiukyj Kosenkina prašė ją išvaduoti iš nelaisvės.

Lomakinas, paskambinęs policijai apie reikalą, pats su 
draugais skubėjo Kosenkinos gelbėti. Ir jam pavyko ją iš
gelbėti. Ji buvo parvežta į konsulatą New Yorke, čia su
šaukta spaudos atstovų konferencija, įvykis pateiktas 
visuomenei, na, ir atrodė, jog viskas baigėsi.

Bet kur tau! Tuojau buvo pradėtas kelti skandalas 
spaudoje ir per radiją. “Išlaisvinkime Kosenkina!” buvo 
rėkta visais kampais. Dalykas atsidūrė teisme. O tuo pa
čiu sykiu Ne-Amęrikinio Komiteto kavalieriai Washing
tone pradėjo skandalą kelti. Girdi, jie prievarta įsiveršiu 
į konsulatą ir Kosenkiną atsiimsiu, o tuomet ją pastaty
sią liudyti, per šerengą varyti, — panašiai, kaip padarė 
su nemažu skaičium geriausių velionės Roosevelto bend
radarbių !...

Visa tai buvo skelbta per radiją. “Žinios” plaukė ir 
plaukė ir jose nuolat buvo Kosenkinos vardas minėtas. 
Kosenkina, atrodė, yra visų nelaimių priežastis, Kosen
kina — baisiausia moteris, jeigu ją ryžtasi prievarta Ne- 
Amerikinis Komitetas pasigrobti ir “tyrinėti”, priversti 
“liudyti.”

Kosenkina, gyvendama konsulato patalpose, tas žinias 
klauso iš radijo, skaito spaudoje...

Tegu bent kuris eilinis žmogus įsivaizduoja, kad jam 
ar jai būtų tekę stovėti Kosenkinos vietoje: ar visas tas 
kašmaras nebūtų paveikęs jo arba jos? Žinoma, būtų la
bai paveikęs.

Moteriškė, klausydama radijo žinių, manė, jog kiek
vieną minutą gali valdžios organai įsiveržti ir ją paimti. 
Ji tapo, vadinasi, sudemoralizuota, jos sveikata pakirsta 
ir jos nervai, pasirodo, neatlaikė, — iššoko iš trečio auk
što pro langą ir sunkiai susižeidė.

Šiuos žodžius rašant, nežinia, ar ji išliks.
' Beje, šiuos žodžius rašant, spauda skelbia, jog sovieti
nio konsulato pareigūnai prieNigonės neprileidžiami, bet 
prileidžiami baltagvardiečiai: jie su ligone kalbasi ir jie 
daro vertimus iš rusų į anglų kalbų, jie pasaulį informuo
ja... O mes žinome jų siekimus ir jų techniką!...

Maskvoje eina nuolatiniai pasitarimai tarp Molotovo 
ir Amerikos, Anglijos ir Francijos ambasadorių.

Maskvoje dedamos pastangos pagerinti tarp “rytų” ir 
“vakarų” santykius, o New Yorke ir Washingtone iš re
akcininkų pusės dedamos didžiausios pastangos tiems 
santykiams pabloginti.

Sugalvota visokia “šnipijada”, sudaryta provokacijos, 
sovietinių žmonių grobimai, — viskas, kas tik gali tai-

LIETUVOS ŽMONIŲ 
VARDU APGAUDINĖJI
MAS SILPNADVASIŲ

Iš Vokietijos praneša, 
kad ten ir vėl įvykęs “Lie
tuvos laisvintojų” pasitari
mas. Jame buvę pilnai ir 
galutinai baigti visi nesusi
pratimai, visi ginčai. Visi 
sutikę bendrai remti “Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto” veiklą".

Šitą įvykį Chicagos kuni
gų Draugas komentuoja:

“Reikia tik džiaugtis, kad 
kovojantieji dėl Lietuvos iš
laisvinimo organai Europo
je, pagaliau, surado bendrą 
kalbą, susitarė ir dabar vei
kia vienu ir stipriu frontu. 
Svarbiausia, kad tasai fron
tas turi visišką kovojančių 
dėl savo šventų teisių Lietu
vos žmonių pasitikėjimą ir 
įgaliojimą” (D., ’ rugp. 10 
d.). ' .

Bet kur ir kada Lietuvos 
žmonės įgaliojo tą “VLIK”, 
ar kurį kitą fašistinį sam
būrį juos atstovauti? Nie
kur ir niekuomet Lietuvos ‘ 
žmonės nėra tokio pasitikė
jimo pareiškę bei įgaliojimo 
suteikę. Tuo būdu tie, ku
rie, sėdėdami Vokietijoje, 
bando Lietuvos žmonių var
du kalbėti bei veikti, apgau
dinėja savo pasekėjus — 
silpnadvasius, kurie jais ti
ki. • j fe'įj

Lietuvos žmonės turi savo 
išsirinktą vyriausybę ir yra 
paskendę krašto atstatymo 
darbe. Tokie 'sambūriai, 
kaip tas “VLIK”, nepadeda 
Lietuvai. Jie, kenkia Lietu
vai. Savo veikla ir kurstymu 
prieš Lietuvą, jie sugadina 
nemažai tokių pabėgėlių, 
kurie galėtų sugrįžti Lietu
von ir prisidėti prie Lietu
vos atstatymo. Tasai komi
tetas ir tos politinės grupės, 
kurios aplinkui jį spiečiasi, 
savo veikla atšaldo nuo Lie
tuvos tūkstančius Amerikos 
lietuvių ir, tuomi, aišku, pa
kenkia Lietuvai ir jos žmo
nėms.

KALTINIMAI BE 
ĮRODYMŲ

Kiekvienas su protu tebe- 
siskaitąs žmogus pasakys, 
kad žmogaus apkaltinimai 
be įrodymų yra bjaurus 
šmeižtas. Kiekvienas toks 
žmogus tokį šmeižiką pa
smerkia. •

Tokia yra istorija su svai
galuose paskendusia' panele 
Bentley. Ji be, jokių įrody
mų apkaltino daug ameri
kiečių. Primeta jiems šnipi-. 
nėjimą svetimai valstybei, 
bet prieš nė vieną nėra pa
teikus jokio įrodymo, nėra , 
parodžius tyrinėtojams jo- i 
kio, nors mažiausio doku
mentėlio. Viskas remiasi jos 
ilgu liežuviu. Galimas daik
tas, kad jinai yra apšmeiž
tų žmonių priešų pasamdy
ta. O gal ji už stiklą degti

Streikieriai pikietuoja Woolworth' krautuves New Yorke.

kiems tarp T. Sąjungos ir Jungt. Valstijų santykiams 
pakenkti! ’ ,

Tai yra labai bloga, tiesiog tragiška!
Hitlerinės technikos naudojimas yra pavojingas mūsų 

kraštui ir visai žmonijai.

nės tuos žmones plūsta? 
Faktas yra, kad per ištisus 
tris metus jos plepalus tyri
nėjo Teisingumo Depart- 
mentas. Sušilus visur-ieško
ta nors mažiausių įrodymų. 
Nieko nesurasta.
' Bet ar tas ką reiškia Ke
leivio redaktoriams? Nieko 
nereiškia. Jie patys pripa
žįsta, kad Bentley' kaltini
mai nėra įrodyti. Bet vietoj 
ją už tai pasmerkti, jie ją' 
padaro didžiausia žygdarbe. 
Tai kas, girdi, kad “Justici
jos departmentas sako, kad 
iš Miss E. T. Bentley duotų 
parodymų negalima iškelti 
bylų prieš komunistų vadus 
už šnipinėjimą, nes Bentley 
nepridavė valdžiai jokių do
kumentų, o įtariemieji as
menys ginasi”? Tai kas, 
kad “todėl lieka tiktai tos 
panelės įrodymai, kurių ne
užtenka, kad įtariamuosius 
patraukus į teismą”?

“Daugiausiai tas tardy
mas pasitarnaus visuome
nei pažadinti ir parodyti”, 
sako Keleivis, “kad komuni
stai yra ‘penktoji kolona’, 
svetimos ir nedraugingos 
valstybės agentai, kurių rei
kia saugotis” (K., rugp. 11 
d.).

Nors Bentley nepateikė 
jokių įrodymų, kad komu
nistai yra “svetimos ir ne
draugingos valstybės Agen
tai,” bet Keleivis teigia, kad 
jie tokiais yra. Tai tik reiš
kia, kad Keleivio redakto
rių protas nėra nė per nago 
juodymą prašokęs tos Bent
ley protą.

KO TEN JIE PAKLIUVĘ?
Brooklyniškė Amerika 

negali suprasti, kaip tos 
trys didelės valstybės — 
Jungtinės Valstijos, Brita
nija ir Fraricūzija — pateko 
į “Stalino kilpas”, kurios 
joms buvę užtaisytos Duno
jaus konferencijoje. Ameri
ką rašo:

Kadangi ta “dalykų pa
dėtis” perdaug yra aiški ir 
rodo absoliutų Vakarų są
jungininkų pralaimėjimą Du
nojaus klausimuose, tai sun
kiai begalima suprasti, ko
dėl vakariečiai iš viso toje 
konferencijoje dalyvauja ir 
bolševikiškos diktatūros re
prezentantui Vyšinskiui lei
džia save Įžeidinėt ir žemint. 
Savu laiku perdavus Balka
nus bolševizmui, dabar su
važiavo i raudonąjį Belgra
dą ir vakariečiai, atrodo, 
gal tik tam, kad būtų liudy
tojais akto, kuriuo Dunojus 
virs antrąja Volga... (A., 
rugp. 13.)
Čia, kaip matome, tų tri

jų šalių diplomatai smarkiai 
sugriešijo. O jie sugriešijo 
todėl, kad neatsiklausė mū
sų klerikalų. Jie jiems būtų 
patarę į kišenius prisikrau
ti afombombų ir į padaugės 
išnešti visą “raudonąjį Bel
gradą.”

Progresyvių Partijos Platforma
(Pabaiga)

Mes reikalaujame, kad būtų greit 
grąžintos veteranams permokėtos virš 
būtinumo sumos į Nacionalę Tarnybos 
Gyvybės Apdraudą.

Mes. reikalaujame, kad valdžia užtik
rintų negrų veteranų teises Pietuose pa
duoti prašymus ir gauti nenaudotų kari
nių atostogų kompensacines sumas.

Mes reikalaujame didesnės kompensa
cijos sužeistiems veteranams ir progra
mą, pagal kurią jiems būtų garantuotas 
-darbas ir žmoniškos algos.

MOKESČIAI Už PAJAMAS 
(TAKSAI)

Progresyvių Partija reikalauja, kad 
visa mokesčių už pajamas rinkimo siste
ma būtų pertvarkyta, pasiremiant demo
kratiniu principu, kad kiekvienas turi 
mokėti pagal savo galimybes/ •

Mes siūlome naudoti taksavimą kaipo 
lanksčią priemonę, pagal kurią būtų pa
laikomas nuolatinis darbas ir ekonomi
nis pastovumas. •

Mes siūlome atleisti nuo bet kokių 
mokesčių visas šeimas ir pavienius, ku
rių įeigos yra žemesnės, negu pakanka
mam gyvenimo lygiui yra būtinos. Mes 
siūlome, kad visos įeigos, įskaitant ir įei- 
gas, gaunamas iš kapitalo paaugimo, 
būtų lygiai apdėtos mokestimis (aptak- 
suotos).

Mes siūlome pravesti ryškų pelnų per
viršiui ir nepaskaidytiems pelnams ap- 
taksavimą.

Mes siūlome sustabdyti išsisukinėji
mus nuo mokesčių mokėjimo, uždarant 
tokias silpnas įstatymo vietas, kurios iš
sisukinėjimą įgalina.

Mes siūlome darbuotis dėl federalinių 
mokesčių palaipsnio panaikinimo ant 
naudojamų dalykų.

Mes stojame prieš visokius valstiji- 
nius ir vietinius pardavimo mokesčius 
(sales tax).

ŠVIETIMAS
Progresyvių Partija siūlo užtikrinti 

kiekvienam Amerikos vyrui, moterei ir 
vaikui nepaneigiamą teisę gauti gerą 
mokslą be diskriminacijos ir segregaci
jos. Gerai apšvietai užtikrinti principai 
yra pripažinimas akademinės laisvės, 
ypatingai pilna laisvė mokiniams ir mo
kytojams . diskusuoti ginčijamus klausi
mus.

Mes reikalaujame federalinės finansi
nės paramos mokyklų statybai, knygy
nams, mokytojų algų kėlimui, taipgi al
gų pakėlimui knygynų vedėjams;‘page
rinti pradines ir vidurines mokyklas, ir 
padėti valstijoms ir miestams steigti lai
svas kolegijas.

Mes reikalaujame federalinių stipen- , 
dijų sįstemos ir pragyvenimo kompen
sacijos visiems, galintiems įrodyti savo 
sugabumus moksle studentams, nepai
sant rasės, spalvos, tikėjimo, lyties arba 
kilmės, kad įgalinti visus mokslo besi- 
siekiančius asmenis mokintis jų pasi
rinktose mokslo įstaigose.

Mes reikalaujame nacionalinės suau
gusiems šviesti programos, veikiant iš
vien su valstijų ir'miestų pareigūnais.

Mes stojame prieš segregaciją moksle 
ir remiame legalius žingsnius prieš vi
sus, kurie paneigia negrams ir kitoms r* 
mažumoms teisę mokintis valstybės pa-^ 
laikomose mokslo įstaigose, kurios dabar 
neįsileidžia jų einant įstatymais.

Mes reikalaujame sudaryti mokslo, 
meno ir švietimo departmentą su kabi
netinio laipsnio sekretorium priešakyje.

DAILUSIS MENAS
Mes remiame įsteigimą federalinės 

programos, kuri įgalintų milionus žmo
nių, kurie dabar neturi prie to priėjimo, 
susipažinti su Amerikos ir pasaulio me
niška kultūra.

MOKSLO KĖLIMAS
Progresyvė JPartija reikalauja praves

ti įstatymus, kuriais būtų keliamas mok
slas, kad mokslinis žinojimas būtų pra
plėstas ir naudotas visos liaudies gero
vei. - L

Mes remiame visuomenės kontrolės F 
priemones ant patentų, kad užtikrinti, 
jog nauji, išradimai bus naudojami liau
dies gerovei.

TIKRAS PASIRINKIMAS 
1948-TAIS METAIS

. Progresyvių Partija išaugo kaip liau
dies partija. Ji išaugo reikalaujant liau
džiai, ir gauna iš jos jėgų — iš milionų 
darbo žmonių, kurie reikalauja pagrin
dinės demokratinės teisės balsuoti už 
kandidatus, kurie patenkina jų parei
kalavimus. Ji suteikia balsuotojams tik
rą pasirinkimą.

Tikslinga ir su giliu įsitikinimu, Pro
gresyvių Partijos programa neša pir
myn F. D. Roosevelto politiką ir W. 
Wilkio siekimus, ir žada atėjimą at- 
gimstančios demokratijos, pasirengu
sios vaidinti savo rolę vieningame pa
saulyje.-

Amerikos žmonės nori tokios progra
mos. Jie ją-rems.

Po Henry Wallace’o ir Glen H. Tay- 
lorio vadovybe didis, naujas liaudies ju
dėjimas žygiuoja pirmyn. Po Dieviška 
Apveizda Progresyvių Partija tvirtu 
įsitikinimu žygiuoja link taikos, laisvės 
ir gausos.

DEMOKRATIŠKI VEJAI DIKTATORE KOŠE SMEGENYSE
Straipsnyje “Diktatoriški 

Vėjai Demokratiškose Sme
genyse” kun. J. Prunskis 
rašo:

“Mes taip išsiilgę tyrojo 
laisves oro, taip mums mie
la demokratinės nepriklau
somybės saulė, kad neran
dame žodžių diktatūrai pa
smerkti. Ji mums atsiduoda 
tironija, mums rodosi, kad 
diktatoriaus akyse žmonės 
tai tik avinų minia, kurie 
be savo iniciatyvos, b'e savo 
sumanumo, be dvasios klus
niai turi eiti, kur juos va
ro.” (Dlaugas, rugp. 10 d.).

Ar kun. Prunskis tiki tuo, 
ką jis čionai rašo? Netiki, 
negali tikėti. Kaip kiekvie
no kunigo, taip kun. Pruns- 
kio smegenys yra diktato
riškos. Jeigu jis turėtų de
mokratiškas smegenis, tai 
nebūtų kunigu. t

Paimkime katalikų baž
nyčios santvarką. Ar toje 
visoje santvarkoje yra nors 
krislelis demokratiškume ? 
Nėra jokio. Niekas neren
ka nei vyskupų, nei kuni
gų. Niekas neklausia, para- 
pijonų, kokio jie kunigo no
ri, kokį jie priimtų. Vysku
pas paskyrė ir atsiuntė. Nė
ra jokios apeliacijos.' Nėra 
jokios protekcijos. Į parapi- 
jonų masę vyskupas žiūri 
kaip “tik į avinų minią, ku

ri be savos iniciatyvos, be 
savo sumanumo, be, dvasios 
klusniai turi eiti, kur juos 
varo.”

Dar daugiau: Štai para- 
pijonai savo pinigais pasta
tė bažnyčią. Ir kaip tik pa
statė, turi tuojau atiduoti, 
užrašyti vyskupui. Bažny
čios savininkai nebe jie, bet 
vyskupas.

Visa toji bažnytinė siste
ma yra monarchistiška, 
diktatoriška. Kas ją palai
ko, tas negali būti nuošir
dus demokrtijos šalininkas. 
Todėl tiek kun. Prunskis, 
tiek visi kunigai negali bū
ti nuoširdžiais demokratais. 
Kai jie šneka bei rašo apie 
demokratiją, tai tik vėjus 
vaiko, kad nukreipti nuo sa
vęs žmonių mintis.

Kunigai yra anti-demok- 
ratai, diktatoriai ir diktatū
ros garbintojai ne tik baž
nytiniais reikalais. Pradė
kime nuo Amerikos. Argi 
čia katalikų bažnyčios dva- 
siškija neremia ir negarbi
na kiekvieno reakcijos žy
gio, kurio tikslas susiaurin
ti, apkarpyti, paneigti Ame
rikos žmonių demokratines 
teises ir civilines laisves? 
Persikelkime Lietuvon. Ar
gi tenai kunigai 1926 metais 
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nepadėjo smetoniniams chu
liganams nuversti žmonių 
išrinktą valdžią? Argi pas
kui per visą fašistinį .laiko
tarpį jie nekalbėjo poterių 
už kruvinojo Smetonos svei-t k 
katą ir dūšią? Argi Smetor * 
na jiems nemokėjo algų iš 
valstybės iždo?

Paimkime kunigijos užsi
laikymą kituose kraštuose. 
Argi kunigija nelaižo kru
vinų kojų Ispanijos diktato
riui gen. Franco ? Argi’ ka
talikų bažnyčios kunigai ne
susitaikė su Hitleriu ir ne
padėjo jam vesti karą prieš 
pasaulio demokratiją? Argi 
pats popiežius nepalaikė 
kruvinojo Mussolinio?

Visa tai yra gyvieji fak
tai, kiekvienam matomi. 
Tuo būdu tik visokią sarma
tą, praradęs kun. Prunskis 
gali taip per akis meluoti, 
kad jis ir jo kolegos esą iki 
gyvojo kaulo demokratai, 
visokios tironijos priešai.

Saulietis.

Nauja Produkcijos Rūšis
VILNIAUS “Tigro“ odo.s- 

avalynės kombinatas įsisavino 
naują produkcijos rūšį—išdir- 
barni avikailiai. Iki metų pa
baigos kombinatas išleis 40 
tūkstančių tamsiai nudažytų 
avikailių.
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—Mes esame tiktai tiek : — Suvalgykite viską, ką 
sveiki, kaip mes mintame ir aš jums duosiu, ir gerkite, 
kvėpuojame, — sako ameri- kiek tikėtai norite! 
konas daktaras Tomas Dou-' Dr. Spies gavo galionus ( 
glas Spies, gilus mitybos ! degtinės ir davė jiems ger-| naudoja vidutinis sveikas a-1 vadinamą nikotiniška rūkš-
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pieno ir kitokio maisto — I profesorius Conrad Arnold 
įviso iki 5,000 kalorijų kaslElvehjem su bendradarbiais 
124 valandos. Tai antra tiek | atrado li937 m. kepenyse 
'daugiau maisto, negu su-i naują B rūšies vitaminą,

tyrinėtojas.
Kartu su mityba dr. Spies 

jau 15 metų tyrinėja, kaip 
vitaminai ir įvairūs minera
lai atsiliepia sveikatai. Po 
ilgų bandymų jis padarė iš
vadą.

Dr. Spies ptyrė, jog išba
dėjusiom žiurkėm atitaiso 
akis riboflavinas, kitaip va
dinamas vitaminas B2. Tad 
jis per 6 metus, nuo 1938 
iki 1944 m., bandė ir tikri
no, ar šis vitaminas galėtų 
atitaisyti regėjimą žmo
nėms, kenčiantiems dėl blo
gos mitybos.

Tą vitaminą dr. Spies iš
bandė ant 300 tokių regėji
mo ligonių nuo 8 metų iki 92 
metų amžiaus. Daugelio re
gėjimas atsigavo per 48 va
landas.

Tie žmonės per ištisus 
mėnesius ir mętus pirm to 
negalėjo dirbti dėl akių 
silpnumo bei aptemimo. Vi
taminas B2 — riboflavinas 
taip atgaivino daugumai re
gėjimą, kad 225 jų sugrįžo 
darban.
Folic Rūkštis prieš Maža

kraujystę (Anemią)
1945 m. dr. Spies ėmė ty- r 

rinėti dar vieną naujai at
rastą B rūšies vitaminą — 
foliškąją rūkštį (folič acid), 
kaip vaistą sergantiems ma
žakraujyste, arba anemia. 
Šis vitaminas randamas ke
penyse, bet ne visose.
Vartodamas foliškąją rūk

štį, dr. Spies išgydė eilę ligo
nių, kuriem tikrai gręsė 
mirtis. Buvo patirta, jog žo
liškoji rūkštis pataiso ir pa
greitina raudonųjų kraujo' 
kūnelių daugėjimą ir augi
mą kaulų smegenyse. Dabar 
foliškąją rūkštį dirbtiniai 
gamina Lederle ir kitos che
minės laboratorijos.

Bandymai parodė, jog fo- 
liškoji rūkštis per ketvertą 
dienu padaugina raudonųjų 
kraujakūnių iki 1(9 nuošim
čių.

Bet jeigu cirrhošis liga 
yra per daug pagadinus 
žmogaus kepenis, tai neuž
tikrintas šio vitamino (folic 
acid) veikimas.

Sudėtiniai Vitaminai
Dr. Spies pirmutinis pla

čiai ir sėkmingai išbandė 
sudėtinių vitaminų (A, B, 
C, ir kitu) komplekto varto
jimą gydymui bei sveikatos 
stiprinimui.

Vienas vitaminų 'komp
lektų yra neseniai pasirodęs 
Zymafolic, Upjohn, patar
tinas ypač mažakraujystes 
ligoniams.
TINKAMO MAISTO NIE

KAS NEGALI PAVA
DUOTI

Nežiūrint vitaminų gy
dančiųjų savybių, nei jie nei 
jokie kiti chemikalai begali 
pavaduoti tinkamo, balan
suoto maisto, kaip pabrėžia 
dr. Spies.

Jeigu vitaminais pagydy
tas žmogus blogai mis, tai 
vėl galės sužlugti.

Gerai, lygsvariškai mity
bai reikia proteinų • (ypač 
mėsos, kiaušinių, žuvies, 
pieno), šviežių vaisių, dar
žovių, taip pat nesugadintų 
grūdinių valgių (kaip kad 
čielų kviečių miltų duona, 
ruginė arba pumpernickel 
duona, avižienė - oatmęal ir. 
kt.); reikia ir šiek tiek rie
balų, ypač sviesto ar Smeto
nos. / • ■

(Laisves skaitytojai turi 
puikų nuolatinį patarėją 
mitybos reikalais — Dakta
rą J. J. Kaškiaučių.)

tiniška rūkštim, kad visi jo i 
bendrai, beveik netikėdami, 
stebėjosi.

Jis taipgi tyrė, ar vitami- 
nas BĮ patarnaus pellagros ' 
ligoniams', jeigu i_____

I jiem nebus tuo tarpu page-1 
Įrintas, jeigu jie ' 
Ipatį netikusį maistą, kuris | 
juos susirgdino.

Taip: Vien tiktai vitami- lVprie5ovo7/kaii>"tikri'pa 
nas Bl (thiamin chloride) imišėliai. 
per dvi savaites pagydė to-I 
ikius pellagrinus, kurie ne'- 
galėdavo net pastovėti.

Tūkstančiai žmonių dali
nai serga pellagra, dar ne
gulėdami, ' bet jausdamiesi 
nei- sveikais nei ligoniais. 
Šimtams tokių dr. Spies li
goninėje per keletą dienų 
pataisė sveikatą ir ūpą, i 
duodamas gana BĮ ir niko- 
tiniškosios rakšties vitami
nų. Tie žmonės sirguliavo 
dėl to, kad prastame jų 

i maiste stokavo šių vitami-

Proto Stiprinimas 
Vitaminais

1938 m. dr. Spies gydė 
' ; vitaminais ir 60 

j (žmonių, kuriem buvo protas 
' maistas nusilpęs dėl blogos mitybos.

i Lemiama, kad jie būtų mi- 
vartos°ta i Jei^u nebūtų gydomi vi- 

taminais arba pagerintu 
maistu. Tie ligoniai klejojo; 

įjcai kurie turėjo būti pririš-

merikietis. Jis prispyrė pel- j tim (nicotinic acid arba 
, Tuo vitaminu jie 

, sergančius Į 
'lietuvio pajuodimu; o tai Į 
. tokios rūšies liga, kaip pel- 
I lagra. * -

Dr Spies paskui išbandė 
nikotiniška rūkštį ant vie
nuolikos sergančių pellagra 
žmonių. Tarp tų ligonių vie
nas buvo pusiau apsvaigęs 
65 metų vyras. Kitas ligonis 
sakėsi per ištisus metus be
veik nevalgęs, nuolat alko
holį gerdamas. Trečias buvo 
taip protiniai nusilpęs, kad 
jo kalba maišėsi. Ketvirtas, 
82 metų senis, dar sirgo ir 
kvėpavimo vamzdžių užde
gimu. ,

Daktaras Spies tuos ligo- 
Vitaminų Išbandymas • nius taip greitai pagydė 
Wisconsino Universiteto I naujuoju vitaminu — niko

ti, kiek kuriam patiko, bet
visuomet vertė juos suval- lagrinus visą paskirtą mais-!niacin).
gyti paskirtą maistą. Tad!tą suvalgyti, nieko nepalie- |pagydė šunis, 
alkoholikai ir ligoninėj dik- 'kant.’ 
čiai gėrė, bet valgydami, 
pagal įsakymą, išgijo!

— Taigi ne pats alkoholis rinai buvo išgydyti per de-
— Nei vitaminai nei kiti marina tokius ligonius, bet sėtką dienų. Ir per pasku- 

chemikalai negali pavaduoti I stoka tinkamo maisto,—pa- Itinius 10 metų nemirė . nė 
tinkamus valgius; bet jie reiškė daktaras Spies ki- vienas pellagrinas, maitina- 
gali papildyti mitybą. Vita-1 tiems nustebusimes gydyto- imas toje ligoninėje pagal 
minai taip pat gali greičiau jams.
sugrąžinti sveikatą dauge-1 O vis dėlto reikia pastebėt, 
liui žmonių, sergančių dėl jog kartais miršta apsirijęs 
blogos mitybos.

Daktaras Spies atrado, 
jog daugybė amerikiečių 
kenčia nuo vadinamo “slap
tojo alkio”. Nors jie tris 
kartus per dieną valgo, mai
stas toks prastas, blogai pa
rinktas ir nebalansuotas, 
kad jie palaipsniui badauja, 
patys to nežinodami. ,

Pietinėse valstijose šimtai

Vien tiktai tuo verstinu 
maisto kimšimu visi pellag-

I valgiu ir persigėręs, alkoho
lio. Brooklyno lietuviai žino 
tokių atsitikimų. '

Hillman Ligoninėje 
minghame, Alabamoj, mir
davo vienas is kiekvienų tri- t . 
jų pellagros ligonių. Dakta-' 
ras Spies privertė juos val
gyti daug mėsos, kiaušinių,

daktaro Spies įsakymą. Pir
miau tert mirdavo 33 iš 
kiekvieno šimto pellagros 
ligonių.

(Bet tai nereiškia, kad 
; sveikas, gerai mintąs žmo- 

Bir- '^us turi kimšti sau maistą, 
- i kiek tiktai lenda. Sveikam 

persivalgymas kenksmin-

Dr. Spies pasiryžo juos 
gydyti vitaminais BĮ ir ni- 

ikotiniška rūkštim. Po kele- 
;tos dienų ligoniai nustojo 
iklejoję, pasidarė sukalbami, 
;smagūs ir,išėjo iš ligoninės 
I pasveikę.

Regėjimo Nusilpimas ir 
Riboflavinas

Dėl blogos mitybos dauge
liui prisimeta akių uždegi
mas; šviesa skaudina akis, 
regėjimas nusilpsta, ir žmo
gus gali apakti.

tūkstančių, gal milionai, Į KAIP GEN; BRUSILOVAS APGAVO CARIENĘ, VOKIEČIŲ ŠNIPĘ
lagros liga dėl netikusio ; Laįke pirmo 
maisto. Kasdieninis vargno- Karo vokiečiai . 
menės maistas ten — tiktai 
kornų (kukurūzų) košė ir 
pigiausi baltieji, salietruoti ^uvo gerįau apsiginklavus

Laike Pirmo Pasaulinio , Francijos ir Amerikos.
___  ______ • kaizerinių-1 Karinis1 frontas tęsėsi iš 
kai dažnai laimėdavo ne I šiauriu į pietus nuo Rygos, 

Kuinų ynuKiu uzų; Kuse yj | vien todėl, kad Vokietija 
pigiausi baltieji, salietruoti ^uvo gerįau apsiginklavus, 
lasimai be raumenų. _ | bet h. todgl> kad Rusijos ge.

Bet didelis skaičius žmo-; ner0]aj įr kRį didelį caro 
nių serga pellagra ir šiauri- viršininkai buvo Vokietijos 
nėse valstijose, kaip dakta-; §nipai įr kaizerininkus in- 
ras Spies patyrė Lakeside formavo.
Ligoninėje Clevelande jau visi žino/kad Rusijos ar-

Pellagros ženklai ro - Vengrijos armiją, bu-
Tarp pellagros ženklų y-yusią kaizerinės Vokietijos 

ra sekamieji: pagelbininkę, n e p aisant,
Skaudi, trūkstajiti ųda; kad: kartais galingos vokie- 

_ nervų erzumas, svaigimas, (čių armijos gelbėjo aus- 
sąnarių uždegimas, nuolati- trams. Daug prisidėjo prie 
nis nuovargis, burnos ir lie- to faktas, kad Austrijos- 
žuvio žaizdos, klejojimas, Vengrijos imperialistai ne- 
proto pamišimas, praradi- žinojo Rusijos planų, 
mas noro valgyti, alpimas,

munijos ir užėmė 400 kilo- , austrų rezervus ir tuo pa- 
metrų ilgio. Jame buvo ke-j lengvinti generolams Ever- 
turios rusų . armijos: 8-ji, ■ tui ir Kuropatkinui sumušti 
11-ji, 7-ji ir 9-ji. Nuo karo I vokiečius.
pradžios iki li916 metų pa-1 Po konferencijos genero- 
vasario šį frontą komanda- Jaį išsiskirstė. Generolas E- 
vo caristas generolas Niko- įvertas manė: “Lai sau ren
iai Judovič Ivanovas, caru- igiasi gen. Brusilovas; jis 
ko krikšto tėvas ir carienės | negalės ofensyvo pradėti, 
ištikimas.

Kol šie trys generolai ko- nepaisant, kad į Everto 
mandavo frontus, o caras uyontą iš Rusijos ..gilumos

kad tai yra Austro-Vengri
jos sosto Įpėdinio, austrų 
armijos komandieriaus gim
tadienis. Buvo aišku, kad 
austru-vokiečių komandie- 
riai uliavos. Puiki diena 
juos užklupti.

Bet štai, Odesoje susifor
mavo iš austrų belaisvių — 
serbų, kroatų ir kitų slavų

prie Dvinsko, į vakarus nuo 
Minsko, į rytus nuo Pinsko, 
pro Tarnopolį ir atsirėmė į 
neutrališką Rumuniją. •

Rusijos frontas dalinosi į 
tris frontus, taip vadina
mus:

šiaur-Vakarinis, nuo Bal- 
mija nuolatos pliekė Aust- tijos Jūros iki Švenčionių, 
ro - Vengrijos armiją, bu- Jo komandieriumi buvo ge

nerolas Aleksei Nikolajevič 
Kuropatkinas, gimęs 1848 
metais, dalyvavęs Rusijos- 
Turkijos kare 1877-1878 me
tais, buvęs vyriausias Rusi
jos komandierius kare su 
Japonija 1904-1905 metais. 
Gen. Kuropatkinas buvo ne
didelio ūgio žmogus, senas, 
bet vikrus, nuolatos belink- 
čiojantis galvą kitiems ge
nerolams, kaip kokiš tarnas. 
Jis komandavo 12-tą ir 5-tą 
rusų armijas ir laikė užda
ręs vokiečiams kelią linkui 
Peterburgo. Jo frontas bu
vo užtektinai aprūpintas 
ginklais, amunicija ir turėjo 
du kartus tiek kareivių, 
kaip šiame fronte vokiečiai.

Vakarinis Rusijos fron
tas buvo nuo Švenčionių iki 
Pinsko. Jis dengė Maskvą, 
svarbiausius Ęusijos cent
rus, todėl 1916 metais pava
sarį turėjo tris kartus tiek 
jėgų, kaip vokiečiai.

Iš šio fronto buvo mano
ma išvystyti ofensyvą į 
Vilnių ir Rytų Prūsiją, o 
generolas , Kuropatkinas į 
Kauną ir Ryt;ų Prūsiją, 
taip kad gerą dalį Vokieti
jos jėgų apsuptų ir suimtų.

Bet Vakariniam frontui, 
kurį sudarė penkios armi
jos, būtent 1-ji, 2-j i, 10-ji, 
4-ji ir 3-čioji, vadovavo ge
nerolas Aleksei Otovič E- 
vertas — vokietys. Didelis 
vyras, išdidus, stipriu balsu 
ir carienės pastatytas į taip 
svarbią vietą.

Gen. Evertas dar pavasa
rį, kovo mėnesį, 1916 m., 
pradėjo neva ataką Naroč 
ežero srity j, bet ją taip ne
vykusiai vedė, kad rusai ne
teko’ 100,000 vyrų. Po to jis 
aiškinosi, kad negalimas p- 
fensyvas.

Pietiniai-Vakarinis fron
tas buvo nuo Pinsko iki Ru

Karo pradžioje generolas
regėjimo nusilpimas, maža- Suchomlinovas buvo Rusi-
kraujystė.

Vien Maistu Išgydyti!
Kuomet dr. Spies atėjo į i išdavikas? Rusijos carienė 

Lakeside Ligoninę Cleve-, buvo vokietė. Ji visą laiką 
landė, jis rado rekordus, į rusus žiūrėjo, kaip į gal- 
kad mirė 54 nuošimčiai vi- vijus. Ji buvo priešinga Ru
sų pellagros paguldytų ligo-jsįj°s sąjungai su Francija. 
nių. Tokius ligonius vadina- ^ro ^iku viską, 
me pellagrinais.

Dr. Spies nusprendė juos I 
maistu gydyti. Jis varu pri
vertė pellagrinus valgyti 
daug jaknų (kepenų), mė-

’ sos ir mielių. Jie buvo pra
radę norą valgyti. Bet dr.' 
Spies faktinai kimšte kimšo 
jiems paskirtus valgių kie
kius dieną ir naktį. Ta ver
stina mityba stebėtinai gy
dė pellagrinus, ir jau tik 6 
iš šimto jų mirė. Pirmiau 
mirdavo 54 iš kiekvieno 
šimto tokių ligonių’.

Alkoholikų Gydymas • 
Mityba

Iki dr. Spies atėjo į 
nimą ligoninę, mirdavo 
daug ten atvežtų alkoholi
kų. Jisai spėjo, kad įsisenė- 
jusieji alkoholikai kenčia 
nuo nejuntamo alkio pana
šiai ,kaip pellagros ligoniai, 
kurių tūkstančius numarina 
ta liga pietinėse valstijose 
kasmet.

Dauguma alkoholikų ger
dami užmuša sau apetitą ir 
nevalgo. Taigi jie palaips
niui badauja.

Patikrinti tokiai 
nuomonei, daktaras Spies

-Kįsake alkoholio ligoniams:

• jos karo ministras,, kuris 
.vėliau buvo teistas, kaipo

mi-

savo

kad Rusija pralaimėtų, kad 
i tuojau su kaizerine Vokie
tija susitaikytų, nes tik ta
me matė karališkų sostų iš
gelbėjimą ir Rusijoj ir Vo
kietijoj.

Carienė išreikalavo iš ca
ro, kad vokiečiai belaisviai 
nebūtų statomi į darbus. 
Tuo kartu Vokietijoj rusus 
belaisvius vertė net apkasus 
kasti. Austrų belaisvius ir 
Rusijoj statė darban, bet ne 
vokiečius.

1916 metais, balandžio 14 
dieną, Mogileve įvyko visų 
Rusijos frontų komandierių 
ir jų pagelbininkų konfe
rencija. Caras tai konferen
cijai pirmininkavo. Jis skai
tėsi vyriausias Rusijos jėgų 
komandierius, -nors tikru
moje buvo komandierium 
generolas Michail Vasiljevič 
Aleksejevas. Aleksejevas • 
pateikė ir planą, reikalau
damas ofensyvo prieš Vo
kietijos - Austrijos jėgas.

Rusijos armija jau buvo 
atsigavus po 1915 metų pra
laimėjimu. Ji buvo skaitlin
ga ir apsiginklavusi. Ginklu 
ir amunicijos rusai paruošė 
namie, gavo iš Japonijos 

I pirkti, gavo iš Anglijos,

I kol aš nebusiu pasirengęs.” i-r- • f T T • T~N i

buvo virš jų, tai kaizeris 
galėjo būti ramus, kad smū
gio nesusilauks. Todėl jis 
1916 metų pavasaryj su
traukė miliono armiją prie 
Verduno tvirtumos Franci- 
joj, pavedė ją komandai sa
vo vyriausio sūnaus — 
kronprinco, įsakė paimti 
Verduną ir Franciją par
blokšti.

Franci ja šaukėsi Rusijos 
pagalbos. Žinojo, kad Rusi
ja jau gali kirsti priešui 
smūgį. 4 Balandžio 14 dieną 
Mogileve ir buvo apsvarsty
tas Francijos prašymas. Bet 
išvakarėse šios konferenci
jos caras atstatė . generolą 
Ivanovą , iš Pietų-Vakaru 
fronto komandos ir jo vie
ton padėjo generolą Brusi- 
lovą.

Konferencijoj generolas 
Evertas spyrėsi, kad negali
mas ofensyvas, kad jis jau 
išbandė prie Naročio ežero 
ir prakišo. Generolas Kuro
patkinas irgi manė geriau 
sėdėti ramiai. Bet štai gene
rolas A. A. Brusilovas, ku
rio fronte jėgų dar biskį 
mažiau buvo, negu ten tu
rėjo vokiečiai ir austrai, 
stojo griežtai už ofensyvą. 
Šis Brusilovo nusistatymas 
labai patiko faktiškam Ru
sijos jėgų komandieriui ge
nerolui Aleksėjevui, stavkos 
(caro štabo) viršininkui. 

Na, ir buvo nutarta pereiti 
visu frontu į ofensyvą. Ge
nerolas Evertas, kaipo cent
re ir galingiausias, turėjo 
kirsti sprendžiamą smūgį į 
Vilnių, Kauną ir Karaliau
čių, o Kuropatkinas iš deši
nės jam padėti.

Gi kad apgauti 
ir austrus, tai 
Brusilovas turėjo 
tris dienas pirmutinis pra
dėti ofensyvą, 
vęs sutraukti

vokiečius 
generolas 
bent dvi-

kad ant 
vokiečių

sa-
ir

siuntė naujas armijas, ka- 
nuoles, amuniciją, o Brusi
lovo frontui, kaipo antros 
svarbos frontui, mažai tei
kė, bet Evertas ofensyvą 
vis atidėliojo. Tie atidėlioji
mai išvedė geri. Brusilovą 
iš kantrybės, jfr jis'pareika
lavo caro arba jį paliuosuoti 
iš komandos, arba leisti jam 
savo jėgomis pradėti ofen
syvą. Caras ir generolas A- 
leksejevas sutiko, lai Brusi
lovas atakuoja.

Carienė susirūpino: kada 
gi gen. Brusilovas pradės o- 
fensyvą? Ji norėjo žinoti ir, 
suprantama, painformuoti 
Vokietijos komandą. Gene
rolas Brusilovas laikė ofen
syvo dieną slaptybėje. Jis,- 
net pasitardamas su savo 
armijų komandieriais, gene
rolais Kaleidinu, Lečickiu, 
Sacharovu ir Ščerbačevskiu, 
jiems dienos nepažymėjo. Į- 
sakė1 ruoštis į ataką visu 
400 kilometru frontu. Ir ka
tro armija pralauš priešo 
frontą, tai toji ir gaus fron
to padrūtinimus, kaipo; 
svarbiausias kylis.

Carienei rūpėjo sužinoti* 
dieną; ji reikalavo to per 
carą. Bet kada caras ar ge
nerolas Aleksejevas reikala
vo iš Brusilovo, kad jis pa
sakytų ofensyvo dieną, tai' 
Brusilovas sakė: “Pasaky
kite, kada generolai Ever
tas ir Kuropatkinas bus pa
siruošę ofensyvui, tai aš 
pirma jų tris dienas .pradė
siu.” Bet caras—vyriausias 
komandierius. ir jo negali
ma^ apeiti. Brusilovas jam 
pranešė, kad 24 valandas 
pirma ofensyvo pradžios 
praneš carui, o galvojo, kad- 
ofensyvą jau pradės, bet sa
kys, kad dar už 24 valaųdų 
jį pradės.

Artinosi birželio 4 diena. 
Gen. Brusilovas sužinojo,

triją. Nuspręsta tą diviziją 
siųsti į generolo. Brusilovo 
frontą. Vyksta į Odesą ca
ras pasveikinti naujus tal
kininkus. Turi vykti ir gen. 
Brusilovas. Ir kokis jo buvo 
nustebimas Odesoj, kad ten 
jis pirma sutiko ne carą, bet 
carienę! Mat, ta gudri la- 
pė nusprendė vykti ten ir 
išgauti iš paties Brusilovo 
datą, kada jis pradės ofen
syvą. Ji nusprendė matyti 
generolą Brusilovą, parei
kalauti to, na, ir jeigu jis 
pasakys, tai ji atsieks savo. 

I Jeigu nesakys, tai jausis 
užgauta ir pareikalaus ca
ro, kad generolą Brusilovą 
atstatytų iš komandos.

Carienė pasikvietė gene
rolą Brusilovą į savo priva
tinį vagoną, ir pirmas klau
simas buvo:

— Aš girdėjau, kad jūs 
ruošiatės pereiti į užpuoli
mą savajame 'fronte, ar 
taip?— tarė ji rusų kalba 
su kietu vokišku .akcentu..

— Taip, jūsų didenybė,— 
nustebęs atsakė generolas 
Brusilovas, nes jis ne’sitikė- 
jo, kad jų kalba taip prasi
dės.

— Tai kaip, ar jau jūs pil
nai pasirengęs prie ofensy
vo? — buvo sekamas carie- 
nės klausimas.

Gen. Brusilovas pradėjo 
aiškinti, kad jis ir jo ko
mandoje keturios armijos 
viską atliko, kas būtinai rei
kalinga pergalingam užpuo
limui,

— Kada gi, būtent, kurią 
dieną jūs manote pereiti į 
užpuolimą? — stačiai už
klausė carienė.

Gen. Brusilovas taip ir 
jautė, kad vyriausias carie- 
nės tikslas — tai sužinoji- 
mas^ dienos ofensyvo, kad 
apie tai p’ranešti vokiečiam.

(Tąsa 5-nie pusi.) N.M.
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Rugp. 16, 1948



W—n—anwii ktirawsBBH

11 ja Ercn&urg***,|>,i>*,il*,|>,|>,>l***,>,>,>************,<,<>****!l>,>**,|l***,ll,|,***,>l*,>*,M>*^,**,>*t ■

PARYŽIAUS ŽLUGIMAS• . . • • •
3-30-48

NEW YORKO VALSTIJA DIDELE IR
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Vertė K. BARTKUS

Rašo D. M. Šolomskas

(Tą$a)
Žiūrėdamas į žemėlapį, Breteilis susi

mąstė. Kapituliacija, taika ... O kas to
liau? ... Ar supras vakarykščiai priešai, 
kad Prancūzija — ne Albanija, net ir ne 
Čekija?1 Gali nesuprasti: tai kito kraujo, 
kito sudėjimo žmonės. Tuomet — galas. 
Lotaringija, jo Lotaringija teks Vokieti
jai! Ainiai prakeiks Breteilį. Juokdarys 
Diukanas taps jiems didvyriu ...

Daug metų Breteilis gyveno, nežvelg
damas į priekį; jis buvo pasidavęs vie
nam jausmui — Liaudies fronto neapy
kantai. Hitlerio, Musolinio, Franko lai
mėjimai jam atrodė jo laimėjimais. Jis 
džiaugėsi, kad Prahoje nėra daugiau Be- 
nešo. Dar neseniai, sužinojęs Danijos vy
riausybės nutarimą, jis patenkintas nu
sišypsojo: socialdemokratai vėl krito 
aukštielninki!... *

Kodėl jis staiga sumišo? ... Tai ner
vai. Keikia valdyti save ... Dabar Bre- 

' teilis paims valdžią. Jis išvaikys parla
mentą. Jis įkurs tvarką. Tą tvarką teks 
apmokėti pažeminimu, vargu, ašaro
mis ... Ir vis dėlto naujoji Prancūzija, 
gedinti našlė, neturtinga vienuolė, bus 
puikesnė už pašaipiąją Marijaną!

Kai atėjo Tessa, Breteilis jau neprisi
minė nei žmonos priekaištų,. nei savo 
silpnadvasiškumo; buvo šaltas, nesu
drumsčiamas. O Tessa spiegė:

— Jie iš proto išsikraustė! Makaka 
siūlo kraustytis į Madagaskarą — jis 
panoro į nepaliestus miškus ... O vokie
čiai artėja prie Ruano. Mes turime ką 
nors daryti! Teliko tik minutės laiko!

— Aš tave įspėjau .. .
— Kąip tat? ... Kas man patarė likti 

kabinete? Tu. O dabar nusiplauni ran
kas? — Tessa mosavo rankomis, šūka
vo: — Aš žinau, kad tavo “ištikimieji” 
nusiteikę prieš mane . .. Bet tai pagrįsta 
nesusipratimu. Tu privalai jiems paaiš-’ 
kinti. Aš ir į Palatą patekau, remdama
sis tavimi. Negalima mesti draugų kri
tišką valandą!...

— Tu be reikalo jaudinies. Aš norė
jau pasakyti, kad aš įspėjau tave dėl pa
sipriešinimo beprasmiškumo. O naciona
liniai sluoksniai tavę labai vertina. Šiuo
se namuose tu saviškis. Nusiramink! 
Mes turime aptarti situaciją, numatyti 
vyriausybės sudėtį... '

— Kabinetas šiandie perorganizuotas.
— Tai lopas ant lopo. Aš kalbu apie 

naują vyriausybę. Pe kelių dienų iškils 
taikos pasitarimų klausim-as. Negalima 
leisti, kad šalis liktų be tvirtos valdžios. 
Tuo galėtų pasinaudoti komunistai. 
Maršalas įgalins teisėtai perimti val
džią. Be to, tai puikus vardas — “Ver
dene didvyris.” Viską bus galima atlikti 
per pusvalandį...

— O Reino?
— Jis pabėgs. Arba mes jį pasiųsime 

į Ameriką’ — pasiuntiniu. Atseit, senis 
vyriausybės priešakyje. Suprantama, 
Lavalis. Aš. Paimsime kai ką iŠ buvusių.

— Mano nuomone, reikia Bodueną 
palikti.

— Teisingai. Jį mėgsta italai. Paskui 
Pruvo — tai pramonininkų atstovas. 
Meže laiko jį labai gabiu ... Įtraukiau į 
sąrašą ir tave.

Tessa negalėjo nuslėpti pasitenkini
mo; bet iš mandagumo ėmė prieštarau
ti:

— Aš perdaug senas. Geriau paimti 
ką nors iš jaunųjų . . .

—Ne, tu būsi labai naudingas. Ne
reikia, kad šalis sutiktų kabineto pasi
keitimą, kaip perversmą. Stabdžiai — 
didelis dalykas. O į tave visi įprato. Jei 
nori, vidutiniam prancūzui tu — garan
tija, jog niekas nepasikeis. Tokiu sunkiu 
laiku svarbu nuraminti kraštą.

Tessa spindėjo. Niekšas Fuže viską 
prasimanė! O atsišaukimai — tai kvaila 
provokacija. Breteilis supranta, kad jis 
— sąžiningas prancūzas... Ir pamir
šęs ką tik buvusį susijaudinimą, Tessa ’ 
ėmė svarstyti naujosios vyriausybės pro- 

f gramą:
— Jeigu kabineto deklaracijoje mes 

pareikšime, jog esame pasirengę pradėti 
taikos pasitarimus, dauguma užtikrinta. 
Aš tik bijausi, kad vokiečiai pastatys la
bai sunkias sąlygas. Nuo tokių pasiseki
mų gali apsvaigti galva ... Būtų gera 

' juos įtikinti. Žinai, tavo sąraše stinga 
vieno vardo. Aišku, tai, ką aš siūlau,— 
drąsus žingsnis, daugelis palaikys jį ri

zikingu. Bet dabar reikia būti kant
riam ...

— Tu kalbi apie Viarą ...
— Apie Viarą? — Tessa nustebęs pa

niūrėjo į Breteilį. — Tai trantas! Senas 
kuinas. Beje, jis, greičiausia, pabėgo. 
Ne, aš galvojau apie Grandelį. Mudu 
esame seni draugai ir galime šnekėti at
virai. Tu, tur būt, meni istoriją apie do
kumentą ...

Breteilis nervingai trenkė į stalą lini- 
juote.

— Aš tau jau sakiau, kad jis suklas
totas. Nejaugi tu dabar gali manyti apie 
tokias ogybes?

— Tu manęs nesupratai. Aš tai pasa
kiau ne tanf, kad jį apjuodinčiau.. . 
Priešingai. ... Bet Grandelis, neginčija
mai, turi daūg draugų Berlyne.. . Da
bar toks žmogus nepakeičiamas ...

Breteilis atsakė sausai, oficialiai:
— Aš manau, kad tavo spėliojimas ne 

vietoje. Aišku, Grandelį pažįsta užsieny
je — jis novatorius, erudicijos žmogus. 
Jis bus labai naudingas mūsų vyriausy
bei. Bet ką nors reikia palikti Paryžiu
je ... Negalima, kad sostinė liktų be 
stambaus politinio veikėjo. Lavalis ir aš 
turime sekti paskui Reino, kad paremtu
me valdžią. Tavęs aš neprašau pasilikti. 
Tu ten reikalingesnis — savo pažintimis 
parlamento sluoksniuose ... Be to, aš ne
noriu atiduoti tave tokiam bandymui: 
prancūzui nelengva matyti Paryžiuje 
svetimus kareivius .. . Pagaliau, kiek 
man žinoma, vokiečiai nelabai tave mėg
sta. Jiems sunku susigaudyti mūsų gy
venimo švelnybėse. Jiems tu — Liaudies 
fronto atstovas, žmogus su pakeltu 
kumščiu .. .

Tessa suglumo. Jie ilgai tylėjo. Greti
mam kambary verkė Breteilio žmona, ir? 
įsiklausydamas į raudą, Breteilis skaus
mingai raukėsi. Pagaliau Tessa tyliai 
paklausė:

— Kaip manai, ar jie greit ateis?
— Dienų, gal net valandų klausimas...
Iš Breteilio Tessa išėjo sumišęs. Jo 

jau nebedžiugino vieta naujame kabine
te. Pasaulis jam atrodė nesuprantamas 
ir priešiškas. O jei Reino sužinotų, kad 
jis susitarė su Breteiliu? ... Mandelis 
gali viskam ryžtis: areštuoti, sušaudy
ti... Jiems jis — išdavikas. Vokie
čiams jis beveik “raudonasis.” Koks 
šlykštus dalykas politika! Laimingi ka
reiviai — jie bent žino, kur priešas. O 
jam priešai visur .. .

Tessa susigūžė. Sekretorius tarė:
— Priėmimą paskyriau ketvirtadienį.
Tessa pamanė — nelaimingi žmonės, 

jie nežino, jog ketvirtadienį čia bus vo
kiečiai. Niekas nieko nežino ... Jis nu
tarė išeiti' pasivaikščioti; gal gryname 
ore praeis tas tvankumas ...

Juodas miestas buvo nepakenčiamas, 
pilnas riksmų, signalų, nesuprantamų 
garsų. Pavartėse būriavosi žmonės. Tes
sa išgirdo:

— Sako, Gamelenas nusišovė ...
— Reino pabėgo į Ameriką ...
— Jie tai pabėgs. O mums išsrėbti...
— Aš vokiečių nebijau. Kas man — 

aš mažas žmogus. Manęs ir vokiečiai ne
lies. O bombų bijau ...
— Vokiečiai — niekšai. Man tėvas 

•pasakodavo — jie penkioliktais metais 
dėdę Žaką gyvą užkasė ...

— O Tessa jau susiuostė su Hitleriu...
Balsai nutilo. Tessa stovėjo tamsoje, 

prisišliejęs prie žibinto stulpo. Širdis 
plakė. Jam pasirodė, kad gatve žygiuoja 
kareiviai. Jis užsimerkė, susilaikė, kad 
nesuriktų. Kas per žingsniai?... Bet 
tai buvo stambūs lietaus lašai, kritę ant 
kavinės stogelio.

Niekad gyvenime Tessa nepatyrė to
kios baimės. Jis vos pribėgo prie minis
terijos vartų. Kaip vaikas, jis džiaugėsi 
ryškia kabineto šviesa.

Tada ėmė dundėti zenitinės. Tessa 
pribėgo prie lango ir tuojau pasitraukė. 
Vokiečiai artėja prie Paryžiaus. Vokie
čiams jis “raudonasis”.... O darbinin
kai šneka, kad jis susiuostęs su Hitle
riu... Visi prieš jį. Jį pastatys prie 
sienos. Arba suplėšys. Kas per 'trenks
mas? ... Tikriausiai, bomba čia pat nu
krito ... Taiko tiesįąi į ministeriją ... 
Po penkis šimtus kilogramų ..: Paskui 
negalima net pažinti, kieno .lavonas . .. 
Reikia kas nors daryti, gelbėtis!

(Bus daugiau)

(Pabaiga)

LAKE GEORGE. Vasarau- 
tojai ir j ieškanti poilsio nuo 
miestų trukšmo didžiai pamė
go George ežerą, kurį turistų 
vadovėliuose vadina “Ežerų 
karaliumi.”

šis ežeras George vardą ne
šioja pagarbai Anglijos kara
liaus George Antrojo. 1646 
metais į ežero pakraščius bu
vo atsibaladojęs jėzuitų kuni
gas Isaac Jogues (francūzas). 
Jis šį ežerą Kristaus pagarbai 
buvo pavadinęs Lac du St. Sa
crament, ir šį vardą ežeras 
turėjo iki 1755 metų. Bet tais 
metaijs anglų kariuomenė, va
dovystėje generolo Sir Willi
am Johnson, nugalėjo francū- 
zus ir, pagarbai viešpatavusio 
Anglijoj karaliaus George 11, 
naujai ežerą perkrikštijo. 
Taip tas vardas ir pasiliko ir 
po Amerikos Revoliucijos.

George ežeras yra kaip ir 
pietinė tąsa Champlain ežero. 
Jo šiaurinis galas arti Champ
lain ežero prieina prie Ticon
deroga forto. George ežeras tu
ri 32 mylias ilgio ir vietomis 
apie tris mylias pločio. Jame 
yra 146 didesnės ir mažesnės 
salos-saliukės. Ežero pakraš
čiais vasarautojai praleidžia 
gražų laiką, vyriausiai tam ti
krose vietose “kempidami,” pa-

sistatę palapines. Mat, tokis 
grupinis vasarautojų apsigy
venimas suteikia jiems patogu
mą, kad kasdien pas juos pri
statomas pienas, mėsa, kiauši
niai ir kiti reikmenys. Nėra 
reikalo vykti kur tai į miestelį, 
kad parsivežti.

V as a r a u to j ii pasismaginimui, 
apart žvejybos, įvairių sporto 
užsiėmimui įrengtų punktų, 
kasdien išilgai ežerą plaukia 
švarus turistų laivelis, kuris 
savo kelionę į vieną.pusę atlie
ka į dvi valandas.

šio ežero pakraščiai buvo 
liudininkais didžiausių mūšių 
tarpe francūzų, britų, Ameri
kos revoliucinių jėgų, baltųjų 
su indėnais. New Yorko valsti
jos miškų direktorius Mr. A. 
S. Hopkins sako: “Čia, ežero 
pakraščiais vargiai rasis nors 
pėda žemes, kuri savo laiku bū- 
tų nebuvus didesnių ar ma
žesnių kovii vieta.”

Tas taip. 1755 metais, rug
sėjo 8 d. William Johnson prie 
šio ežero nugalėjo 1,400 fran
cūzų, kanadiečių ir indėnų, va
dovaujamų barono Dieskau. 
Tas patsai W. Johnson įrengė 
fortą, kuriame vėliau 2,300 bri
tų ilgai laikėsi prieš 8,000 fran
cūzų. Prie šio ežero generolas 
Abercrombie su 15,000 vyrų 
atakavo Ticonderoga fortus

1758 metais. Ticonderoga įsi
tvirtinimai, apstatyti senovinė
mis kanuolėmis ir dabar yra, 
kaipo istorinis atminimas.

New Yorko valstija yra tur
tinga kalnais ir ežerais. Po šių 
dviejų ežerų gal būti seka Sa- 
candoga, Oneida, Seneca, Cay
uga ežerai.

Man atrodo, kad New Yorko 
valstijoj yra gan gražių vietų 
didmiesčių gyventojams poil
siui. Stoka tam darbo žmogui 
laiko ir ištekliaus. Bet visgi 
prieinamiau, negu skristi lėktu
vu už “devynių karalysčių.”

Atsisveikinę su draugais 
Meiliūnais ir Sargeliais išvyko
me atgal į didįjį New Yorką. 
Pradžioje prausė lietus, bet vė
liau jis nusiramino ir pragied
rėjo. Kad paįvairinti kelionę, 
pasukome į Mass, valstiją, į 
taip vadinamus Berkshire kal
nus. Plačiai pakeliais gražūs 
krūmokšliai buvo apkibę nusir
pusiomis mėlynėmis, vietomis 
ir užrašai pastatyta su nu
kreiptomis rodyklėmis, kur ga
lima pasirinkti uogų, bet uo
gauti ukvatninkų nesimatė. 
Daug tos Dievo gėrybės žūva, 
tuo kartu, kada didmiestyje 
tenka valgyti dėžėse prisirpu
sius vaisius.

Skersai vieškelį No. 7 daž
nai matėme užrašus: “Brie
džiai eina per kelią.” Bet brie
džių nematėme, tik vienoje vie
toje matėme gražią laputę, už
muštą ir ant tvoros šalimai ke
lio pakabintą. Matyti, ji pa
kliuvo po kieno automobiliaus 
ratais. Tas pasižiūrėjo į jos

gražų kailiuką ir pakabipp ant 
tvoros. “Ne kitaip ir mes pa
darytume, jeigu mums tokia 
gražuolė pasipainiotų” — pa
galvojau sau.

Iš Mass, valstijos patraukė
me į Conn. Na, ir čia keliui be- 
sivingiuojant paupiu, o vėliau 
tai lipant į kalnus, tai leidžian
tis žemyn, pasiekėme ir Dan- 
burio miestą. Iš čia tik ranką 
paduoti ir jau buvome ant pa- * 
skilbusio Merritt vieškelio, ku
ris gražiai atveda prie pat 
White Stone tilto ir toliau į 
namus. Ačiū Meiliūnams ir 
Sargeliams už jų tokį didelį 
draugiškumą. Į trumpą laiką 
mes gerai pasilsėjome ir nema
žai pamatėme.

Neakivaizdiniai Kursai 
Chorvedžiams

VILNIUS.—Valsčių centruo
se, apylinkėse, pradinėse mo
kyklose, gimnazijose ir prof
sąjunginių ’• organizacijų klu
buose yra keli tūkstančiai 
įvairių saviveiklos ratelių. 
Viena mėgiamiausių saviveik
los meno rūšių Lietuvoje yra 
chorais. Choro ratelių Lietuvo
je yra daug šimtų.

Respublikiniai liaudies kūry
bos namai suorganizavo savi
veiklos chorvedžiams ruošti 

neakivaizdinius kursus. Kur
suose dalyvaus 90 žmonių, 
svarbiausiai gimnazijų ir pro- / 
gimnazijų dainų ir muzikos 
mokytojai.

Artimiausiu metu neakiVaiz- k 
diniii kursų dalyviai kviečia
mi į Vilnių į užskaičų sesiją.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Rugp. 16, 1948

MMM

WATERBURY, CONNLAISVES PIKNIKAS
Rengia Waterbury Lietuvių Organizacijos paramai dienraščio Laisvės

Sekmadienį, Rugsėjo 5-tų (Sept. 5th)
(Ant rytojaus Labor Day švente, bus progos pasilsėti) •

ĮŽANGA 40c (taksai įskaityti) PRADŽIA 1 VAL. PIENĄ

LAISVĖS CHORAS 
vad. Wilma Hollis, 
iš ii lartford, Conn.

Antanas i Bimba
sakys prakalbą svarbiais dienos klausimais, kurie rūpi kiekvienam mąstančiam žmogui. Išgirskite 
Antano Bimbos prakalbą, išgirskite gražių liaudies dainų programą, paremkite savo dienraštį Laisvę.

Laisves Choras, iš Hartford, Conn., kuris dalyvaus programoje

LIETUVIU PARKE, CHESTNUT HIUU RD. 
John Satulos Orkestrą Gros Šokiams

PROGRAMAS

| VILIJOS CHORAS 
| vad. Gertrude Ulinskaitės 

iš Waterbury, Comi.
Laisvės Redaktorius



CHICAGOS ŽINIOS

su Mrs. Carl

ku-

of

LOWELL, MASS

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

ir

išmesti iš vieno kambario, 
2416 ‘Landon Drive, Melrose 

pastogė—už- 
ant rakandų

kio — prie Gintaro Progra
mos “Amberland” radijo pus
valandžio, per kurį girdėsime 
malonių lietuviškų dainų ir 
dailios muzikos. •

Gintaro programa yra ve
dama kas šeštadienio rytą, 
nuo 10:30 iki 11 valandos, 
per stoti WVOM, 1660 kilo-

NOTICE id hereby given that Licence No. 
GB 14248 hni 
signed to w 
107 of the 
at. 556—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS AND MACK PRINCE 
dba Prince Brothers Super Market

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 247 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Monroe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MAIMAN

Kaip Gen. Brusilovas 
Apgavo Carienę

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Ir šis klausimas pastatė 
Brusilovą į labai keblią pa
dėtį: pasakysi dieną, 
priešui pasitarnausi,

mandieriaus — jo didenybes 
caro. Kai tik gausiu nuo jo 
telegramą su įsakymu pra
dėti puolimą, tai ir pradė
siu. t . ,

KRISLAI

tai
o ne

pasakysi, tai užsitrauksi ca- 
rienės rūstybę ir aišku, kad 
būsi pavarytas iš koman
dos. '

Generolas Brusilovas pra
dėjo carienei aiškinti, kad 
sunku tą pasakyti, nes jeigu 
diena ir nustatyta, tai oro 
aplinkuma arba kitokios są
lygos gali priversti nuo pa
skirtos dienos atsisakyti. 
Bet jis matė, kad carienė 
nervuojasi ir vis vien reika
laus nustatytos dienos, tai 
Brusilovas gudriai, diplo
matiškai atsakė:

— Jūsų didenybė, tai 
priklausys nuo vyriausio vi
sų Rusijos karo jėgų ko-

Carienė nusiramino, nes 
ji žinojo, kad caro patarėjų 
tarpe yra ir buvęs Pietinio- 
Vakarinio fronto komandiė- 
rius generolas Ivanovas, 
griežtas priešas ofensyvo 
tame fronte. Ji žinojo, kad 
nuo caro Brusilovas negaus 
įsakymo pradėti užpuolimą.

Kaip generolas Brusilo
vas išvystė ofensyvą, kokios 
buvo jo pasekmės, jau buvo 
rašyta Laisvėje liepos 26 d. 
Carui jis pranešė, kad ofen
syvą pradės už 24-ių valan
dų tada, kada jau ofensyvas 
buvo pradėtas, kuomet vo
kiečiai - austrai jau ir patys 
žinojo, kad rusų armija pe
rėjo į ofenyvą ir laužo jų 
frontą. Ofensyvo data jau 
nebuvo jokia slaptybė.

D. M. š.

narių.
Smagi žinia visiems vilnie

čiams, kad turėsime tokį gar
bingą svečią kalbėtoją “Vil
nies” piknike rugpjūčio 22-rą, 
Justice Park Gardens.

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

mūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa-

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. 5

(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,
z " 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.

Progresyvūs Partijos 
Laiškas “Vilniai”

Džiugu pranešti visiems chi- 
cagiečiams “Vilnies” skaity
tojams,: kad Progresyvės Par
tijos kandidatas į Illinois vals
tijos gubernatorius, Grant 
Oakes kalbės dienraščio rude
niniam piknike, rugpiūčio 22 

*d., Justice Park Gardens, 
Justice, Ill.

žemiau talpiname laišką tuo 
reikalu iš Progresyvės Parti
jos dienraščiui “Vilniai,” 
ris šiaip skamba: 
Mrs. Anne - Sweyrush 
3116 S. H.alsted St. 
Chicago, Illinois
Dear Mrs. Sweyrush :

Enclosed find mats
Grant Oakes, also biographic
al material on Mr. Oakes. 
Mr. Oakes wilLspeak at your 
picnic on August 22, at Justi- 
ice Park Gardens.

If 1 xcan be of any further 
assistance, please let me know. 

Sincerely,
Norma J. Hinton.”

Grant Oakes, prezidentas 
Ūkio Padargų Unijos CIO, ku
ris yra Progresyvės Partijos 

’ kandidatas j gubernatorius, 
taipgi yra naujos partijos na
rys Centralinio Komiteto.

1939 metais jis įstojo Trac
tor Workers Unijon Chicagoj; 
pagelbėjo suorganizuoti ūkio 
Padargų ir Metalo Darbinin
kus Amerikoj, CIO; išrinktas 
prezidentu UFEMWA 1939 
metais ir tebeina tas pareigas 
iki šiol.

Jo vadovaujama Ūkio Pa
dargų CIO po dviejų dienų 
streiko, birželio 28-29, apgynė 
darbininkų teises, kurias , dar
bininkai per 11 metų sunkio
se kovose buvo iškovoję; pri
vertė kietakaktę Internation
al Harvester kompaniją pasi
rašyti sutartį, už kurią uni
ja kovojo ir laimėjo 11 centų 
valandai pakėlimo algų.

International Harvester ko
respondentas, rašydamas apie 
minėtą streiką, reikšmingai 

i pabrėžė: ■ z z n v“Svarbią rolę lošė mūsų 
unijos kovingi vadai, kurie su
sideda iš progresyvių kovingų 
žmdnių.” Priešakyje tos ko
vos stovėjo Grant. Oakes, pre
zidentas Ūkio Padargų Unijos 
CIO, kuri susideda iš 90,000

Evikcijos Dauginasi, 
Kongrese Cirkas

Net didlapiai negali užslėp
ti, kaip katastrofiškai stovi 
butų klausimas Chicagoje ir 
visoj šalyj. Mūsų didmiestyj 
pusė miliono šeimų neturi už
tikrinimo, kad ryt ar poryt 
turės’ pastogę. Tokia pat pa
dėtis butų klausime visoj ša
lyj.

Nėra dienos, kad desėtkas 
šeimų nęatsirastų gatvėje, tuš
čiam lote. Štai tipiška šeima 
iš penkių: Carl Neuman, žmo
na ir keturi vaikučiai buvo

Park. Jų visa 
tiestas divonas 
tuščiam lote.

Tas pats yra
Paschke ir jos septyniais vai
kučiais ir daugeliu kitų.

Dvynių partijos su neame- 
rikiniu komitetu ir visos ša
lies radijušais, didląpiais kly- 
kia : “Žiūrėk, suradome ‘šni
pus,’ kuriuos Rooseveltas to
leravo, o jie Stalinui tarnavo!” 
Vieton rišti šią tragišką butų 
reikalų padėtį.

Kasdien milionai Amerikos 
žmonių pradeda įmatyti, kad 
Henry Wallace su Progresyve 
Partija, vienatinė, kuri turi 
planą išėjimui iš tos padėties.

Progresyve -Partija reika
lauja iš Kongreso tu o j aus pra
dėti statymą 5 milionų nebran
gių butų, o ne sorkes krėsti 
susirinkus į specialę kongresu 
nę. sesiją. ' V.

kad 
vie- 
sua-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

hio valstijos. Tik už tai, 
jis buvo kartu su kitais 
nuolika komunistų > vadų
reštuotas. Teismo dar nebu
vo, o jo kaltė tebėra neįrody
ta. Tuo bū (Į u teisėjų ir įsta
tymų akyse jis turėtų būti 
kaltas. Jis turi tokią pat 
sę, kaip visi kiti piliečiai, 
žinėti po visą šalį, 
nori.

kur

ne- 
tei- 
va- 
tik

atsitiki- 
užpyks- 

ta ant Dewey ir įsako savo 
prokurorui Clark jį suareštuo
ti. Kitas Trumano draugas, 
jo paties paskirtas, federalinis 
teisėjas, patvarko, kad Dewey 
neturi teisės niekur išvažiuor 
ti iš New Y or k o valstijos iki 
teismo. O velnias žino, kada 
tas teismas įvyks! Ir Dewey 
negali važinėti sū prakalbomis 
ir agituoti, už savo kandidatū
rą į prezidentus!

Jei šiandien galima taip ne
teisingai elgtis su komunistu 

kas
su 
su

’ Įsivaizduokime tokį 
mą. Trumanas tikrai

Visi nekantriai laukėme: 
Bentley parodys, o mes pama
tysime! Bet Bentley atsakė, 
kad jinai to medalio neturi, 
kad negavus jo nė pačiupinėti. 
Girdi, aukštas ‘Sovietų diplo
matas mane pasitiko tamsiam 
užkampyje, medalį tik paro
dė, bet nedavė. Girdi, tau 
pavojinga jį nešiotis. Me& jį 
tau palaikysime.

Dar daugiau. Tas pats di
plomatas tam pačiam tamsiam 
užkampyje išėmęs iš kišeniaus 
du tūkstančiu dolerių, atskai
tęs dvidešimtinėmis bumaško- 
mis ir jai įdavęs.

Aišku, kad atsiras kvailių, 
kurie šiam šios pijokės blofui 
patikės. Vieni iš pirmutinių 
bus Naujienų redaktorius 
Grigaitis ir Draugo redakto
rius Šimutis. Neatsiliks, žino-. 
ma, nė Tysliava su Strazdu.

Girdėjome “Amberlando” 
Pusvalandžio Pirmąją 
Programą Oro Bangomis, 
Leidžiamą Massachusetts 
Valstijos Lietuvių.

Massachusetts lietuviai
kiti mūsų kaimynai vėl susi
laukė smagių pusvalandžių, 
kuomet šeštadienį, rugpjūčio 
7 dieną, vėl atsidarė seniau 
taip labai mėgiama ir myli
ma “Amberlandę” (gintarų 
šalies) meliodingaj radijo pro
grama.

Toks pat muzikos bei dai
nų malonus pusvalandis buvo 
vedamas prieš karą, ir jis už
sidarė karui prasidėjus, nes 
visas pajėgas reikėjo atiduoti 
karo laimėjimui ir fašizmo 
greitesnio sumušimo tikslams. 
0 tai buvo kartu tikslas, kad 
ir mūsų brangią Lietuvą kuo' 
greičiausiai išlaisvinti iš po 
hitlerinio ii’ smetoninio fašiz
mo apgulimo;

šis didysis tikslas jau at
siektas: fašizmas iššluotas,— 
Tarybų Lietuva gražiai keliasi 
iš pokarinių griuvėsių tauti
nėje formoje ir socialistinia
me būde. Gi mes, amerikie
čiai lietuviai, šalia kasdieni
nių kovų už geresnį gyveni
mą, apart politinių kovų 
aukštesniam pasiekimui ame
rikinio gerbūvio, grįžtame 
prie kultūrinio aukštesnio šie-

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis-*—-Brooklyn© ir apylinkės, 
į krautuves ir į pavienius natrius; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno,. 2į valandų iš New York miesto.

KAINA $35 Į SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

arti maudynių.

Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, Stone Ridge, N. Y.

Telefonas High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave. 

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite
• laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

E1

iš-

pranešimą

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

Rutkauskas,

r

piliečiu, tai kodėl rytoj 
nors negalės taip pasielgti 
republikonu, su demokratu, 
socialistu, su progresistu?

pasidarbavimą, 
garsiai suriko 
Matote, sako, 
buvo Sovietų

Paura 
programos vedė- 

puikiai suglau-

Pijoke Elizabeth Bentley 
kirto dar vieną šposą. Ji pa
sigyrė gavusi nuo tarybinės 
vyriausybės didelį auksinį me
dalį už gerą
Spauda apie tai 
ir apsidžiaugė, 
kokia žymi ji 
valdžios šnipė.

Bet kažin kas užsimanė tą 
jos medalį pamatyti ir papra
šė, kad jinai visam svietui 
parodytų.

lietuvio širdies
J. M. Karsonas.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

been issued to the under- 
beer, at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control I>aw 
i Ave.,

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Rugp. 16, 1948

NOTICE is hereby given that License No. 
E 126 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at re
tail under Section 107 of • the Alcoholic 
Beverage Control Law, Borough of Brook
lyn, County of Kings.

VITO CASSANO
1645 JEast New York Avenue

. Bandykite apie tą vietą ant 
jūsų radijo ir susirasite gra
žiam pasismaginimui šeštadie
nių poryčiais, šiuo laiku pro
fesorius B. F. Kubilius yra 
pranešėjas, o Stasys 
muzikalūs 
jas. Jiedu
džia sa.vo galimybes į gintarų 
programą ir oro bangomis 
perduoda gerbiamiesiems 
klausytojams.
Lowellio Lietuviai 
Neatsilieka

Tą pati šeštadienį, kaip at
sidarė naujasai radijo pusva
landis, vakare atvažiavo pas 
mus lowellipcius gerbiamas 
Kubilius, kurjis mūsų tam tiks
lui sušauktam susirinkime pa
darė atatinkamą
naujo radijo klausime.

Lowelliečiai pranešimą už- 
gyrė ir ant vietos radijo pus
valandžio vedimurtsudėjo $36. 
Gi ant rytojaus dar du drau
gai prisidėjo su $6, ir tokiu 
būdu pradžiai sudaryta viso 
$42. Tai gana puikiai pasi
rodyta pradžioje ir ant grei
tųjų. Tai šitokiu būdu ir su
sidarė graži pradžia: Radijo 
Kultūros Ratelis.

Ratelio nariais tapo šie 
draugai ir draugės, pasimo- 
kėdami sekančiai: S. ir A. 
Paulenka $10: po $5: J. Gi- 
cevičius, R. ir M. Čiulada, J. 
Kasparas ir J. Blažonis; J. 
Puskunigis $3; po $2: Julia 
Gicevičienė ir U. Daugirdie
nė; po $1: Al.
J. Karsonas, A. čiuladą, M. 
Arbačauskienė ir Ch. Kojutis.

Į Ratelį susirašė 15 narių. 
Ir šitas Kultūros Ratelis suksis 
ir gyvuos paremdamas finan
siniai Gintarų Programą. Ma
nau, greitu laiku Ratelis iš
augs į didelį ratą ir tuomet 
suksis dar sparčiau, verpda
mas gražutes gijas drobelei.

Reiškia, Bostonas su savo 
plačia apylipke vėl gražiai 
pasipuošė su “Amberlando” 
programa. Lai gyvuoja “Am- 
berlandas” ilgus, ilgus metus, 
pasiekdamas ir sušildydamas 
kiekvieno 
jausmus!
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1 BROOKLYN

i LABOR LYCEUM
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA
! Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 
I Puikus steičius su naujausiais
’ Įtaisymais.
i KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
| Kainos Prieinamos.
J 949-959 Willoughby Ave.
? Tel STagg 2-3842

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

i Egzaminuojam Akis, į 
Rašome Receptus Į 

Darome ir Pritaikome Akinius i

Drs.* Stenger & Stenger Į
. Optometrists I
394-398 Broadway į
Brooklyn, N. Y. 1

Tel. ST. 2-8342

RONKONKOMA
8684

TeL TRObrldge 6380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman B i., arti Central Skr. 

CAMBRIDGE, MASS.

J. J; Kaškiaučius, M. D 
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y 

Suteikiam garbingas laldotuvws 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

BAK & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE 
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

TELEPHONE
BTAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

* Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

' Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y



6 Autobusų Kompanijos 
Reikalauja 8 Centų

šešios New Yorko autobusų 
kompanijos kreipėsi į valsti
jos Viešos Tarnybos komisiją 
su prašymu leisti joms pakel
ti važiuotės kainą nuo penkjų 
iki astuonių centų. Viena kom
panija,. Jamaica Buses, Inc., 
nori pakelti kainą nuo penkių 

šešios 
padarė 

Triboro

jki septynių 
kompanijos, 
reikalavimus, 
Coach Corp., 
Inc., Queens 
Lines, Inc., 
bus Co
Corp, ir Comprehensive Om 
nibus Corp.

centų.
kurios

yra:
Green Bus Lines
Nassau Transit

Steinway Omni
East Side Omnibus

Policija Nieko Nedarė 
Prieš Mitingo Ardytoją

Miesto tarybos narys darbie
tis Eugene P. Connolly pro
testavo veikiančiam policijos 
komisionieriui Mulliganui 
prieš policijos nenorą palaiky
ti tvarką mitinguose. Connol
ly kalbėjo Civilių Teisių Kon
greso mitinge, kuomet vienas 
ardytojas jį užpuolė ir bandė 
išardyti mitingą. Nors salėje 
buvo nemažai policijos, ji nie
ko nedariusi.

Prie ardytojo prisidėjo kiti 
reakcininkai, kurie kėlė triukš
mą ir mitingą išardė. Per 
tą visą laiką policija nei ne
sijudino ir nieko nebandė da
ryti prieš riaušininkus, sako 
Connolly.

Policijos komisionierius iš
klausė protestą, bet nežadėjo 
daryti tyrinėjimo.

A. Krumbein, Amerikos sio
nistų generalinis sekretorius, 
išskrido iš Idlewild aerodro
mo Palestinon. Ten jis Ame
rikos sionistų vardu konfe- 
ruos su Izraelio vadais.

Naujas Planas East Midtown 
Sričiai Pilnai Moderniziinti

Miesto planavimo taryba 
priėmė 20 metų planą, pagal 
kurį dabar labai apleista East 
Midtowno sritis bus moderni
zuota ir pagerinta. East Mid
town yra ta Manhattano da
lis prie East upės, kur numa
tyta statyti Jungtinių Tautų 
rūmus. Amerika jau sutiko 
duoti Jungtinėms Tautoms 
$65,000,000 paskolą dėl tos 
statybos. •

East Midtown modernizavi
mo planas numato gatvių pla
tinimą, senų mūrinių lūšnų su
griovimą, mažo aerodromo ir 
geležinkelio stoties įrengimą 
ir daug kitų pagerinimų. Pa
skutinis New Yorke iškeltasis 
traukinys, trečiosios gatvės, 
bus nugriautas.

Judy Garland ir Fred Astaire filmoje “Easter Parade.”

Teismas Aprėžė Pikietų Skaičių 
Oppenheim Collins Krautuvėse

New Yorko aukščiausio teis
mo teisėjas Greenbergas nu
sprendė, kad CIO unija turi 
teisę pikietuoti Oppenheimo- 
Collinso didžias departmenti- 
nes krautuves, bet tiktai su 
astuoniais pikietais prie kiek
vienos. Iki šiol krautuvės 
buvo masiniai pikietuojamos, 
kol tas pats teisėjas kelios 
dienos atgal laikinu įsakymu 
aprėžė pikietų* skaičių. Da
bartinis sprendimas priduoda 
jo įsakymui legalumą.

Teisėjas taipgi išnešė spren-

MĖSOS BOIKOTAS PRATĘSTAS IKI 23-Č1OS: 
BOIKOTAS SKAITOMAS LABAI PASISEKUSIU

New Yorko Nuomininkų Ta- i 
ryba išleido pareiškimą, kad 
mėsos boikotas yra labai pa
sisekęs, ir kad trustai, be abe
jo, jau jaučia .jo spaudimą. 
Nuomininkų Taryba šaukia, 
kad boikotas būtų pratęstas 
bent iki šio mėnesio 23-čios 
dienos.

Nuomininkų Taryba buvo 
viena pirmųjų organizacijų, 
kuri atsikreipė į savo narius 
ir newyorkiecius bendrai su 
raginimu pradėti mėsos boiko
tą. Turinti savo sąrašuose

Tarybos pirmininkas Ross, 
buvęs mero O’Dwyerio sekre
torius, pareiškė, kad New 
Yorko gyventojai, ypatingai 
moterys, atsiliepė į boikoto 
šaukimą labai palankiai. Boi
kotas 
kusiu. 
tiktai 
mažu
dedant boikotą buvo bijota, 
kad mažieji mėsininkai skai
tys tai žygiu ir prieš juos, bet 
jie suprato dalyką teisingai: 
kad tai yra boikotas prieš di
džiuosius trustus, už varto-

1,400,000 narių, taryba pasie- .tojus ir mažus verslininkus, 
kia beveik'visus nepasiturin-Į kurie tiek pat kenčia nuo 
čių sluoksnių New Yorko gy-! aukštų kainų, kaip ir varto- 
ventojus. 1 tojai.

Grąsino Bombarduoti 
Irako Konsulatą Čia

Irako konsulatui praeitą sa
vaitę buvo pranešta telefonu, 

, kad po penkiolikos minučių 
'ten sprogs bomba. Konsula
tas, kuris randasi ant River
side Drive, tuojau pranešė po- 
i licijai ir visas pastatas buvo 
i apieškotas, bet' jokių bombų 
i nerasta.

Konsulato pareigūnai iš 
pradžios manė, kad susprog- 

i dinti konsulatą norėjęs koks 
nors sionistų agentas, pasipik
tinęs prieš Irako agresiją Pa
lestinoje.

I Konferavo Kosenkino* 
Reikalu. ,

O’Dwyeris konferavo Ko- 
senkinos reikalu su detektyvų 
viršininku George P. Mitchell, 
policijos veikiančiu viršininku 
F. Mulliganu ir jo štabo vir

šininku W. Flathu. 

dauguma, tarnautojų balsavo 
už AFL, o CIO pi kietai yra 
tiktai ' svetimi, nepriklausą 
krautuvei. Teisėjas, kaip ma
tyti, sutinka su savininkais, ir 
skaito, kad pasakymas, jog 
eina streikas, yra “su ved žio
jantis.”

CIO unija, iš antros pusės, 
nurodo, kad streikas eina ir 
AFL negali būti skaitoma at
stove tose krautuvėse, nes 
rinkimai buvo neteisėti. Dar
bininkai neturėjo progos bal
suoti už CIO, nes krautuvių

dimą, kad “pikietai negali i darbininkų lokal'ai atsisakė 
šaukti balsu arba turėti už-■ pasirašyti anti-komunistinius 
rašuose “suvedžiojančius pa- i pareiškimus, kaip to reikalau- 
reiškimus.” Krautuvės savi-! ja TaTto- Hartley įstatymas, 
ninkai, mat, teigia, kad pas ir pasėkoje CIO nebuvo ant 
juos nevyksta- streikas, nes! rinkiminio baloto.

gali būti labai pasise-
Prie jo prisidėjo ne 

vartotojai, bet daugelis 
mėsinių savininkų. Pra-

Juozas Zakarauskas 
Grįžo iš Atostogų

Dabar yra labai madoje kal
bėti apie “raudonujmą.” Taigi 
aš praėjusį penktadienį užė
jau į Lietuvių Piliečių Klubą 

i Brooklyne, užsisakiau alaus 
j stiklinę ir žiūriu į Piliečių 
: Klubo gaspadorių - manadže- 
rių Juozą Zakarauską: jis 
saule apdegintas, pajaunėjęs, 
— atrodo net raudonas.

Kadangi dabar yra madoje 
kalbėti apie “raudonumą,” tai 
aš stačiokiškai ir klausiu Juo
zą:

—Kas pasidarė, kodėl taip 
gražiai atrodai, Juozai?

—Kodėl?—‘jis stebėjosi ma
no užklausimu.—Nagi, tik va
kar grįžau iš vakacijų. Turė
jau net dvi savaites.

—Kur buvote ?
—Pas Bloznelius, Catskill 

kalnuose, nežinai?
—Aa!...
Taip, Juozas su savo žmona 

praleido ten porą savaičių ir 
džiaugiasi, kad taip/ padarė. 
Sako:

—Tikrai gerai pasilsėjau. 
O Blozneliai — geri vyrai, 
geri žmonės.

Kai Juozas Zakarauskas bu
vo išvykęs atostogų, savo pa
vaduotoju jis paliko A. Dėikų, 
seną Klubo tarnautoją-barteii- 
derį.

Sugrįžęs, Juozas sako:
—Dabar, vyrai, turime rū

pintis ir darbuotis, kad mūsų 
Klubui biznio daugiau pada
rius, kad jis bujotų, o su juo 
—visi Brooklyno lietuviai.

—Gerai, sakau, — Juozai. 
Tai aš išgersiu dar vieną alaus 
stiklinę. Bus daugiau biznio.

Klubietis.

Kriminaliztno Eksponatai
Miesto parodoje Grand Cen

tral rūmuose tarp kito bus iš
statyti policijos priduoti kri- 
minalizmo eksponatai: gin
klai, užmušimo kitokį įnagiai 
ir tt. Paroda prasideda šio 
menesio 21 -mą dieną.

Miestas Daug Daugiau 
Pelno nuo Susisiekimo

Nuo to laiko, kaip požemi
niais traukiniais važiuotės kai
na buvo pakelta nuo penkių 
centų iki dešimties, New Yor
ko miesto įeigos padidėjo ant 
56.77%. Kadangi liepos ir 
rugpjūčio mėnesiai paprastai 
yra mažiausiai pelningi, tad, 
manoma, kad miesto įeigos 
dar labiau padidės.

Tuo tarpu pažangiečiai ren
giasi kovai už penkių centų 
važiuotės referendumo prave- 
dimą. Amerikos Darbo Par
tija stoja už tai, kad refe
rendumas būtų pravestas per 
ateinančius rinkimus.

Didelis Gaisras Prie 
Williamsburg© Tilto

neno- 
: mo- 

buvo pašaukti, kad

Penktadienio vakare didelis 
gaisras buvo kilęs Alling Coo
perage kompanijos plytinėje 
prie Williamsburg© tilto. 
Liepsnos buvo tokios aukštos, 
kad buvo matomos visoje sri
tyje Brooklyne ir anapus upės 
Manhattano pusėje. Automob. 
susisiekimas ant paties tilto 
buvo beveik sulaikytas, nes 
daugelis motoristų sustojo ste
bėti liepsnų vaizdą ir : 
rėjo 'važiuoti. Policijos 
tocikliai 
išsklaidyti susikimšimą.

Prie gaisro buvo iššauktos 
kelios ugniagesių komandos ir 
taipgi du East upės ugniage
sių laivai. Gaisras prasidėjo 
apie 11 valandą vakare ir pa
sibaigė apie vidunaktį.

Praeiviai ir pravažiuoto j ai 
sako, kad didelės liepsnos 
nakties metu upės krante su
darė didingą vaizdą. Nuosto
lio kompanijai buvo daug, bet 
aukų nebuvo, nes plytinė buvo 
tuščia.

22,400 NORI APDRAUDOS
Virš 22,000 antrojo pasau

linio karo veteranų per pa
skutines kelias savaites pada
vė prašymus atnaujinti jiems 
valstybinę apdraudą, kurią jie 
turėjo ginkluotose pajėgose. 
Praeito mėnesio pabaiga buvo 
paskutinė diena tos apdrau- 
dos atnaujinimui. Dabar, jei 
veteranas' nori atnaujinti ap
draudą, jis turi pereiti medi
cinišką ekzaminą.

Peter Kapiskas

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 NAKT| 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9812

direkcija 
ir artistų 

Tai bus antras pasita-

Kaip yra žinoma, ope-

Vėl Bus Tariamasi Operos 
Atidarymo Reikalu

Ateinantį ketvirtadienį Me
tropolitan operos 
tarsis su muzikų 
unija, 
rimas operos išlaikymo klau
sime, 
ros direkcija dvi savaitės at
gal pranešė, kad opera ati
dėjo šių, metų sezono 'atidary
mo planus, nes neturi! pakan
kamai jeigu.

Operos direkcija pradžioje 
netiesioginiai kaltino, kad 
unijos yra atsakomingos už 
sezono neturėjimą, nes jos rei
kalauja peraukštų algų. Bet 
vėliau keli direktoriai pareiš
kė, kad tas kaltinimas neturi 
pamato, nes muzikai ir dai
nininkai operoje yra apmoka
mi žemiau, negu eiliniai pro
fesionalai.

Sakoma, kad dar yra vilties, 
jog šis operos sezonas bus 
kaip nors atidarytas, .ypatin
gai, jeigu bus gauta kokia 
nors paskola.

Keli žymūs daininįnkai pra
nešė, kad jeigu nebus Metro
politan sezono, jie organizuos 
savo operos trupę šią žiemą.

Daily Worker Apie Operos 
Sezono Nebuvimo priežastį

Darbininkiškas laikraštis 
Daily Worker sako, kad visos 
kalbos apie finansinius sunku
mus ir deficitą operos uždary
mo šiai žiemai yra tiktai prie
danga. Faktinai dalykas yra 
tame, kad Metropolitan direk
toriai nori parduoti pastatą. 
Operos dalininkai, ypatingai 
didieji, kurie turi daug akci
jų, Metropolitan pastato par
davime mato sau daug pelno. 
Manoma, kad tie savininkai 
jau kelinti metai planavo pra
vesti tą planą.

Daily Worker sako, kad jei
gu geriausieji Metropolitan 
dainininkai sudarytų savo 
trupę, muziką mylinčioji pu
blika juos plačiai remtų, jie 
su laiku gautų patalpas ir 
galima būtų apsieiti be dabar
tinės operos bizniškos kompa
nijos.

New ark o nacionalė gvardija 
skelbia, kad jai reikia dar 
apie 900 vyrų. Nacionalėn 
gvardijon dabar bando stoti 
daug jaunuolių, kurie tuomi 
nori išvengti karinę tarnybą 
armijoje.

PARDAVIĮVIAT
Pasinaudokite Proga. Parsiduoda 

4 šeimų mūrinis namas, 2 aukštų, 
su garadžiu 2 karam. Vienas apart- 
mentas tuščias. Yra. visi moderniniai 
įrengimai, pats namas dar naujas. 
Parduodame be agento už labai pri
einamą kainą. Prašome kreiptis: 
106-16 — 76th St., Ozone Park, 
L. I., N. Y. (190-192)

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Kosenkina Izoliuota Ligoninėje, 
Baltagvardiečiai Prileidžiami

Kosenkina, buvusi Tarybų 
Sąjungos konsulato mokyklos 
mokytoja, kuri iššoko pro 
trečio aukšto langą ir sunkiai 
susižeidė, dabar randasi Roo
sevelt ligoninėje. Nuo to mo
mento, kaip ji ambulansu bu
vo nuvežta į ligoninę, polici
ja ir FBI ją izoliuja nuo 
konsulato pareigūnų, nepri- 
leisdami jų prie jos. Iš kitos 
pusės,—baltagvardiečių agen
tai prie jos prileidžiami. Prie 
jos buvo prileistas Zenzino- 
vas, žinomas eseras veikėjas 
ir konspiratorius prieš TSRS, 
ir taipgi grafienė Tolstoj.

Konsulato atstovai daug 
kartų reikalavo leisti ją pa
matyti, bet tiktai penktadie-' 
nį vice-konsulas i 
buvo prie jos prileistas. Prie 
pasikalbėjimo buvęs rusiškai 
kalbantis policijos agentas vė
liau pasakė spaudos atsto
vams, kad Kosenkina pasa
kiusi čepurnikui: “Jūs laikė
te mane suimtą.” Čepurnikas, 
betgi, tai paneigė, ir sakė, kad 
ji buvo labai nusilpusi ir ilgo 
pasikalbėjimo tęsti negalėjo.

Konsulatas taipgi reikalavo, 
kad būtų leista tarybiniam 
daktarui arba slaugei būti 
prie jos, bet buvo atsisakyta 
tai padaryti.

■—...-” ’ f
IGERI PIETOS!

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 I.orimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Į GYDYTOJAS

I S. S. Lockett, M. D.

1
 223 South 4th Street $

BROOKLYN, N. Y.
11—2 dienom | 

Valandos. j6_8vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.Telefonas EVergreen 4-0203 ;

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173

Brooklyn, N. Y<

I I ■< , ,

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Rugp. 16, 1948

(Kosenkinft, esą, pareiš
kusi Zenzinovui ir spaudos at
stovams, kad po to, kaip ji 
buvo atimta nuo baltagvardie
čių Tolstojaus farmoje, amba
sadorius Paniuškinas buvo at
vykęs iš Washington© į New 
Yorką ir ją matė konsulate. 
Esą, jis iš jos reikalavęs liu
dijimą su parašu, kad ji buvo 
baltagvardiečių pagrobta jė
ga.)

Tuo tarpu į Kosenkinos in
cidentą yra įsivėlusi policija, 

! vietinis Federalio Tyrinėjimo 
‘Biuro skyrius, New Yorko 
i Aukščiausias Teismas ir vals
tybės departmento atstovai. 

; Kad sudaryti įspūdį, jog jai 
čeVurnikas ; tebegręsia Pav°Jus’. ginkluoti

uniformuoti policininkai ir 
FBI agentai saugo Kosenki- 
nos kambarį ligoninėje, kori
dorius ir visą ligoninę.

A. Winner, 65 metų senis, 
buvo užmuštas automobilių 
susikūlime ant penktosios 
avė. ir 28-tos gatvės kampo.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
< 221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valančios:

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

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

| JONAS STOKES
♦ 512 Marion St., Brooklyn
♦ Kampas Broadway fr Stone Ave., prie
♦ Chauncey St., Broadway Lina.
| Tel. GLenmore 5-6191

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai >žemas kainas.!

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., : 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238




