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Peter Cacchione.
Mūsų Diena.
Be Baimės ir be Barnių.
Prisimena Savo Griekus. 
Piktas Patarimas.
Guzikai ir Kvailys.

Rašo A. BIMBA

Prieš keletą savaičių Coney 
Islande įvykti milžiniškas pik
nikas pagerbimui Peter Cac
chione, Brooklyn© komunistų 
vado ir New York o miesto ta
rybos nario. .Jis buvo tik- su
laukęs penkių dešimčių metų 
amžiaus, atrodė labai gerai ir 
kalbėjo labai entuziastiškai. 
Atrodė, jog Petras dar daug, 
daug metų gyvens.

Bet ketvirtadienio vakare 
radijas pranešė, kad Peter 
Cacchione mirė. Gyvybės 
siūlą jam nutraukė širdies 
staigus sustojimas plakti.

★ ★ ★
Peter Cacchione buvo sūnus 

italų šeimos, Pirmojo Pasau
linio Karo veteranas. Tai bu
vo nepaprastų gabumų ir di
delio nuoširdumo žmogus. 
Mylėjo jį visi, kurie j j paži
nojo. O jį pažinojo didėlės 
minios.

Tai buvo pirmas komunis
tas komunistų tikietu išrinktas 
į pasaulyje didžiausio miesto 
tarybą. Ten jo balsą gerbė ir 
tie, kurie su jo politinėmis pa
žiūromis nesutiko.

Jokios panaberijos bei pa
sipūtimo Peter Cacchione ne
žinojo. Su kiekvienu jis mo
kėjo kietai ranką paspausti ir 
nuoširdžiai, pasikalbėti.

Darbininkų klasė neteko iš
tikimo sūnaus.

★ ★ ★
Jau ir vėl Kultūrinio Centro 

finansinis vajus gražiai įsisiū
buoja. Draugai, pajutę, kad 
dar turime sukelti didelę su
mą pinigų, skubinasi talkon.

Pereitą ketvirtadienį Laisvės | 
raštinėn ateina brūklynietis 
Skodis ir sako: Esu pirkęs 
pluoštą šėrų ir esu paskolinęs 

‘ tūkstantinę, bet, matau, dar 
reikia šešeto desėtkų tūkstan
čių. Tai, štai, skolinu dar 
tūkstantinę. Mūsų pasibrėž-
tas tikslas turi būti pasiektas!

Panašių draugų atsiras
daug. Visi taip jaučiasi.

★ ★ ★
Ryšyje su šiuomi vajumi, 

man akin krinta vienas labai 
būdingas dalykas, atseft, ne
paprastas draugų solidaru
mas. Nesigirdi jokių zurzėji-> 
mų. Kiekvienas skubinasi su 
patarimais, kaip geriau pada
ryti.

Užmirštame mažmožius, kai 
pasimojame dideliam darbui.

★ ★ ★
Chicagos Naujienų redakto

rius sakosi skaitęs didelę kny
gą, parašytą kokio ten Bo
brov . Autorius esąs -puikiai 
informuotas apie tai, apie ką 
rašo. O jis rašo apie anais 
metais sušaudymą maršalo 
Tuchačevskio.

Tasai Bobrov griežtai tei
gia, kad Tuchačevskis buvo 
sudaręs sąmokslą “nužudyti 
Staliną ir įsteigti militarinę ar
mijos generolų valdžią” (N., 
lapkr. 4 d.).

★ ★ ★
Bot čia nėra jokia naujiena. 

Juk tatai teisme buvo aiškiau
sia Įrodyta.

Tikrai Grigaitis tuo netikė
jo . Jis sakė, kad Tuchačevs
kis buvo nekaltas avinėlis, ne
laiminga Stalino žiaurumo au
ka.

Skaitydamas šią Bobrovo 
knygą Grigaitis prisiminė tą 
savo grieką. Tai aišku ir be 
prisipažinimo.

★ ★ ★
Pabėgėlių laikraštis “Min

tis” šaukia: “Nerašykite laiš
kų j Lietuvą.”

Tai yra piktas fašistinis pa
tarimas. Tai sugedusių žmo
nių desperatiškos pastangos 
neleisti neprašižengusiems pa
bėgėliams susisiekti su saviš
kiais Lietuvoje.

Jokio pavojaus rašyt Lietu- 
(Tąsa 5-tam puslp.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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AUTO. UNIJA PLANUOJA 
$5,000,000 FONDĄ 
PRIEŠ TAFTO ĮSTATĄ
Unijos Sekretoriaus Raportas Šaukia Panaikinti Tafto- 

Hartley’o Įstatymą ir Sugrąžinti Kainą Kontrolę
Atlantic, N. J. — CIO 

Automobilių Dar bininkų 
Unijos sekretorius- iždinin
kas George F. Addes savo 
raporte unijos suvažiavi
mui paskelbė kovos progra
mą 1948 metam. Raportas 
ragina šią galingą uniją su
daryti $5,000,000 fondą 
“streikams”, bet supranta
ma, jog pamatinis fondo 
tikslas yra kova prieš Taf- 
to-Hartley’o įstatymą. Ad
des raportuodamas duoda 
tokius pasiūlymus:

Panaikint prieš-darbinin- 
kišką Tafto-Hartley’o įsta
tymą; sugrąžint kainų ir 
rendų kontrolę; įvest auto, 
darbininkams 30 valandų 
darbo savaitę su alga , 40 
vafendų; pagerint socialę 
apŠraudą; kovot prieš pas
kubą darbe; panaikint rin
kimų - balsavimų mokesčius 
pietinėse valstijose; steng
tis, kad kiekvienas Auto. 
Darbininkų Unijos narys 
prisidėtų prie Politinio Vei
kimo Komiteto ir darbuotų
si jame; suorganizuot dar 
neorganizuotus auto, pra
monėje darbininkus, ypač 
fabrikų raštinių tarnauto
jus ir mašinistus.

Dešinysis unijos pirmi
ninkas Walter Reuther bu
vo pranešęs valdžiai, kad

Trumanas Darysiąs Ablavas Prieš Komunistus, 
Kaip įspėja Buvęs Valdžios Advokatas Rogge
Los Angeles. — Buvęs 

Jungt. Valstijų generalio 
prokuroro Tomo Clarko pa
dėjėjas, advokatas O. John 
Rogge įspėjo, kad valdžia 
planuoja daugmeniškas ab
lavas prieš tuzinus žymes
niu komunistų. Iš Tomo 
Clarko raštinės Washingto
ne, girdi, “prasmuko” žinia 
tūliems laikraštininkams, 
jog valdžios agentai už
klups raudonuosius kurią 
nors naktį apie tą laiką, ka
da atsidarys specialė kong
reso sesija (lapkr. 17).

Chinų Karo Tėmytojas Sako, “Komunistai Laimi 
Pergalę, o Tautininkai Paskirus Mūšius”

Nanking, Chinija. —Chi
ang Kai-sheko valdžia skel
bia, kad jos armija atgrie
bė nuo chinų komunistų 
penkis miestus ir tris aps
kritis Honan provincijoj. 
Sykiu tautininkai artėją 
prie komunistų apsupto Yu
lin miesto, šiaurinėje Shen
si provincijoje." Jie taipgi 
žada apvalyti nuo komunis
tų Yangtze upę, kad tauti
ninkų laivai vėl galėtų jąja 
plaukioti.

Shanghai. — Amerikonas 
stebėtojas, sugrįžęs iš Man- 
džurijos fronto, sako, ,jog 
tautininkų armija su ge
resniais amerikiniais gink
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unijos direktoriatas, girdi, 
“sutikęs” pasirašyti prie
saikas prieš komunistus, 
pagal Tafto-Hartley’o įsta
tymą. Unijos vice-preziden- 
tas Thomas užprotestavo 
prieš Reutherio sauvališką 
sutikimą.

Episkopatu Vyskupai 
Pasmerkė “Raudonyjy 
Raganų” Gaudytojus

Winston-Salem, N. Caro
lina. — Amerikos episkopa- 
lų bažnyčios vyskupų susi
rinkimas vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kuri smerkia 
“raudonųjų raganų” me
džiotojus. Rezoliucija ypač 
atkreipta prieš kongreso 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetą, kuris “inkvizitoriš- 
kai tardo asmeninius žmo
nių įsitikinimus ir gręsia 
pavojum sąžinės laisvei”, 
sako tie vyskupai. Jie pri
mena ir tardytojams prisa
kymą: “Nekalbėk neteisin
gai prieš savo artimą”.

Vyskupai pareiškė, jog 
reikia “teisingai elgtis su 
žmonėmis ir gerbti jų ver
tybę;” tai būsiąs geriausias 
įrankis kovoje dėl kelio pa-' 
stojimo komunizmui, ku
riam ir jie priešingi.

Tokiu žygiu Trumano val
džia, anot Rogge’s, stengsis 
užkurti ypač karštą isteri
ją prieš Sovietus, kad kon
gresas greičiau ir daugiau 
bilionų dolerių paskirtų va-, 
karinei Europai, pagal 
Marshallo planą prieš ko
munizmą. Tuo manevru 
taipgi bus stengiatnasi “nu
kreipti visuomenės akis nuo 
reakcijos bangos, kurion 
Trumano valdžia panėrė šią 
šalį, pagal Wall Stryto pa
tvarkymus,” sako John Ro
gge, demokratiniai pažan
gus advokatas.

lais ’’matyt, padaro komu
nistam daugiau nuostolių ir 
laimi paskirus mūšius; ne
žiūrint to, chinų komunis
tai palaipsniui užima dide
snius plotus. Komunistų ko
va puldo tautininkų kariuo
menės dvasią ir smukdo 
Chiang Kai-sheko valdžios 
ūkį, taip kad komunistai 
laimi pergalę”, sako tas 
amerikonas, kuris 10 mėne
sių praleido Mukdene, 
Mandžurijos sostinėje 
Changchune ir kituose mie
stuose tam krašte. Jisai le
mia, kad chinų komunistai 
galės visai nukirst tautinin
kam susisiekimus tarp Chi- 
nijos ir Mandžurijos.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Tikimės Daugiau Paramos iš 
Vidurinių Valstijų Draugų

Tolimosios Kalifornijos Lietuviai Duoda 
Puikų Pavyzdį Visiems; Pennsylvanijos 
Kolonijy Duosnumas Turėtų Padidėti

Šiandien neskelbiame naujai prisidėjusių jų su Še
rais bei paskolomis prie įsteigimo Lietuvių Kultūrinio 
Centro. Tatai padarysime rytdienos laidoje. Šiandien no
rime atsiliepti į mūsų prietelius, susipratusius demokra
tinius lietuvius tose kolonijose, iš kurių, mums atrodo, 
galima tikėtis didesnės paramos, negu iki šiol gauta.

Pirmoje vietoje turime vidurinių valstijų skaitlingas 
kolonijas. Iš pačios Chicagos atsiliepimų per mažai te- 
gavome. O mes, rytinių valstijų lietuviai, galime pasiža
dėti, kad jeigu kada ką panašaus pasimos chicagiečiai, 
mes juos visa širdžia paremsime.

Tas pats tenka pasakyti apie kitus didmiesčiu? — 
Detroit, Grand Rapids, Cleveland. Ten yra šimtai ir šim
tai gana pasiturinčių lietuvių, kiekvienas galėtų bent jau 
vienu šėru už $25 prisidėti prie įsteigimo Kultūrinio 
Centro.

Gal puikinusį pavyzdį mums duoda Kalifornijos lie
tuviai. Jiems Brooklynas toliausia, o, žiūrėkite, kaip 
skaitlingai jie remia Kultūrinį Centrą. Džiugu, jog ten 
randasi tiek daug suprantančių šios įstaigos svarbą vi
sam Amerikos* lietuvių .judėjimui.

Su Pennsylvanijos tūlomis kolonijomis irgi negalima 
kol kas pasidžiaugti. Pittsburghe, Scrantone, Wilkes- 
Barre, Minersville, Shenandoah, Eastone, Chester, Phi- 
ladelphijoje turime šimtus ir šimtus mūsų laikraščių 
skaitytojų ir •organizacijų narių. Kol kas, tačiau, tik 
maža dalis prisidėjote su finansine parama prie įsteigi
mo Kultūrinio Centro.

Nuoširdžiausiai raginame visus atsiliepti. Reikalas 
didelis ir greitas*. Nenorime, kad šis vajus per ilgai nu
sitęstų. - ,?

Pastaba Del Vardo ir Pakvitavimo
Jau girdėjote, kad Bendrovės vardas angliškai tapo 

pakeistas ir kapitalas pakeltas. Pirmiau vadindavosi 
“Home for Lithuanian Workers”, dabar vadinasi “Lith
uanian Building Corporation”. Lietuviškai, kaip žinote, 
ir pirmiau visuomet vadindavom “Lietuvių Namo Bend
rovė.” Taip ir pasilieka.

Del vardo pakeitimo ir pakėlimo kapitalo turime pa
keisti bendrovės kvitas, šėrų certifikatus ir antspaudą. 
Taigi, kurie dar negavote šėrų certifikatų ir kvitų Še
rams parduoti, prašomi dieną kitą palaukti. Už dienos 
kitos viską gausite.

Senieji Šerų certifikatai ir paliudijimai už paskolas 
yra geri, jokių pakeitimų nereikia — taip pat šimtu pro
centų geri, kaip ir naujieji. Tai primename, kad pas nie
ką nekiltų jokia abejonė.

Už Šerus bei paskolas money orderius arba čekius 
išrašykite ir siųskite:

Lithuanian Building Corporation, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Anglija-Amerika Tarėsi įsteigt Atskirą 
Vakarinę Vokiečių Valstybę, jei Sovietai 

Nepriims Anglų - Amerikonų Planų
Washington. — Ameri

kos ir Anglijos valdžių at
stovai slaptai tarėsi suda
ryt atskirą vokiečių valsty
bę vakarinėje Vokietijoje, 
jeigu Sovietai dar nepriims 
anglų - amerikonų planų 
dėl bendros valdžios, ištisai 
Vokietijai.

Šio mėnesio pabaigoje 
prasidės Londone konferen
cija tarp Amerikos, Angli
jos, Sovietų ir Francijos 
užsienio reikalų ministrų. 
Jie svarstys planus dėl tai
kos sutarčių su Vokietija ir 
Austrija.

Jei Sovietai nesutiks su 
anglų - amerikonų pasiūly
mais, tai Jungtinės Valsti
jos ir Anglija padarys ats

kiras taikos sutartis su sa
vo užimtais Vokietijos ir 
Austrijos ruožtais, kaip ne
oficialiai pranešama iš Wa- 
shingtono ir Londono.

Panašiai būsianti daro
ma atskira sutartis su Japo
nija, jeigu Sovietai nenusi
lenks anglų-amerikonų pa
siūlymams. Taikytis, nepai
sant Rusijos, neseniai ragi
no ir James Byrnes, buvęs 
Amerikos valstybės, sekre
torius. Jo nuomonei prita
riu daugelis aukštųjų valdi
ninkų Washingtone.

Jeigu taip įvyktų, tad 
Vokietija suskiltų į dvi val
stybes. Viena būtų sudaryta 
iš anglų-amerikonų užimtų 
ruožtų vakarinėje šalies da-
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SOVIETAI PRIEŠINASI 
PORTUGALIJOS, AIRIJOS 
PRIĖMIMUI Į J. TAUTAS
Angly-Amerikonų Blokas Mojasi Panaikinti Veto Teisę, 

Kas Liečia Naujų Narių Priėmimų į Jungtines Tautas
Lake Success, N. Y.—Vi

sa eilė AnglijostAmerikos 
šalininkų politiniame Jung. 
Tautų komitete siūlė pa
naikinti Saugumo Tarybos 
veto-atmetimo teisę, kas lie
čia naujų narių priėmimą 
į Jungt. Tautų organizaci
ją, sako, pats jų seimas tu
rėtų spręsti apie naujų tau-

Amerika Reikalauja iš 
Angly Daugiau Galios 
Vakarinėj Vokietijoj

Washington. — Jungtin. 
Valstijos sutiko apmokėti 
visas Anglijos lėšas tame 
vakarinės Vokietijos ruož
te, kurį anglai užima. Tai 
būtų apie $250,000,000 per 
metus. Užtat Amerika rei
kalauja sau daugiau galios 
ūkiniuose ir politiniuose 
klausimuose visame anglų- 
amerikonų užimtame plote. 
Amerika ir Anglija ekono
miniai jau sujungė savo 
ruožtus į vieną sritį. Bet 
pranešama, kad Anglija 
nenori savame ruožte duoti 
Amerikai didesnės, nusve- 
riamos galios, nežiūrint tų 
šimtu milionu doleriu.

(Sovietai protestavo prieš 
anglų-amerikonų sričių su
jungimą; sakė, tai Potsda
mo sutarties laužymas.)

Trumanas Sveikino 
Soviely Sukaktį

Washington. — Prezi
dentas Trumanas pasiuntė 
sekamą sveikinimą Sovietų 
Sąjungos prezidentui Niko
lajui Švernikui lapkr. 7, 30- 
metinėje socialistinės revo
liucijos sukaktyje:

“Šioje tautinėje Sovietų 
Sąjungos sukaktyje a š 
siunčiu nuoširdžius Ameri
kos žmonių sveikinimus So
vietų Sąjungos žmonėms.”

Amerikos valstybės sek
retorius Marshallas neatsi
lankė į sukakties pokilį So
vietų ambasadoj Washing
tone, nors buvo kviestas.

Viet Nam Patrijotai Smarkiau Muša Prancūzus; 
Francija Siūlys Pertaiką Vietnamiečiams

Hanoi, Indo-China.—Viet 
Namo respublikiečiai pra
dėjo smarkiau pulti fran- 
cūzų kariuomenę. Jie ties 
Chinijos siena užpuolė ilgą 
eilę francūzų karinių trokų 
ir nukovė 80 važiuotojų. 
Vietnamiečiai taipgi apdau
žė francūzų traukinį tarp 
Saigono ir Mytho, užmuš
dami 17 jo keleivių.

Jau ištisi metai kai fran- 
cūzai puola Viet Namo pa
triotus. Jų neįveikdama, 
Francija vėl siūlys pertaiką 
ir derybas dėl vietnamiečių 
valdžios sudarymo. Franci-

lyje, o antra iš Sovietų už
imto ploto rytinėje Vokieti
joje.
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tų priėmimą, visai apeinant 
Saugumo Tarybą.

Sovietų delegatas And
rius Gromyko pareiškė, jog 
tas pasirųojimas laužo 
Jungtinių Tautų konstituci
ją ir gręsia “visai ją sunai
kinti.” Veto teisę Saugumo 
Taryboje turi Amerika, So
vietai, Anglija, Francija ir 
Chinija.

Argentinos - Brazilijos- 
Čilės atstovai išvien davė 
sumanymą, kad pats Jungt. 
Tautų seimas priimtų Itali
ją, Suomiją, Trans-Jorda
ną, Airiją, Portugaliją, o 
paskiau ir Austriją.

Argentinos delegatas dr. 
Jose Arce atskiroj rezoliu
cijoj siūlė atidėti iki seimo 
kito susirinkimo aplikacijas 
Sovietų remiamų kraštų į 
Jungtines. Tautas. Šie kraš
tai yra Albanija, Išlaukinės 
Mongolijos Liaudiška Res- 

.publika, Vengrija, Rumuni
ja ir Bulgarija.

Tie pasiūlymai išreiškė ir 
Amerikos intencijas. Jos 
atstovas Stevensonas paža
dėjo, kad Amerika Saugu
mo Taryboje neatmes jokių 
narių, kuriuos seimas, nu
tars priimti. Todėl seimas 
galįs spręsti apie visų siūlo
mų kraštų priėmimą, taigi 
ir tu šalių, kurias Sovietai 
remia.

Šio manevro gudrybė y- 
ra tame, kad Amerika turi 
seimo daugumą savo pusėje 
ir žino, jog seimas atmes 
tokias šalis, kaip Albanija, 
Išlaukinę Mongoliją ir kt.. o 
priims Airiją, Portugaliją, 
Trans-Jordana ir kitas a- 
merikonam pageidaujamas.

Sovietų atstovas Gromy
ko pareiškė, kad jis supran
ta šį manevrą. Jis priešinosi 
ypač Portugalijos ir Airijos 
priėmimui. Gromyko nuro
dė, jog Airija ir Portugalija’ 
draugiškai elgėsi su naciais 
karo metu; o ir dabar fa- 
šistuojančios Portugalijos 
ir Airijos valdžios palaiko 
nuširdžius ryšius su Fran
ko fašizmu Ispanijoj.

ja, girdi, leis išsirinkti jiem 
tautinę valdžia, bet perša 
buvusį tos sritres karaliuką 
Bao Dai '(pabėgusį francū
zų pastumdėlį) kaip Viet 
Namo respublikos galvą. 
Tačiau ir patys francūzų 
valdovai pripažįsta, kad 
daugiau kaip 60 nuošimčių 
vietnamiečių eina su kovin
guoju savo vadu Ho Chi 
Minhu.

Francija reikalauja, kad 
Viet Namas pasiliktų fran
cūzų imperijos /rėmuose, 
kad būtų jai leista kontro- 
liuot vietnamiečių kariuo
menę ir pasilaikyt francū
zų armijos bazes Viet Na
me.
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Peter Cacchione
Staigi širdies liga mirtis išplėšė iš Amerikos žmonių 

dar Vieną didelį, nuoširdų ir nenuilstantį kovotoją. Peter 
Cacchione buvo vienas iš tų žmonių, kurie savo gyvenimą 
paaukoja plačiosios visuomenės gerovės pakėlimui. Savo 
gabumus, savo entuziazmą ir savo sveikatą atiduoda tam 
idealui, kuriuo jie tiki.

Palyginti trumpu laiku Amerikos demokratija nete
ko keleto vadų, kurių nebuvimas šiandien yra taip skau
džiai jaučiamas, kurių balsas ir darbas yra taip reikalin
gi. Roosevelt, LaGuardia, Hillman, Cacchione— keturi 
demokratijos balsai, kuriuos pavaduoti labai sunku.

Peter Cacchione buvo komunistas. Jis buvo pirmas 
komunistas būti išrinktu į New Yorko miesto tarybą. 
Išrinktas buvo per tris sykius ir kiekvienu sykiu padidė
jusiu balsų kiekiu. Miesto taryboje jo užsilaikymas, kaip 
liudija net jo politiniai oponentai, darė garbę jo partijai, 
jo draugams. Nebuvo praleista nė viena proga, kad Peter 
Cacchione nebūtų pakėlęs balso už darbo žmonių intere
sus. .. t

Dabar tas balsas nutilęs amžinai.

Suokalbininkai ir Jų Globojimas
Kaip viskas rodo, tai Amerikoje susilauksime dar 

vieno nepaprasto svečio. Gerai pasilsėjęs ir pasižmonėjęs 
Londone darbiečių globoje, ponas Mikolaičikas žada ap
lankyti ir mus. Amerika jį traukianti ii’ žavėjanti. Jis 
čia turįs daug prietelių ir tikįs dar daugiau jų įsigyti.

Čionai pribuvęs Mikolaičikas, aišku, nesėdės rankas 
susidėjęs ir netylės burna užsičiaupęs. Jis čia tikisi gra
žiai pasižuvauti ne tik tarpe lenkų, bet ir šiaip tarpe 
žmonių, kuriems komunizmas neduoda nė naktimis mie
goti. *

Mūsų vyriausybė žada Mikolaičiką ir priimti ir pa
vaišinti. Jis esąs pabėgėlis nuo komunistų.

O kodėl ne nuo socialistų? Argi ne faktas, kad Len
kijos valdžioje taip pat sėdi socialistai, kaip ir komu- 
nistai?

Tiek to. Čia norisi pakelti vieną įdomų diplomatinį 
klausimą. Amerika tampa visokių konspiratorių globoto
ja. Čia net tapo sudarytas “Mėlynasis Internacionalas”, 
kurio tikslas yra kepti suokalbius prieš šalis, su kuriomis 
mes turime diplomatinius ir kitokius santykius. Tai at
galima tas kitas šalis kaltinti už tų santykių įsitempi
mą? , .

Sunku pasakyti, ką tikisi atsiekti mūsų diplomati
nio laivo vairuotojai — Trumanas ir Marshallas. Kad tai 
teršia tarptautinę atmosferą, tai kiekvienam aišku.

Sveika Mintis
Vienas draugas prisiuntė mums iškarpą iš Floridos 

“Orlando Morning Sentinel.” Lapkričio 1 dienos laidoje 
įvedamajame randame sekamas protingas pastabas:

“Tai jau antru sykiu paskutiniais keliais mėnesiais 
kongresinio komiteto tyrinėjimas sprogsta patiems tyri
nėtojams į veidus. ♦

“Pirmas buvo Howard Hughes, Hollywoodo produ- 
seris ir lėktuvų .gamintojas, kuris iš grupės senato aukš
tųjų pareigūnų padarė beždžiones.

“Aną dieną Atstovų Buto Komitetas staiga uždarė 
medžioklę ant komunistų Hollywoode nieko neparodęs? 
Nė vienas raudonasis nebuvo išverstas.

“Tyrinėjimai kaštuoja pinigus. Mums atrodo, kad už
vesti tyrinėjimą pirma, negu surandamas sveikas tyri
nėjimui pamatas, yra pinigų eikvpjimas.

“Kas nors turėtų pradėti Kongresą reguliuoti.”

Molotovo Prakalba
Proga trisdešimtmetinės lapkričio revoliucijos 

kakties Maskvoje kalbėjo Tarybų Sąjungos užsienio 
kalų ministras Molotovas. Vienas jo pasakymas atkrei
pė daugiausia pasaulyje dėmesio ir iššaukė daugiausia 
komentarų. Molotovas pasakė, kad nebėra tokio dalyko, 
kaip atominės bombos paslaptis.

Ar tai reiškia, kad Sovietai jau moka pasigaminti 
atominę boyibą? Ar tai reiškfra, kad jie jau turi toki’ą 
bombą pasigaminę? Ar tai reiškia, kad Tarybų Sąjunga 
nebebijo Amerikos karinės galybės?

Tokius klausimus stato Amerikos komercinės spau
dos redaktoriai ir radijo komentatoriai. Neužilgo, girdi, 
Londone susirinks “Keturi Didieji” dar vienam bandymui 
parašyti taikos sutartį su Vokietija ir Austrija. Ši Mo
lotovo prakalba galinti būti rimta kitiems ministrams 
pastaba, kad gąsdinimu ir atominės bombos diplomatija 
jie nieko nelaimės. '

Tokia spekuliacija yra tuščias laiko eikvojimas. Tik 
vienas dalykas dabar svarbu, atseit, kad taika pasauly
je būtų išlaikyta. O tai bus pasiekta ne atominės bombos 
paslaptimis, ne grūmojimais, ne bloginimu santykių tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos, bet kompromisais, susita
rimais ir troškimu išlyginti visus nesusipratimus.

Jei ne atominė bomba, tai atsiras kitas, dar baises
nis karo įrankis. Pavojus dar didesnis. Reikia kalbėti ne 
apie karą, kaip geriau apsiginkluoti ir kaip daugiau žmo
nijos karo sunaikinti, bet apie taikoj išlaikymą, apie pra-

su- 
rei-

Tarptautinė Apžvalga
Rašo D. M. š.

Amerikos demokratinės 
liaudies atmintyje ilgai pa
siliks veikla Ne-Amerikinių 
Veiksmų Komiteto. Ką tas 
komitetas veikė karo laimė
jimui, kada mūsų šalis bu
vo užpulta Japonijos impe
rialistų, Hitlerio ir Musso- 
linio? Veik nieko! Net aiš
kiausi mūsų priešai, kurie 
trukdė karo laimėjimą, vie
šai platino Hitlerio propa
gandą ir nebuvo liesti.

Dabar tas komitetas ra
do “ne-amerikiniais” visus 
pažangius rašytojus, akto
rius, darbininkų unijas ir 
kitas organizacijas. Teisin
gai senatorius C. Pepper 
pareiškė konvekcijoje gyni
mui Amerikos žmonių lais
vių, kad Ne-amerikinių 
Veiksmų Komitetas “duoda 
didžiausio džiaugsmo fašis
tiniams vadams.” Teisingai 
jis pareiškė, kad tardomi 
turi pasakyti; “Aš esu a- 
merikietis, ir ką aš kalbu, 
mąstau, ir rašau, tai ne jū
sų dalykas.”

Ir taip pasielgė tardomi 
aktoriai ir rašytojai iš Hol- 
lywoodo, kada jie griežtai 
stojo ginti Amerikoje liau
dies laisves. Neveltui Ne- 
Amerikiniu Veiksmų Komi
tetas turėjo tardymus nu
traukti.

Senatorius O. Brewster 
sako, kad Arabijoje Ara
bian-American Oib Co. (a- 
merikine) Franci j ai par
duoda už 90 centų žibalo 
bačką, bet iš Jungtinių Val
stijų karo laivynui ima po 
$1.05 už bačką, kas sudaro 
daug milionų dolerių prie- 
dinio pelno. Gi pasirodo, 
kad Arabijoje žibalo šalti
niai buvo paruošta Ara
bian - American Oil Co. už 
Jungtinių Valstijų ’Lend- 
Lease suteiktus $80,000,000 
pinigais. Reiškia, 
kos piliečių pinigais 
tos tai kompanijai 
gamybos priemonės, 
bar ji dar brangiau 
Amerikos už žibalą, 
iš kitų šalių.

Iš Bostono praneša, kad 
šimtai ir tūkstančiai armė
nų, kurie per 10 ar 20 metų 
gyveno mūsų šalyje, jau pa
sirengę grįžti į Sovietų Ar
mėniją. Boston Globe dien
raštis kaltina Washingtono 
politiką— pataikavimo tur
kams, kurie “surengė bai
siausias skerdynes, laike 
kurių šimtus tūkstančių ar
mėnų išžudė”. Boston 
Globe sako, kad pamirši
mas prezidento W. Wilsono 
armėnų užtarimo ir pastū
mėjo juos prie to, kad jie 
atsižada Jungtinių Valstijų 
pilietybės ir grįžta į tėvy
nės tą dalį, kuri yra Sovie
tų Sąjungoje.

Anglijoje reakcininkai 
užsiminė tokio pat terori
zuotojo, kaip Ne-Ameriko- 
niško Veikimo Komitetas. 
Lordas Waldron Smithers 
reikalavo parlamento su
tverti “Committee on Un
British Activities.” Bet jo 
reikalavimas atmestas.

Albanija kaltina Anglijos 
valdonus, kad jie neperduo
da liaudies teismui karo 
kriminalistų. Albanija jau 
trečiu -kartu protestuoja 
prieš Anglijos valdžią, nes 
britai laiko šimtus albanų, 
italų ir vokiečių karo kri
minalistų Austrijoje.

Bulgarijoje Nacionalis

Ameri- 
įreng- 
žibalo 
ir da- 

ima iš 
negu

Tėvynės Frontas, kurį su
daro liaudies partijos pa
reiškė, kad kovos už taiką 
remiant Tarybų Sąjungos 
taikos politiką. Savo mani
feste pasisakė prieš Jungti
nių Valstijų ir Britanijos 
politiką — kišimąsi į kitų 
šalių vidaus reikąlus.

čechoslovakijoš preziden
tas Edvardas Beneš parašė 
knygą savo atsiminimų. Jis 
smerkia Anglijos, Francijos 
ir Amerikos karo išvakarė
se politiką, kuri atvedė prie 
Municho išdavystės. Jis ra
šo, kad dabartinis antago
nizmas “Vakarų” prieš 
“Rytus” yra taikai pavojin
gas..

Brazilija ne vien nutrau
kė diplomatinius ryšius su 
Tarybų Sąjunga, bet pasi
žymėjo chuliganizmu. .. Rio 
Janeiro mieste fašistiniai 
elementai užpuolė tarybinį 
diplomatą. Buvo apmėtyta 
atstovybės rūmas akmenais 
ir plytomis ir sužeista 5-ių 
metų vaikutis.

Todėl Tarybų Sąjunga 
buvo sulaikius Maskvoje 
Brazilijos diplomatus tol, 
kol Tarybų Sąjungos atsto
vai gaus progą saugiai iš
važiuoti iš Brazilijos. Tokis 
chuliganizmas nėdaro gar
bės nei Brazilijos diktato
riui Dutrai, nei jo globoto
jams.

Chinijoje reakcininkai 
dūksta prieš galą. Generolo 
Chiang Kai-sheko įsakymu 
uždaryta Demokratinė Ly
ga ir tūkstančiai žmonių 
suareštuota. -

Naminis karas apėmė pla
čiausius plotus. Liaudies 
Demokratinė Armija muša 
reakcininkus ne vien Man- 
džurijoje, bet ir Centralinė- 
je Chinijoje.

Dar taip neseniai į pietus 
nuo Geltonosios (Yellow) 
upės generolas Chiang Kai- 
shekas skaitėsi valdonu, o 
dabar Liaudies Armija (ko
munistai) šimtus mylių jau 
veikia nuo tos upės į pie
tus, vietomis pasiekė net 
Yangtze upę.

Mr. Henry R. Lieberman 
rašo iš Nankingo, kad visi 
bent kiek bešališkesnį karo 
specialistai stebisi, kaip 
Chinijos komunistai mokė-, 
jo “niekais paversti gene
rolo Chiang Kai-sheko /jė
gas.”

Pora metų atgal, kada 
gen. Chiangas gavo iš Ame
rikos kelių bilionų dolerių 
vertės medžiagų ir gink'.ų, 
kada jo armija buvo išlavin
ta Amerikos oficierių, ap
rengta į amerikinius rūbus, 
pervežama Amerikos karo 
laivais, orlaiviais ir trokai§, 
tai atrodė, kad komunistai 
negalės prieš tokią jėgą ka
riauti. ‘Gen. Chiang Kai- 
shekas ketino į du mėnesius 
juos išnaikinti.

Dabar yra kitaip. Visoje 
šalyje komunistų ir demok
ratų įtaka išaugo. Milionai 
partizanų. Milionai vyrų 
yra Liaudies Demokratinė
je Armijoje. Mandžurijoje 
jau tik likučiai iš buvusių 
devynių galingų generolo 
Chiango armijų ii; tie yra 
apsupti.

Panaši istorija Shantun- 
go provincijoje. Komunistai 
ten pralaimėjo vieną mūšį 
prie Linchu, gi gen. Chiang 
Kai-shękas net keturis. Pir
ma komunistų pergalė buvo

šalinimą visų nesusipratimų, kurie kenkia taikos reika
lui. ‘ .

. Reikia pabrėžti ne tai, ką Molotovas pasakė apie 
atominės bombos slaptybę, bet apie tai, kad jis pasmerkė 
naujo karo kurstytojus ir pažadėjo, kad Tarybų Sąjun
ga darbuosis už taikos išlaikymą.

pereitą gruodį, kada jie su
mušė gen. Ma-Li-wu moto
rizuotą diviziją iš 12,000 
vyrų ir patį generolą suėmė 
į nelaisvę.

Antra komunistų - liau
dies pergalė buvo, kada va
sario mėnesį jie įveikė gen. 
Li-Hsien-chau 65,000 armi
ją prie Laiwu. Trečia ko
munistų pergalė, kada jie 
ištaškė gener. Tang-En-po 
74-tą diviziją prie Meng- 
liagko, virš 20,000 vyrų, 
taipgi gen. Chiang Ling-fu 
diviziją kalnuose. Komunis
tai kirto lokį smūgį, kad 
gen. Chiang Ling-fu po to 
nusižudė. Ketvirta komuni
stų pergalė, tai gegužės mė
nesyje, kada jie sunaikino 
66-tą diviziją (armiją).

Dabar Mr. Lieberman ra
šo, kad Liaudies-komunistų 
armijos išaugo ir apsigink
lavo, daugiausiai Amerikos 
ginklais. Gi gen. Chiang 
Kai-sheko armijos ant pu
sės neteko jėgų, jų ginklai 
.(amerikiniai) vieni paseno, 
kiti neturi pakankamai a- 
municijos, o kas labiausiai, 
kad reakcininkai neturi 
liaudies pritarimo. Į juos 
darbininkai, valstiečiai, in
teligentai žiūri, kaipo į sa
vo šalies išdavikus — tar
naujančius užsieniui.

Graikijos fašistai gyrėsi, 
kad jau “išnaikino partiza
nus”. Bet štai spalių 30 d. 
New York Times koresp. 
praneša, kad jau 10 dienų 
eina baisus mūšis Metsovo 
rajone, kur dvi karališkos 
divizijos negali įveikti 5,000 
partizanų.

Italijoje jau yrą 1,000,000 
bedarbių. Šalyje stoka dra
bužių, maisto, gyvennamių 
ir 1,000,000 žmonių jau ne
turi darbo! Komunistai iš-, 
leido pareiškimą ir sako, 
kad už tai kalta reakcinė 
valdžia, kuri nesirūpina 
žmonių reikalais, bet tik 
kaip išgelbėti turčių vieš
patavimą.

Indijoje eina žiaurūs su
sikirtimai 
vincijoje,
sukilo prieš Indijos valdo
nus. Tūkstančiais žmonės, 
žūva. Musulmanai nori 
jungtis prie Pakistano val
stybės.

Jugoslavijos 1 a ikraštis 
“Politika” rašo, kad Brazi
lija ir Chile nutraukė diplo
matinius ryšius su Tarybų 
Sąjunga, Jugoslavija ir Če- 
choslovakija todėl, kad nori 
įtikti Wall Stryto imperia
listams. Laikraštis žymi, 
kAd tas.-parodo aiškiausią 
netekimą tų šalių nepri
klausomybės.

, Japonija nuo karo pabai
gos jau gavo iš Amerikos 
už $415,000,000 visokios pa
galbos. Vis tai daroma, nes 
generolas MacArthuras.no- 
ri užgeriuti japonus, kad 
jie neitų eu “komunistais.”

Jungtinių Tautų Tarybo
je, Tokio mieste, Sovietų 
atstovas generolas A. P. 
Kiselenko pasmerkė tokią 
politiką. Jis sakė, kačį gen. 
MacArthuras pasigerinimui 
japonams praleidžia šmeiž
tus prieš Tarybų" Sąjungą. 
Jis sakė, kad Amerikinė 
okupacijos vyriausybė ne
daro žygių, sulaikymui melų 
Tarybų Sąjungos antrašu.

Lenkijos premjeras J. 
Cyrankiewicz perse rgėjo 
katalikų kunigiją, kad su
stotų varius žalingą propa
gandą. Jis sakė, kad Lenki
joje yra pilna laisvė mels
tis, bet lai kunigai ir vys
kupai sustoja bažnyčią nau
doję prieš žmonių valdžią 

(Tąsa 4-me pusi.)

Kashmir pro- 
kur musulmanai
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štai ką turime atlikti iki Naujų Metų: 
$20,000 sukelti prenumeratomis; 
$10,000 parengimais ir aukomis; 
$1,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei 
jų skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos 
tinimui!
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Waterbury, Conn. 10.00
Cleveland, Ohio 8.85
Newark, N. J. 8.00
Elizabeth, N. J. 8’.00
Paterson, N. J. 6.00
Great Neck, N. Y. 6.00
Scotia, N. Y. 6.00
Worcester, Mass. 6.00
Hudson, Mass. • 5.00
New Kensington, Pa. 4.00
Shenandoah, Pa. 3.00
Wilkes-Barre, Pa. 3.00 ‘
Bridgewater, Mass. 3.00
Norwood, Mass. 3.00
Scranton, Pa. 1.25
Minersville, Pa. 1.00
Auburn, Me. 1.00
darbuojasi. Jie jau trečioj

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:
Philadelphia, Pa. 
Brooklynas, 
Los Angeles, Cal. 
San Francisco, Cal. 
Easton, Pa. 
Washington, Pa*. 
New Britain, Conn. 
Binghamton, N. Y. 
Hartford, Conn. 
Methuen, Mass. 
Youngstown, Ohio 
Rochester, N. Y. 
So. Boston, Mass. 
Pittsburgh, Pa. 
Detroit, Mich. 
Stamford, Conn. 
Chicago, Ill. 
Seattle, Wash. *

Philadelphiečiai 
vietoj.

P. Pilėnas prisiuntė pluoštą atnaujinimų. Taipgi at
naujinimų ir po vieną naują predumeratą prisiuntė se
kanti philadelphiečiai: R. Merkis, S. Reikauskas ir J. 
Ivanauskas. Gražus pasidarbavimas.

J. Bakšys, Worcester, Mass., prisiuntė pluoštą at
naujinimų ir penkis naujus skaitytojus! Gerokai pašoko 
punktais, pralenkė keletą didmiesčių.

Brooklyniečiams pagelbėjo A. Mureika ir P. Vaznys, 
priduodami atnaujinimų.

S. Penkauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

Iš Minersville, Pa., senelis V. Ramanauskas prisiuntė 
atnaujinimų. Amžius nepakenkia Ramanauskui darbuo
tis savo dienraščiui, jis sakosi, darbuosis iki galės. Tai

Taipgi gavome atnaujinimų nuo sekamų vajininkų: 
P. Šlajus, Chester, Pa., A. P. Dambrauskas, Haverhill, 
Mass., C. K. Urban, Hudson, Mass., Geo. Shimaitis, (bi
tininkas L. Končius pridavė atnaujinimą) Brockton, 
Mass., L. Bekešienė, Rochester, N. Y., S. Kuzmickas, 
Shenandoah, Pa.

Mūsų vajininkai puikiai darbuojasi, bet savaimę 
aišku, kad jiems, vieniems sunku, tad turėtų jiems į pa
galbą ateiti ir kiti draugai. Geresnės pasekmės būna, 
kuomet yra kooperacija.

Aukomis šį sykį gavome sekamai:
Mūsų draugės iš Los Angeles, Calif., visuomet rūpi

nasi dienraščio reikalu. Jų Liet. Moterų Apšvietos Klu
bas suruošė parengimą ir dalį pelno paskyrė dienraščiui 
Laisvei. A. Alvinienė prisiuntė $50.00. širdingai dėkuoja
me joms už gražią auką.

Per Walterio ir Almos Marinų vestuves, Los 
Angeles, Calif., M. Alvinienės ir K. Repečkienės iniciaty
va surinko $20 ir paskyrė dienraščio reikalams.

L. L. D. 103 kp., Hudson, Mass. $5. v
Po $3:“ B. Praslauskas, Worcester, Mass., Julia 

Werner, South Ęuclid, Ohio.
Po $2: B. Sausanavičius, Minersville, Pa. ir B. Na

vickas,‘Plymouth, Pa.
J. A. Birbilas, St. Clair, Pa., $1.
Dėkuojame vajininkas už. puikų pasidarbavimą ir 

draugams už gražias aukas.
Laisves Adm-cija.

1

2 push—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-*Pirm., Lapkr. 10, 1947
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muilo, žibalo ir kitokių kiaušiniams. Bet tik ne- gerėjimo nėra. Už kiek lai-Rašo I. U.

Nelabai sklandus ir ne 
per daug plačiai žinomas 
tas žodis mūsų kalboje; la
bai mažai žmonių intere
suojasi sužinoti, ką tikrai 
reiškia žodis alergija. Ne 
tik paprasti žmonės, bet 
daug dar yra gydytojų, ku
rie nors ir žino kas alergi
ja yra, bet mažai kreipia į 
ją atydos. O priskaitoma 
šioje šalyje keli milionai 
žmonių, kurie kankinasi 
nuo tos nelemtos alergijos.

Alergija pasireiškia viso
kiose formose. Vieni žmo
nės alergiški maistui, kiti 
įvairios augmenijos žiedų 
dulkėms ir dar kitiems da
lykams. Yra lietuvių, kurie 
serga alergija nuo tokių lie
tuviškų valgių, kaip kopūs
tai. Daugelis amerikiečių 
yra alergiški įvairiems vai
siams ir daržovėms. Kai ku
rie alerginiai serga net nuo 
gulėjimo ant plunksninių 
pagalvių, nuo šilkinių marš
kinių nešiojimo ir t.t.

Pamatinė alergijos prie
žastis yra ta, kad tūli pro
teinai - baltymai nesutinka 
su tam tikrų žmonių krau
ju*

Iš maisto, kuris daugiau
siai alergiškas tūliems žmo
nėms, yra kiaušiniai, kvie
čiai, pienas. Dar yra nema
žai įvairių valgių, kurie 
alergiški, bet ne taip pla
čiai, kaip tie trys pirmuti
niai. O juos žmonės dau
giausiai vartoja.

Imkime pieną. Naujagi
miai žmonės ir vadinami 
aukštesnieji gyvūnai abel- 
nai maitinasi tik pienu. Ro
dos, todėl, būtų nesąmonė 
kalbėti apie pieno netinka
mumą arba žalingumą svei
katai. Arba, imkim kiauši
nį. Juk kiaušinyje randasi 
visokeriopų ir labai mais
tingų maisto dėsnių. Jame 
yra čielas vištukas su 
plunksnomis. O štai kviečio 
grūdas, iš kurio yra gami
nama įvairių įvairiausių 
maisto dalykų.

Rodosi, nebūtų galima

Kokių Keistumų Pasaulyj Esama
tas. Reikėtų 252,563 tokių 
uodų sudaryti vieną svarą. 
Kitos rūšies uodas sveria 
.001473 gramų nepamaitin
tas, ir’reikėtų 307,945 tokių 
uodų sudaryti vieną pilną 
svarą.

AUTOMOBILIŲ LENK
TYNĖS Iš NEW YORKO 
Į PARYŽIŲ

Lenktynės automobiliais 
iš New Yorko j Paryžių yra 
tikrai ir legališkai įvykę 
1908 metais ir jas laimėjo 
George Schuster su savo 
navelbininku Miller’iu. Jie
du lenktyniavo amerikoniš
ko padirbimo automobiliu, 
užvardintu ‘Thomas Flyer? 
Lenktvnių traktas ėjo iš 
New Yorko į San Francis
co, 6 iš čionai automobiliai 
buvo laivais pervežti per 
Pacifiko jūrą į Vladivosto
ką. Nuo Vladivostoko vėl 
sausžemiu lenktynės tęsėsi 
link Paryžiaus.* Laimėtojai 
iš viso pervažiavo 13,430 
mylių per 169 dienas ir 2 
valandas. Iš karto dalyvavo 
devyni kontestantai, bet 
tiktai “Thomas Flyer” ir 
“Protos” automobiliai išsi
laikė. “Protos” pabaigė sa
vo kelionę trimis savaitėmis 
vėliau už “Thomas Flyer.”

KIEK SVERIA
UODAS

Uodų svoris eina pagal jų 
veislės rūšį. Kai kurie jų 
yra keturis bei penkis sy
kius sunkesni už kitus. Bet 
vienos rūšies uodas tveria 
.001796 gramų nepamaitin- 

apsieiti be tų trijų maisto 
produktų šioje mūsų šalyje.

Spėjama, kad nedaug yra 
žmonių, kurie būtų alergiš
ki daugiau, negu vienam iš 
pažymėtų maisto dalykų.

Alergija tik apie virš po
ra desėtkų metų kai buvo 
rimtai pradėta susidomėti, 
ir medicinos mokslas ėmėsi 
tyrinėti alergišku^ ligonius.

Vaistai Neišgydo, tik 
’ Palengvina

Neseniai patėmijau laik
raštyje, kad gydytojų. su
važiavime Philadelphijoj 
buvo plačiai svarstyta aler
gijos kenksmingumas žmo
nių sveikatai, ir jos gydy
mas. Nors jau yra keletas 
gyduolių ir daug čiepų pa
lengvinimui alergiškumo, 
bet tik palengvinimui.

Vienas gydytojas suteikė 
žinių suvažiavimui, kad 
jam su kitų pagalba pavy
ko pagaminti daug tinka
mesnių vaistų alergijos gy
dymui, negu iki šiol esa
mi. Tai būtų sveikintina.

Ten buvo aiškinama pa
grindinė priežastis alergiš
kumo ir kaip maisto aler- 
giškumas apsireiškia žmo
gaus organizme ir kaip jis 
yra žalingas.
Kaip Paliečiamas Kraujas

Alergiškumo procese pa
didėja tūli kraujakūniai ir 
tada kraujui darosi sunkiau 
cirkuliuoti, išvaikščioti po 
kūno dalis, ypatingai per 
tas labai mažytes gyslutes. 
Tada visame organizme 
silpnėja kraujo cirkuliacija. 
Tie kraujakūniai, įsisprau
dę mažosiose gyslutėse, ap
sistoja, nepraeina; todėl 
darosi išpurtimas bei pati
nimas, ypatingai odoje.

Jei žmogus, to nežinoda
mas, nesustoja vartojęs a- 
lerginio jo kūnui maisto, 
tai pasidaro nuolatinis ligo
nis. Tokie pasidėję krauja
kūniai susikaupia organiz
ing ten, kur silpniausios vie
tos, kur randai ar sužeidi
mai kokie kada įvykę, ir tę
siantis tokiai padėčiai per

PRIEŠTARAUJANTIEJI 
VALST. PAVADINIMAI

Jungtinių Valstijų pieti
nė Dakota randasi šiaurėje, 
šiaurinė Carolina randasi 
pietuose, vakarinė Virginia 
randasi rytuose. O New 
York, New Hampshire ir 
New Jersey yra trys iš ori
ginališkų seniausiųjų valsti
jų Amerikoje.

VIENAS GERAI KIRTO, 
KITAS GERAI LAIKĖSI

Per keturis “roundus” 
kumščiavimosi, tarpe ka
daise garsaus boksininko 
čampiono John L. Sullivan 
ir jo oponento, G. M. Robin
son, net 68 sykius Robinso
nas buvo parmuštas ir par
trenktas ant grindų, vienok 
vis atsikeldavo laiku, kad 
galėtų testii kumštynes to
liau. Reiškia, Sullivanas 
galėtų tęsti kumštynes to- 
binsonas taip pat galėjo ge
rai atsilaikyti. Tai įvyko 
1884 m. kovo 6 d., San 
Francisco mieste.

ilgą laiką, tu r būt, kraujo tų, 
spaudimas dažnai sudaro 
ant odos paviršiaus vande
nines pūsliukes, kurios 
skausmingai niežti. Palytė-
jus pūsliukes jos bliūkšta, 
ir darosi žaizda; atrodo lyg 
paprasta “poison ivy” ar 
kokia egzyma.

Asmeniniai Patyrimai
Dabar pažymėsiu apie sa

vo alerginį patyrimą, kuris 
apie 30 metų mane įkyriai 
kankino.

Esu gimęs kampininko 
samanotoje bakūžėje, augęs 
dvare ordinarčiko šeimoje.

Ordinarčikai — kumečiai 
ir jų šeimos Lietuvoje valgė 
tada tiek, kiek turėjo, ne 
tiek, kiek norėjo. Nes dvar
poniai duodavo tik tokią al
gą ar pragyvenimą, kad 
neužtekdavo sočiai paval
gyt. Laikydavo ordinarčikai 
kai kokiame dvare, nuo 5 iki 
10 vištų, bet kiaušinius iš
mainydavo ant silkių, ada-

ATOMINIAI BIKINI NUODAI TEBEVEIKIA
Valdiniai pranešimai ne

nori pasakyti teisybės, kaip 
pavojingai atominė bomba 
sprogdama apnuodija apy
linkę ilgam laikui. Atomų 
bombos trupiniai ir dulkės 
ne vien savaime nuodija 
orą, vandenį, augalus, že
mę, žmones ir gyvulius.

Atom - bombos trupiniai, 
leisdami iš savęs alfa dale
les (helijo branduolius), 
elektronus, neutronus ir 
gamina spindulius (pana
šius į X-spindulius), apkre- 
čia ir kitas medžiagas. Tų 
medžiagų atomai tada, keis
damiesi bei įrdami, taip pat 
žaloja gyvąją ir negyvąją 
gamtą.

Kuomet suėjo vieni me
tai nuo dviejų atom-bombų 
išsprogdinimo ties Bikini 
sala, valdiniai reporteriai 
skelbė, kad toje saloje jau 
vėl galima esą žmonėms 
gyventi. Moksliniai tėmyto- 
jai paskui pataisė tokius 
skelbimus. Jie pranešė, jog 
būtų dar pavojinga Bikini 
saloje kiek ilgiau . apsigy
venti. O paskutiniu laiku 
daktaras Stafford L. War
ren, rašydamas Life žurna
le, įspėjo, kad atominiai 
nuodai vis dar per smarkiai 
veikia Bikini saloje.

Dr. Warren, atomų jėgos 
žinovas, padėjo gelbėti nuo 
tokių nuodų jūreivius ir ki
tus žmones, dalyvavusius 
atominių bombų sprogdini
me ties Bikini. Jisai sako:
Apnuodyta Vanduo, Laivai 

ir Oras
Ypač antroji Bikini bom

ba parodė naują pavojų. Ji 
buvo išsprogdinta po jūros 
vandeniu. Atominiai trupi
niai susimaišė su vandeniu. 
Jais apnuodytas vanduo tiš
ko atgąl ant laivų. Ant jų 
taip pat gulė atominiai- 
nuodingo vandens lašeliai. 
Kitus tokius lašelius vėjas 
nešė tolyn, kaip miglą. Tie 
kariniai laivai buvo susta
tyti išbandymui, kaip juos 
paveiks atominė bomba.

Mirtini Pavojai .
Visas oras ir laivai kiau

rai buvo atominiai apnuo
dyti, kaip rodė Geigerio 
skaitikliai, tam tikri moks
liniai instrumentai. Su lai
vais skendo labai brangūs 
mokslo įrankiai, bet jūrei
viai per dvi dienas negalė
jo prisiartinti ir tuos įran
kius nuimti. Tiktai trečią 

reikalingų dalykų. O pa
tiems tekdavo tiktai ant Ve
lykų kiaušinių paragauti.

Atvažiavęs į šią šalį, ne 
ūmai pripratau kiaušinius 
valgyti.

Ii918 metais susirgau in
fluenza ir gavau net dvigu
bą plaučių įdegimą. Po per- 
sirgimo buvau silpnas. Gy
dytojai patarė gerai mai
tintis ir naudoti daug š'vie- 
žio oro, šviežios mėsos, 
kiaušinių, pieno, klį ir da
riau.

Kiaušiniai labai paran
kūs pasigaminti valgiui: 
nereikia daug žinojimo; ga
lima valgyti virtą arba ne. 
Na, tai ir valiai valgyti 
kiaušinius, kai kada ir iš
gerti su vynu; su alum, su 
pienu.

Gal mano ordinarčiškas 
kūnas nepratęs prie kiauši
nių maisto, ar kas kita bu
vo priežastis alergiškumui 

dieną po šios bombos spro
gimo galima buvo valtim 
įplaukti į Bikini įlankos 
vandenį, bet tiktai trumpai.

Praėjo savaitė, bet dar 
tik kelioms minutėms tega
lima buvo ant tų laivų už
lipti. Turėjo ištisas mėnuo 
praeiti, iki jūreiviai galėjo 
ilgiau kaip valandą pabūti 
ant kai kurių laivų.

Tie laivai dabar mažiau 
pavojingi, bet jie dar per 
eilę metų liksis apkrėsti 
atominiais nuodais.

šimtai Mokslininkų Kaip 
Saugotojai

300 gydytojų ir 'šiaip 
mokslininkų darbavosi, sau
godami tūkstančius kitų 
žmonių, dalyvaujančių tuo
se atom-bombų bandymuo
se.

Kada žmones grįždavo iš 
vietos, arti kurios sprogo 
bomba, jie turėdavo rūpes
tingai visą kūną nusimaz
goti. Tada Geigerio skaitik
liais jie buvo tyrinėjami, ar 
pas juos neliko atominių 
.nuodų.

Jeigu žmogus tik nusi
maudavo apsaugos piršti
nes netoli bombos sprogimo 
vietos, tai reikėdavo smar
kiomis cheminėmis rūkšti- 
mis nudeginti viršutinį odos 
sluoksnį nuo jo rankų. To
nai drabužių buvo taip už
teršti atominiais nuodais, 
kad jau negalima buvo jų 
išvalyti; todėl tie drabužiai 
nuskandinti jūroje.
Laivai Kiaurai Persigėrę 

Atominais Nuodais
Nebuvo tokios laivo da

lies, kur atominiai nuodai 
neveiktų. Jeigu žmogus bū
tu perilgai ant tokio laivo 
užgaišęs, jis būtų nusilpęs 
ir jį būtų traukę vemti. 
Toks žmogus būtų galėjęs 
kelias dienas bei savaites 
pagyventi, o toliau būtų 
miręs nuo aršiausios maža
kraujystės.

Jurgos Augalų ir žuvų 
Nuodijimas

Atominiai užnuodyto van
dens plotas didėjo. Atomų 
dalelėmis apsikrėtė jūriniai 
augalėliai, vadinamos algės, 
jau ir gana toli nuū sprogi
mo. šiais augalėliais minta 
mažos žuvytės. Už poros 
savaičių jos ėmė dvėsti. Di
desnės žuvys, rydamos ap
nuodytas gyvas ar nugai
šusias žuveles, taipgi apsi
nuodijo ir dvėsė trečią sa- 

greitai patirta ir begaliniai 
prikentėta.

Pirmiausiai užpuolė ko
sulys. Einu pas gydytojus. 
Vienas sako, džiova apsi
reiškus; kitas nužiūri skir
tingą ligą. Miesto klinikos 
gydytojai siunčia į sanato
riją. Gydausi visokiais bū
dais, bet kosulys nepameta. 
Nueinu dar pas plaučių 
specialistą. Tas, išegzami- 
navęs nuodugniai, gana 
liūdnai pareiškė, kad ne 
perilgiausiai gyvensiu, dau
giausia tai galinėtus ir pu
sę. Vienas gydytojas sako, 
važiuok kur ant farmos, 
ant tyro oro; valgyk gerai 
— iki valios kiaušinių, mė
sos, pieno, Smetonos.

Far moję
Nuvažiavau į farmą, ku

rioje vos tik beprasidedą į- 
sikurti naujokai farmeriai. 
Jie neturi jiei vienos vištos 
nei kiaušinių, nei karvės, 

vaitę.
Padvėsusios žuvys apkrė

tė atominiais nuodais dau
giau augalėlių, kuriuos ėda 
smulkiosios žuvytės. O kur 
tokių augalėlių prikibo prie 
laivo dugno, tai atominiai 
jų nuodai ėjo kiaurai per 
kelis colius dugno plieno ir 
gręsė pavojum žmonėms 
laivo viduje arti dugno.

Atominiai Nuodai Laivo 
Mašinerijoj

Tokiomis landžiomis ato
minėmis dalelėmis apsikrė
tė ir vanduo plieniniuose 
laivų vamzdžiuose. Tuomet 
jūreiviai jau negalėjo ilgai 
dirbti prie laivų inžinų ir 
turėjo būti dažniau pakei
čiami.

Reikėjo ištirti ir patik
rinti kiekvienas trupinys 
maisto pirm valgant, t kiek
vienas grukšnis vandens, 
pirm burnon imant. Be pa
tikrinimo buvo pavojinga 
vartot bet koks drabužis ar 
kitas daiktas.

Daktaras Warren teigia, 
kad visi žmonės, dalyvavę 
tame atominių bombų iš
bandyme, buvę per nepa
prastas pastangas apsaugo
ti nuo “įmatomo sužaloji
mo” atominiais nuodais. 
(Atominis sužalojimas, kad 
ir neįmatomas, gali vėliau 
pasireikšti.)
Vis Dar Pavojingai Veikia 

Atominiai Nuodai
Bet jau daugiau kaip iš

tisi metai praėjo nuo ato
minės bombos išsprogdini
mo po vandeniu, o Bikini 
sala tebera taip atominiai 
apnuodyta, kad negali jon 
sugrįžti buvusieji tos salos 
gyventojai. Tūli laivai, arti 
kurių sprogo ta bomba, vis 
dar taip apnuodyti, kad 
žmonės negali ant jų ilgiau 
kaip kelias valandas pabūti.
Kas Atsitiktų New Yorkui

Jeigu tokia bomba būtų 
išsprogdinta jūroje ties pie
tiniu New Yorko1 miesto 
galu, o vėjas stipriai pūstų^ 
iš pietų į šiaurę, tai atomi
niai užterštais vandens la
šeliais bei garais išžudytų 
2 milionus žmonių mieste.

— Mokslas dar nežino jo
kio apsigynimo nuo atomi
nių bombų, — sako baigda
mas dr. Warren. — Vienin
telė apsauga, yra vengimas 
atominio karo.

J. C. K.

nei pieno; užtat oras tyras, 
šviežias, nes aplinkui lau
kai ir pievos dar žaliuoja, 
žydi, nors jau artinasi ru
duo; o girioj pradėjo augti 
grybai.

Miestukas, kur galima 
maisto nusipirkti, tolokai, 
už apie 7 mylių. Arkliai 
pirkti miestavi; jie nepratę 
farmų kalnuotais keliais 
vaikščioti. Nuvažiuoti į 
miestelį supirkimui maisto 
ir sugrįžti užimdavo visą 
dieną; tai tik. vieną sykį į 
savaitę tą didžią kelionę at
likdavo ; maistą pirkdavo 
tokį, kuris greitai nepasiga
dina, būnant be ledo, be 
šaldytuvo. Daugiausia tai 
rūkyta, sūdyta mėsa ir 
šiaip kokie riebalai. O 
“džiovininkas” ligonis rink
davo grybus, kurių labai 
daug tuo metu toj apylinkėj 
buvo. Kai kada Valgydavom 
grybus tris sykius į dieną 
— rytą kelmučius, pietums 
lepšes, vakarienei baravy
kus.

Vėl į Miestą
Taip virš porą mėnesių 

su mažomis valgio pakaito
mis besimaitinant, jau taip 
įkyrėjo, kad galvatrūk- 
čioms bėgau į miestą ir 
greičiausiai pas gydytoją 
sveikatą patikrinti. Po ap
žiūrėjimui gydytojas parei
škė, kad esu sveikas, kaip 
ridikas. Kosulys, tiesa, veik 
pranyko, gal todėl, kad 
farmos maiste labai mažai 
buvo kiaušinių.

Kiek ilgiau pagyvenus 
mieste ir atnaujinus pilnai 
kiaušinių valgymą, ir vėl 
kosulys kamuoja.

Daug nelaukus ir vėl pas 
gydytoją, kuris ir vėl stip
riai pataria vartoti iki va
lios kiaušinių ir kitokio 
maistingo valgio, o kosulys, 
girdi, paeina nuo plaučių ir 
bronkito (kvėpuojam u j ų 
dūdų įdegimo) ir nuo šalčio, 
ir jis pasikartos veik visą 
amžių. Gy d v to j as patarė 
dar naudoti 'žuvų aliejų.

Na, tai gerai. Vartoju 
viską, bet jokio ženklo pa-

Įdomu Žinoti-Kas Dar To Nežino
ŠLAPESNIS Už 
VANDENĮ

Ar’gali būti Ras nors Sla
pesnis už vandenį? Taip. 
Yra tam tikra cheminė me
džiaga, vadinama “wetting 
agent”, daug kartų Slapes
nė už vandenį. Keletas šios 
medžiagos lašų, įpiltų į van
denį namų vanoję (bath 
tub) padarys vandenį taip 
skystą, kad antis tokiame 
skiedinyj nebegalėtų plauk
ti jo paviršium.

10 DIDŽIAUSIŲ 
AMERIKOS MIESTŲ

Dešimts didžiausių šioje 
šalyje miestų, sulyg vėliau
sio cenzo, iš eilės yra sekan
tieji: New Yorkas, Chica
go, Philadelphia, Detroit, 
Los Angeles, Cleveland, 
Baltimore, St. Louis, Bosto
nas ir Pittsburghas.

ŠIRDIES PLAKIMAS
Normališkose s ą lygose 

žmogaus širdis per dieųą 
suplaką 106,650 kartų.

ŽVAIGŽDŽIU 
EKSPLOZIJOS

Į klausimą,' ar žvaigždės 
kada nors, eksploduoja, 
mokslininkai sako — taip. 
Apie vieną sykį per 500 me

3 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Pirm., Lapkr. 10, 1947,

ko pradėjo niežėti kojų tar
pupirščiai — toks saldžiai 
skausmingas niežėjim a s, 
kad net paeiti negalima. 
Gydytojas sako, “athlete’s 
foot”. Tuojaus gaunu ir 
vaistų bonką, gana smar
kių - deginančių. Vilgau ko
jas pagal patarimą; kenčiu 
deginantį skausmą per ke
letą savaičių. Naudos jo
kios. Vis toks pat niežėji
mas. Vienoj vietoj sumažė
ja, tai plečiasi kitur.

Dar už kiek laiko atsira
do ant rankų paviršiaus 
vandeniuotos pūs liukės; 
taipgi skaudžiai niežti ir 
parausta.

Jš sykio daktarai gydė, 
kaip “poison ivy”; vėliau, 
sako, virto jau egzyma. Na, 
tai valiai gydyti tą egzy
ma. c

Pas Specialistus
Iš sykio ėjau pas papras

tus gydytojus. Negaunant 
jokios pagalbos iš jų, einu 
pas odos specialistus. Pir
mas egzaminavimas 10 dot, 
sekanti vizitai po 5 dol. De
da rankas po didžiausiom 
X-spindulių mašinom, po 
violetiniais spinduliais; pri
rašo brangiai kainuojančių 
visokių mosčių, tepalų, 
skysčių. Niekas negelbsti; 
ne tik ne geriau, bet dar 
prasčiau — ne tik ant ran
kų, bet ir ant kojų tarpu
pirščių ir ant pirštų.

Viena ausis, Lietuvoj gy
venant, buvo smarkiai per
šalus. Tą ausį irgi egzyma 
apstojo. Skilvys maisto ne
virškina; gesų visur atsira
do; galvą skauda, daugiau
sia viena dešinė pusė; akys 
raibsta, spinduliuoja vaivo
rykštiniais sjinduliais. Oku
listas pritaiko akinius. Nie
ko geriau.

Klinikose
Subankrūtinau, neturiu 

pinigų; tada einu į miesto 
universitetų klikas, kur tik 
kas pataria. Ten profesoriai 
egzaminuoja, aiškina jau- 

(Tąsa 5 pus.) 

tų kur nors padangėje'įvyk
sta žvaigždės eksplozija, 
kuri paleidžia energijos 
100,000,000 kartų daugiau 
už einančią energiją iš sau
lės.

KAIP TOLI SIEKIA 
GRIAUSTINIS

Smarkiausio griaustinio 
garsas nebūna girdimas to
liau kaip už 25 mylių. Pa
prasto griaustinio garsas 
nenueina toliau dešimties 
į>ei penkiolikos mylių.

PLAUKŲ IR NAGŲ 
AUGIMAS

Kas, jūs manote, greičiau 
auga — jūsų plaukai ar jū
sų nagai? Atsakymas — 
plaukai auga greičiau. Bė
gyje 24 valandų laiko žmo
gaus plaukai užauga .017- 
tąją dalį colio, kuomet na
gai per tą laika paauga tik 
.0047-ją colio dalį.

PANAMOS KANALO 
ILGUMAS

Nuo vieno kranto iki kito 
išilgai, Panamos kanalo il
gumas yra 40 mylių, o nuo 
gilaus Atlanto jūrų van
dens iki Pacifiko gilaus 
vandens yra biskis daugiau 
kaip 50 mylių.

%:
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■MMMMMMMHMMiParaŠe Justas Paleckis
(Tąsa)

Kiniečiai nužudė vieną vokiečių misio
nierių, o'už bausmę vokiečių karo laivai 
atvyko į Kiao-Čao uostą ir užgrobė šį 
uostą su visu miestu ir apylinke. Tai bu
vo paprastas užgrobimo būdas, kuris pla
čiai buvo vartojamas pereitam šimtmety 
prieš silpnąsias tautas. Deja, kaip ma
tom iš Abisinijos pavyzdžio ir japonų 
veržimosi į Kiniją, tie metodai imperia- 
listinej politikoj tebevartojami ir dabar. 
O Vokietija tuomet kaip tik buvo savo ko- 
lonialinės galybes kūrimo pačiam Įkarš
ty ir, sekdama Anglijos, Prancūzijos ir 
Rusijos pavyzdį, griebė visa, kas silp
niau laikėsi ir po ranka pasitaikė Afri
koj ir Tolimojoj Azijoj. Europai tuomet 
buvo aišku, kad Rusija - nori Tolimuos 
Rytuos naujų užgrobimų. Ne gi be rei
kalo buvo tiesiamas didysis Sibiro gele

žinkelis. Buvo aišku, kad, jau koją įkėlu
si Mandžiūrijon, Rusija iš jos geruoju 
nebeišsikraustys. Tai matydamos, Vokie
tija ir kitos valstybės stengėsi nepramie
goti, ir, kas tik galėdamas, grobstė snau
džiančio Kinijos milžino žemes ir turtus.

į

Bet Kiao-Čao užėmimas buvo aiškus 
faktas, kad Vokietija tiesiog apiplėšia 
taikingąją Kiniją. Kadangi Rusija su
tarty su Kinija buvo pasižadėjusi ginti 
Kinijos neliečiamybę, aišku, čia Rusija 
turėjo pasiimtąją prievolę vykdyti ir pa
reikalauti vokiečius apleisti užimtąjį 
uostą, kaip tai buvo padaryta su Liaodu- 
ną užėmusiais' japonais. Tačiau Rusija 
to nedarė, nes caro galva buvo apsukta 
Vilhelmo įtikinėjimų apie geltonąjį pa
vojų’ ir Kiao-Čao užėmimas buvo jam iš
aiškintas kaip žygis prieš tą pavojų. 
Užuot gynęs “senąjį Rusijos draugą” 
Kiniją, caras Nikalojus, pasitaręs, su sa
vo ministeriais, nutarė pats užimti kurį 
nors Kinijos uostą, kad būtų lygsvara su 
vokiečiais. Kilo sumanymas užimti Port- 
Arturą ir gretimą Dalanvaną. Grafas 
Muravjovas, tuomet buvęs užsienių rei
kalų ministeriu, pripažino, kad uostas 
Ramiajame vandenyne Rusijai būtinai 
reikalingas, o generolai ir admirolai pri
tarė, kad Port-Arturas labai tinkama 
vieta strateginiu žvilgsniu.

Rusija elgėsi skubiai ir griežtai. Ne
trukus po šio nutarimo rusų karo lai
vai jau užėmė Port-Arturą ir Dalanva
ną (Dalnij). Generolas Kuropatkinas, 
kuris tuo tarpu buvo paskirtas karo mi
nisteriu, su didžiuoju kniaziu Aleksiejų 
Aleksandrovičiu nutarė užimti ir visą 
Liaoduno pusiausalį, nes vieną Part-Ar- 
turą būtų sunku išlaikytu .

Rusija skubiai įsikūrė Kvantuno sri
ty. Rusijos Tolimųjų Rytų laivynas bu
vo padidintas ir jo vyriausiu vadu nu
matytas did. kunigaikštis Aleksiejus 
Aleksandrovičius. Jau 1898 m. biudžete 
Port-Arturo tvirtovei pagerinti, geležin
keliui nutiesti, naujam prekybos uostui 
Dalnij statyti’ir Ramiojo vandenyno lai
vynui sustiprinti buvo paskirta 90 mili
jonų rublių.

Vokiečiams ir rusams atplėšus iš Ke
nijos po skanų kąsnį, neatsiliko ir ang
lai, kurie tuoj užėmė ’ Vei-cha-vejo uos
tą. Norėjo ir japonai ką nors gauti, bet 
didžiosios valstybės, kartą japonus iš Ki
nijos išstūmusios, jau ir nebenorėjo jų 
ten įsileisti. Bet Japoniją, kuri jautėsi 
skaudžiai nuskriausta, reikalavo ir gra
sino karu. Rusijai tada teko patenkinti w 
japonų apetitus “nepriklausomos” Korė- * 
jos sąskaiton ir užleisti Korėją japonų 
įtakai ir išnaudojimui.

Tuo tarpu kai Nikalojus’ Tolimuose 
Rytuose drąsiai klimpo į vis naujus kon
fliktus ir karų pavojus, jis Europoj pa
darė gestą, kuriuo jam turėjo būti įam
žintas taikos apaštalo Vardas. Dar per 
vainikavimosi iškilmes jis ragino visas 
valstybes sudaryti amžiną taiką, o 1898 ‘ 
m. rugsėjo mėnesį Nikalojus kreipėsi į 
viso pasaulio kraštų vyriausybes, kvies
damas atsiųsti atstovus į visuotiną tai
kos konferenciją Hagoj. Toji konferenci
ja įvyko caro gimimo dieną 1899 m. ge
gužės 6 (18) ir joj dalyvavo visų nepri- _ 
klausomų Europos ir kai kurių Ameri
kos ir Azijos valstybių atstovai. Visfems 
buvo aišku, kad iš to taikos projekto nie
ko neišeis, be keleto praktiškų sumany
mų ir, daugelio gražių žodžių. Taikos 
konferencija tęsėsi 12 dienų ir joj buvo

pasirašyta keletą konvencijų ir deklara
cijų, jų tarpe dėl nuolatinio Hagos tribu
nolo įkūrimo tarptautiniams ginčams 
taikiu būdu spręsti, dėl karo papročių 
sušvelninimo, deklaracijos dėl uždraudi
mo mėtyti bombas iš orlaivių, nevartoti 
karuose nuodingųjų dujų ir sprogstamų
jų kulkų. Nesuspėjo dar išdžiūti Hagos 
konferencijos protokolų rašalas, kai tais 
pat metais anglai pradėjo žiaurų karą 
su ramia, bet atkakliai savo laisvę gy- 
nusia būrų tauta Pietinėj Afrikoj. Tiesa, 
istorija neužmiršo Nikalojų II buvus 
kilnaus taikos sumanymo iniciatorium 
ir jo portretas dar dabar puošia Hagos 
tribunolo salę, bet tą garbę nustelbia vi
sa jo klaikioji politika, kuri padarė jį 
vienu svarbiausių dviejų didžiausių ir 
kruviniausių karų kaltininku.

’’GELTONASIS PAVOJUS” PRIEŠ 
“BALTĄJĮ PAVOJŲ”

Tuo tarpu kai Vilhelmas uoliai trimi
tavo Europoj apie geltonąjį pavojų, pie
šė paveikslus,,alegoriškai varduojančius 
Europos tautoms gręsiančias baisenybes 
iš rytų, Kinijoj prasidėjo judėjimas 
prieš baltąjį pavojų. Čia nereikėjo nei 
kalbų, nei paveikslų, nes tokie faktai, 
kaip Kinijos uostų užgrobimas, priverti
mas “išnuomoti” Kinijos žemės plotus, 
priverstinas įvairių koncesijų reikalavi
mas ir brutalus europiečių ir ‘amerikie
čių elgesys su kiniečiais ir jų teisėmis,. 
pagaliau sužadino pasipriešinimo nuo
taiką ir snaudžiančioj Kinijoj. Pažan
gesnioji kinų jaunimo dalis matė, kad 
kinų tautos kultūrinis sustingimas, 
liaudies beteisė būklė ir visiška valdžios 
ir mandarinų sauvalė galutinai susilpni
no milžiniškąją tautą. Atsirado kinų tau
tinių patriotų kuopos, po fizinio lavini
mosi draugijų priedanga ugdžiusios po
litinius siekimus, kurie pirmiausia buvo 
nukreipti prieš baltųjų įsiveržimą Kini- 
jon. Tos “Didžiojo kumščio” sąjungos 
kuopos, kurių dalyvius svetimšaliai dau
giausia vadino ‘^boksieriais,” greitu lai
ku išaugo į milžinišką jėgą.

Pirmosios “boksierių” aukos buvo 
krikščionių misionieriai. Kiniečiai, ap
skritai, ne labai religingi ir tikybin. nea
pykantos prieš misionierius, kaip krikš
čionių tikybos skelbėjus, neturėjo. Bet 
jie žinojo, kad misionieriai yra pirmieji 
baltųjų agentai ir baltųjų įtakos prana
šai. Paskui misionierius seka jau konsu
lai, o vėliau jau susilaukiama ir baltųjų 
generolų su kariuomene. Vis dažniau 
pasikartojo misionierių ir, apskritai, 
baltųjų žudymai. O 1900 m. “boksieriai” 
pradėjo puldinėti didžiųjų valstybių pa
siuntinybes Pekine. Didžiosios valstybės 
pasiuntė į Pekiną kariuomenės, dalis sa
vo atstovybėms ginti. Bet jungtinė euro
piečių .kariuomenė sutiko reguliarės ki
niečių kariuomenės pasipriešinimą. Kai 
kurios europiečių kariuomenės dalys bu
vo apsuptos, kiniečių “boksieriai” užėmė 
Taku uostą, atkirsdami kelią maistui ir 
sustiprinimams siųsti. Rusai pasiuntė 
4000 vyrų kariuomenės, netrukus ka
riuomenės- dalių prisiuntė vokiečiai, 

’ prancūzai, anglai, amerikonai ir japo
nai. Prasidėjo karo veiksmai, nors bfi-. 
cialaus karo nebuvo, nes Kinijos vyriau
sybė aiškinosi esanti bejėgė suvaldyti 
“didžiojo kumščio” sukilimą. Bet sukilė
lių pusėj buvo ir tikros kinų kariuome
nės dalys su patrankomis ir bendrai ga
lėjo suprasti, kad Kinijos vyriausybė 
slaptai pritaria “didžiojo kumščio” ju
dėjimui prieš baltuosius, kurie pradėjo 
šeimininkauti Kinijoj kaip namie. Ka
dangi pirmiesiems karo žygiams vadova
vo rusų generolų ir daugiausia buvo ru
sų kareivių, kinai ir patys pradėjo karo 
žygius prieš rusus, pasieny užpuldami 
rusų geležinkelį, rusų laivus Amūro 
upėj, pasienio kaimus, bombarduodami 
Blagoveščenską. Rusai už tai atsilygino 
Blagoveščenske “netyčia” paskandinę, 
apie tris tūkstančius vietos kiniečių.

Tuo tarpu ' Pekine likusios didžiųjų 
valstybių pasiuntinybės* ir svetimšaliai 
pergyveno mirties pavojų. Pasiuntiny
bės, į kurias subėgo visi svetimšaliai, 
buvo apsuptos sufanatizuotos kariuome
nės ir “boksienių,” Visas pasaulis sekė 
Pekino įvykius ir su baime laukė ten 
įvykstant baisiausių skerdynių.

(Bus daugiau)

Atsiminimai iš Praeities
(Tąsa)

Dabar dalykai jau vystosi 
žaibo greitumu. Ateina sargai 
į mano -kambarį ir liepia susi
rinkti visą savo mantą ir eiti 
į kantoną. Nueinu — tenai jau 
būrys kareivių laukia. Karei
viai varo mane į stotį, įsodina 
į traukinį ir važiuoju. O kur, 
nežinau. Vakare jau buvau 
Dvinske..<

Už keletos dienų pribūna j 
Dvinską advokatas Jonas Vilei
šis įr praneša, už ką mane jie 
kaltina ir išklausinėja, kur aš 
tada buvau, kai tas nuotikis 
įvyko. Reikia liudininkų. Bort- 
kevičienė važiuoja į Kupiškį iš
tirti visą dalyką. Išbūna tenai 
2 dienas ir suranda net 4 liū- 
dytojus •valstiečius, kurie tuo 
momentu buvo su manim toje 
pačioje vietoje — toli nuo vie
tos, kur tas “prasikaltimas” 
įvyko. Felicija duoda jiems pi
nigų ant keliones į Dvinską, kad 
būti Tikrai, jog jie nuvažiuos, 
kai bus pašaukti. Tai buvo ne
turtingi valstiečiai.

Advokatas Vileišis priduoda 
vardus liūdininkų teismui. Gau
nu per ’ administraciją laišką 
nuo Jozefos, kad dedamos di-

Rašo SIMONAS JANULIS

džiausios pastangos sumušti tą 
suplanuotą melagingą kaltini
mą ir praneša, kad prižadėjo 
mane ginti net tęks garsus ad
vokatas iš Peterburgo, Beren- 
štein. Pranešta Vilniaus “nau- 
jagadyniečiams” — tie prižadė
jo nuo savęs duoti advokatą.

Dvinsko tvirtovė. Gaunu ka
ro teismo pranešimą, kad teis
mas įvyks čia pat 1906 m., 13 
d. gruodžio, tai beveik metai 
nuo suareštavimo dienos. Už 4 
dienų prieš teismą Jozefą gau
na telegramą nuo Berenšteino, 
kad jis pribūti negalės, nes kaip 
tik tą dieną paskirtas daug 
svarbesnis karo teismas —-bus 
teisiama Peterburge 19 matro
sų, kuriems visiems gręšia mir
ties bausmė. Felicija ir Jozefą 
sukruto ieškoti garsių advoka
tų ir surado Vilniaus didžiai pa
garsėjusį advokatą Vrublews- 
kį, kuris be 500 rublių nestoda
vo į teismą. Kiek jos jam už
mokėjo dar ir už atvažiavimą 
į Dvinską, aš ir šiandien neži
nau.

10 vai. ryto. Teismo salė 
Dvinsko tvirtovėje. Ateina pas

Tarptautine Apžvalga
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

savo ir užsienio imperialis
tų politikai.

Iš Lenkijos pabėgo ponas 
Mikolaičikas. Lenkijoje įvy
ko eilė politinių teismų. Ten 
buvo iškelta apkaltinimai, 
kad Mikolaičikas yra Angli
jos ir Amerikos reakcininkų 
agentas, kad jis šnipavo jų 
naudai. Mikolaičikas neteko 
pasitikėjimo, pritarimo ir 
išsinešdino.

Laike, pereitų parlamento 
rinkimų lenkai reikalavo, 
kad tas ponas “grįžtų į 
Londoną,” iš kur jis atva
žiavo. Lenkų liaudies vadai 
pareiškė, kad ponas Miko
laičikas, > negalėdamas su-? 
laukti iš užsienio ginkluo
tos inter^ncijos į Lenkiją, 
kaip kad susilaukė Graiki
jos karalius, tai patsai pa
bėgo pas savo ponus, ku
riems jiš tarnavo.

Rumunijoje teisia Julių 
Maniu, kaip šalies išdaviką. 
Valstybės prokuroras kalti
na, kad Maniu ir jo sekėjai 
išvien dirbo su Anglijos ir 
Amerikos reakcininkais nu
vertimui Rumunijoje liau
dies vyriausybės.

Kartu su juomi yra tei-' 
siama dar apie 20 kitų. M. 
Pogeneanu sako, kad jis 
žinojo, ką darę, kad didžiuo
jasi veikimu prieš dabarti
nę vyriausybę. Jis prisipaži
no, kad slaptus dokumentus 
perdavinėjo Anglijos ir 
Amerikos diplomatams.

Teisiamasis M. Serdici, 
piktai žiūrėdamas į buvusį 
savo vadą Maniu pareiškė: 
“Štai, kodėl aš čia esu šian
dieną, kad tavęs klausiau. 
Bet esu ir tam, kad iškelti 
prieš tave ir tavo darbus 
apkaltinimą, štai, kodėl aš 
apgailestauju, kad savo gy
venimą leidau, žalą daryda
mas žmonėms. Štai, kodėl 
dabar aš gailiuosi, kad 
klausiau Maniu ir jo virši
ninkų. Tu ir tie tavo virši
ninkai padėjo mus į taip ne
malonią padėtį, pastatė į 
veikimą prieš mūsų pačių 
žmones, mūsų šalį, štai, ko
dėl aš esu čia ir kaltinu ta
ve.”

Vienas liudininkas sake, 
kad anglų-saksų blokas tu
rėjo Rumunijoje net slaptą 
lėktuvų punktą, kur du lėk
tuvai į savaitę nusileisdavo, 
atveždavo iš užsienio gink
lų, pinigų, įsakymus ir, 
grįždami, issiveždavo tuos, 
kuriems jau buvo pavojus 
pasilikti Rumunijoje. Tei
siamieji įvardinę visą eilę

Anglijos ir Amerikos diplo- 
matų ir militaristų.

Vokietijos reikale, ypa
tingai Ruhr anglies kasyk
lų klausime, Franci j a kelia 
protestą prieš Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų politiką. 
Sako, kad anglo-saksai pa
sisavino anglį, be kurios 
Franci j ai negalima gyvuoti.

Berlyne Tarybų Sąjungos 
maršalas Vasilius Sokolovs
kis pareikalavo, kad būtų 
prašalintas Brazilijos atsto
vas. Jis sako, kad Brazilija 
nutraukė diplomatijos ry
šius su Tarybų Sąjunga, pa
siduodama namie fašistų 
valiai ir užsienio reikalavi
mams, tai negali jos atsto
vas pasilikti Berlyne.

Sovietų Sąjungos spauda 
rašo, kad Iranas (Persija) 
atmetė su Sovietų Sąjunga 
pačiam Iranui naudingą ži
balo šaltinių sutartį, nes to 
reikalavo Amerikos žibalo 
karaliai.

Vietoje buvusio Washing
tone Sovietų atstovo N. V. 
Novikovo yra paskirtas 
Aleksandras S. Paniuški- 
nas, buvęs Chinijoje atsto
vu.

“Pravda” rašo, kad tik 
žiopliai gali vadinti devy
nių Komunistų P/artijų su
sitarimą bendrai veikti už 
savo šalių^' laisvę — nauju 
Internacionalu. Laikraštis 
rašo, kad pasaulyje yra 
apie 70 atskirų Komunistų 
Partijų.

Visa liaudis džiaugiasi, 
kad šių metų derlius neap
sakytai geras. Daugiau, 
kaip pusantro karto tiek ja
vų suimta, kaip metai lai
ko atgal. Taipgi žiemkenčių 
įsėjimas gerai pavyko.

“Pravda” pasmerkė Mr. 
James' Byrnes knygą, kaipo 
jo tęsimą karo kurstymo 
politikos,. Sako, kad toje 
knygoje niekonaujo, kaip 
tik Churchillo pasakytos 
kalbos (Fulton, Mo.) pa
kartojimas.

“Literaturnaja Gazieta”’ 
išjūokė .Brazilijos preziden
tą generolą Dutrą. Tas pre
zidentas buvo Hitlerio ap
dovanotas medaliais. Dabar 
jis pataikauja naujiems už
sienio imperialistams, “Tai 
savo šalies išdavikas” — ra
šo laikraštis.

Vien ,rusų Sovietinėj Res
publikoj jau dėl kolchoznin- 
kų pastatytą 761,187 nauji 
namai, į kuriuos susikraus
tė virš 4,000,000 valstiečių. 
Į šią skaitlinę neįeina mies
tų nauji namai ir kitų res
publikų atsiekimai..

mane net 4 advokatai gin
ti. Garsusis Vrublewsjds, Jonas 
Vileišis, Andrius Bulota (nacių 
nužudytas) ir nuo soc. dem. 
rusas šipilinas. Paklausė manęs 
keletą žodžių ir pasakė, kad jie 
apsipažinę su byla ir tikisi, kad 
viskas 'bus gerai. Prasideda 
teismo komedija.

Perskaitytas^, apkaltinimo ak
tas. Kaltina išdaužyme įstaigos, 
.kurioje mane ne tik visi tar
nautojai, bet ir jų vaikai, kaip 
sako, nuluptą pažintų! Visi at
sisako ką nors liudyti prieš ma
ne. Skaitomas žandaro praneši
mas, kuris sako, kad jis girdė
jęs nuo žmonių, jog aš buvęs 
vadu kovotojų kuopos ir tai 
nors aš ir nedalyvavęs, bet ma
no kuopa galėjo tą padaryti. 
Pristavas praneša, kad aš dar 
prieš manifestą jau buvau nu- 
smerktas už revoliucinį veiki
mą išsiuntimui į Sibirą, bet ne
pavyko suareštuoti. O paskui 
manifestas man dovanojo.

Prasideda apklausinėj imas 
mano liūdininkų. Valstiečiai su 
sermėgom ar su kailiniais. Ku
nigas iškilmingai juos prisaiki- 
na. Visi keturi žodis žodin pa
tvirtina, kad aš buvau su jais 
tuo laiku, nežiūrint prokuroro 
pastangų supainioti juos. Ant 
galo prokuroras pareiškia, kad 
jie yra lietuviai ir nusistatę 
prieš rusų valdžią, tai sutarti
nai meluoja, jog išgelbėti kitą 
lietuvį, čia tai jį puikiai sukir
to J. Vileišis. Atsigręžęs prie 
prokuroro jis sako: Pažiūrėk į 
tuos rožančiais apsikabinusius 
liudininkus; jie prisaikinti per 
kunigą, jiems religija aukščiau 
visokio tautiškumo. Po tokios 
priesaikos jie sutiktų geriau 
mirti, negu meluoti.

Prokuroras pažiūrėjo. Ant 
dviejų liudytojų matėsi ant 
kaklų rožančiai ir škaplierių 
virvutės. Susiraukė ir nutilo. 
Pradėjo nervingai traukinėti 
popieras iš savo portfolio ir su
radęs kažin ką iškilmingai pa
kėlė į viršų ir paprašė teismo 
pirmininko leidimo perskaityti. 
Tas sutinka. Skaito Kauno

bernatoriaus Veriovkino prane
šimą, kuriame sakoma, kad po 
tam, kai aš buvau suareštuo-
tas, sustojęs revoliucinis veiki
mas ne tik Kupiškio apylinkėj 
ir Ukmergės paviete, bet be
veik visoje gubernijoje! Jeigu 
taip būtų 'buvę, būk nuo manęs 
priklausė tas viskas, tai di
džiuočiausi, bet tai buvo begė
diška melagystė. Kaip tik at
bulai. Tuojau po mano arešta
vimo įvyko trys politiniai už
mušimai ir paštas antru kartu 
buvo applėštas. Advokatai to 
nežinojo ir tinkamai atmušti 
negalėjo. Aš norėjau pašaukti 
advokatą ir paaiškinti, kad jie 
pasakytų apie tai, bet kareiviai 
nedavė man nei pasijudinti, nei 
žodį ištarti.

Prokuroras — kapitonas kal
ba valandą laiko, žino visą ma
no biografiją. Nupiešia mane 
kaip didžiausią caro ir jo sos
to priešą nuo jaunystės ir kai
po nepataisomam nenuoramai 
reikalauja mirties bausmės. 
Prasideda kalbos apgynėjų : ši- 
pilino, Vileišio ir Bulotos. Kal
ba maž daug po pusę valandos 
kiekvienas. Ant užbaigos atsi
stoja Vrublewskis. Kalba 2 va
landas. Aš savo gyvenime ne
girdėjau ir tur būt negirdėsiu 
tokios gražiakalbystės, nors čia 
Amerikoje girdėjau , kalbant 
Darrow’a. Apie jo kalbą galima 
parašyti didelę knygą. Perbė
gęs trumpai visą carizmo isto
riją su jo žiaurumais ir 1905 
metų revoliuciją su 17 spalių 
manifestu, kurį pavadino apga- 
vingu, kad sužinoti, kas prie
šingas caro režimui, užsipuolė 
ant pat to teismo teisėjų. 
Sakė: “Na, ką gi jūs supran
tate apie teises'ir įstatymus?”

(Bus daugiau)

NUSIŽUDĖ KONGRES- 
MANO DUKTĖ

Washington.-—Iššoko pro 
langą iš viešbučio ir užsimu
šė Rutha A. Reed, 40 metų, 
republikono kongresmano
D. A. Reed o duktė. Ji tar
navo kongresinėje tėvo raš
tinėje, kaip sekretorė; gal 

gu- dėl nesveikatos nusižudė.

REIKALINGOS
MERGINOS IR MOTERYS

Mieravimui ir atrinkimui tabako.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

5 DIENŲ SAVAITĖ

’ Kreipkitės Gatavai Dirbti

Transportaci j a Suteikiama
I

HALE TOBACCO 
WAREHOUSE.

Main St., Gildersleeve, Conn. Tel.: Gildersleeve 1212

VAKARAIS: Telefonas GILDERSLEEVE 4563-R »

(262)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame ženjom kainom.
* - * . - • - •-_ -
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PHILADELPHIA, PA
Kas Veikiama

gerai gyvuo- 
kitas didelis 
Republ ikonų

I k

poilsių gūžtą nutūpę”?

Paskiausiu laiku iš mūsų 
pažangiųjų veikimo mažai kas 
parašoma. Jėi kas rašoma, tai 
daugiausia apie moterų prp- 
gresisčių darbuotę. Moterų 
klubo korespondentė rašinėja, 
žinoma, daugiausia apie “sa
viškių” darbuotę.

V y r i š kiai korespondentai 
gal į
Betgi čia yra daug lietuvių, 
daug draugijų, ir šis tas dir
bama. šis tas keičiasi.

Richmondo dalyje didelė 
pašalpinė draugystė, taip va
dinama Muzikalės Salės b-vė 
gyvuoja gerai ir darbuojasi, 
pergyvena net svarbių per
versmų — vykina daug kon
struktyvių sumanymų, kitus 

’* atmeta, Jr 1.1. Pavyzdžiui, ne
seniai, visai nelauktai, įvyko 
valdyboje permainų, kaip ką 
tas labai stebina ir sujudi
na... Vykina ne tik namo 
didelius pertaisymus, bet ren
gia ir parengimų. Pavyzdžiui, 
rengia po Naujų Metų didelį 
bankietą sukaktyj 40 metų gy
vavimo. Valdyba buvo nusi
tarusi pakviesti iš New ark o 
Sietyno Chorą ir vietinį mūsų 
Balalaikų Orkestrą dėl pa
gražinimo koncertinės dalies. 
Tas pasimojimas kaip kam la
bai sukrėtė nervus ir, kad iš
sigelbėjus iš skaudžios ligos, 
tai narių susirinkimas pakeitė 
valdybos planus n,audai ner-

vistų. . .
Miesto centre 

ja ir darbuojasi 
klubas — Liet.
Susivienijimas. Jis tik ką bai
gė trijų penktadienių balių— 
(nariams puotą). Per tris va
karus vaišino veltui savo pa
šai pinius narius ir taip vadi
namus “social” narius, kurie 
moka tik dolerį per metus, 
kad galėtų užėję į klubą iš
sigerti. Taipgi turėjo ir kon
certinę programą, kurią pildė 
per tris vakarus vietinis Ly
ros Choras. .Tokias narių vai
šinimo pares -mažai kas ren
gia, nes jos daug kainuoja.

Laukiame Dar Daugiau 
Pramogų

Štai jaunas, bet vikrus Ly
ros Choras rengia puikų kon
certą ir balių. Koncertas ir jei 
jis geras, tai labai malonus 
dalykas. Muzikoje, dainose 
visi suranda daug malonių da
lykų ir myli jos pasiklausyti. 
Lietuviams 
muzika ne 
sios labai 
mažai jos
nugirsti kur sueigose prie sta
liuko traukia “seniokai” lietu
višką dainelę. Bet jų lyrika la
bai nesutaikyta, lyg stygos ne
suderintos.

lietuviška daina ir 
tik maloni, bet jo- 
išsiilgę esame, nes 
begirdime. Neretai

piliečiai turės progos pasi
klausyti jau prasilavinusių 
dainorių — lietuvių jaunuolių.
- Ta iškilmė įvyks lapkričio 
(Nov.) 14, 1947 R.U.B.A.
Hali, 414 Green St., Phila
delphia, Pa. Ten sykiu daly
vaus ir garsioji rusų Balalai
kų Orkestrą. Taipgi, orkestrus 
šokikai. Tokia proga — re
tenybė mums seniokams pa
matyti, ypač Philadelphijoj. 
Po to bus balius ir šokiai.

Na, o lapkričio 23 čia bus 
svarbios prakalbos, o po pra
kalbų skani vakarienė, tai 
įvyks 735 Fairmount Ave. Pra
kalbos prasidės nuo 2 vai. po 
pietų, o vakarienė nuo 6 vai. 
vakare.
O Kaip su Laisvės Vajumi?

Vajaus klausimas gal kaip 
kam atrodo patenkinančiai. 
Mažiukės kolonijos gali pasi
didžiuoti, pralenkusios “mil
žiną.” Tai jos gal pasakys: 
mes ir pamiegosime, vistiek 
didmiestį pralenksime. Ge
riau, kad taip nedarytų — 
gali apsigauti. Mūsų vajįnin
ku pulkininkas gana didelis 
vyras. Tiesa, visi didieji re
tesni būna, bet jie stiprūs. 
Mūsų P. Pilėnas pasakė: Aš 
rfar tik užbaigiau savo klum
pes taisyti. Dabar gerai pa
sikausčiau, tai ir trauksiu.

Taip, Petrai, čia progų dar 
yra, tik reikia daugiau pa
galbos. Senis.

Visai kitaip klausosi, kuo
met pasilavinę, susimokinę su
dainuoja. Tai čia . philadel- Seattle, Wash

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Pardundami Labai Nužemintom Kaitrom.

Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiodai, Kryžiai, Laketukai, • 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokiif daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovyl^ikės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.

Spalių 12 d. mirė Juozas 
Lieponis, sulaukęs 73 metų. 
Iš Lietuvos pa.ėjo Sintautų pa
rapijos, Suvalkijos. Velionis 
daugiausiai dirbo anglies ka
syklose, daugelį kartų buvo iš
važiavęs į Alaska, kur dirbo 
aukso kasyklose.

Vėlesniuoju laiku gyveno iš 
senelių pensijos, turėjo nusi
pirkęs 5 akrus žemės, miške 
pasistatė namelį ir ten baigė 
savo gyvenimą.

Buvo vedęs, su žmona atsi
skyrė daugelis metų atgal. Jo 
žmona taip pat jau mirus, 
apie 4 motai atgal. Jie turė
jo sūnų. Sūnus ir marti sene
lį gražiai palaidojo — krema- 
torijoje sudegintas.

Velionio sūnus — Jonas 
Lieponis yra valdiškas inspek
torius ant sienos tarpe Jung
tinių Valstijų ir Kanados, kur 
nors Montana valstijos srity-

k

RONKONKOMA
8634

m TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisni uotas 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.

Apie mėnesis laiko atgal 
Tacomoje mirė Alena Benson 
(Beniušienė). Iš Lietuvos paė
jo iš Vilkaviškio, Suvalkijos. 
Buvo vedusi, apie du metai 
atgal mirė jos vyras. Velionė 
prigulėjo prie Seattle Mote
rų Klubo. Paliko nuliūdime 
dvi dukras, abi jau vedusios. 

’Palaidota su bažnytinėmis ap
eigomis. Amžinas poilsis įni
rusiems, o jų giminėms užuo
jauta! S. G.

GERI PIETŪS!
/ v

Kada norite gerų pietų, 
. kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ALERGIJA
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

niems gydytojams ligos 
priežastis; ima skystimą iš 
tų vandeniuotų pūsliukių; 
nagrinėja, studijuoja labo
ratorijose jų sudėtį, pobūdį 
ar priežastį, kokio paėjimo. 
Nieko nesuranda; pasako 
tik, kad neužkrečiama ki
tam žmogui; apriša banda
žais rankas, apmozoja au
sį. Einu namo pro žmones, 
lyg koks lozorius, o po tais 
bandažais toks degančiai- 
skausmingas n i e žėjimas, 
kad negalima iškentėti. Pri- 
^inešiau ir prisikroviau di
džiulę šėpą visokių mosčių, 
skysčių, tepimui, vilgymui.

Beveik lyg susitarę, vi
si gydytojai tvirtino, kad 
kojų pirštų niežėjimo skir
tinga priežastis; tad skir
tingus ir vaistus gaudavau; 
ausiai taipgi skirtingus. 
Bet nei vieni iš jų nesvarbu, 
kur dedi juos, nieko negelb
sti.

Pas Chiropraktą
Susipažinau vieną chiro

praktą. Jis labai nuoširdžiai 
nori man pagelbėti ir tvirti
na tikrai, kad bus geriau. 
Aš netikiu jam. Tai jis pri
žada veltui duoti 12 “tryt- 
mentų”, kad prirodyti jo 
gydymo pase kmingumą. 
Lamdė jis, voliojo, braškino 
kaulus; dirbo 
džiai žmogus, 
pasekmių.

Kankinausi
Kai kada kiek sumažėja; 
rodos, išsveiksi. Žiūrėk, iš 
naujo kur atsikartoja.

Įsikalbėjau su vienu žmo
gum, kuris irgi panašiai 
sirgo. Jis turtingas, išvaži
nėjęs po Europos didmies
čius; gydėsi visur; turi sū
nų profesorių - gydytoją, 
bet kas iš to? Niekas nepa- 
gelbėjo.
Šiaip žmogaus Patarimas
Šiaip’ pašalinis žmogus 

patarė jam nevalgyti kiau
šinių, ką’ jis ir padaręs; ir 
pranyko visi negerumai. Aš 
irgi nustojau kiaušinius 
valgęs. Na, ir už dviejų sa
vaičių laiko sugijo visos pa
viršiuj kūno ėgzymos; ro
dos, nauja aušra išaušo 
mano gyvenime.

Kitame Amerikos 
Pakraštyje

Už kiek laiko skaitau 
laikraščiuose, pasitariu su 
gydytojais, naujais, nes 
persikėliau gyventi į kitą 
pakraštį šios šalies, kur, sa
koma, alergiškumas išsigy- 
vendina, žmogus pasilieka 
nebealergiškas kad ir tam 
pačiam maistui; galima esą 
valgyti po nedaug ir taip 
prisipratinsi; žinoma, rei
kia nemažai vartoti vitami
nų ir mineralų, kad kūnas 
būtų tvirtas; tada ir aler
giškumas nekenks.
■ Na, ir vėl pradėjau mau
ruoti kiaušinius; vartoju ne 
po daug — po 6-8 į savai
tę. Na, ir kažin kodėl ne
greitai pasirodė šiokie to
kie ženklai tose senose vie-

labai nuošir- 
bet be jokių

per 7 metus.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-45172

tose; biskį kai kada kiek 
pasirodo, bet ir vėl pranyk
sta, bet gerklėj balsas pri- 
kimo; rodos, nuolatinis šal
tis kamuoja, nqsis užgulus, 
čiaudau tankiai, galva 
svaigsta, skauda, kojoms 
šalta, kad ir vasarą.

Pradėjau papursti, rie
besnis darytis. Kojos jau 
netelpa į seniau pirktus, ba
tus; pirštinės irgi perma- 
žos pasidarė; rankų pavir
šiuj, kur buvo piemens lai
kų padaryti randai nuo įsi- 
pjovimų peiliu, pranyko; 
taipgi ir gyslos mažai ma
tyti; tokios sau riebios-mo- 
teriškos rankos pasidarė; 
“gesai” po skilvį ir vidu
riuose .velniavą kelią. Galva 
irgi padidėjo; sena kepurė 
jau per maža, netinka. Da
rausi vis jautresnis ir jaud
resnis. Menkiausias grožis, 
ar tai filmoj vaidinimas, ar 
literatūroj skaitymas, su
kelia tokį susijaudinimą — 
ašaros plūsta, galva kaista, 
lyg ugnyj degtų.

Ne Tik Paviršiuj
Na, ir vėl iš naujo pas 

gydytojus. Turėjau mintyj, 
kad kiaušinių alergiškumas 
kenkė tik odos paviršiui. 
Dabar odos paviršiuj mažai 
ženklų pasirodė; todėl ma
niau sykiu su gydytojais, 
kad kita kokia priežastis 
yra nesveikavimo. Gal vė
žys skilvy? Tuojau paveiks
lus imti skilvio, plaučių, 
širdies; kraują egzaminuo
ti; ir vėl visokie 
m ai, bandymai.

Jau dabar ir 
priežastis; širdis
kokia, žodžiu sakant, 
čiuopiamos ligos nesuran
da. O tie visokie negerumai 
taip velniškai kankina. 
Daug geriau būtų numirti, 
negu tokį sukliurusį gyve
nimą gyventi. Kojos šaltos, 
vietomis net nejunti, rodos 
apmirę. 'Dėviu vilnones ko
jines ir vasarą; mirkau 
karštam vandenyj. Nusipir- 
kaus saulės spindulių lem
pą; kaitinu padus, vengiu 
jaudinančių Skaitymų; jei 
nesijaudinu, tai’ užmiegu 
skaitydamas. Imu daug vi
taminų, ant užbaigos ir hor
monų, o nervingumui' mal
šinti kai kokių pilių. Bet vis 
tas pats — nei sveikas nei 
tikras ligonis. Pamanai kai 
kada, tik nušauti toks su
tvėrimas, nes gyvenimui 
jau visai netinkamas,; vien 
tik mizernas pats savęs 
varginimas.

Vis, rodos, Abuvo galima 
dar šiaip taip kentėti, pakol 
dar galvių ne per daug lietė. 
Bet kai galva pradėjo 
svaigti, puoliau keletą sy
kių, tada pradėjau manyti,

spėlioji-

senatvės 
nelabai 

ap-

kad jau greitai ateis galas 
tų visų negerumų. Bet sykį 
kažin kaip tai atsikvošėjau- 
atsinarplinau tą mintį, kad 
reikia ir vėl mesti valgius 
kiaušinius, ką ir padariau.

♦ '

Vėl Vengiant Kiaušinių
Jau arti metai laiko ven

giu ne tik kiaušinių, bet ir 
šiaip maisto, kuriame gali 
rastis kiaušinių priemaišų. 
Na, ir vėl pradėjau jausti 
gerėjimą. Gavau nuo gydy
tojo vaistų imti su valgiu; 
kurie pagelbsti alerginiams 
kraujakūniams iš organi
zmo išvaikščioti. Bet jie 
mandagiai n e išsivaikšto; 
labai nenoromis apleidžia 
per daugelį metų jų užgy
ventas pozicijas; apsistoja 
dar keletui dienų jų kada 
pažeistose vietose ir suke
lia skaudžią reakciją, pakol 
prasišalina. Nors ir tenka 
dar nemažai nukentėti, bet 
randasi kibirkštėlė vilties į 
pasveikimą.

Kojoms jau nešalta, čeve- 
rykai jau mieroj, galvą 
taipgi jau mažiau skauda, 
ir šiaip pradedu jaustis 
normališkiau.

Tai matote, gerbiamieji, 
ką kiaušiniai padaro tam 
tikriems žmonėms, alergiš
kiems tokiam maistui.

Jei ir pasiliuosuosiu nuo 
tų visų negalumų, kurie ma
ne per apie 30 metų su per
traukomis kankino, bet tai 
ne per daug laimėsiu, ka
dangi jau neperilgai beliko 
gyventi. Bet gal kas iš jau
nesniųjų pasimokins iš tos 
išpažinties ir pasinaudos.

Virš 50 Gydytojų
Per tą visą laikotarpį gy

dymosi sutikau virš pusę 
šimto, gydytojų visokio ka
libro. Lankiausi įvairiuose 
sveikatos institutuose —ty
rė, egzaminavo, studijavo 
priežastis, lyg toje chinų 
legendoje, kur neregiai stu
dijavo slonių (dramblį). Ir 
ko jie ten iš jo nesurado! 
Bet neatspėjo, kas do sutvė
rimas jis yra. Taip ir su 
alergijos veiksmu. Dar iki 
šiol nelengvai gydytojai su
randa ir nustato jos žalin
gumą sveikatai. Pasirodo, 
kad yra dar daug senų ir 
naujai atsirandančių ligų, 
kuria reikalinga bus dar 
medicinos mokslui užka
riauti ir sąžiningai pritai
kyti gydymą. Esu giliai įsi
tikinęs, kad sistemoj, pa
remtoj pelnu per išnaudo
jimą, žmonių sveikata ir 
gyvybė labai daug nuken
čia, ne tik alerginėmis, bet 
ir kitokiomis ligomis ser
gančių, šioje mūsų atomi
nių 'bombų gadynės šalyje.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DAKBININKft
Guolis ant vietos. Maža šeima. Gausus 
liuoslaikis. Transportacija užmokėta. Mrs. 
Ch. W. Jablon, 854 Ocean Ave., Brooklyn.

Arba skambinkite Buckminster 2-1527. 
Užmokėsime už telefoną.

(265)

IR
UŽBAIGĖJOS

RANKOM ATLAPU TAISYTOJOS 
Prie Vyriškų Siūtų
Nuolatinis Darbas

Aukščiausios Algos Garantuojamos.
TAYLORED CLOTHES

321 Greenwich St., N. Y. C.
(Arti Chambers St.)
Tel. WAlker 5-8505
'(261)

KRISLAI'
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

von niekam nėra.

Aną sykį buvęs amerikietis 
Račkauskas-Vairas rašė apie 
Maskvą. Jis pabrėžė, kaip la
bai didėlis tam tikromis valan
domis rytais ir vakarais Mask
vos požeminiam traukinyje , 
subvėje) būna susikimšimas. • 
Sako: žmonėms besigrūdant 
kartais net 
išbyra.

Keleivyje 
iNs kvailys
kaip ten žmonės biedni, kad 
net guzikus vieni nuo kitų 
drasko ir vagia.

Jei taip būtų, tai New Yor
ke visi žmonės būtų vagys ir 
biedni, nes čia retas kuris, 
kuris turi- važinėti subvėmis 
darban ir iš darbo, nėra kam 
nors guziko nuplėšęs, arba 
nepraradęs keleto guzikų.

Muzikai iš švarkų

(lapkr. 5 d.) vie- 
šaukia: Matote,

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

LED 28 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 12 d., 7:30 v. v„ 103 Green 
St. Malonėkite dalyvauti, nes reikės 
balsuoti už viršininkus į Centro Val
dybą 1948 metams. Taipgi yra ir 
kitokių svarbių reikalų aptarti, nes 
spalių mėnesį susirinkimo 
dėl tam tikrų priežasčių. — 

(262-263)

neįvyko
F. Sekr.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 12 d. 8 v. v. 408 Court St. 
Nariai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes bus renkama darbininkai į 
Apskrities Koncertą. Taipgi reikės 
išrinkti atstovus ir į Apskrities 
Konferenciją.—Fin. Sekr. (262-263)

&

B

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tek EVergreen 8-9770

NOTICE is hereby given that) License
No. RL 10300 has been issued to the 
undersigned to sell beer, wine and liquor 
at retail'under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 274 Nostrand Ave., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
bo consumed ON the premises. - 

FRANK N. NICHOLAS
& MICHAEL J. PIEZZO

NOTICE is hereby given 
RL RL 10489 ha 
undersigned to sell 
at retail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 634 
43 Lafayette Ave.. 
County of Kings, 
the premises.

INDIA
hereby given

No. 
the

that License 
been issued to

beer, wine and liquor

I Fulton St. & 
Borough of Brooklyn, 
to he consumed ON

MORRIS

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 13992 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed OFF 
the premise.

JOSEPH RAAB & DEBBY RAAB

NOTICE is hereby given that .License No. 
EB 2048 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1580 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed ON the 
premises.

ELITE BOWLING ACADEMY

at

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

i Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI '
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-M1JB

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

.z • .

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkint!

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARIŠ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI •

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Lapkr. 10, 1947
J



Tūkstančiai Žmonių Pamylėjo 
“Raudonuosius” už Cacchione
Dar kiti tūkstančiai pamy

lės, kada sužinos, kuo buvo 
Petras Cacchione darbo žmo
nėms ir visiems pažangos my
lėtojams.

Iš kur paėjo, kur ėmė sa
vo galią tas, kuris gyvenda
mas įsiskverbė įstatymu leidy- 
klon pasaulio finansų centre 
atstovauti tuos, kurie nieko 
neturi; kuris ir mirtyje buvo 
priešų taip įsvarbintas, kad 
jie savo laikraščių pirmajame 

Peter V. Cacchione

puslapyje buvo priversti di
džiu šūkiu sušukti:

“Cacchione, tarybos raudo
nasis, mirė.“ (Taip riktelėjo 
Hearsto laikraštis.)

Petro tėvas buvo atvykęs 
iš Italijos čia ieškoti laimės, 
kaip ir visi mes, ir tą “laimę 
radęs“ prikalinėdamas ba
tams kulnus ir puspadžius už 
$6 savaitei, šeima tos “lai
mės“ ieškinejo Long Island 
City, paskiau Syracuse, dar 
vėliau Sayre, Pa. Petras, vie
nas iš 10 vaikų, gimė Syra
cuse, augo Sayre miestelyje.

Busimasis kaunsilmanas, 
baigęs vidurinę mokyklą, irgi 
išėjo darbo ieškoti vos tik 
paaugėjęs virš tėvo juostos. 
Jis dirbo prie rynų suvedimo, 
kelių tiesimo, plieninėse, gat
ve kario konduktorių, katilų 
dirbėju, gelžkeliečiu.

Dirbdamas Lehigh Valley, 
gelžkelių firmai jis pirmu kar
tu susipažino su unija. Gelž- 
keliečių drąsios kovos jam 
buvo įkvėpimu. O streikų bu
vo net keturi mažame Sayre 
miestelyje. Tad gal niekas 
geriau už jį nesuprato padė
ties darbininkų, gyvenančių 
vienos industrijos miestelyje, 
kur kompanija valdo viską. 
Tokiame miestelyje, sakydavo 
Cacchione, “industrija valdo 
žmonių gyvenimą nuo lopšio 
iki kapo.“

Nuo gelžkelio Cacchione iš
kėlė pirmasis pasaulinis ka- 
.ras, išėjtis jam į karinę tar
nybą.

Pokarinės krizės metu Pe
tras vertėsi agentaudamas Me
tropolitan Life Insurance Co. 
ir, vėliau, rinkdamas prenu
meratas katalikų leidiniui 
Crosier Missionary.

Paskui, atėjus Hooverio re- 
publikonų gadynei, kada visos 
vištos prakrito pro darbininkų 
puodus ir sukrito ant milio- 
nierių stalo, Petras buvo nu
vykęs prie Boulder Dam sta
tybos, tikėdamasis rasti už
darbio. Bet jo nerado. Likęs 
be skatiko, šiaip taip parke
liavo pėsčias ir pasivėžinda
mas prekiniais traukiniais. O 
čia jau dasisiekė į East Sides 
“palocių,“ paprastai vadina- 

^ną “flop house.“ Geresnio 
buto jis neišgelbėjo pasisam
dyti.

Bedarbių Tarybos,tuomeb va
dovavusios bedarbių kovoms 
už pašalpą bedarbiams ir ne
darbo apdraudą patraukė Jo 
aty.dą. Jis jon įstojo. Pas
kiau jis įstojo ir Workers Ex- 
Servicemen’s Lygon, kuri tuo
met kovingai vadovavo vetera
nų kovoms už bonus.

Liepos mėnesį, 1932 metų, 
Petras vadovavo nevvyorkiečių 
veteranų būriui istoriškajame 
Bonus March į Washingtoną. 
Jisai buvo su tais, kurie buvo 

apsistoję Anacostia Flats, 
kuomet policija apšaudė mar- 
šuotojus ir užmušė tris vete
ranus, tame skaičiuje ir chica- 
gietį lietuvį Jušką. Vėliau 
gen. MacArthur, tuomet buvęs 
štabo viršininku, prieš vete
ranus užsiuntė tankistų ir pės
tininkų armijos būrius ir sude
gino jų šėtras, tuomi išvyda
mas juos iš Washingtono.

Cacchione taip pat buvo ir 
bedarbių Alkanųjų Maršavime 
į Washingtoną.

Maršavimo už bonus metais 
įstojęs į Komunistų Partiją, 
Cacchione greit, buvo pastebė
tas kaipo gabus vadas ir pa
statytas į tos partijos prieša
kį. Jo gili įžvalga į dalykų ei
gą, nesvyruojanti ištikimybė 
savo klasei, ryžtas darbingu
mas ir taktas padėjo jam as
meniškai ir partijai specialiai 
gauti daug gerų draugų ir 
naujų spėkų.

Roosevelto naujosios daly
bos sąlygose, Petras nėrėsi į 
darbuotę už visokius pageri
nimus žmonėms susiedijose. 
Išstatytas pirmu kartu kandi
datu į Miesto Tarybą 1937 
metų rinkimuose jis vos ne
pralenkė seną politikierių Ab
ner Surpless, republikoną. Pe
trui, kaip tuomet buvo suskait- 
liuota, trūkę žiupsnelio balsų. 
Neoficialiai, tarpusavyje kal
bantis, sakoma, - politikieriai 
daleidžia, kad tų rinkimų lai
mėjimas (pora šimtų su virš 
balsų) buvęs nuo Cacchionės 
“nuvogtas.“

Sekamuose rinkimuose, 1939 
metais, Cacchione vėl kandi
datavo, bet tą kartą politikie
riai jį kaip nors nustūmė nuo 
baloto dėl techniškumo. Ta
čiau virš 25,000 piliečių pa
sisakė už jį rinkimuose įra
šydami jo vardą į balotus.

Trečiajame bandyme, 1941 
m., Cacchione buvo išrinktas, 
tapo pirmuoju komunistu 
kaunsilmanu New • York o 
Miesto Taryboje ir iš naujo 
išrinktas 1943 ir 1945 metais.! 
Petro išrinkimu pasidrąsinę, 
1943 metais newyorkieciai 
taipgi į tarybą išrinko komu
nistą Benjamin J. Davis.

Paskiausiuose • rinkimuose, 
1945 m., Petras buvo išrink
tas 4 metų terminui, išrink
tas pirmiausiu, gavęs 75,000 
balsų.

Kartą taryboje, Petras sto
jo pilnu gaspadoriumi-gynėju 
liaudies reikalų, taktiškai, bet 
griežtai reikalaudamas mies
tui tokių įstatymų ir tokių 
veiksmų, kurie tarnautų žmo
nėms. Tarp tarybos posėdžių 
jis pasiliko kaip buvęs liaudies 
kovotoju išlaukyje, mobiliza- 
toriumi žmonių veikti už savo 
reikalus.

Cacchionės veiksmų dėka 
ne kartą buvo parodytas žmo
nėms ir atitolintas kėlimas va
žiuotos linijų fėro. Jis kovo
jo prieš kėlimą kainų, prieš 
evikcijas, prieš persekiojimą 
mažumų; už žaismavietes, už
kandžius ir geresnes mokslo 
sąlygas vaikams ir jaunimui; 
už geresnę darbininkų svei
katos priežiūrą, ir už daug 
kitų miestui ir šaliai naudingų 
dalykų.

Karo laiku per jo raštinę 
sukelta virš pusė miliono do
lerių karo bonais.

Pastaruoju laiku jo sveika
ta buvo pašlijusi. Tą žinojo 
jis pats, žinojo jo draugai. 
Tačiau praėjusioje kampanijo
je už išsaugojimą PR jis dar 
pasakė daug prakalbų ir tik 
praėjusio pirmadienio vakarą, 
rinkimų išvakarėse, pribuvo 
sakyti prakalbos gatvėje prie 
Strauss ir Pitkin Avės., 
Brownsvilleje, į kur atsiųsti 
fašistinių elementų sukurstyti 
iš Glenrock, Queens, valkio- 
zai ką tik buvo užpuolę ko
munistų rinkiminį mitingą ir 
suplėšę mūsų -šalies vėliavą.

Ten, kur didžiausias rei
kalas, kur sunkiausia kova, 
didžiausia .atsakomybė, ten 
buvo Cacchione.

v n v i ®Ką Kaso Laikraščiai
Apie PR

šiek tiek rėmusieji PPv dien
raščiai PM ir Herald Tribune 
išreiškė apgailą, kad PR pra
laimėjo balsavimuose. Times, 
World-Telegram, Daily News 
ir Hearsto spauda, žinoma, 
džiaugiasi.

Tipiška yra Tribune apgal
ia. Jis mano, kad balsuotojai 
“paaukavo Miesto Tarybos ge
rinimui tarnavusį instrumentą 
dėl laikinio karo laiko reiški
nio, pasodinusio tarybon kai
riuosius.“

Tačiau toliau, išskaičiavęs 
dabartinės (su kairiaisiais) 
tarybos gerus darbus, Tribune 
įspėja, kad dabartinės rūšies 
demokratų kontroliuojama ta
ryba-, kokia numatoma išrinkti 
be PR, negalės gerai tarnauti 
miestui.

Max Lerner dienraštyje PM 
rašo:

“Uliokai berneliai iš abiejų 
didžiųjų partijų, veikdami 
prisidengus raudonbaubizmu, 
atsiekė savo. Nuo šiol jie, ko- 
mandavos Miesto Tarybos 
veikmę. Kada jie sugrąžins 
laikus tamsos ir suktybių ta
rybon, balsuotojai gal būt dar 
kartą piktai sušuks, užsimirš
dami, kad jie patys užmušė 
PR. Politinė apšvieta bran
giai atsieina.“

Times rašo, kad atmetimu 
PR “pastiprinta valdžia.“

Telegramas džiaugiasi. Ta
čiau įspėja, kad keičiasi lai
kai, keičiasi žmonės. Girdi: 
“New Yorke išbalsavus lauk 
PR ne būtinai reikia baimin
tis, kad. . . taryba būtų pri
pildyta senoviško tipo Tam- 
manės aldermanais.“

News rašo: “Atrodo, kad 
sekamoji taryba bus atstovin- 
gesnė newyorkieciais, negu 
dabartinė — reiškiant, jog 
komunistai, darbiečiai ir libe
ralai, atskalų partijos vargiai 
galės išrinkti bent ką iš sa
vo narių.“

■ Anot News, taryba bus be 
galo be krašto atstovinga, jei
gu darbininkai nei liaudis 
bendrai neturės nei vieno sa
vo atstovo.

Darbininkų dienraštis Dai
ly Worker rašo:

“Atšaukimas proporcionalės 
atstovybės balsavimų sistemos 
New Yorke yra rimtu pastū- 
mėjimu atgal progreso ir ge
ros valdžios.

“Jeigu daleistume taip pa
silikti, tas atiduotų Miesto Sa
lės kontrolę negarbingai są
jungai finansierių ir grafte- 
rių, kurie valdė pirm La Guar- 
dijos laikų...”

Darbininkų laikraštis toliau 
nurodo, kad vyriausiomis 
pralaimėjimo PR priežasti
mis buvo:

Ragangaudystė,^ naciškas 
puolimas visko, kas yra pa
žangaus. Tame vadovavo ga
lingos abiejų partijų mašinos 
ir visas jų pakalikų reakcinis 
frontas.

Nevieningumas PR gynusių 
jėgų. Taip liberalų partija, 
taip laikraštis New York Post, 
kuris neva stojo už PR, tik 
mažą dalelytę xatydos teikė 
mobilizacijai masių už PR, o 
didelę didžiumą žodžio ir raš
to skyrė raudonai dažymui ir 
puolimams Amerikos Darbo 
Partijos ir kitų už PR kovo
jančių jėgų.

Tačiau, rašo Daily Worker, 
“progresyviai ir ’ geros val
džios figūros aiškiai pasakė, 
kad PR nemirė. Anaiptol. 
Jie jau pareiškė nusistatymą 
PR vėl pasiūlyti žmonėms se
kamais metais.

“Daugiau vieningumo, di
desnė veikla, intensyvesnis 
nepriklausomų ir trečiosios 
partijos organizavimasis pa
statys pagrindą atgavimui PR 
New Yorke. Milžiniška di
džiuma New Yorko balsuoto
jų nenori grafterių sugrįžimo 
į City Hali.“

Pastarosios mintys atrodo 
visiškai priimtinomis. Eilinio 
žmogaus balsavimas prieš PR 
būtų balsavimu prieš patį sa
ve. Sumobilizuokime mases, 
išaiškinkime joms PR reikšmę. 
Masės sugrąžins PR.

Cacchionės Šermenys Rišasi 
su Gynimu Liaudies Teisių

Tie tūkstančiai atvykstančių 
į Cacchionės šermenis žmonių, 
pareiškė komunistai, yra gyvu 
įrodymu, kaip žmonės įsvar- 
bina darbininkų klasės atsto
vo buvimą miesto įstatymų 
leidykloje—New Yorko Mies
to Taryboje.

Komunistai apgailavo, kad 
negalėjo'gauti Livingston Ma
nor ai' kitos ’ didelės salės il
gesniam laikui, kuo būtų 
teikta proga didesniam skai
čiui žmonių atlankyti • šerme
nis.

Kaunsilmano Peter V. Cac-( 
chione šermenims gauta Liv
ingston Manor tik sekmadie
nio, lapkričio 9-tos rytui, nuo 
9 valandos ryto iki išlydėjimo 
i Kensico kapines, Valhalla,

vadovaujantis 
ir gerbiamas

Išlydėjimo apeigos buvo 
skelbta prasėdėsiant 12 vai., 
jose dalyvaujant komunistų ir 
ne komunistų žymiems va
dams, kadangi kaunsilmanas 
Cacchione buvo plačiai žino
mas kaipo 
kaunsilmanas 
kaipo pavyzdingas žmogus.

Livingston Manor, esanti 
prie Nevins ir Schermerhorn 
Sts., centralinėje Brooklyno 
dalyje, yra mačiusi skaitlingų 
ir audringų politinių ir ekono
minių organizacijų mitingų, 
’tačiau niekad pirmiau nebuvo 
joje — ir visame Brooklynę7— 
tokių šermenų, kokiomis liau
dis išleidžia savo kaunsilma- 
ną Cacchione.

Suvykdami tūkstančiais į 
šermenis, darbo žmonės ' tuo 
patim reiškia ir protestą prieš 
reakcinius politikierius ir 
spaudą, kurie, pasinaudodami 
Cacchionės mirtimi, nori suk
tais, būdais atimti iš komunis
tų taryboje vietą savo parti
jų naudai, nori sulaužyti 
Miesto čarterį.

Miesto čarteris aiškiai nu
sako, kad, atsitikimo mirties,

—   į-------------------------------------------------- —     ' ■   — ■

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, 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.

August 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. 
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Miesto Taryba išrenka miru
siojo vieton narį iš mirusiojo 
partijos pasiūlytų kandidatų. 
Spauda ir tūli reakcininkai 
taryboje jau atvirai kalba 
apie laužymą čarterio. Komu
nistai žada čarterį ir savo tei
ses ginti, jei reikėtų, net iki 
aukščiausio teismo.

Prie degtinės pardavimo 
krautuvės, 966 Intervale Avė., 
Bronx, įvyko tikras karas, po
licijai nužiūrėjus apiplėšimą 
krautuves, norint plėšikus 
imti, o tiems 
licija iššovus 
kluptieji—7. 
rukai suimti.

su- 
Pu- 
ti ž- 
vy-

atsišaudant.
K) šūvių,
Du jauni

“Jaunavedžiai” Apva-. 
gineję Aparhnentus

New Yorke areštuota jauna 
porelė, kuri, anot policijos, 
pe rs i statin ė j u si “j a u n a ve -
džiais,” norinčiais sužinoti, ar 
kartais name nesiranda gali
mybes gauti butą ar kambarį.

Tokia buvo jų istorija, ka
da paskambinus varpelį bute 
kas nors atsiliepdavo. O jei 
niekas neatsiliepė, tada vyru
kas įlysdavo per,, langą, per 
duris įleisdavo savo meilužę 
ir abu aprenka bute viską, kas 
tik verta imti ir kiek gali iš
nešti.

Areštuotieji yra Harry Di- 
ven, 23 m., 2223 First Avė., 
New Yorke, ir Miriam Moha
med, 20 m., 7748 Woodside 
Ave., Jackson Heights.

Diven, vedęs ir tėvas dvie
jų vaikų, sakoma, po iš naujo 
susitikimo su savo buvusia 
meiluže Mohamed norėjęs va
gišių vi m u užsipelnyti pinigų 
dėl naujos “meilės“ iškilu
siems nau,jiems reikalams.

SKELBKITeS LAISVeJE

Į Fotografas

I
 Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-I
kalui esant ir 
padidinu tokio, 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn, ;; 
Knmpaa Broadway lr Stone Ave.

prie Chauncey St., Broadway Lin#Tel. Glxmmore 5-6191 
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GERAI PATYRĘ BARBERIAI

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Atleido Dar Vieną 
Komisionierių

Majoras O’Dwyer sutiko at
leisti Frederick C. Rheinįcke 
iš Marino and Aviation komi- 
sionieriaus pareigų. Rheinicke 
savame laiške pasisakė rezig
nuojąs dėl to, kad nelikę ga
limybių pagerinti uostą.

Uostui gerėti trukdo stoka 
finansų, sako pasitraukiantis 
viršininkas. O tam priežasti
mi yra apribojimas miestui 
galios užsitraukti paskolų.

Tą galią, kaip jau visi ži
nome, riboja ir iš sumokamų 
mieste taksų per mažai palie
ka miestui republikonų kon
troliuojamas valstijos seimelis, 

'su gub. Dewey pritarimu. Jei
gu miestas nepasiduoda poli
tiniai, jam tvoja per kišenių ir 
kepurę finansiškai..

Brooklyno McDonaldų šei
ma kelintą dieną gyvena pa
skirstyta po gimines ir pažįs
tamus, nes iš vienų griūvan
čių namų juos meta lauk, o ki
to buto neranda.

REAL ESTATE
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BROOKLYN
šeimų mūrinis, 17 kambarių, $8,500 
šeimų, mūrinis, .11 kainb., $11,500 
šeinių, mūrinis, 13 kamb. $12,500

Kiekviename vienai šeimai 
tušti kambariai.

šeimai, medinis namas, 7 k. $8,500
VEITH—REAL ESTATE
172 CLEVELAND STREET, 

BROOKLYN.
SKAMBINKITE AP. 7-4719

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

TONY’S

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

JOHN BURDULIS Į

Savininkas
OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVĖS

121-07 Jamaica Avenue, . Richmond Hill, N. Y.

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS
Turi 15 metif patyrimo prie optiškų stiklų gamybos.
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Egzaminuoja akis ir pataiko akinius.

Kasdien nuo 9:30 ryto iki 6. P .M.
Antradieniais ir Ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 P. M. 

šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599
i

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Dai)y)Pirm., Lapkr. 10, 1947

N. Y. Budžeto Taryba 
Vėl Reikalauja Kelti 
Fėrą; Majoras Sutinka

Praėjusį penktadienį susi
rinkusi miestavoji budžeto ta
ryba vienbalsiai' pasisakė už 
kėlimą fėro, remti majoro 
O’Dwyer tam pateiktą planą.

Tarybą sudaro visų miesto 
dalių prezidentai.

Didžiajam kovos prieš kė
limą fėro vadui Cacchionei 
esant mirties ištrauktam iš va
dovybės, daug daugiau eilinių 
žmonių turės įsitraukti į vei
kimą prieš uždėjimą naujos 
didelės išlaidų naštos ant 
miesto biednuomenės, kuri 
jau ir taip yra slegiama pa
keltų kainų;

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau darbininko dirbti ant 
ūkės. Dirbamo daugiausia su mo
derniškom mašinom. Su atlyginimu 
susitarsime. Prašome rašyti seka
mu antrašu: A. Oga, R. D. 1, 
Easton, Pa. (259-270).

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

BALES d?l Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku* 

■teičiua au naujausiai* jtaiaymaia.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. BTagg 2-3842

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. 8Outh 8-6569

DANTŲ. GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Peter 
KAPISKAS
BAR&GR1LL

Degtines, Vynai ir Alna

BEER & ALES

v
»

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.




