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“Tai buvo atliktas žiaurus | kad iškriko keturių didžių-

džūre, tai gresia demokratijai 
pavojus.”

dalykas, kadangi organizaci
jos buvo Įdėtos i ‘juodąjį są
rašą* be suteikimo joms pro
gos parodyti savo nekaltumą.

“Ir tai buvo atliktas pavo
jingas dalykas, kadangi, kuo
met svarbaus vyriausybes sky
riaus viršininkas patampa ty-

kadangi dėl 
‘lojalu- 
yra di-

Valstijų teisėtumo ministras 
arba prokuroras Tom Clark 
paskelbė apie 90 įvairių orga
nizacijų vardų, pareikšdamas, 
būk visos tos organizacijos 
yra “subversyvės.”

Dėl to Mr. Clark’o žygio pa
sisakė jau nemažai žmonių, 
■— pasisakė ir CIO organo 
“The CIO N ews” redaktorius 
Allan I. Swim’as.

“Padarytas paikas dalykas,” 
sako Mr. Swim, ‘ 
‘subversyviškumo’ 
mo’ prasmių žmonėse 
delis nesusipratimas.

Washington. — Sugrįžęs 
iš Londono, Marshallas, A- 
merikos valstybės sekreto
rius, . penktadienį kaltino 
Sovietų Sąjungą už tai,

I
f
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Mr. Swim yra teisus. Milži
niška paskelbtųjų dauguma 
yra darbininkų organizacijos, 
— jų tarpe didžiulė apsidrau
dimo ir savišalpos — 1WO.

Nei viena paskelbtųjų nesi
jaučia esant nelojali arba sub- 
versyvi. Kiekviena jų savo 
darbo srityje jaučiasi atliekan
ti didžiai naudingą darbą sa
vo nariams, bendrai liaudžiai 
ir visam mūsų kraštui.

Nei Mr. Clark, nei jokia ki
ta valdinė įstaiga nesiteikė 
netgi apklausinėti TWO parei
gūnų, — paskelbė tik, kad 
“sub veršy vi” ir užtenka!

Nenuostabu, jei IWO vado
vybė keta traukti skelbėjus 
teisman savo vardui apginti.

i

Mr. Thomas, beje, sako, jog 
teisėtumo ministras Clark tik 
mažą dalytę tepaskelbė to, ką 
savo sąraše įkergė Ne-Ameri- 
kinis Komitetas. Girdi, pasta
rasis turįs šimtus “subvcrsy- 
viij” organizacijų .vardų.

Matot, kas darosi! Ne-Ame- 
rikinis komitetas jaučiasi esąs 
amerikoniškesnis ,ir už patį 
teisėtumo ministrą!

Kur visa tai mūsų kraštą 
veda ?!...

Ligi šiol dar nei teisėtumo 
ministras, nei- prezidentas Tru- 
manas, nei Ne-Amerikinis ko
mitetas nedavė žodžio “sub- 
versyvus” definicijos.

Tai kam tuomet inkvizuoti 
žmones? Kam implikuoti dar
bo žmonių organizacijas?

Ne vienas šiandien vidutinis 
Amerikos pilietis pasakys: 
subversyviausi ir nelojaliausi 
yra fabrikahtai, bankininkai ir 
visokį spekuliantai, kurie ke
lia naudojamiesiems produk
tams kainas ir tuo būdu kratų 
naši naujus bilijonus dolerių.

Jie susispietę į Fabrikantų 
Associaciją. Per spaudą ir ra
diją jie varo bjaurią propa- 

. gandą prieš liaudies interesus.
Subversyviai yra visi tie ti

pai, kurie prieš karą, laike 
karo ir po karo puoselėja fa
šizmą Amerikoje, kurie ryžta
si užduoti smūgį pagrindinėms 
mūsų krašto laisvėms — Teisių 
Biliui.

Deja, atrodo, teisėtumo mi
nistras jų nemato! , ORAS.—Būsią šaltoka.

Roma. — Policija pašovė 
5 streikierius Neapolyje.

Tas pats “The CIO News” 
savaitraštis praneša, kad jo 
redakciją jau du tykiu aplan
kė “FBI žmonės.”

Trečiu kartu jie kvotinėjo 
CIO prezidentą Murray.

Jaučiama, jog CIO bus pa
trauktas teisman dėl to, kam 
jo organas reklamavo tūlą

Darbo Žmonių
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Marshallas Kaltino Sovietus už Keturių 
Didžiųjų Konferencijos Iškrikimą; Įtarė, 
Kad Sovietai “Nenori Europos Atgijimo”

jų talkininkų užsieninių mi
nistrų konferencija dėl tai
kos sutarčių ?su Vokietija ir 
Austrija. Kalbėdamas per 
radiją, Marshallas tvirtino, 
kad Sovietai, girdi, nenorį 
vakarinės Europos atsi- 
griebimo. Marshallas įtarė, 
kad Sovietai siekią pasilai
kyti rytinę Vokietiją, kaip 
savo provinciją, o ameriko
nai ir anglai, esą, nori su
vienyti Vokietiją ir vėl pa
statyti ją ant savų ekono
minių kojų. Jis pakartojo, 
kad Amerika, Anglija ir 
Franci ja nesutiks su Sovie
tų reikalaujamais kariniais 
10 milionų dolerių atpildais 
iš Vokietijos. Anot Mar
shall, kuomet Amerika tu
ri Šelpti vokiečius, tai So
vietai, girdi, iš to naudotų
si.

Marsh alio kalba buvo tai
koma ypač kongresui, kad

Rumunija Uždarė Rubežius 
,• Norintiems Pabėgti

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunu valdžia “aklinai” 
uždarė rubežius bandan
tiems pabėgti užsienin ir į- 
sakė grįžti namo tiem, ku
rių pasportai išsibaigė. 'Ne- 
grįžtantiems paskirtu laiku 
bus atimta rumuniška pi
lietybė. Skaičiuojama, kad 
iki šiol 14,000 žydų pabėgę 
į Austriją.

Panamos Seimo Komitetas 
Aprėžia Bazes Amerikai

Panama City. — Pana
mos seimo speciąlis komite
tas svarstė savo valdžios 
sutartį su Jungtinėmis Val
stijomis dėl keturiolikos ka
rinių bazių parsamdymo. 
Komitetas nutarė sutrum
pinti sutarties laiką ir ki
taip aprėžti Jun^t. Valstijų 
teises kas liečia lėktuvų 
aikštes ir kitas karines ba
zes. Tie aprėžimai būtų be
veik sutarties panaikini
mas, sako- amerikiniai ko
respondentai. ;

Seimas spręs savo komi
teto patarimą. Prieš kari
nių bazių parsamdymą 
streikavo ir demonstravo 
studentai, profesoriai ir ki
ti panamiečiai.

kandidatą kongresmano vietai 
(š. m> liepos 14 d.).

Gjrdi, tai buvo Tafto-Hart- 
ley įstatymo laužymas.

“One thing is certain. Those 
G-Men were mighty polite 
guys!”, baigia laikraštis.

Gerai, kad nors ihanda- 
gūs!...

užgirtų 17 bilionų dolerių 
paramos vakarinei Euro
pai, pagal jo planą prieš ko
munizmą.

(Žymėtina, jog užsieninis 
Sovietų ministras Moloto
vas minimoj konferencijoje 
kaltino anglus-amerikonus, 
kad jie nenori suvienytos 
stiprios demokratinės Vo
kietijos, bet planuoja at
skelti vakarinę Vokietiją ir 
sudaryti atskirą vokiečių 
valstybę, kur amerikonai 
galėtų viešpatauti.)

Washington. — Prezid. 
Trumanas penktadienį įtei
kė kongresui raginimą, kad 
paskirtų 17 bilionų dolerių 
16-kai vakarinės Europos 
kraštų per 4 metus ir 3 mė-1 
nesiūs, paramai prieš ko
munizmą, pagal Marshallo 
planą. Dalis tų bilionų tu
rėsianti būti dovanota, o 
kita dalis laikoma “pasko
lomis.”

Pirmiesiems ,15-kai mėne
sių, pradedant nuo 11948 m. 
balandžio 1 d., Trumanas

Rolandai Užėmė Indonezu 
Salą Madūrą

Lake Success, N. Y.—In
donezijos atstovas L. N. 
Palar skundė holandus 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai. Jis nurodė, kad 
holandų kariuomenė užėmė 
indonezu salą Madurą po 
to, kai Saugumo Taryba į- 
sakė holandam ir indone- 
zam sustabdyt karo veiks
mus. Indonezai buvo sutikę 
pertraukti .mūšius, bet ho- 
landai veržėsi vis gilyn į 
Indonezijos žemę, atakavo 
indonezus ir gaudė jų ka
reivius į nelaisvę.

* - **

Nacių Biznis Juodojoj 
Austrijos Rinkoj

Viena, Austrija. — Už
silikę po karo Austrijoj, na
ciai varė platų organizuotą 
biznį plėšikiškoje juodojoje 
rinkoje.' Sykiu jie skleidė 
naciškai-politinę propagan
dą. Austrų vyriausybė da
bar suėmė 50 tokių hitleri
nių verslininkų, bet, jų esą 
dar-šimtai, gal ir tūkstan
čiai.

SIŪrLOMA PERKRAUS- 
TYT VISUS ŽYDUS Iš 

AMERIKINIŲ STOVYK
LŲ Į PALESTINĄ

Washington. — Kongres- 
manai H. D. Scott ir A. L. 
Somers įteikė bilių, kuris 
reikalauja visus išvietintus 
žydus, laikomus amerikinė
je Vokietijos srityje, per
kraustyti į Palestiną. Ame
rikinėse stovyklose ten esa
ma 210,000 benamių žydų, o 
kiekvieno užlaikymas lė- 
šuoja po $153 per metus.

BŪSIĄ SKELBIAMI GRŪ- 
DU blDžIUJU SPEKU
LIANTŲ VARDAI

Washington. — Kongre
sas nutarė ir orezidentas 
pasirašė nutarimą, kad 
žemdirbystės sekretorius 
Andersonas turi teisę pa
skelbti vardus stambiųjų 
spekuliantų, kurie užpirki- 
nėio grūdus ir bovelna ir 
laikė juos, laukdami dides
nio jų pabrangimo. Buvo 
spėjama, kad tarp tų spe
kuliantų yra kongreso na
rių ir Trumano valdininkų.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Laukiame Švenčių ir Didesnes 
Finansines Paramos Amerikos 
Lietuvių Kultūriniam Centrui

LITHUANIAN BUILDING CORPORATION,
427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Šiandien vėl skelbiame gražų pluoštą prisidėjusių 
Šerais bei paskolomis prie įsteigimo Amerikos Lietuvių 
Kultūrinio Centro. Kalėdinės šventės jau čia pat ir mes 
tikimės, kad kiekvienas kultūros ir lietuvybės šalinin
kas šia proga prisimins savo dideles ir gražias pareigas 
linkui užbaigimo finansinio vajaus. Visi yra prašomi 
prisidėti ir iš visų yra laukiama greitos paramos.

Iki šiol jau esame sukėlę $117,825, bet dar' turime 
sukelti bent $22,175.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS

A. Grigaitis, Pittsburgh, Pa.
Charles ir Anna Jacobs, Sr., Baltimore, Md.
Arthur R. Jacobs, Baltimore, Md.
Maspethietis
Barbara Joan Burns, Forest Hills, N. Y.
Anthony Message, Forest Hills, N. Y. 
Charles Staffon, E. Rochester, N. Y. 
Anna ir M. Waidila, Rochester, N. Y. 
LDS 104 kuopa, Mahanoy City, Pa.

PASKOLOMIS
M. Paugis, Waterbury, Conn.
Lucy ir Alexandra Bekešiai, Rochester, N. Y.

Visai reikalais rašykite:

Francuos Socialistų 
Vadai Skaldo General^ 
Darbo Konfederaciją

Paryžius. — Socialistų 
vadas Leonas Jouhaux ir 5 
jo bendrai pasitraukė iš 
francūzų Generalės Darbo 

o

Konfederacijos (unijų są
jungos) centro ir steigia 
atskirą unijistų organizaci
ją, vadinamą “Darbo Jėga.” 
Per šią organizaciją jie ves 
kovą prieš komunistų vado
vaujamąją Darbo Konfede
raciją. Pasišalinus Jou- 
hax’ui su savo šalininkais, 
centre liko 7 komunistiniai 
vadai.

Generalė Darbo Konfe
deracija turėjo 6 milionus 
narių. Buvo paskelbta, kad 
Jouhaux išvedęs iš jos 1,- 
250,000. Bet šiam skelbimui 
stokuoja patvirtinimo.

Chinų Komunistai Artėja 
Prie Mukdeno ir Čangčuno

Mukden. — Chinų komu
nistai užėmė pozicijas už 20 
,mylių nuo Mukdeno, Man
džurijos didmiesčio, ir grę- 
sia visomis pusėmis jį ap
supti. Nusigandus Čiang 
Kai-šeko tautininkų val
džia įvedė griežtą ^karinės 
apgulos stovį Mukdene; į- 
sakė be jokių klausimų su
šaudyt tuos miesto gyven
tojus, kurie peržengs bent 
vienią iš 12 paskelbtų už
draudimų. Pavyzdžiui, jei 
civilis žmogus išeis gatvėn 
tarp 12 valandos naktį ir 
ankstyvo ryto, bus sušau
dytas be jokio tardymo.

Chinų komunistai ata-
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Amerikonai Uždraudžia 
Bet Kokius Ginčus 
Graikijos Seime

Athenai, Graikija.— Mo- 
narchistaf ir vadinami li
beralai Graikijos seime 
kartais pasiginčyda

vo arba pakritikuodavo 
vieni kitų ministrus sudėti
niame kabinete. Bet vei
kiantysis Amerikos amba
sadorius Kari L. Rankin 
paskutinėmis dienomis pa
reikalavo sustabdyti šeimi
nius ginčus ir pagrūmpjo, 
kad Amerika nukirs me
džiaginę paramą Graikijos 
valdžiai, jeigu tie “kivir
čai” dar pasikartos.

Premjeras Sofulis, 
liberalas, užtikrino, 
“viskas bus tvarkoje” 
tuoj liovėsi “argumentai 
tarp monarchistu ir libera
lu. €• 

neva 
kad 

ir 
v

kuoja primiesčius čangču- 
no, Mandžurijos sostinės. 
United Press teigia, kad jie 
suardė svarbiausią tauti
ninkams Chinijos geležin
kelį, tarp Peipingo ir Han- 
kowo.

NAUJAM TILTUI
SULŪŽUS, ŽUVO 125 r

Bogota, Colombia. — Per 
naujo tilto atidarymo cere
monijas, sulūžo tiltas ir už
simušė bent 125 žmonės.

Tokio. — Karinė ameri
konų vyriausybė skaičiuoja, 
kad Japonija turi apie 78,- 
600,000 gyventojų.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Prezidentas Ragina Kongresą Paskirti 17 
Bilionų Dolerių Vakarinei Europai Stip

rinti prieš “Komunizmo Pavojų”

De Gasperio Policija Šaudo 
Sicilijos Streikierius

Roma. — Agrigento mie
ste, Sicilijoj, policija šaudė 
į demonstruojančių strei- 
kierių minią ir kelis sužei
dė. Darbo Rūmas Paler- 
moj, Sicilijos didmiestyje, 
pareikalavo iki sausio 2 d. 
nubausti policijos viršinin
kus, kurie įsakė šaudyti.

300,000 maisto darbinin
kų,/ krovėjų ir išvežiotųjų 
paskelbė visuotiną streiką. 
Romoje fašistai išsprogdi
no bomba prie komunistų 
centro, bet sprogimas tik 
vieną langą apardė.

Indijos Riaušėse Žuv 
Dar 68 Asmenys

New Delhi, Indija. — Iš 
naujo užsikūrė kruvinos 
riaušės tarp- indusų ir ma
hometonų Ajmere, Bom- 
bay’juj ir kituose miestuo
se. Kovodami šaunamais 
ginklais, bombomis ir pei
liais, riaušininkai per tre
jetą dienų išsižudė 68 vieni 
kitų ir sudegino bei apnai
kino 57 krautuvės.

PREZID. TRUMANAS 
PASIRAŠĖ “GREITO
SIOS” PARAMOS BILIŲ

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasirašė kongre
so . nutarimą, skiriantį 
$540,000,000 greitosios pa
ramos Ėrancijai, Italijai, 
Austrijai ir Chinijai "prieš 
komunizmą.” Iš pradžios jis 
reikalavo $597,000,00Q vien 
tik Franci j ai, Italijai ir 
Austrijai, pirma negu Mar-: 
shallo planas pradės veikti.

GRĘSIA TELEGRAFISTŲ 
STREIKAS

Washington. — Vėl per
trūko derybos tarp Darbo 
Federacijos telegrafistų, iš 
vienos pusės, ir Western 
Union kompanijos ir val
džios, iš antros. Telegrafi
stai grąsina sustreikuoti šį 
antradienį, jeigu nesusi
tars dėl algos priedų. Strei
kas paliestų visas Jungtim 
Valstijas.

Palestinoje per 20 dienų 
arabai ir žydai išsižudė 285 
vieni kitų.

LAISVE—LIBERTY
Thp Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y. •

Telephone: Stagg 2-8878

reikalavo $6,800,000,000.
Savo pareiškime prezi

dentas kartotinai tvirtino, 
kad jeigu tos šalys nebūtų 
ūkiniai sustiprintos, tai 
joms, girdi, grūmotų “tota
litarinis užpuolimas.” Jis į- 
tarė tų kraštų komunistus 
ir Sovietų Sąjungą, kaip 
vadinamus būsimus “už
puolikus.”

Trumanas tikisi, kad tūli 
taip šelpiami vakarų Euro
pos krąštai dalinai atsiteis 
Amerikai svarbiomis kari
nėmis medžiagomis.

Marshallo plano vykdy
mui prezidentas siūlė suda
ryti naują įstaigą, kurios 
direktorius gautų $20,000 
algos per metus.

kurios

algos per metus. Direkto
rius turėtų plačią galią pa
ramas dalinti. Tik pataria
moji komisija su prez.'Tru- 
manu joje galėtų atmesti 
direktoriaus patvarkymus.

Trumanas savo pareiški
me kongresui užtikrino* 
kad jeigu bet kurios taip 
remiamos šalies valdžia 
“paraudonuotų”, jtai tuo- 
jaus būtų sustabdyta jai 
parama.

Italijos Premjeras Sakosi 
Nepasivergęs Amerikai
Roma. — Klerikalas italų 

premjeras de Gasperi už
ginčijo, kad jo valdžia pa
vergia Italiją Jungtinėms 
Valstijoms už pašalpas iš 
Amerikos. Jis vadino ame
rikinę paramą “dovano
mis”, už kurias giliai dėko
jo, prašė seimo pasitikėji
mo ir smerkė komunistus.

Seimas pareiškė de Gas- 
periui pasitikėjimą 303 bal
sais prieš 118. Kairieji so
cialistai ir komunistai bal
savo prieš de Gasperį. 14 
kitų susilaikė nuo balsavi
mo.

KONGRESAS UžGYRĖ 
KIAURAVIDURI BILIŲ 
PRIEŠ INFLIACIJA

i

Washington. — Kongre
sas galutinai priėmė re- 
publikono senatoriaus TafL 
to pasiūlymą, girdi, kovai 
prieš infliaciją (kainų išpū
timą)? To biliaus branduo
lys yra pasiūlymas, kad 
kompanijos ištisose pramo
nėse liusnoriaį susitartų 
skirstyti savo dirbinius- 
produktus ten, kur jų la
biausiai reikia. Tuomi, gir
di, būsiąs sulaikytas ir 
svarbiausių reikmenų kai
nų kilimas. Pranešama, kad 
prez. Trumanas pasirašys 
tą bergždžią, juokdarišką 
bilių.

Arabai Tikisi Ginklų iš 
Anglų prieš žydus

Beirut, Lebanas. — Ara
bų vadai sako, jog arabiš
kos valstybės po Kalėdų 
siųs ginkluotus savo parti
zanus kovai prieš žydus Pa
lestinoje. Jie tikisi gauti 
ginklų is anglų.
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Amerikiečiai - Lietuviai Veikmėje už 
'f Trečiąją Partiją

Besiartinant 1948 metų rinkimams, palaipsniui kris
ti talizuojasi Amerikos žmonių pajėgos. Pažangioji visuo

menė nebenori 1948 metais eiti išvien nei su republikonų, 
neigi su demokratų partijomis, kadangi abi jos šiandien 
veikia ranka rankon liaudies nenaudai.

' Nieks negali pasakyti, kur prasideda republikono 
Vandenbergo politika ir kur baigiasi Trumano politika. 
Abu, vienas republikonas o kitas demokratas, bendrai 
dirba tiek užsieninėje tiek naminėje plotmėje.

Be abejo, jog yra dalis republikonų ir dalis demokra
tų, pastarųjų didesnė — kuri nesutinka su savo partijų 
reakcine politika, su reakcinė demokratų-republikonų ko
alicija. Bet tai vis mažumos. Kaip dabar atrodo, nei de
mokratų neigi republikonų partijų suvažiavimuose pa
žangieji sparnai nieko nelaimės.

x ' Be to, yra milijonai balsuotojų, kurie nepriklauso jo
kiai partijai, ši balsuotojų masė dažnai yra priversta 
balsuoti už tai, ką pastato prieš jų akis reakciniai demo
kratai arba reakciniai republikonai, arba visai nebal
suoti.

Va, dėl to ir iškilo gyvas reikalas kurti trečią poli
tinę partiją, kuri turėtų savo kandidatus prezidento ir 
vice-prezidento vietoms, • kuri statytų kandidatus kong- 
resmanų ir senatorių vietoms ten, kur sąlygos leidžia.

Tenka sukurti tokia partija, kuri patenkintų reika
lavimus plačiųjų darbo žmonių masių—darbininkų, far- 
merių, smulkių biznierių ir inteligentijos. •

Reikalinga tokia partija, kuri apimtų visus preziden
to Rposevelto programos geriausius punktus'.

Reikalinga tokia partija, kuriai vyriausiai rūpėtų 
taika pasaulyje ir gerbūvis Amerikos liaudžiai.

Reikalinga tokia partija, kuri pasaulio tautose Ame
rikos vardą iškeltų, o ne žemintų.

a ' Vadovauti tokiai partijai, natūralu, turėtų Henry A. 
Wallace, buvęs krašto vice-prezidentas, buvęs komercijos 
ministras, buvęs artimiausias Roosevelto draugas ir kar
šta jo programos šalininkas.

Wallace turėtų būti kandidatas prezidento vietai, 
nes kiekvi'enam yra aišku, kad jis tam yra gerai pasi
ruošęs, kad jis tam yra tinkamas, kad jis vienas tegalėtų 
realizuoti prezidento Roosėvelto troškimus, jo programą.

II.
> • Ir štai iškilo konkretus sumanymas trečiajai partijai

įkurti.
Progressive Citizens of America Veikiantysis Komi

tetas tą istorinį mostą atliko š. m. gruodžio 15 d.
Pasisakydamas už trečios partijos kūrimą ir Henry 

A. Wallace’o statymą prezidento vietai, PCA Veik. Ko
mitetas šitaip pareiškia-

"Prezidento Trumano valdžia išdavė Franklino Roo
sevelto principus, ir nebėra vilties demokratų partijai at
gimti kaip pažangos jėgai, kol jos vadu bus Trumanas.

“Tarptautinė padėtis paaštrėjo; nesuvaldomos kai
nos vis aukštyn kyla; pilietinės laisvės vis griežčiau ka
pojamos. Jeigu amerikiečiai turėtų pasirinkti tarp re- 
publikoninės ir trumaninės reakcijos, tai milionai piliečių 
visai neitų balsuoti, tad reikia duoti tiem piliečiam pro
gą-

“Tiktai jeigu p. Wallace atskirai kandidatuotų, tie 
,' piliečiai galėtų pasirinkti tarp progreso ir reakcijos. Tik

tai jeigu šie milionai.žmonių dalyvautų balsavimuose, tai 
galima būtų išrinkti pažangius žmones į kongresą.'

“Mr. Wallace griežtai išstojo prieš infliaciją ir už 
šios šalies gerovę. Jis drąsiai kalbėjo už laisvės išlaiky-- 
mą prieš pavojus, gresiančius pilietinėms teisėms. Mr. 
Wai |ace buvo ir yra žymiausias reiškėjas tokios naminės 
ir užsieninės politikos, kuri apsaugotų mus nuo karo ir 
kriziox.” • '

PČA“ žygį' užgyrė daugybė progresyvių žmonių vi
suose mūsų krašto kampuose. Jau nemažas skaičius 
darbo unijų vadų pasižadėjo PCA stoti talkon naujai, 
plačiai liaudies partijai kurti.

Žodžiu,-atlikta gera pradžia! '
ni- . •Kaip į tai privalo žiūrėti pažangioji Amerikos lietu

vių visuomenė? Ji neprivalo stovėti pasyviai, laukdama 
kol kas kitas darbą atliks. Ji pati privalo mestis darban.

Darbas bus sunkus, nes daugelis tų pačių liberalų, 
paveikti republikonų ir demokratų, paveikti stambiojo 
kapitalo, šiam darbui kenks. Tą patį darys ir tūli darbo 

» • unijų lyderiai.
Lietuviški reakcininkai, kurių vieni yra susirišę su 

•9 republikonais, o kiti — su demokratais, taipgi nesnaus:
jie kenks trečiosios partijos įkūrimui, kur tik galės.

Bet paisyti to neverta. Pažangioji musų visuomenė 
višur privalo jungtis su judėjimu už trečiosios partijos 
įkūrimą! *

Kur tik galima, tenka organizuoti balsuotojų klubai; 
kur tik sąlygos leidžia, reikia dėtis su PCA skyriais. Ten
ka paremti šį judėjimą visaip, — moraliai ir medžiagi- 

•!(z niai.
Darba didelis, jo apimtis plati, tačiau didi, plati ir 

•- / galinga yra ir mūsų krašto liaudis!

Dienraštis Vilnis rašo: «
Sen, Taylor, argumentuo

damas už pervedimą Euro
pos gelbėjimo Jungtinėms 
Tautoms, sakė:

“Situacija Graikijoj yra 
dabar blogesnė, negu buvo 
kada mes ją perėmėm. Grai
kijoj . matosi dar didesnis 
smukimas."

Po supylimo Graikijon 
daugiau $300,000,000 civilis 
karas ne tik nenuslopintas, 
bet nei nesumažintas. Kaip 
tik priešingai, jis' didėja.

Pastarieji pranešimai iš 
Graikijos sako, kad partiza
nai apgula Trakijos sostinę 
Komotini. Tarp Drama ir So- 
lonikų nutraukta visas susi
siekimas.

Pasiųsti du lakūnai bom
bardavimui partizanų, abu 
susižeidė, vos nesudaužė or
laivių.

Trumano pasiųsti pinigai 
'Graikijos monarcho - fašisti
niam režimui nieko negelbė
jo.

Taip būs ir su naujai ski
riamais milionais dolerių.

Pinigais idėjų nenukariau
si. Užsilikę fašistiniai reži
mai nebus atpirkti Amerikos 
pinigais. Liaudis nusikratys 
jų. Amerikos pinigai ir gink
lai pratęs jų egzistavimą, bet 
neišgelbės jų.

Ne tik Amerika doleriais 
neįvedė Graikijon tvarkos, 
— šiaurinėje tos šalies da
lyje neužilgo, sakoma, pasi
skelbs Graikijos respubli
kos vyriausybė. Kai toji vy
riausybė pasiskelbs, be abe
jojimo, ją entuziastiškai 
sutiks visa graikų tauta, a- 
part monarchistų ir kapita
listų, kuriems pagalbon 
stoja amerikinis doleris.

ARGENTINIEČIŲ “VIE
NYBĖ” APIE URUGUA- 
JIEČIŲ “DARBĄ”

Argentinos Vienybėje (š. 
m. spal. 12 d.) skaitome: ,

Urugvajaus lietuvių laik
raštis “Darbas” spalio 19 d. 
minės savo 12-kos metų su
kaktį. Mažos išeivių koloni
jos laikraščiui 12-ka metų 
yra ilgas laikas? Spaudos 
darbe per dvyliką metų gali
ma didelius darbus atlikti. 
“Darbas,” be abejo, atliko, 
juos, ir to darbo vaisiais da
bar visi pažangieji P. Ame
rikos lietuviai džiaugiasi.

Urugvajaus lietuvi ams 
“Darbas” yra nepakeičiamas, 
būtinai reikalingas tautinio 
kultūrinio darbo vadovas; 
bet taipgi Brazilijos ir Ar
gentinos lietuviams jis yra 
didžiai naudingas pagelbi- 
ninkas jų veikime, kad orien
tavus jų veikimą vieninga 
tautine kryptimi, jungus juos 
bendriems tikslams. Paskuti
nių metų bėgyje žymiai pa
kilęs kultūrinis judėjimas, 
didžiai išsiplėtusi demokrati
nė lietuvybės idėja didelėje 
dalyje yra atsieki'mas šio for
mate taip mažo, bet nuopel
nais ir minčių kilnumu taip 
didelio laikraščio “Darbas.”

Per tuos dvyliką- metų 
“Darbas” giliai įleido šaknis 
į Pietų Amerikos lietuvių iš
eiviją ir tuo įgijo tvirtą pa
grindą pastoviam išsilaiky
mui. Jam visapusiškai prita
ria ir norįai jį skaito ir re
mia platūs lietuvių sluoks
niai. Per 12-ką metų “Dar
bo” išsilaikymas .nugalint 
daugybę sutiktų sunkių kliū
čių ir palaipsnis jo tvirtėji
mas yra geriausias įrodymas, 
kad jis ėjo teisinga linija, bu
vo vedamas geru keliu. Tai 
nuopelnas gabaus jo redak
toriaus A. Vaivusko ir jo 
bendradarbių, pasišventusių 
Urugvajaus lietuvių veikėjų, 
kurie nors ir mažoje. lietuvių 
kolonijoje, bet savo darbš
tumu ir sąmoningumu gra
žiai ugdo pažangųjį kultūri
nį darbą ir kelia lietuvybės 
dvasią, skleisdami’ susiprati-

MIRĖ BRANDUKAS- 
TUMASONIS

Klerikalų Draugas pra
neša, jog š. m. gruodžio mė
nesio 12 d. Chicago j e mirė 
Petras Tumasonis-Brandu- 
kas. Jis buvo 72 metų am
žiaus; Amerikon atvyko 
1901 m. - '

Tumasonis - Brandukas 
buvo senas laikraštininkas; 
kadaise, prieš 30 metų, jis 
redagavo “Kataliką”, o vė
liau ilgai dirbo “Draugo” 
redakcijoje — ligi 1943 m. 
Aišku, velionis buvo kleri
kalinės politikos šalininkas.

“NUOSEKLUS” KOLEK
TORIUS KANADOJE

Naujienose tūlas Minkai- 
tis rašo apie vieną lietuvį 
kunigą, kuris šiuo metu Ka
nadoje “nuosekliai” renka 
aukas iš Kanados lietuvių.

Tuo kunigu yra tūlas Ta- 
darauskas. Jis esąs atsiųs
tas Kanadon Švedijos kata
likų vyskupo “parinkimui 
aukų Skandinavijoje gyve
nantiems išvietintiems žmo
nėms, o taip pat ir katalikų 
misijai Švedijoje.”

Matome, kaip čia yra su
maišyti kopūstai su buro
kais: aukos renkamos pa
bėgėliams ir misijai ant- 
syk! Jei kun. Tadarauskas 
jas pargabens, tuomet vys
kupas galės dalyti pagal sa
vo nuožiūrą!...

Toliau p. Minkaitis rašo:
Kurt. Tadarauskas užsima

nė pravesti extra griežtą 
-rinkliavą ir tarp ■ Kanados 

lietuvių. Kad suminkštinus 
labiau aukotojams širdis, 
kun. Tadarauskas kuo juo
džiausiai apibūdina lietuvių 
tremtinių materialinę padėtį 
Švedijoje, kaip antai, kad 
nuo stokos maisto vaikučiams 
krenta dantys, ištinsta pilvu
kai ir t.t. Dabar jis yra nu
sistatęs nuosekliai aplankyti 
visas lietuviškas šeimas Ka
nadoje ir rinkti Švedijos ir 
Danijos lietuviams aukas.
Argi Švedijoje lietuviai 

pabėgėliai gyvena jau taip 
prastai, kad jiems reikėtų 
specialisto kunigo aukoms 
rinkti? Pats Minkaitis ši
taip atsako:

Švedijos lietuviai gauna 
neblogą darbą ir gerą atly
ginimą, nei kiek neskiriant 
nuo Švedijos darbininko tei
sių. Taigi, Švedijoje tremti
niams tikrai yra 
riau, kaip kad 
tiems Vokietijoje! 
darauskas, matyt,
kietiją težino vien 
rašė i ų
Vadinasi, jeigu klausyti 

kun. Tadarausko, kad Šve
dijoje pabėgėliams ištinsta 
pilvai nuo stokos maisto, 
tai kaip yra su pačios Šve
dijos žmonėmis, kurie gy
vena tokiose pačiose sąly
gose, kaip pabėgėliai? Ko-/ 
kius, pagaliau, pabėgėliai 
ten pilvus turi,- jeigu jiems 
jie ištinsta, o švedams ne
ištinsta— nuo- to paties 
maisto?!

Turime atsiminti, kad 
pabėgėliams Švedijoje ne
mažai pinigų jau pasiuntė 
amerikinis BALF’ąs. Da- 
bargi' kitas didelis labdarys, 
kun. Tadarauskas jiems 
dirba. Vadinasi, pabėgėliai 
Švedijoje gyvena kur kas 
geriau už Švedijos, darbo 
žmones.

Kaipgi Tadarauskas ren-

daug ge- 
badaujan- 
Kun. Ta- 
apie Vo- 

iš laik-

Kaip kiti fašistai-smetoni- 
ninkai, taip ir advokatas 
Rapolas Skipitis, buvo vie
nas Smetonos artimųjų bi
čiulių. Jis turėjo visišką 
“tautos vado” pasitikėjimą.

R. Skipitis savo reakcio
nieriaus fašisto veidą ypač 
ryškiai parodė būdamas už
sienio lietuviams remti 
draugijos pirmininku. Juk 
Smetona ne veltui paskyrė 
jį šioms pareigoms. Lietu
vos fašistai nepasitenkino 
tuo, kad jie Lietuvoje viską 
pertvarkė pagal Italijos ir 
Vokietijos fašistų pavyzdį. 
Jie panoro ir lietuvius išei
vius sufašistinti. Tam tiks
lui ir buvo paskirtas advo
katas R. Skipitis.

Kuogi pasireiškė jo veiki
mas užsienio lietuvių ' tar
pe? Pirmiausia, smetoni- 
ninkai per R. Skipitį siuntė 
iš Lietuvos išeiviams fašis
tinę literatūrą, reakcinius 
savo agentus ir net pinigus. 
Literatūra buvo veltui dali
nama išeiviams; jų agentai 
Šacikauskas ir dešimtys ki
tų važinėjo po Pietų Ameri
ką, pranešdami policijai ir 
žvalgybai apie pažangiuo
sius lietuvius. To pasėkoje 
buvo areštuojami lietuviai, 
jie buvo ištremiami į kon
centracijos stovyklas Pieti
nės Amerikos salose, jie bu
vo sodinami ir laikomi ka
lėjimuose.

Šalia Smetonos pasiųstųjų 
į užsienį šnipų, taip pat bu
vo siunčiami ir aukštesnio 
laipsnio reakcionieriai ir

^^3

Per 12 savaičių 400 narių CIO 
Federation of Architects, En
gineers, Chemists and Techni
cians Lokalo 231 kovojo prieš 
Electric Bond & Share Co. 
atsisakymą su jais bendrai 
tartis. Pasinaudodama Taft- 
Hartley įstatymu, firma nori 
sulaužyti uniją. Čia jie ma
tomi pikietuojant firmos vir
šininko Curtis E. Calder na

mus New Yorke.

ka aukas? Jis netiki į vie
šus susirinkimus, į viešas 
rinkliavas; jis eina iš stu- 
bos į stubą, — jis, mat, kaip 
kunigas, gerai moka kalė
doti. Užpuolęs lietuvių šei
mą namie, jis pradeda jai 
aiškinti apie pabėgėlių pil
vų sutinimą Švedijoje^ apie 
kitas baisenybes, reikalau
damas stambios sumos pini
gų. Na, tūli, veikiausiai, ir 
duoda! Ar kun. Tadaraus
kas primena katalikų niisi- 
ją^Švedijoje, Minkaitis nie
ko nesako, o tik apgailes
tauja, kad toks kunigėlio 
aukų rinkimo būdas yra 
“gana nemalonus.”

Kam jis nemalonus? Ne
malonus gali būti tiems, iš 
kurių kunigėlis kauliną .pi
nigus, bet jis, aišku, malo
nus pačiam kunigėliui.

A. TYLENIS

fašistai, kaip Pakštas, Ma
čiulis, Graužinis. Jų užda
vinys buvo prąvesti lietuvių 
skaldymą, pasiekti pažan
giųjų lietuvių organizacijų 
uždarymo ir sukurti fašisti
nes organizacijas. Pastarie
ji, Skipičio . padedami, iš 
Lietuvos išrašė reakcinius 
mokytojus ir kunigus, kurie 
buvo Skipičio apmokami ir 
instruktuojami. Pats Ski
pitis aplankė Pietų Ameri
ką ir 1 ten mobilizavo įvai
rias profašistines grupes 
išeivijos tarje. Šios gru
pės ateina į pagalbą provo
katoriams, Šacikauskui, J. 
Mačiuliui, Norkui ir ki
tiems. Ir prasidėjo dar nie
kad Pietų Amerikos lietuvių 
tarpe negirdėtos provoka
cijos. Viena po kitos užda
rinėjamos pažangiųjų lietu
vių organizacijos ir laikraš
čiai, jų tarpe “Rytojus” ir 
“Garsas.” Uždaryta ir ma
sinė lietuyiu organizacija 
Brazilijoje, Brazilijos Lie
tuvių Susivienijimo Sąjun
ga . Šimtai Brazilijos ir 
Argentinos lietuvių buvo 
areštuoti, dar daugiau, iš
mesti iš fabrikų ir kitų 
įmonių. Pažangiųjų lietu
vių organizacijų ir redakci
jų turtas buvo paimtas vie
tos policijos ir žvalgybos.

Skipitis buvo fašistinės 
valdžios ramstis, jos įsaky
mų vykdytojas. Kai 1940 
metais Smetonos režimas 
buvo nuverstas . ir “tautos 
vadas” nešdinosi į Berlyną 
pas Hitlerį, paskui jį išsi
nešdino ir advokatas R. 
Skipitis.

Tačiau Hitleris nebuvo iš 
tyj kurie Veltui šertų vokiš
kais “butierbiodaiš” lietu
viškąjį fašistą. Jis įkinkė 
R. Skipitį į darbą. Skipičiui 
buvo išskirtos nemažos su
mos pinigų ir jam buvo per
duotos didžiulės patalpos 
Berlyne, šarlotenburge 2, 
Kanštrase 141. R. Skipi
čiui buvo pavesta regis
truoti visus iš Lietuvos pa
bėgusius smetonininkus ir 
kitus reakcionierius ir or
ganizuoti juos pagal Hitle
rio nurodymą į “Lietuvių 
sąjungą.” Sąjungos fiure
riu Hitleris pastatė seną 
reakcionierių R. Skipitį.

Sąjungos uždavinys buvo 
užmegsti ryšius tarp Hitle
rio štabo ir Lietuvoje pasi
likusių fašistų ir suorgani
zuoti .Lietuvoje penktąją 
koloną. Šį uždavinį Skipitis 
atliko pagal Hitlerio reika
lavimus ir nurodymus. Vo
kietijoje buvo suorganizuo
tos specialios diversinės 
mokyklos ir kursai, kur bu
vo apmokomi lietuviai fa
šistai pabėgėliai. Baigę 
tuos kursus ir mokyklas su 
ginklais ir sprogstama me
džiaga per rubežių į Lietu
vą buvo permetami įvairūs 
politiniai diversantai-ken- 
kėjai.. Atvykusieji pradėjo 
Lietuvoje organizuoti penk
tąją koloną, kuri turėjo pa
dėti hitlerinėms gaujoms 
užgrobti Lietuvą. . Ir pir
momis karo dienomis, kada 
hitleriniai lėktuvai degino 
ir' sprogdino Lietuvos kai
mus, kada hitlerines gaujos 
įsiveržė į Lietuvą^ Skipičio 
ir Škirpos paruoštieji penk
tosios kolonos dalyviai’ 
drauge su hitlerininkais 
pradėjo Lietuvoje vykdyti 
masinį terorą, šios gaujos 
išžudė tūkstančius lietuvių. 
Masiniai kapinynai Pane
riuose, devintame forte, 
ties Ukmerge Pivonijoj,ties

Utena Riešėje, Pašešupyje, 
ties Panevėžiu Pajuostyje 
ir dešimtyje kitų vietovių 
byloja apie žiaurius lietu
viškųjų hitlerbernių dar
bus.

Vokiečiams okupavus Lie
tuvą, Hitleris iš savo tar
nybos R. Skipičio neatlei
do. Hitleriui reikėjo išban
dyto ir prityrusio lietuvių 
tautos išdaviko ir ištikimo 
vokiečių imperialistų tarno. 
O tokiu jis ir pasirinko Ski
pitį. Tik jam buvo statomi 
kiti uždaviniai. Hitleriniai 
okupantai Lietuvoje pradė
jo masiškai gaudyti Lietu
vos jaunimą ir j šiaip pajė
gesnius vyrus ir moteris ir 
gabenti juos į hitlerinę ka
torgą.

Ir kas gi, jei ne Skipitis, - 
buvo paskirtas vadovauti 
šiems atgabentiesiems iš 
Lietuvos vergams, vesti’ 
tarp jų hitlerinę propagan
dą? Jis vadovavo išgaben? 
tųjų katorgon lietuvių nuo* 
dijimą hitlerine ideologija. 
Jam į pagalbą Hitlerio šta
bas priskyrė dar visą eilę 
išbandytų Vokietijos impe
rialistų tarnų ir provokato
rių,. jų tarpe buvusį Pil
sudskio agentą P. Ancevi- 
čių, Prapuolenį ir kitus. 
“Lietuvių sąjunga,” Skipi
čio vadovaujama, buvo tuo 
štabu, kuris į katorgą atga
bentus lietuvius turėjo per
dirbinėti į paklusnius Vo
kietijos imperialistų ver
gus., Skipitis suorganizavo 
hitlerinės propagandos lie
tuvišką laikraštį “Lietu
vis,” ėjusį du kartus per sa
vaitę. Šis fašistiškas laik
raštpalaikis užsiėmė hitle
rinės santvarkos gyrimu, 
jis skatino juo daugiau 
dirbti trečiajam Reichui. 
Šis laikraštpalaikis piktai 
šmeižė prieš hitlerinę Vo
kietiją kovojančią Tarybinę 
Armiją. Dargi 1945 metų 
pradžioje šis laikraštpalai
kis rašė: “... Vokiečiai ko
voja dėl savo gyvybės ir del 
to kovos toliau bet kokio
mis sąlygomis. •. Ne apy
kanta vokiečių priešams 
yra mūsų malda ir kerštas 
yra mūsų kovos šūkis.”

Šis laikraštpalaikis įdėjo 
ilgus straipsnius apie sukū
rimą “ n a c ionalsocialistų 
“Werwolf” (Vilkolakio) or- 
g a n i z a c ijos. Laikraštis 
džiaugėsi, jog ši organizaci
ja veikia visame Reiche, o 
drauge ir rytinėje Reicho 
dalyje. Iki kokio nupuoli
mo laipsnio priėjo hitlerinis 
Skipitis!

Kai Tarybinė Armija at
kakliose kovose pasiekė per
galę, kai Skipičio vadovau
jama. “Lietuvių sąjunga” ir 
jos organas drauge su vo
kiškuoju fašizmu nustojo 
egzistavę, tada ir Hitlerio 
“buterbrodininkas” turėjo 
pasirinkti vieną iš dviejų: . 
arba grįžti į išlaisvintą Lie
tuvą ir prieš jos liaudį at
sakyti už savo pragaištingą 
veikimą Lietuvoje, arba 
bėgti pąs kitų šalių impęrp 
alistus ir pasiūlyti jiems sa- ’ 
vo patarnavimus. Jis pasi
rinko antrąjį kelią. Pasu
ko vakarų Jink. Ir čia jis 
veikia prieš' lietuvių tautą. 
Čia jis veda atkaklią antita
rybinę propagandą pabėgė
lių tarpe, šmeižia Tarybų 
Lietuvą, skleidžia įvairiau
sius prasimanymus apie 
Lietuvos gyvenimą ir slepia 
nuo pabėgėlių Tarybų Lie
tuvos darbo žmonių pasie
kimus.

)—Pirm?
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Alekas susitiko Miką po 
ilgoko nesimatymo ir tuo
jau pasigyrė:

— Atsimeni, Mikai. Aš 
buvau pražilęs, o dabar, 
žiūrėk, mano plaukai vėl 
tamsūs.

Mikas: ‘—Kokius dažus 
tu vartoji?

Alekas: — Man jokių da
žų nereikia. Natūraliai su
grįžo jaunystės plaukų 
spalva. Tai todėl, kad jau 
ištisi metai mintu žaliomis 
daržovėmis, vaisiais ir rie
šutais. Na, pažiūrėk dabar 
j mano plaukus.

Mikas pažvelgė į vien
plaukio Aleko viršugalvį ir 
sako:

— Aš nežinau, drauge, 
’katras mudviejų neprima- 
tome — ar tu, veidrodin 
žiūrėdamas, ar aš, tiesio
giai matydamas. Bet man 
rodosi, jog tavo plaukai dar 
žilesni, negu pernai.

Ir tiesa, Aleko plaukai 
darėsi vis baltesni, nors jis 
vengė mėsos, žuvies ir 
kiaušiniu, daugiausiai mis
damas žalėsiais.
Bet Būna Tokių Atsitikimų

Tačiaus, yra patikrintų 
atsitikimų, kur'žili plaukai 
iš tikrųjų virto juodais bei 
rudais ar geltonais, kuomet 
buvo moksliniai pataisyta 
žmogaus mitvba; tuomet 
asmuo ir bendrai pajaunė
jo. Bet tai ne vien tik nuo 
žalių vaisių ir daržovių, 
kaip toliau matysime.

Apie pajaunėjimus per

Tyri-
Instituto ir narys

Aka-

maisto pritaikymą plačiai 
rašo
Scope Carlton Frederics, 
direktorius Mitybos 
nėiimu
Amerikonų Mitybos 
demijos. Jisai sako:

žmogus Dar Mažai Apie 
Save Težino

žmogus gana daug ži
no apie žvaigždes, bet labai 
mažai apie save. Jis su
pranta apie tokias tolimas 
žvaigždes, kad jų spinduliai 
lėkė milionus metų, iki pa
siekė žemę; bet jis dar ne
sužinojo, kaip cheminiai 
veikia įvairios medžiagos 
kūno narveliuose (celėse). 
Žmogus nesupranta, kodėl 
jis sensta, nors jisai gali 
paaiškinti, kaip, gaišta tū
los žvaigždės beribėse visa
tos erdvėse.

• Senimas Gali Būti 
Sulaikytas

Visi žino, kad ateis senat
vė, ir beveik niekas neban
do ja sulaikyti. Tačiaus ji 
gali būti sulaikyta. Jūs tuo- 

• jau galite#pradėt ilgint sau 
jaunatvę ir atstumt tolyn 
/senatvę, kaip rodo moksli
niai patvrimai laboratorijo
se ir pačiam gyvenime.

Kiek žmogus Galėtų 
Gyventi ,

Mes žinome, kad žmogus 
, turėtu ilgiau gyventi, negu 

jis dabar gvvena. Daugelis 
gvvūnu veislių gvvena 6 iki 
10 svkiu tiek, kiek laiko 
praeina nuo iu gimimo iki 
subrendimo. Žmogui subrę
sti bendrai reikia 20 metų. 
Todėl iis galėtu^ vidutiniai 
gvventi bent šešis, kartus 
po 20, arba viso 120 metų.
Ne Patys Metai Sendina

Ne pačiu metų eiga sen
dina žmo.gu. suraukšlėja jo 
oda ir pražilina plaukus. 
Juk laikrodžio takšėjimas 
neištraukia kalcio iš kaulų, 
nesukietina kraujagyslių ir 
neisvagia atminties iš gal-

vos. Tokias nesmagias at
mainas daro kas kita.
Kas Palaiko Vištos Kūno 

Gabaliukus Jaunus
Pamąstykite apie vištos 

kūno daleles, kurios išlai
komos jaunos ir vis auga 
mažiukėse stiklinėse Rocke
feller™ Instituto laborato
rijų. Tos vištienos dalelės 
yra įmerktos moksliniai su
taisytame maist i n g a m e 
skystyje. Misdami tuo sky
stu maistu, vištos kūno au
diniai, vis jauni ir nuolat 
augdami, išgyveno jau 25 
metus stiklinėse. Supranta
ma, skystasis jų maistas 
reguliariai panaujinamas ir 
išmatos pašalinamos.

Višta jau seniai būtų ko
jas pakračius nuo senatvės, 
bet jos kūno gabalėliai te
bėra jauni. Jie nuolat au
ga, taip kad reikia juos api- 
pjaustinėti, nes kitaip tie 
mėsgaliai neišsitektų savo 
stiklinėse. , ,

Bet jeigu tik mažą bis- 
kelį būtų negerai pakeistas 
maistas - skystis tom vištos 
kūno dalelėm, tai jų narve
liai imtų gesti ir gaišti. Viš
tienos gabalėliuose prasidė
tu atmainos, panašios į tas, 
kurios darosi žmogaus kū
no audiniuose, kuomet jis, 
kaip sakoma, “sensta.”

Taigi laikas savaime ne
sendina žmogaus. Laiku y- 
ra tiktai mieruojamos kūno 
atmainos, kurios vadinamos 
senatvės ženklais.

Žmogaus virškinimo or-

Nuo gyvačių ir nuodingų 
vorų įkandimo Jungtinėse 
Valstijose kas metai mirš
ta apie 150 žmonių.

Fahrenheit ir C e n t i - 
grade gradusninkai vie
nodai rodo orą, kuomet bū
na 40 laipsnių žemiau ze
ro.

Pirmieji Alaskoje koloni
stai buvo rusai, apsigyvenę 
ant Kodiak salos 1784 me
tais.

Karvės pieno 87 nuošim
čius sudaro vanduo.

Kuomet nusižengimą pa
pildo asmuo esant ant auk
štųjų jūrų, tai jis būna tei
siamas toje šalyje, su ku
rios vėliava plaukia tas lai
vas, kuriame buvo padary
tas nusižengimas.

Apie 30 milijonų varinių 
centų arba “penų” žmonės 
pameta Jungtinėse Valsti
jose kiekvienais metais. Ir 
virš 5 bilijonai penų pames
ta nuo to laiko, kai valdžia 
pradėjo juos lieti.

Kodėl vištos per dieną 
nepadeda daužau kiauši
niu kaip viena? Kartais pa
sitaiko. kad padeda . du 
kiaušinius, bet tai retas at
sitikimas. kadangi kiauši
niui pilnai iižaucrti Jma nuo 
18 iki 20 valandų laiko.

Tik vienas Junot. Vaisti
ni nrpzidprfn ministru ka- 
hinpf.as išsilaikė 4 metus be N 
nakoiiimii Tai buvo nrp7,id.
Franklin Pierce’o 
tas. ' 

kabinę-

i Aviu kailiai vra šilčiausi 
už visų kitų gyvulių bei gy- 

ganai paverčia skysčiu bet 
kokį valgį pirma, negu jis 
gali pereiti į kraują. Tad ir 
senimo reiškiniai atsiranda 
dėl to, kad kraujas" gauna 
netinkamo maisto skysčius. 
Vadinasi, tiksliai parinktas 
maistas galėtų atitolint se
natvę.

Tariamas Regėjimo 
Pasenimas ' <

Senstant, gana daugeliui 
žmonių aptemsta akys nuo 
ligos, kuri paprastai vadi
nama “senatvės katarak
tų.” Dažnai tai klaidingas 
pavadinimas. Nes didelis 
skaičius kataraktų atsirąn-' 
da ir palaipsiniui naikina 
regėjimą dėl įvairių trūku
mų mityboje.

(Kataraktas yra apsi- 
niaukimas bei susidrumsty- 
mas akies lėliukės kristalė
lyje.)
„Akių kataraktais serga ir 

tūli gyvūnai, pavyzdžiui, 
žiurkės, o ypač mažiukai 
buldogai. Laboratorijose 
bebandant sergančius kata
raktų buldogus ir žiurkes, 
buvo- atrasta, kad jų mais
te stokavo vitamino G, ki
taip vadinamo riboflavino. 
Sis'" vitaminas yra ištrau
kiamas iš pieno ir kepenų.

Duodant tiem gyvuliukam 
riboflavino, buvo sustabdy
ta kataraktų augimas aky-' 
se ir išlaikytas regėjimas.

Moteris, Kuri Nekentė
* Kepenų ir Pieno
Bet dar nebuvo patikrin- 

vūnų kailius, — kaip sako 
Jungt; Valstijų armijos au
toritetai.

Skustuvinių peiliukų ar
ba geležtėlių Amerikoj kas 
metai sunaudojama apie 
vieną ir 3 ketvirtadalius bi
lijono.

Sunkiau yra lėktuvams 
skristi iš New Yorko į Ca- 
liforniją, negu iš ten. į New 
Yorką todėl, kad žemei su
kantis iš vakarų į rytus vė
jai eina kartu su žeme ir 
lėktuvams tenka skristi 
prieš vėją, kuris trukdo jų 
skridimą.

Metinė pieųp produkcija 
Jungtinėse Valstijose yra 
tokia, kad jeigu visas pie
nas būtų supiltas į vieną 
vietą, tai susidarytų upė 
3,000 mylių ilgio, 40 pėdų 
pločio ir 3 pėdų gilumo.

Ne visose Jungt. Valsti
jose paliaubų diena yra va
dinama “Armistice Day.”— 
Colorado, Tennessee, Te
xas ir Hawaii salose ji va
dinasi Pergalės Diena, arba 
“Victory Day.”

Buvęs Jungt. Valst. pre
zidentas Zacharv Tavlor 
nei’ svkio nėra balsavęs rin
kimuose. Jis įstojo apniion 
jaunas. neturėdamas balsa
vimo amžiaus, ir išbuvo ten 
iki trumno laiko nirm jo iš
linkimo prezidentu.

Normališka suaugusio šu
nies temperatūra paprastai 
esti apie 101 laipsnis. Jau
nesniu ir mažesniu šuneliu 
temperatūra būnai biskį 
aukštesnė.

Parūpino P. K. 

ta, ar riboflavinas > stabdo 
katarakto vystymąsi ir 
žmogaus akyje..— Tuo tar
pu vienas gydytojas, išgir
dęs apie sėkmingą ribofla
vino veikmę žiurkėms ir 
buldogams, kreipėsi į tyri
nėtojus su klausimu:

—Gal jūs galėtumėte su
laikyti senatvės kataraktus<i 
abiejose mano žmonos aky
se? Jie sparčiai temdo jai 
regėjimą ir gali visiškai ap
akinti.

Buvo duotą jai patari
mas — valgyti kasdien po 
ekstra porciją kepenų ir iš
gerti po kvortą pieno dau
giau.

Bet pasirodė, kad. ta mo
teris visuomet nekentė ’ kes- 
penų ir pieno; taigi jos mi
tybai stokavo riboflavino, 
kurio daugiausiai gaunama 
iš tų valgių. Tačiaus būtų 
buvę per sunku jai prie tų 
valgių priprasti. Todėl įsa
kyta jai vartoti gana daug 
riboflavino piliukių, kurias 
galima nuryti, nejaučiant 
nei pieno nei kepenų skonio.

Taip riboflavinas ir su
stabdė kataraktų didėjimą 
daktarienės akyse. Jie pa
siliko tik tokie,' kaip buvo 
ligos pradžioje.

8 metai praėjo nuo to lai
ko, kai daktaro žmona pra
dėjo vartoti riboflavįną, ir 
jinai džiaugiasi regėjimu, 
kuri kitaip būtų sunaikinę 
kataraktai.

Argi tai buvo “senatvės 
kataraktai”? Aišku, jog 
ne. Jie buvo pavoiingas 
vaisius nepilnos mitybos, 
kuriai trūko riboflavino. 
Gal jo taip mažai stokavo, 
jog per vienus metus stoka 
nebūtų net pastebėta. Bet 
nuo pat mažens iki 50 me
tų amžiaus vis šiek tiek trū
ko riboflavino tai moteriai. 
Šie trūkumai nuolat kenkę, 
nors ir nejuntamai. Jie bū
tų privedę prie to, kad mo
teris būtų apakusi, jeigu ne 
riboflavinas.

Čia netvirtinama, kad vi
si akių kataraktai atsiran
da dėl riboflavino stokos. 
Jie gali atsirasti ir dėl įvai
rių kitų priežasčių. Tačiau, 
pats metų skaičius tikrai 
neatneša katarakto.

Kaip “Pūstelninkas” 
Pajaunėjo

Vienas senyvas ameriko
nas gyveno savo bakūžėje, 
Montanos valstijos dyklau- 
kiuose, kaip “pūstelninkas.” 
Kartą jis per radiją išgirdo 
šio 'straipsnio autoriaus 
(Carltono Frederickšo) kal
bą apie mitybos pataisymą, 
taip kad senstąs ir silpstąs 
žmogus galėtų pajaunėti. 
Kiek laiko praėjus, “pūstel
ninkas” atsiuntė autoriui 
sekamo turinio laišką:

“Aš girdėjau jūsų radijo 
programą. Pirmiau aš val- 
gvdavau aviena ir maistą iš 
blokiniu (kenų). Bet jūs j- 
kalbėjote man valgyti ke
penis ir kitus organus (ink
štus, širdį, plaučius). Aš 
taip pat užsisakiau piliu
lei™. kurias gavau per pas
ta. ir vartoju. Aš iau ne
naudoju kenuotu valgių.”

“Ir iūs stebėtumėtės. kas 
man atsitiko. Buvusieji žili 
plaukai iš naujo pasidarė 
tamsūs, ir dingo raukšlės- 
mio mano veido...”

Ar tas žmogus sannavo, 
taip kalbėdamas? Ne, ne
sapnavo. Ar žili plaukai yra 
“na tū ralis” senatvės ženk
las? Ne.

Tūkstančiai Tokių 
Atsitikimų

Mes esame matę tūkstan
čius buvusių žilų žmonių, 
kuriem sugrįžo jaunoji 
plaukų spalva po to, kai 
buvo tiksliai pagerinta jų 
mityba.

Žvėrinčių (zoologinių so
dų) pareigūnai yra matę, 
kaip nublankusioms paukš
čių plunksnoms grįžo spal
va, kuomet buvo parinktas 
tinkamesnis jiems maistas. 
Žvėrinčių pareigūnai taipgi 
patyrė, jog pražilusių bež
džionių plaukai atgauna bu
vusiąją savo spalvą, kada 
joms sužeriama gana bra- 
vorinių mielių (Brewers 
Yeast). Bravorinės mielės 
vra turtingos ypač BĮ ir 
B2 vitaminais.

Kas liečia “kenuotuš” 
valgius, jie kartais būna 
maistingesni. negu vadina
mieji “švieži”, namie ga
minti. — Naminis gamini
mas dažnai išnila laukan su 
skvsčinis daugiau vitaminu 
ir mineralu, negu iu sunai
kinama “bekenuoiant.”
Išgelbėta nuo Beprotnamio 

Senvva Moteris
Tai buvo našlė arti 70 

metų amžiaus. Po savo vy
ro mirties jinai greit seno. 
Jos plaukai tapo balti, kaip 
sniegas; pabalo - net anta
kiai ir blakstienos. Veidas 
buvo raukšlėmis išvagotas. 
Ji vaikščiojo, kaip suklypu-

New Yorko nedėldieninis 
“Pictorial Review” (lapkr. 
30, 1947),.tarpe įvairių kitų 
klausimų su atsakymais bu
vo patalpinęs vieną apie 
orindžių auginimą Califor- 
ųijoj ir Floridoj. Ten, imant 
žodis žodin, buvo parašyta:

“Does California or Flo
rida raise more oranges 
and grapefruit?

“California raises more 
oranges and Florida . raises 
more grapefruit.”

Ši žinutė buvo pakarto
ta ir šiame skyriuje, —- kad 
Kalifornija u ž a u ginanti 
daugiau apelsinų, negu Flo
rida. Bet mūsų bendradar
bis. “Dirbantis prie orin
džiu”, praneša, kad tai ne
santi tiksli informacija. Ir 
beveik šiurkštokai bandy
damas uŽP'inčvti tatai, jis 
“nuopelną” už orindžius 
teikia Floridai, o ne Kali
fornijai. Štai ką rašo mū
sų bendradarbis:

Ne California, bet Flori
da visuomet (kasmet) dau
giau užaugina orindžiu. 
Praeita sezoną (1946-7 m.) 
Floridos orindžiu buvo an- 
skaitliuota. 68.000.000 bak- 
<su. o Californiios ir Arizo
nos, kartu sudėjus, buvo tik, 
59 070.000 boksu.

Šiemetinis sozonas' (1947- 
Q m.) ąnsknitliuotas nėr 
“The Department of Agri
culture Bureau of Foono- 
vnira” ir J. C Townsend Jr., 
cfnfistiko no skelbtas sekan-

■plnridns nrinJčiu 49 500.- 
noo bnkqii, o Californiios — 

non 000 baksu.
Fa a nhrotu na tikrinti 

XJima -Folz tn<s nroji krni nt is 

nf Affvimilfiire, Washing-

Arka kas nnretu plačiau 
susipažinti vien su citrinių daro.

si, “girgždanti” senelė. 
Sunku buvo net jos vaikam 
su ja susirokuoti. Jai iro 
protas. Jinai įsivaizdavo, 
kad visi ją persekioją, ir 
kalbėdavo, kad neverta gy
venti.

Vaikai nuvedė motiną 
pas gydytoją. Jisai trumpai 
pasakė: “Tai smegenų ar
terijų - kraujagyslių sukie
tėjimas — paprastas reiš
kinys senam amžiui.”

Buvo kreiptasi į kitą 
daktarą, šis pripažino ar
terijų sukietėjimą smege
nyse. “Bet kodėl jai turėtų 
dėl to protas krikti —klau
sė daktaras pats saves.—Aš 
esu matęs labiau sukietėju
sių smegeninių arterijų pas 
senius, bet jų protas dėl to 
nešlubavo.”

Psichiatrai, “dvasiniai” 
gydantieji proto-nervų kri- 
kimus, patarė tą moterį pa
talpinti į protligių įstaigą.

Bet antrasis daktaras 
tam priešinosi. Jis pradėjo 
giliau ir plačiau ieškoti 
priežasčių, kodėl šiai mote
riai protas gedo. Pagaliaus, 
iis užtiko viename medika- 
liame žurnale straipsnį apie 
tai. kad bloga mityba pri
veda prie nesveiku proto 
reiškiniu. Tame straipsnyje 
daktaras perskaitė štai ką:

“Nesveikos atmainos ner
vuose ir prote gali pasiro
dyt net tada, kai dar nema
tyt jokių fizinių ženklų, jog 

“The Citrus In- 
(išeina Barlow, 

“"Arba: “Florida 
(išeina Tampa,

vaisių pramone šioje šalyje, 
tai turėtų skaityt šį, tam 
tikslui leidžiamą mėnesinį 
Žurnalą: 
dustry” 
Florida).
Grover” 
Florida).

Be to, kiekviename dides
niame knygyne galite rasti 
“Business-man’s Atlas of 
the United States”. Ten ap
rašytos visos šios šalies 
valstijos ir jose pamatinės 
industrijos. Ten irgi pasa
kyta, kad Floridos pamati
nė industrija, tai citriniai 
fruktai ir daržovės. O apie 
Californiią štai kaip rašo:

“No other state raises so 
great variety and abund
ance of grapes.”

Prie Orindžiu Dirbantis.
P. S. Kas mokinosi šios 

šalies geografiją, tai žino, 
kad kiekvienai valstijai 
duotas - pripažintas tam 
tikras žiedas bei-gėlė (flo
wer). Floridai pripažinta 
“Orange Blossom”.

P. O. D.
Taigi, orindžiu auginimo 

klausime dabar pasidaro 
savotiškas ginčas. Kadangi 
Kalifnrniia vra daug kar
tu didospė už Florida.—anie 
9 milijonai gvventoiu nrieš 
Floridos anie 2 milijonus 
O'v V.,
kad ten irgi nemažai 
vąisiu užan panama, tik ne 
visas iu derlius- būna, ofi- 
c i p f i p i ii7.rpknrdnoiama.s 
Wpcslnr)orfnnn . komercijos 
Janartrnpnfp r dauguma tu 
vaisiu o-nb* būti aiinaiidoia- 
hni nariu kalifornipriu be 
inlzin i$7.rpknrdavimii| ir to
jai knmorcinpmiq qkaiflinp- 
rnis atrnJn. kad Florida 
pcnnti “nrind^iii karalipnp.’’ 
"Vinnain ar kitaip, “skriau
dos” dėl to niekam nepasi- 

galimas daiktas, 
tu

žiųogus kenčia nuo mitybos 
trūkumų. Žmogus gali pra
dėt protiniai krikti ištisais 
mėnesiais ir net metais pir
ma, negu pastebima fiziniai 
ženklai, kad jo mityba yra 
netinkama.”

Maisto Pritaikymas 
Ligonei >

Daktaras parašė laišką 
to straipsnio ąutoriui. Ga
vo platesnių nurodymų. Pa
skui jis pagamino surašą 
valgių, kuriuos ligonė pri
valo vartoti. Be to, jis leido 
jai j vėnes - kraujagysles 
tam tikrų maistingų skys
čių ir-davė jų ryti.

Šiandien ta moteris jau 
protiniai sveika, sklandžiai 
sugyvena su vaikais ir pri-» 
sitaiko prie gyvenimo sąly
gų. Pirmiaus ji norėdavo 
mirti; dabar jinai žiemą 
jau planuoja atostogas atei
nančiai vasarai. Buvusieji 
snieginiai - balti jos plaukai 
virto ne tik juodais, bet dar 
ir blizgančiais, kaip jaunys
tėje. Buvusieji balti anta
kiai ir blakstienos taipgi 
pasidarė juodi. Sykiu išsi
lygino raukšlės veide. Da
bar ji atrodo 20 metų "jau
nesnė; vaikščioja ir juda, 
panašiai kaip normalė mo
teris apie 50 metų amžiaus. 
Jinai ir iš tikrųjų pajaunė
jo 20 metų, nes tikrasis 
žmogaus amžius yra ne tas, 
kurį rodo kalendorius, bet 
tas, kuri parodo kūno ’ir 
proto būklė.

Tame Nėra Jokių 
i . Stebuklų

Čia nebuvo jokios magi
jos, jokių stebuklų. Mote
ris išgydyta ir pa jauninta 
tiktai -sveikais, balansuotais 
maisto dalykais.

Bloga Pirmesnė Mityba
Pirmiau jinai valgius 

pervirindavo, taip sunai
kindavo svarbias, maistin
gąsias valgių dalis ir išpil
davo laukan skysčius su vi
taminais ir m i neralais. 
Pirkdama maistą, jinai pa
sirinkdavo tokius dalykus, 
kurie mažiausiai nešdavo 
jai naudos. Ji atmesdavo 
maištingiausius produktus.

Valgių Pakeitimas ir 
Papildymas

Kuomet ji buvo gydoma, 
tai turėjo valgyti vadina
mąsias virimo “atmatas”, 
atsieit, skysčius-sultis, kur 
susikaupę tiek daug mais
tingųjų medžiagų; o per
kant, dabar buvo parenka
mi naudingiausi jos sveika
tai dalykai.

• Begydant ją, ši moteris 
taipgi turėjo apščiai gerti 
“arbatos”, kurioj buvo var
tojama ne arbatžolės, bet 
ryžiu žievelės su gausingais 
jų vitaminais. Tos svarbios ’ 
mitybai ryžių žievelės pa
prastai yra nušlipuojamos 
šalin, kad ryžiai atrodytų 
baltesni ir gražesni perkan
čiai publikai.

Prie rvžių “arbatos” bu
vo pridėta inositolio, iš
iš kviečiu ištraukto vitami
no. Šis vitaminas yra lau
kan išmalamas, kuomet 
kviečiai pikliavoiami i bal
tus smulkius miltus. Tūlos 
kepvklos garsinasi, kad jos • 
“nastiprina” (enrich) bal
tąją duoną, pridėdamos yį-

v(Tąsa ant 4-to pusi.)

'f

'ii
3 pusi.—Laisve (Liberty, 

Lith. Daily)
Pirm., Gruod. 29, 1947
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PASKUTINIS CARAS
(Tąsa)

Kantriai ir kukliai, vis skaitlingiau 
susitelkdami, patylom šios dienos įspū
džiais dalindamiesi, stovėjo žmonės prie 
Aleksandro sodo, prie Generalinio štabo 
rūmų, beveik iki pat Arkos. Aleksandro 
sode, saulėta diena pasinaudodami, links
mai žaidė vaikai, čiuožykloj čiuožinėjo 
jaunimas. Gatvės berniukai sėdėjo įsili
pę į sodo medžius ir stebėjo nepaprastą 
vaizdą aikštėj. Dalis minios stovėjo ties 
sodo vieline tvora lauko pusėj, daugelis 
suėjo į sodą. Prie darbininkų prisidėjo 
pro šalį ėjusių mokinių, jaunimo, mies
tiečių inteligentų.’ Visi dar laukė caro, 
tikėjosi, kad caras pasirodys. Kažkas pa
sakė, kad caro nėra Rūmuos, kad jis ne
atvykęs iš Carskoje Selo. Bet mažai kas 
tuo patikėjo. Kartais pro minią prajojo 
Raitelių būrys, arba raiteliai net prijoję 
stumdė arkliais žmones.

Apie 2-rą valandą keletas žandarų, 
pro stovėjusią ties sodu minią praeida
mi, ragino skirstytis ir uždarė visus var
tus į sodą. Pasigirdo protesto balsų ir 
šūkių: “Išveskit kariuomenę! Juk mes 
nieko blogo nedarom!” Prie minios priė
jo storas raudonveidis karininkas ir per
spėjo: “Skirstykitės, nes bus šaudoma!” 
Bet niekas nenorėjo tikėti: “Už ką gi 
šauti?” — kalbėjo vieni. “Šaukit! Mes 
atėjom teisybės ieškoti!” — sakė darbi
ninkai.

Staiga iš pėstininkų, stovėjusių aikš
tės vidury, atsiskyrė Preobražensko 
gvardijos pulko kuopa su karininku ir 
'išsirikiavo prieš Aleksandro sodą. “Pa
radas prasideda” — pagalvojo Marcijo- 
nas ir patylom pasidalino ta mintim su 
draugais. “Kad nebūtų blogiau” — at
sakė jam tas, kuris iš jo šaipėsi. Išsiri
kiavusių kareivių sparne stovėjęs trimi
tininkas sutrimitavo. Visi krūptelėjo ir 

* žvelgė vienas į kitą. Daugelis prisiminė, 
kad trimito ženklą šiandien visur'sekė 
šūviai. “Negali būti! Tai taip sau!” — 
ramino patys save, bet jau su baime žiū
rėjo į kareivius. Kaip tai? Be jokio per
spėjimo, be jokios priežasties? Negali 
būti.

Trimitininkas dar kartą sutrimitavo 
ir suskambėjo komanda: “Taikyti!” Pir
moji kareivių eilė atsiklaupė, antroji li
ko bestovinti. Šautuvai pakilo prie ka
reivių pečių su atsuktais į minią vamz
džiais. Niekas nejudėjo, bet veidai išba
lo, daugelis žegnojosi. Papliupo šūvių sal
vė. Tiesiog į minią, į žiopsančius praei
vius, į žaidžiančius vaikus. Kai kas pa
manė,- kad tai tuščiom šauta. Bet aplink 
jau krito užmušti ir sužeisti. Iš medžių 
pradėjo birti pašauti ir išsigandę ber
niukai. Kažkas šaukė, vaitojo. Minia su
kniubo, sujudo ir puolė į visas šalis. Ka
reiviai pagal komandą pasisuko dešinėn 
ir davė salvę Admiraliteto ir Rūmų tilto 
link, paskui pasisuko kairėn ir šovė į su
judusią ties Štabu ir bėgančią minią.

Marei jonas nebėgo. Jis sugriuvo kar
tu su virtusiu ant jo Petrovu, pajutęs 
skaudų dūrį paty. Krito dar keletas 
draugų, šu kuriais jie stovėjo. Galvą pa
kėlęs, Marcijonas pamatė, kad aplink 
juos pasidarė tuščia. Liko tik ant žemės 
gulėję ir dar vienas kitas; puolęs gelbė
ti sužeistųjų. Didelį skausmą pety jaus
damas, Marcijonas vis tik bandė atsi
kelti ir, pasitempęs, atsisėdo ant žemės.' 
Petrovas gulėjo šalę jo nejudėdamas.

• Marcijonas žvelgė į jo baltą veidą ir - 
suprato, kad jis* nebegyvas. Kažkokia 
moteris, prie jų priėjusi, tai patvirtino. 
Toji pat moteris skubiai aprišo jam su-

• .draskytais marškiniais peties žaizdą, ku
ri nebuvo pavojinga. Marcijohas atsikė
lė ir pagelbėjo paguldyti į roges Petro
vo kūną, kurį buvo pasiryžęs lydėti. Dar 
du nušautųjų kūnus padėjo greta Petro-

• vo. Prie vežiko’ atsisėdo Marcijonas ir jie 
, nuvažiavo, policininko lydimi.

Jau kitas buvo Petrapilio gatvių vaiz
das. Pasipiktinimas dėl šaudymų Rūmų 

, aikštėj apėmė visus. Ramioji, rimtoji 
publika, kurioj dar prieš porą valandų 
stumdėsi Marcijonas, dabar bttvd įniršu
si. Marcijonas mate įsikarščiavusius 
žmones, šūkaujančius pro šalį einantiem 
karininkam: “žmogžudžiai! Kraugeriai! 
Budeliai! Nuo japonų jūs mokat tiktai 
bėgti, o beginklius savo įmones šaudot!” 
Gorochovo gatve, kuria važiavo Marcijo

nas su savo draugų kūnais, sunku buvo 
pravažiuoti, nes ėjo nuolatiniai susirė
mimai. Raiteliai puolė nuogais kardais 
žmones, ties išlakstė, bet tuoj vėl rinko
si ir grūmojo raiteliam. Marcijonas ma
tė kaip minia užpuolė vežiku važiavusį 
karininką, nudraskė jo antpečius, atėmė 
kardą ir revolverį. Netrukus taip pat 
pasielgė su keliais policininkais. Ir Mar
ei jono rogėm važiuojant Gorochovo gat
ve, jas tuoj apstojo minia ir, pamačiusi, 
kad vežamos šūvių aukos, liepė vežikui 
pasukti prie Kazanės katedros. Roges 
lydėjusiam policininkui atėmė ginklus ir 
liepė eiti kartu nusiėmus kepurę, kaip 
tai padarė visi. Prie Kazanės katedros 
studentai padėjo Petrovo ir jo draugų 
kūnus ant katedros laiptų. “Kepures nu
siimt!” — tuoj sušuko minios yadai. 
“Ant kelių prieš žuvusius kankinius!” 
Minia atsiklaupė ir pradėjo giedoti gies
mę “Su šventaisiais nuramink.” Bet ne
trukus tą šventą giesmę pakeitė revoliu
cinė giesmė:

“Kovoje pražuvote, mieli draugai, 
Už laisvę, brolybę, lygybę ...”

Didžiausia minia pagriebė tą, laidotu
vių maršo motyvu giedamą, revoliucioni- 
zuojančios nuotaikos pilną dainą. Marci
jonas, užmiršęs savo peršautą petį, pa
jutęs 
mus, 
ko:

norą pareikšti jį apėmusius jaus- 
susilaukęs dainos protarpio susu-

— Piliečiai ir draugai darbininkai! 
Štai guli be žado mano broliai darbinin
kai. Su jais mes atėjom teisybės ieškoti 
pas carą. Mes iki paskutinio mirksnio 
kantriai laukėm, iki paskutinio momen
to tikėjomės, kad caras negali savo žmo
nių neišklausyti! Bet caras pasiuntė 
prieš mus savo kareivius ir kazokus! Ca
ras liepė į mus šauti, pavaišinti mus kul
kom! Ar tai caras mums? Ne, mes ne
beturim caro. Aš, kuris lig paskutiniųjų 
tikėjau caru ir priešinaus socialdemo
kratų šūkiam, dabąr, šių savo negyvųjų 
draugų akivaizdoj, viešai sakau: nebe
turim mes caro, darbininkai tik vieną 
gali dabar sakyti: šalin carą! Tik carą 
nuvertę atkeršysim ,už tą nekaltą krau-

ir kva- 
vėl gie-

Lyg vi- 
Žmončs

Jėgų įtempimo nebeišlaikęs, Marcijo
nas išbalo ir susvyravo. Aplinkui stovė
ję surėmė jį ir paguldė netoli užmuštų
jų. Kalbėti pradėjo studentas. Bet mi
nioj kilo sumišimas, nes artinosi raite
liai su blizgančiais kardais. Minia ėmė 
sklaidytis. Tačiau daugelis nejudėjo ir 
šaukė raiteliam: “Brolžudžiai! Kruvino
jo caro vergai! Pabuskit! Ar galima pul
ti beginklius žmones!” Raiteliai pasi
švaistė kardais ir nagaikom, sužeidė ke
letą žmonių ir nujojo. “Ura, nugalėto
jai!” — šaukė jiem iš kažkur atsiradę 
driskiai berniukai, tyčiodamiesi 
todami.- O minia vėl susirinko, 
do jo ir kalbėjo. ,

Kažkas keista , vyko tą dieną, 
siškai išnyko baimės jausmas,
nebėgo prieš policiją ir kareivius. Net 
šūviai buvo sutinkamai juokais, kolibji- 
mais ir pasityčiojimais. Buvo tokių, ku
rie apsiaustus atsegę atstatydavo krūti
nę prieš šautuvų vamzdžius, šaukdami: 
“Šaukit, brolžudžiai!” Kai kur degino, 
kioskus, laužė gatvių lempas. Didžiojo 
kunigaikščio Sėrgiėjaus Aleksandrovi- 
čiaus rūmuos akmenimis iškūlė langus. 
Kareiviam pasirodžius, minia šūkavo: 
“Ei, jūs, narsuoliai prieš beginklius! Ei
kit japonų šaudyti!”

Darbininkai, kurie iš ryto traukė į 
miestą caro portretais nešini ir šventas 
giesmes giedodami, dabar keikė carą ir 
dainavo revoliucines dainas. Socialdemo
kratai ir kiti socialistų kalbėtojai, ku
riem iš lyto neleido prasižioti; dabar 
kalbėjo pilnu balsu, nes pasirodė, kad jų 
teisybės būta, kad caru negalima pasi
tikėti. Iš ryto darbininkai • nesiėmė jo
kio ginklo? kad jokių abejonių nebūtu. .

' O dabar visur skambėjo šūkiai: “Duokit 
ginklų!” Vasilijaus saloj už silpnų bari
kadų susispietę darbininkai šaudė į ka
riuomenę, bet, negalėdami atsilaikyti 
prieš didelę jėgą, naršiai mirė šaukda
mi: “Draugai, mirsim už laisvę!” ir nuo
gom krūtinėm eidami prieš kulkas.

(Bus daugiau) . ..... ... .

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
tamino B ir geležies. Bet 
inositol vitaminas nesugrą
žinamas į baltąją neva pa
stiprintą duoną.

'Sykiu su inošitoliu toje 
savotiškoje arbatoje mote
ris gėrė ir choliną, kitą 
svarbią smegenų veikimui 
medžiagą; Cholino gana 

• daug yra čieluose kviečiuo
se ir rugiuose ir nepikliavo- 
tuose jų miltuose. Bet labai’ 
mažai cholino telikę farino- 
je, baltoje duonoje ir kituo
se išdailintuose grūdiniuose 
valgiuose. O kaip tik tokius 
“išlaižytus” valgius ta mo
teris ir pasirinkdavo.

Begydant, jinai valgė ga
na daug kiaulienos ir pieno. 
Šie valgiai turtingi niacinu, 
kitu B rūšies vitaminu. Pir
miau ji neigdavo pieną, 
kaip girdi, “kūdikių mais
tą.”
Tai dėi visų tų B vitaminų 

stokos ši moteris buvo taip 
pasenus, nusilpus ių proti
niai pakrikus.

' Medikaliuose žurnaluose 
paskutin. laikais pasirodo 
daugiau raštų, liudijančių, 
kaip prasta mityba ir vita
minų stoka sendina 
žmones ir krikdo jų protą. 
Šią tiesą, apart kitų, patik
rino Philadelphijos gydyto
jas, kuris ligoninės klinikoj 
tyrinėjo lavonus ir smege
nis pamišusių, pergreit pa
senusių ir” pirm laiko miru
sių žmonių. O taip atsitinka 
visai be reikalo, kuomet 
mokslas yra atradęs ir nu
rodęs valgius ir jų priedus, 
kuriais galima pailginti 
sveiką amžių ir išlaikyti 
protines jėgas.
Taisyklės Ilgesniam Amžiui

Čia paduosime taisykles, 
kurių turėtumėte laikytis, 
jeigu norite sau amžių pail
ginti ir apsiginti nuo ligų, 
kurios trumpiną amžių.

Vengti nutukimo. Vis 
tiek, kokia būtų mityba, 
bet jeigu žmogus tunka, 
reiškia, kad jis valgo dau
giau, negu reikia. Net keli 
svarai taukų perviršio kūne 
gali vienais metais sutrum- ‘ 
pint amžių. Jei perdaug 
sveriate, sumažinkite savo 
svorį; o jei permažūi, tai 
padidinkite jį.

Kiekvienam pavalgymui 
vartokite gyvulinių protei
nų (baltymų) — mėsos, žu
vies, pieno, sūrio arba kiau
šinių. Gyvulinius proteinus 
kūnas lengviau ir geriau 
sunaudoja, negu augalinius.

Neklausykite fanatiškų 
vegeterijonų, kurie perša 
tik daržovėmis, bei vaisiais 
nlisti. Tegul jie sau elgia; 
si taip neišmintingai, jeigu 
jiem patinka.

■ Daugiau valgykite kepe
nis, inkstus, širdis, plaučius 
—jie yra tikri lobynai mais
tinių medžiagų, kurios būti
nai reikalingos ilgesniam 
jauno amžiaus palaikymui 
ir senatvės atitolinimui. 
Raumenyse (steikuose, Čap- 
suose) yra mažiau tų gyvy
binių medžiagų.

. Naudokite tokius grūdi
nius valgius, kurie paga
minti iš Čielų grūdų miltų 
—čielų kviečių, rugių, čie- 
lų kukurūzų, miežių ir kt.

Vartokite tam tikrus 
maisto koncentratus (,su- 
kuopimus), kad pavaduot 
skysčius bei syvus, kurie 
numetami šalin, begami- 
riant valgius'. Mityba gali
ma pastiprinti braVorine- 
mis mielėmis, pieno milte
liais, kviečių branduoliū- 
kais (wheat germs) ir ry
žių lukšteliais. Bepikliavo- 
jant miltus, yra išimamas 
vitaminas E. Malūnų savi
ninkai, tačiaus, nenumeta 
jo. , Iš jo yra gaminamas

kvietinių branduoliukų alie
jus. Patartina to aliejaus 
nusipirkti ir į salotas dėti.

Galima naudingai pasti
printi mitybą daugeriopais 
vitaminais, daugeriopais 
mineralais ir visa B vitami
nų eile (B Complex).

Kasdien būtinai išgerkite 
bent po du stiklus pieno. 
Nepraleiskite nė vienos die
nos be puses svaro citrinių 
vaisių (orindžių ar kt.), ar
ba išgerkite atitinkamą 
kiekį jų sulčių. Kasdien rei
kėtų valgyti ir žalių salotų.

Niekuomet nepersivalgy
nite. Sveikiau yra apleisti 
stalą, kuomet jaučiatės, kad 
norėtumėte dar truputį 
daugiau valgyti.
Tokia Mityba Tūkstančiams 

Padėjo
, Tūkstančiai žmonių buvo

atėję į mitybos kliniką pra
žilę, pergreit pasenę, nusil
pę. Po šešių menesių tokios 
mitybos jie išėjo su atgavu
siais spalvą plaukais su iš
lygintomis raukšlėmis ir su 
vikria eisena.

• Jeigu taip maitinsitės, 
tai gal jausitės panašiai, 
kaip ta sena grafienė, 94 
metų amžiaus. Jai buvo pa
statytas klausimas: ’’Kada 
moteriai nustoja rūpėti vy
rai?” Grafienė gyvai atsa
kė: “Aš dar nežinau tokio 
amžiaus, kad moteris 
domautų vyrais.”

Galite valgyti taip, 
pajaunėtumėte; arba
ma šakutėmis (videlciu) 
duobę sau kasti. Deja, ta
tai nuo jūsų pačių priklau
so. Dar nėra įstatymo, ku
ris uždraustų netikusiais 
valgiais nusižudyti.

(N. M.)

vienas asmuo
visų svečių

tokių dalykų
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prie įžąn-

kad ir Be
būtų ruo- 

spaudos 
o apskričių

Nuobodžiausi raštai būna 
skaityti smulkmeniškai apra
šant kuopų ' susirinkimo eigą 
arba ilgi protokolai iš atsibu
vusių konferencijų. Skaityto
jau, turėk truputį kantrybės, 
neš ir čia žemiau seka proto
kolas arba užrašai iš vienos 
konferencijos, būtent:

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos IH- 
čios Apskrities konferencija 
įvyko 7 d. gruodžio, 1947 m., 
New Haven, Conn., 243 Front 
St. (Lietuvių Svetainėj).

Tačiaus, mes visas šios kon
ferencijos smulkmenas pralei
džiame. Patiekiame spaudai 
tik pačius svarbiausius tari
mus bei apskrities nudirbtus 
darbus. x ,

Connecticut valstijoje randa
si 9 ALDLD kuopos, bet dele
gatai dalyvavo tik nuo 5 kuo
pų — virš dvidešimties dele
gatų. Podraug delegates da
lyvavo ir nuo Hartfordo Mo
terų Klubo, kuris yra labai 
daug pasižymėjęs savo darbš
čiomis narėmis.

Prad žio j e konf erenci j os 
pakviesta pora svečių tarti po 
žodį kitą. Tąipgi pasveikini
mo formoje duoda įvadinę 

'prakalbėlę J. Valley, kuris 
tampa išrinktas ir pirmininku.

Pranešama, jog pradedant 
konferenciją apskritis ižde tu
ri $95.58. Pagal dienotvarkio 
formalumus — skaityta perei
tos ALDLD konferencijos už
rašai, taipgi iš ALDLD ir LDS 
apskričių įvykusio posėdžio 
užrašai.

Toliau eita prie įvairių ra
portų. Pavyzdžiui, išdidžiai 
atsistoja waterburietis Meiso- 
nas ir štai ką praneša:

—Mato, svečjai, kaip mes 
pereitą vasarą gražiai pasi
darbavome. štai, vidurvasary
je turėjome spaudos naudai 
pikniką ir — neatsižvelgiant į 
milžiniškas pikniko reikalams 
išlaidas — vistiek mums liko 
$717.60 gryno pelno! Tai ti
krai puikiai pasidarbuota!

Kitas pasekmingas piknikas 
kiek vėliau įvyko Hartforde, 
šis piknikas btivo ruošiamas 
ALDLD ir LDS apskričių nau
dai. Pasekmės irgi neblogos— 
liko $337.29 gryno pelno, (ši 
suma tapo vėliau padalinta po 
lygią dalį abiem apskritim.) 

Jau gerai įpusėjus mūsų 
konferencijai, įbėga į salę Vie
na. moteriukė, šluostydami 
prakaitą ■ ir sušunka:

—Svečiai, jau pietūs paruoš
ti! Tu/ būt jau išalkę!

Metėm ■ popierius, plunks
nas ir smukom visi 'prie gar
džių pietų. Tikrai skaniai 
pagamino newhavenietes de
legatams pietūs. Užkandom, 
pasikalbėjom, pajuokavom — 
ir vėl prie tarimų, prie rapor
tų... . . ;

Newhavehietis Kuosa atsi
stoja ir taip tvirtai, tėviškai 
pareiškia:

—žinot ką,' draugaį ? Aš ma* 
n£U, kąd ateityje mūsų arti
mesnių kolonijų teatrininkai

turėtų daugiau koordinuotis. 
Daleiskime, jeigu viename 
mieste teatro mėgėjai pradeda 
mokytis vieną kokį veikalą, 
tai tuojau turėtų būt praneš
ta į spaudą, kad artimų mies
tų teatrininkai to paties veika
lo nesimokytų. O susimokius, 
galėtų aplankyti bent keletą 
kolonijų su tuo veikalu. . .

Visi delegatai su ta mintim 
pilnai sutiko.

Hartfordiečiai pastebi, kad 
jau jie mokosi komediją “Po
nas Amerikonas“ ir kad se
kantį kovo mėnesį galės pasi
rodyti svietui scenoje. Gerai. 
Kiti sutiko kviesti hartfordie- 
čius su šiuo, veikalu, kaip tik 
bus susimokyta, o kiti to pa
ties veikalo nesimokysią.

Prieinama prie problemos, 
kaip Connecticut valstijoje 
ALDLD mažas kuopas padau
ginti narių skaičiumi. Disku- 
suojama- labai ilgai (gal būt 
net perilgai). Vieni kitiems 
aiškina, kaip gauti tuos “nau
jus“ narius; vieni kitus inten
syviai ragina gauti “daugiau“ 
narių, bet taip diskusijos ir už
sibaigia. Tačiau praktikoje 
dalykai dedasi truputį kitaip. 
Kurie mažiau aiškina, arba ra
gina kitus — tie asmenys, jau, 
žiūrėk, keletą narių ir prira
šo į Draugiją. (Taip, pavyz
džiui, padaryta Waterbury.;.)

Pastebima, kad Connecticut 
valstijoje ALDLD Draugija 
turi 287 pilnai pasimokėjusius 
narius. Tačiau apskritis, ar
ba apskrities konferencijos de
legatai, nusistatę narių skait
linę bent trečdaliu padaugin
ti.

Vienas draugas, truputį lyg 
prisibijodamas, ve ką paste
bėjo :

—Kadangi man daugiausiai 
piknikuose prisieina stovėti 
prie vartų ir iš atvažiuojan
čių autobusais ir automobiliais 
piknikautojų turi išrinkti įžan
gą, tai turiu daug keblumo, 
kadangi visuomet būnu vienas.

Šiam draugui visi pilnai pri
tarė. Jo pastaba labai teisin
ga. Daleiskime, štai, atsiū-

buoja du pilnutėliai autobu
sai su dainuojančia publika. 
O čia užpakalyje dar keletas 
automobilių. Tie triūbija, ner- 
vuojasi. O čia 
turi sutvarkyti 
įžangos reikalą.

Tad ateityje
reikia vengti. Dideliuose pik
nikuose turės būt išrinkta bent 
du ar trys asmenys 
gos.

Delegatai nutarė, 
kančiais metais vėl 
ši am a Waterbury j e 
naudai piknikas,
naudai — Hartforde. Tačiau 
laikas palikta pačių vietinių 

, kuopų nuožiūrai. Taipgi ir 
darbininkų, kiek bus reikalin
ga — turės susirasti vietinės 
tų miestų kuopos. • Vienok, 
padaryta pastaba, kad viršmi- 
nėtų piknikų rengėjai steng
tųsi iš anksto apsižiūrėti, kad 
šie piknikai nesupultų kartu, 
arba, kad nesupultų su kitais 
kokiais dideliais parengimais.

Konferencijai einant 
pabaigos, pribuvo 
šaltinių 
skaitlinė 
$258.55.
komisija, kad tuos pinigus kur 
nors praleidus. Pinigai pa
skirstyti sekamai:

Nutarta, pirkti 4 Šerus Lietu
vių Kultūrinio Namo už $100.

Paaukoti “Civil Rights” or
ganizacijai — $25.

Svetimšalių Gynimo organi
zacijai — $25.

ALDLD Knygų Fondui — 
$10.

Kanadiškiuj, Liaudies Balsui 
— $10.

Lietuvių Meno 
$10.

Taipgi išleista 
kiems reikalams, 
išleisti $205.

Tokiu būdu ižde pasilieka 
tik $74.83.

Išrinkta sekantiems metams 
ALDLD IH-čios Apskrities 
valdyba iš šių asmenų: J. Val
ley — pirmininku, F. Repšys- 
jUŽrašų sekretorium, W. Bra- 
__ ~__  — finansų sekreto-

prie 
iš įvairių 

daugiau pinigų, ir 
pasidarė tokia: 

Todėl buvo išrinkta

Sąjungai —

$25 smul-
Viso nutarta

Koresp. P. B.

4 pusi.—Laisvė (Liberty,Lith.Daily)-* Pirm., Gruod. 29,

if 
y 
y

metais 
nutarta

ALDLD 
laikyti

a y 
v y y

zauskas 
rium, Giraitienė—iždininke ir 
Medelis kaipo valdybos narys, 
o Jurkiūnas—alternatu.

Sekančiais 
konferenciją 
Hartforde.

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

Newark 4, N. J. į
HUmboldt 2-7964 #y

(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150y
g
y Koplyčias suteikiam nemokamai
$ visose dalyse miesto.

y Tel. Virginia 7-4499

I y

CHARLES J. ROMAN
(KAMANA (JSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

<*► ■
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder- 

• niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110



HOLLYWOOD, CALIF.
Kokį Kelią Amerikos Liaudis 

Pasiims?
Čionai norėčiau supažindin

ti skaitytojus su vienu iš dau- 
• gelio Hollywoodo artistų ir ra- 

šėjų, kurie Washingtone smar
kiai susikirto su Thomas Ne- 
amerikiniu Komitetu ir de

šimts iš jų greitai bus teisia
mi kaipo neištikimi šios šalies 
piliečiai. x

Albert Maltz turėjo viską 
susirašęs apie save tam komi
tetui perskaityti pirma negu 
tas komitetas pradėjo klausi
nėti, bet jam nedavė. Vėliau 
tas jo raštas buvo patalpintas 
‘‘Daily People’s World,” ir 

į štai trumpoj sutraukoj to laiš
ko turinys: *

“Aš esu amerikonas ir la
bai aš tą vertinu, neatsižvel
giant j tokius amerikonus, 
kaip Mr. Thomas-Rankin ir ki
ti, kurie pila srutas ant demo
kratijos ir žmoniškumo. Aš 
esu rašytojas-novelistas ir esu 
jau daug ką pagaminęs toj ša
koj per paskutinius penkioli- 
ką metų. Visi mano raštai yra 
paimti iš Amerikos liaudies 
gyvenimo, tos šalies, kurioj aš 
gyvenu, iš mokyklų, kuriose aš 
mokinausi, iš laisvės, iš tra- 

» dicijos, diskusijų ir toleranci
jos. Koksai aš nebūčiau, Ame
rika mane tokiu padarė ir aš 
jai buvau ir esu ištikimas ir 
jai vienai tarnauju už draugi
jinę žmonijos gerovę, už vys
tymą laisvės demokratiniais

keliais.
“Bet dabar, kada aš jau esu 

39 metų amžiaus, esu pašauk
tas į Washingtoną pasiaiškin
ti valdžios komitetui apie ma
no neamerikoniškus darbus. 
Per visą laiką tam tikslui yra 
prirengti liūdininkai, kurie liu
dija, kad aš ir kiti norime nu
versti šios šalies valdžią. Tas 
komitetas neduoda mums ap
sigynimo teisių nei tiek, kiek 
yra duodama arkliavagiams. 
Aš sakau, kad toks patvarky
mas to komiteto yra neteisin
gas, nedoras ir biaurus, pade
dantis į pavojų ne tik mane 
vieną, bet ir kiekvieną šios ša
lies pilietį, kuomet jau yra pa
naikinama šios šalies konsti
tucijos dalis — Teisių Bilius.

“Kuoms jau aš taip prasi
kaltau, kad likau pavojingas 
šiai šaliai? Savo raštais? Ge
rai! Štai jie r “The Cross and 
The Arrow.” šitos mano no
velės laike karo valdžia at
spausdino 140,(100 kopijų dėl 
kareivių užsienyje. Taipgi ma
no trumpesnių raštų apie tris
dešimts buvo valdžios atspaus
dinta dėl -Amerikos kareivių. 
Gal būt visi tie raštai yra 
“subversive,” arba pagaminti 
paveikslai (films) “The. Pride 
of the Marine,” arba “Desti
nation Tokio,” kurios buvo ro
domos jūreiviams po visas Pa- 
cifiko šalis?, Kitos trumpes
nės, kaip tai “The House I 
Live In,” už kurias Moksle-

Montello, Mass

PRANEŠIMAI

ro-

Los Angeles, Calif

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

tas
su
ite-

“Poniule, matytum, koks jo gudrumėlis! Jis nori pa
naikinti Taft-Hartley įstatymą už tai, kad per švelnus.”

»

1Living Room Cushions |
M

i Refilled With New Springs |

mes čionai 
pasiteisinti 
Komitetą, 
palaikėme 

Teisybė, aš 
kad aš su 
palaikėme 
ir išėjom

ft

į Sofa Apačios Perbūdavo] imas |
Už $12.00 fi' ž} šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. f

V

t ft
LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Valgykite Pietus pas (
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th St., Brooklyn, N.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

ft

PIETŪS 60c.
Iš 5-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.
J Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- 

Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
f Salę išnuomuojame dėl puotų, poRilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
į Žemos kainos už viską..
j Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
F • >

ft
m

§

ft

ft

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
. Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IK NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfcJE

282 UNION AVĖ.

Bilių. 
(Fair 
Bill), 
peti-
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X

BROOKLYN, N. Y.
S Tel: EVergreen 4-9612
E

į 660

MATTHEW P. BALLAS
, (BIELIAUSKAS)

Lai sni uotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
GRAND ST. BROOKLYN, N.

£&■

u ui

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA
8634

Akademija mane apdovanojo 
garbės ženklu, pripažindama 
kaipo geriausius raštus apie 
tautų ir rasių vienybę ir tole
ranciją. Taipgi už parašytą 
1938 metais trumpą knygutę 
“The Happiest Man on Earth” 
gavau OTIenry pagarbos žen
klą.

“Tai tokie yra mano gyve
nimo atlikti darbai, už ku
riuos tas komitetas nori mane 
apjuodinti prieš Hollywoodo 
filmų industriją ir'nubausti, ir 
rytoj, jeigu tas komitetas tu
rės galią, uždėti cenzūrą ant 
visų mano raštų, kad nei vie
nas negalės būti išleistas, ka
da daeis iki to laipsnio, tai tik 
vien KKK bus Amerikoj 
jus.

“Dėl ko mane ir kitus 
komitetas nori kalėjimai! 
kišti? Ar dėl to, kad mes
abejodami sekame Thomas 
Jeffersoną, kuris 1801 metais 
pateikė įstatymą, kad kiek
vienas žmogus turi teisę pro
tauti ir tikėti taip, kaip jam 
atrodo geriausia ir niekas už 
tą negali būti baudžiami? Bet 
tūlą laiką atgal kongresmanas 
J. Parnell Thomas yra pasa
kęs, kad Naujoji Dalyba 
(New Deal) yra dėl Komunis
tų Partijos arba dirba dėl jos 
gerovės.

“Labai gerai, štai priežastis, 
dėl ko aš ir kiti 
esame pašaukti 
prieš Neamerikinį 
Dėl to, kad mes 
Naująją Dalybą, 
turiu prisipažinti, 
kitais amerikonais 
Naująją Dalybą
prieš Thomas-Rankino linčia- 
vimo bilių. Aš palaikiau OPA 
kontrolę, kareiviams Skubios 
Pagalbos (Emergency) 
Teisingos Samdos Bilių 
Employment Practice 
Aš esu pasirašęs ant tų
cijų, kuriose reikalaujama pa
gerinimo žmonijai. Aš priklau
siau prie tų organizacijų ir fi
nansiniai jas rėmiau, kurios tą 
darbą varo pirmyn. Kaip ka
da esu ir prakalbas pasakęs 
tų organizacijų susirinkimuo
se. Man atrodo, kad tas būti
nai yra reikalinga ir toliau aš 
taip darysiu, nes mano prota- 
vimas-filosofija link draugiji
nio žmonijos gyvenimo yra pa
remta ant mūsų tautos didvy
rių mokymo, kaip tai Thomas 
Jefferson ir Abraham Lincoln, 
ir aš nesiduosiu diktuoti to
kiems žmonėms, kuriems KKK 
patvarkymai yra priimti kai
po amerikinė institucija.

“Ar tai kam patinka ar ne
patinka, ar aš protauju tei
singai ar ne, aš laikausi savo 
teisių protauti taip, kaip man 
protas diktuoja. Aš turiu tei
sę kalbėti ir protauti, prigulė
ti prie republikonų, demokra
tų, komunistų ar prohibicijos 
partijoj, parašyti kur ir ką as 
noriu, turėti tokį nusistatymą, 
kokis man patinka, ir atmai
nyti jį kaip ir kada man pa
tinka, be kieno nors diktatū
ros. Labiausiai aš negaliu par
siduoti tam komitetui, kuris 
sulaužo svarbiausią Amerikos 
Konstitucijos patvarkymą — 
Teisių Bilių (Bill of Rights).

“Jeigu aš atstovaučiau Ispa
nijos diktatorių gen. Franco, 
aš šiandien nebūčiau čionai. 
Bet aš daug geriau jaučiuosi, 
kuomet aš esu čionai. Aš ge
riau numirsiu negu būsiu to
kiu amerikonu, kaip tie, ku
rie puola ant manęs, kurių 
vardai yra Thomas ir Rankin,’ 
kurie atlieka dabar Amerikoj 
tokį pat darbą, kokį Vokietijoj 
atlikdavo Goebbels ir Himm
ler.

“Amerikos žmonėms yra 
tik du pasirinkimai gyveni
me. . . Teisių Bilius arba Tho- 
maso-Rankino komitetas. Ne
galima abu pasirinkti: vienas 
arba kitas turės būti panai
kintas.” P. R. P.

gon, kiti seni veikėjai užsida
rė kur nors . krutamuose pa
veiksluose, Niekas nebus. Mes 
nepasiduosime ir veikimą va
rysime permyn, nors gal 
prisieis sunkiau padirbėti.

R-ka.

ir

London. — Anglų valdžia 
skelbia, kad kylanti fabriki
ne jų pramonė.

nes

IBAR & GRILL 
LIETUVIŠKA ALUDĖ 
DEGTINĖ, VYNAS 

ALUS
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Beer, Wine, Liquor 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cdhti'ol Law nt 1647 
East 96lli St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

AMELIA YAWORSKY

ft

Komi- 
darbš- 
tikrin- 
geras.

»

kiek daug mūsų moterys 
nuveikusios. Dideles su- 
pinigų jos yra išaukavu- 
spaudos palaikymui, ne 

bet ir angliška

Iš Dviejų Gražių Susirinkimų
Gruodžio 7 d. atsibuvo di

delis ir gražus LLD 145 kuo
pos susirinkimas. Daug bėgan
čių reikalų apsvarstyta ir ra
portų išklausyta.

Perskaičius laišką iš Vilnies 
su atsišaukimu, kad pagelbė- 
tumėm sukelti tam tikrą su
mą pinigų, kad užtikrinus 
laikraščio gyvavimą per me
tus laiko, nutarta parinkti au
kų. Surinkta $33.25. D-gė Ju
lia Rudaitienė pirko Šerą už 
$10, tai viso pasidarė $43.25. 
Pagyrimo vertas darbas.

C. Marcinkus proponavo su
ruošti kokį parengimą,
kuopa mažai parengimų turi. 
Nutarta surengti ką nors kito
kio negu šokiai. Į komisiją iš
rinkta draugės: Cable, šlesa- 
riūhienė, Rudaitienė, Leon Pe
ters ir Ch. Marcinkus, 
sija susideda iš gerų, 
cių žmonių, tai galima 
ti, kad parengimas bus
Kada ir kur jis įvyks, bus pra
nešta vėliau.

Užbaigus susirinkimą LMA 
Kliubas davė visiems po lėkš
tę maisto. Lėkštė pridėta viso
kių gėrybių. O arbatos, arba
tėlės tai gėrėm, kiek tik kas 
norėjom.

Kadangi po pirmam dide-' 
liam lietui į 9, mėnesius lau
ke buvo biskį vėsu, nes visi 
kalnai, matyt, buvo balti, snie
gu užkloti, tai niekas nesisku
bino ir kada LMA Kliubas 
pradėjo savo susirinkimą, tai 
vyrai susėdę ramiai pakampė
se sau klausėsi.

Daug nerašysiu apie moterų 
veikimą, nes jos turi .savo ko
respondentę, bet klausant jų 
raportų ir atskaitų stebėtis rei
kia 
yra 
m as 
si os
tik lietuvių, 
darbininkiška spauda gauna iš 
jų paramos.

Turįm prisipažinti, kad mes, 
losangelieciai, esame laimingi, 
turėdami tokį moterų kliubą, 
kaip LMAK. Kitaip, tai mes 
būtumėm atsilikę nuo kitų ko
lonijų.

Po abiejų susirinkimų dar 
niekas nesiskubino; būriais 
stoyėjo ir kalbėjosi. Iš mūsų 
būrio vienas sako: — Ale kas 
atsitiko su Bušais, kad jau 
kelintas mėnuo niekas niekur 
nemato ?

Kitas ' sako: — Su Bušais 
dar ne taip prasta, bet kame 
dalykas su Levanais? Jau 
ši mėnesiai, kaip jie niekur 
sirodo.

Aš pridėjau irgi, kad su 
tais dar prasčiau, negu su Le
vanais. Babičius mes nematėm 
per čielus metus, susirinkimuo
se. Viena draugė pridėjo: — 
Tur būt senatvė pradėjo apsi
reikšti pas tuos mūsų veiklius 
narius. 1

Iš tiesų mes šiais metais nu
stojome daug draugų. Pūkiai 
su Petruliais išvažiavo i Ore-
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Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDATI

411 Grand St
Brooklyn, N. Y.

ft 
ft 
ft 
ft 
ft

ftft 
ft 
ft

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer
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Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770
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Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius.

Liūdnoje Valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172
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Rašome Receptus | 
Darome ii’ Pritaikome Akinius 1

Teodolinda Visiems Patiko
Š. m. gruodžio 13 d., Lietu

vių Taut. Namo salėje, įvyko 
teatras ir šokiai. Tai buvo pa
silinksminimo vakaras, kurį 
suruošė Lietuvių Dramos Ra
telio nariai.

Pirmiausia vietiniai dramos 
mėgėjai suvaidino gražią ko
mediją “Teodolinda.” Vaidi
nimas buvo gerai apdirbtas ir 
visi aktoriai atliko savo užduo
tis, galima sakyti, tikrai meis
triškai. Vadovaujančias roles 
turėjo K. Valangevičienė ir J. 
Stočkus. Kitas, taip pat svar
bias roles vaidino J. Stigienė, 
A. Skliutienė,\F. Čereška ir S. 
Baronas.

Pats veikalas reprezentuo
ja senesnių laikų dvarininkų 
gyvenimą, bet jo užmazga 
taip kukliai sugalvota, kad 
atitinka bile laikotarpiui, šio 
veikalo charakteriai taipgi 
vaizduoja skirtingas individu
alines asmenybes. Jųjų veiks
mai pajėgia užbovyti publiką 
nuo pradžios iki galo.

Esu matęs daug lietuviškų 
perstatymų : tragedijų, melo
dramų, komedijų ir farsų, ta
čiau nepasitaikė matyti vaidi
nimas,- kuris būtų taip mikliai 
užkariavęs moterų širdis, kaip 
kad užkariavo “Teodolinda.” 
Gal būt dėl to, kad šiame vei
kale moteris esti paaukština
ma; jai yra suteikiama pir
menybė rr pripažinimas pa
sižymėjimo teisių. Vyrai gi 
perstatomi egotistais ir kito
kiais maklioriais.

Pasibaigus vaidinimui, teko 
pasisukinėti tarpe publikos ir 
išgirsti vieną kitą savitarpinį 
pasikalbėjimą. Padarius išva
dą iš tų visų pasikalbėjimų, at
rodo, kad didelei didžiumai 
teatras patiko. Ypačiai jau
nuoliai labai entuziastiškai tė- 
mijo.

■ žmonių susirinko nemažai, 
kurie sudarė gražią publiką.

Skalbyklos Darbininkės 
Valgis ir Trumpos Valandos 

Brooklyn Eye & Ear Hospital 
29 Greene Ave., Brooklyn* 

Matykite Mr. Lund
(2d9)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Namo Bendrovė rengia 

Naujų Metų, sutikimui vakarienę, 
gruodžio 31 d., 155 Hungerford St. 
Gros gera orkestrą. Bus gerų valgių. 
Pradžia 8 v. v. iki 3 vai. ryto. Ti- 
kietas $2.50 asmeniui. Kviečiame vi
sus dalyvauti.—Rengėjai. (297-298) 

j---------------
SO. BOSTON, MASS.

Svarbus ALDLD 2 kp. susirinki
mas įvyks gruodžio 26 d., 8 v. v. 
Pereitą mėnesį susirinkimas neįvy
ko iš priežasties Padėkavonės Die
nos šventės. Tad Komitetas nutarė 
šaukti šį susirinkimą penktadienį, 
kadangi ketvirtadienį Kalėdos. Da
lyvaukite visi, turime svarbių rei
kalų. Taipgi gausite 1947 metų kny
gą “Viduramžių Istorija.” (296-297)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Progr. Klubas rengia 

šaunų vakarą, pasitikimui naujų 
1948 metų. įvyks gruodžio 31 d. Vi
si Elizabetho ir apylinkės lietuviai 
maloniai prašomi dalyvauti, sma
giai praleisti laiką su savo drau
gais, pažįstamais ir giminėms. 
Pradžia 8 v. v. iki kito ryto. Rra- 
neškite apie šį parengimą savo 
draugams. Maloniai užprašo visus 
LDP Klubo valdyba. (296-297)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Tas parodo, kad lietuviai dar 
nėra ištautėję. Taipgi paredo, 
kad jie myli lietuviškus teat
rus ir lietuviškus koncertus. 
Gaila, kad tokie vaidinimai ir 
koncertai retai pas mus te
įvyksta. Mūsų jaunuoliai tu
rėtų daugiau veikti meno sri
tyje, nes tai yra gražus ir 
garbingas, užsiėmimas. Kiek
vienoje lietuvių kolonijoje tu
rėtų būti vaidintojų grupė. 
Montellos vaidintojų grupė da
vė gerą pavyzdį.

Svetys.

i GREEN STAR BAR & GRILL
y LlftlUVlBllĄd KADAKDIAO
i?

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
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45& GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis1 Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite
SH ore road 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietamsg

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

ft?
2?

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

, Tel. ST. 2-8842

Paul Gustas Funeral Home
' INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
TelBfonuokite dieną ar naktį 

( EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 

'Prakilniuose nkmuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šernąeninv didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

5. pusl.--Laisve( Liberty, Lith. Daily )•—Pirm., Gruod. 29, 1947
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Maspetho Partijotai

Ilgus metus gyvenę Maspe- 
the, Jonas ir Ona Kalvaičiai 
tūlą laiką buvo apsigyvenę 
Williamsburge, tačiau čia ne
prigijo. Dabar jie vėl apsigy
veno Maspethe, 70-03 Cald
well Ave.

Prieš Williamsburga jie ir
gi nesiskundžia, čia jie daž
nus svečiai ir lankytojai mūsų 
pramogų, o ne kartą ir tu pra
mogų darbininkai. Jeigu ne 
stoka kambarių, gal būtų ir 
apsigyvenę, bet kad patinka
mo buto nerado, sugrįžo į “už
upį.” R.

Mrs. Grannas Susižeidė
Mrs. Grannas jau tūlas lai

kas nesveikuoja. Ją ištiko ne
laimė. Einančiai į skiepą savo 
namuose, Ozone Park, kaip 
nors kryptelėjo koja ant laip
tų, krito ir susižeidė.

Linkime greitai pasveikti.
Namai ir juos laiptai, rodos, 

visiems priprasti, daugybėmis 
kartų pravaikščioti, tačiau ne
laimių pasitaiko ir gana. Na
muose nelaimių pasitaiko dau
giausia, kaip aprokuoja ap-'
draudų kompanijos. Tose ne
laimėse nukenčia, didžiumoje, 
moterys ir vaikai, kadangi jie 
dažniausia būna namie.

Rep.

Unija Pardavinėjo 
Eglaites Nariams

Pasipiktinę, kad už eglaites 
plėšiamos daugeriopai per 
aukštos kainos, CIO Skalbėjų 
Unijos viršininkai užsisakė eg
laičių savo nariams, parduo
dant po $1-10 eglaitę. Tačiau 
ir taip, saka, skalbėjai, dar 
parduodama su pelnu.

Kitur mieste eglaitės par
duodamos visokiausiomis kai
nomis. New Yorko centre tū
los krautuvės pardavinėjo 
imant po $1.50 už pėdą iki 
5 pė'dų aukštumo ir po $2.75 
pėdą už aukštesnes. Reiškia, 
5 pėdų medelis kainuoja iki 
$7.50. Priemiesčiuose, tūluose 
distriktuose pardavė nuo 40c 
ir aukščiau pėdą.

Tuo tarpu užmiestyje daug 
kur farmeriai pardavinėja 
medukus už kelias dešimt cen
tų iki $1.

Motoristai sugrįžę į miestą 
pasakojo, kad ir velionies Roo- 
sevelto sūnus Elliott su žmona 
aktore Faye Emerson visą die
ną stovėjo prie kelio parduo
dami prezidento augintus me
delius po $1 už visą medelį.

---------------------- ■ į

BUSAS UŽMUŠĖ

z Einant skersai Broadway 
ties Astor Teatru, New Yorke,, 
busas mirtinai užgavo Mrs. 
Ruth Gerson Anteles, 28 m. 
Kartu su ja buvęs jos vyras, 
poHcistas, Max Anteles, 30 m., 
pavojingai sužeistas. Kaip aiš
kino buvo vairuotojas Ed. Col
lins, jie norėję staiga perbėgti 
gatvę, paskui, išsigandę, grįžo 
atgal. Anteles gyveno 2998 
Quentin Road, Brooklyne.

MIRUSIU VETERANŲ BONUS IŠMOKĖS 
GIMINĖMS; KAS JUOS GAUS?

Veteranų valstijinius bonus, 
nutartus piliečių balsavimu 
praėjusiuose rinkimuose, New 
Yorko valstijoje gali gauti:

Veterano našlė ar našlys 
yra pirmiausi, net jeigu jie bū
tų jau vedę ir su kitu-kita. Jei4 
našlės-našlio nėra, tada seka 
vaikai, po vaikų motina, tėvas, 
paskiau broliai ir seserys, čia 
minėtoje eilėje.. Ką jie turi 
priduoti įrodymui teisės gauti 
bonus:

Kad veteranas yra miręs — 
fotografuotą nuotrauką (ar 
certified kopiją) jo mirties 
liūdymo iš valdžios, jeigu jis 
mirė laike tarnybos. Turi būti 
nuotrauka laiško, ne telegra
mos. O jeigu mirė jau 'atitar
navęs, tada-nuotrauką papras
tojo mirties liūdymo. Jeigu ve
teranas buvo pranešta dingu
siu karo veiksmuose ir oficia- 
lio mirties liūdymo nėra, tad 
padaryti nuotrauką pranešimo 
“missing in action.”

Kad veteranas tikrai tarna
vo. Jeigu mirė po atleidimo iš 
tarnybos, reikalaujantis bonų 
giminė turi įteikti fotografinę 
nuotrauką jo atleidimo iš tar

nybos dokumento.
Pristatyti taip pat fotogra

fines nuotraukas ar “certi
fied” kopijas vedybų liūdymo 
ar kito kokio oficialio rekor
do, įrodančio giminystę. x

Įrodyti, kad nesiranda arti
mesnio giminės. Jeigu yra bu
vę tokių, kurie, jei tebebūtų 
gyvi, būtų pirmesniais už da
bartinį prašytoją, prašantysis 
turi įteikti ir jų mirties liūdy
mo nuotraukas.

Veteranų bonų paveldėto
jams nėra būtina būti New 
Yorko valstijos gyventojais 
laike įteikimo aplikacijos-pra- 
šymo gauti bonus. Tačiau jie 
taipgi turi turėti liudytoją (ne 
giminę), mirusiojo veterano 
draugą ar pažįstamą, kuris 
pasirašys ant aplikacijos, kad 
jis žino, kur veteranas gyveno 
pirm išėjimo tarnybon, taipgi 
kur gyveno laike mirties.

Atsitikimuose, kur nesiran
da pirmiausių dviejų gavėjų 
—- našlės nei tėvų, bet būtų 
vaikai, jiems paskirstytų po 
lygią dalį. Taip pat būtų, jei 
mirusiojo veterano yra likę 
tik broliai ir seserys.

Ir Vėl Pasimatysim...

Studentu Veikla už 
Teises Nepasilieka 
Balsu Pūsčioję

Montrealiečiai Gailisi, 
Kad Jie Festivalyje 
Nedalyvavo

t New Yorko aukštesniojo 
švietimo įstaigų viršininkams 
pradėjus uždraudinėti studen
tams išgirsti pasirinktus kal
bėtojus, kilo protestai. Studen
tai ir kiti žmonės rašė laiškus.
Studentų ir kitos organizacijos 
šaukė protesto susirinkimus.

Pirmiausiais čia uždraustais 
išgirsti buvo autorius Howard 
Fast ir komunistų atstovas 
įstatymdavystei Arnold John
son.

Kada jie neįleido į studentų 
susirinkimus Fast’o, viršinin
kai teisinosi negalį leisti dėl 
to, kad jis yra po federale 
bausme kaipo “paneigęs kon
gresą.” Jis atsisakė išduoti 
priešfašistinius pabėgėlius ir 
jų rėmėjus. O kada neįleido 
Johnsoną, teisinosi neįleidžia 
dėl to, kad organizaciją — 
komunistų partiją — Neame- 
rikinių • Veiksmui Komitetas 
įvardijo kaipo “neištikimą.’.’

Po eilės protestų, New Yor
ko Universiteto viršenybė jau 
leido pakviesti Fast’ą, taipgi 
kitą kartu su Fast’u buvusį 
kaltinamą profesorių v Lyman 
Bradley. Gi Columbia Univer
siteto studentų grupė gavo lei
dimą kviesti Johnson’ą.

NUO BIEDNU NEIMĄS

sa-Areštuotas 62-ru kartu 
vo gyvenime už kišenvagystę, 
Daniel Mahoney, kitaip žino
mas po vardu Dan .Adams, 
teisinosi, kad jis niekad nevo
gęs nuo to, “kas neišgali.” Ta
čiau paskiausias jo areštas, 
spalių 16-tą, buvo už ištrauk
tą i.š kišeniaus įuščią piniginę.

CHARLES SHIMANSKAS
& CHARLES MITCHELL

Savininkai'

Meat Market & Groceries
378 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Sveikiname Iš Anksto
Iš anksto’sveikiname savo kpstumerius, • 

draugus ir visus lietuvius
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMIS!

Taipgi turime malonumo pranešti, kad mūsų 
krautuvė yra pilna geriausios mėsos ir 

grosęrių šventėmis.

• Montrealietės viešnios, — 
Emilija Adams ir Nellie Kiel- 
lo, — dalyvavusios lietuvių 
meno festivalyj Brooklyne. su- 
grįžusios namon rašo J^iza- 
rams laiškutį, kuriame, tarp

šių žodžių rašytojui Alek
sandras Kutinas prisiuntė se
kamo turinio laišką:

Malonus drauge! Tikimės ir 
vėl su jumi.^ pasimatyti — šį 
kartą Brooklyno Academy of 
Music svetainėje, šeštadienio 
vakarą, gruodžio 27-tą, 8:30 
vai. vak. Tą vakarą ten mū
sų balalaikų orkestrą, suside
danti iš 30 asmenų, duos kon
certą. Soliste bus Dora Bosho- 
er, kuri perstatys rusiškas me
lodijas, imtas iš rusų liaudies 
dainų. Taipgi bus Polyanka 
Choro Ansamblis. Ir, kaip pa
prastai, bus Radischevo šoki
kų Grupė su savo liaudiškais 
šokiais.

Prašom jūsų rezervuoti vie
tas iš anksto, rašant ar telefo- 
huojant. Telefonas: WAtkins 
<5-1343.

Nuoširdžiai,
Alexander Kutin, 
35 West 20th St., 
New York City, N. Y.

Aleksandras Kutin’as yra 
mūsų Vyturėlio globėjas. Dau
geliu atvejų jis, turėti amas 
kiek nuliekamo laiko, ateina 
į Vyturėlio repeticijas ir, ben
drai su Vyturėlio mokytoju 
Ed. Sidney-židžiūnu, sumoki- 
na Vyturėlio muzikantus jau 
ir gana sudėtingų muzikos ka- 
valkų. A. Kutin’as taipgi gro
jo bass_ Vyturėlio koncerte. 
Tai jo, Aleksandro Kuti.n’o, 
vadovaujama Rusų Balalaikų 
Orkestrą šį kartą koncertuoja 
Academy of Music, 30 Lafa
yette St., Brooklyn, N. Y. 
Tai vertas išgirsti ir pasigro
žėti gera muzika koncertas.

Bilietų kaina: $1.20, $1.80 
ir $2.40, įskaitant taksus.

Koresp.

STARS OF "GENTLEMAN’S AGREEMENT”

Iii this serious scene from “Gentleman’s Agreement” are 
Dorothy McGuire, Gregory Peck and John Garfield, stars 
of Darryl Zanuck’s picturization of the best-selling novel.

Užsidaro Moteni
Įstaiga

American Women’s Volun
tary Services įstaiga, 147 Pier- 
repont St., Brooklyne, užsida
rys galo metų. Priežastis: ne
turinčios pinigų. Suorganizuo
ta kaipo karo organizacija, 
nebeprisitaikė prie civilinio 
laikotarpio visuomenės reika
lų, tad dingo visuomenės para
ma, o kartu ir pamatas gyvuo
ti.

SUNKMENŲ VAGYS KAS NORS NEGAUS TOS 
DOVANOS

New Yorke praėjusį ketvir
tadienį areštavo 11 vyrų, kal
tinamų pagrobėjais sunkveži
mio’ ir vagimis iš jo prekių ar
ba priėmėjais vogtų ,prekių. 
Sunkvežimis buvęs pagrobtas 
vairuotojui jį pasistačius ties 
firmos sandėliu, 643 Washing-
ton-Ave., New Yorke, pačiam 
įėjus į raštinę. Už poros va
landų sunkvežimį rado apleis-, 
tą, tuščią, ant 34th St.

Frank Martin, 18 metų, gy
venąs 506 W. 134th Street, 
New. Yorke, areštuotas ir su
laikytas grand džiurės kvoti
mui, kaipo vandalas. Jį kal
tina, kad jis išspyręs stiklinę 
skelbimų lentą prie Ramath 
Orah maldnamio praėjusį sek
madienį.

, Iš New Yorko i Watertown 
siunčiamo keleivinio traukinio 
prekinis vagonas užsidegė pra
ėjusį ketvirtadienį. Sunaikin
tą apie 2,500 siuntinių, kurių 
didžiuma gal buvusios kalėdi
nės dovanos.

NEW YORKO “ARMIJUKĖ”

Antradienį prisiekdinti nau
jokais policistais 73 vetera
nai, buvę sužeisti kare, šie 
yra pirmieji iš sąrašo 4,488 
aplikantų, praėjusių civilės 
tarnybos kvotimus praėjusio 
kovo 15-tą. Dar būsią skiria
mi 1,507 — tiek dar trūksta
ma iki pilno skaičiaus, 16,706. 
Nieko sau armijukė.

----- —---------
Tuščias Long Island gelžke- 

lių keleivinis vagonas, pastū
mėtas kito, tapo nustumtas 
nuo bėgių ir pakibo ant tilto 
prie 144th St. ir Archer Avė., 
Jamaica. Niekas nenukentėjo, 
tik apačioje auto trafiką tu
rėjo pasukti kitu keliu.

Republic Liquor Store
LINKI LINKSMŲ KALĖDŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ MEfSŲ

kitko, sako:
“Mes pateikėme Vilijos 

Chorui iš Festivalio praneši
mą; choristai apgailestavo, 
kad mūsų choras ten nedaly
vavo. l\Įes tikimės, jog festi- 
lis suteikė nemažai pamokų‘ir 
mums, na, ir kai kitas festi
valis pas jus įvyks, Vilijos 
Choras jame dalyvaus ir mes 
nesijausime esą jums perma- 
ži.”

Maria iš Italijos Gal 
Bus Deportuota

Maria Formicola, jauna ita
lė, atvykusi čionai vestis ir. 
pirm vedybų tapusi “našle,” 
jos mylimajam mirus auto ne
laimėje pirm jos atvykimo, gal 
bus deportuota. Taip nutarė 
vietinė J. V. Immigracijos 
įstaiga. Tačiau jos byla ape
liuojama.

Pasiskaitę spaudoje apie jos 
atvykimą, pribuvo grupė jos 
giminių newyorkiečių, atsišau
kė ir iš Clevelando. O iš Yon
kers atvykęs jaunas vyras, 
taip pat veteranas, pasiryžęs 
susižieduoti ir vesti ją vien tik 
iš pamatymo jos paveikslo. 
Atvykęs vežinas stfžadėtuvių 
ir vedybų žiedais, atsargai, jei 
kartais padėtis reikalautų sku
biai veikti. Jam kol kas ne
leido jos susitikti.

Mergina vis dar tebebuvo 
Ellis saloje, prie jos prileido 
tik du iš atvykusių giminių.

Nuteisė Richard K. ir Ma
rian Lukemanus, 5719 Fourth 
Avė., Brooklyn, ir Nicholas 
Volgare, 446 E, 116th St., 
New Yorke., Juos kaltino, kad 
jie surinkę iš tęvų apie $17,- 
000 už vaikų vakacijas kem
pėje, kuri visai neatsidarė. «

Bronxe veikusi organizuota 
gauja jaunamečių vagišiukų. 
Jų vadas, 16 metų, siųsdavęs 
po keturis ar 5 apkraustyti 
tam nužiūrėtus, suplanuotus 
namus. Tarpe jų buvo trys 
mergaitės.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

“Vargšas Benamis”
Nieko naujo, kad vaikai ir 

tėvai dabar atsiduria ant gat
vės dėl/ evikcijų-išmetimų' iš 
namų', Nesant rendų kontrolės 
ant garadžių, dabar jau atsi
rado išmestinukų ir automobi
liu, i

Automobilistų Klubo prezi
dentas William J. Gottlieb 
skundėsi, kad nuolatiniai ga
radžių rendauninkai išmetami 
atsiradus brangiau mokančių 
naujokų.

Thomas Mullen, 45 m., ta
po užmuštas IRT 7th Avė. li
nijos traukinio, W. 191st St. 
stotyje. Niekas nematė, kaip 
jis ten pateko.

$ BROOKLYN |
ILABOR LYCEUM |
$ DARBININKŲ ĮSTAIGA fl

(to ©Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-fl 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.« 
$ Puikus steičius su naujausiais fl 
S Įtaisymais. ®
g KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
S? Kainos Prieinamos. fl
? 949-959 Willoughby Ave. fl 
| Tel STagg 2-3842 fl

t DANTŲ GYDYTOJAS 1
T' — , ®|Dr. A. Petrikai

sy ‘ flg 221 South 4th Street fl 
g BROOKLYN, ft. Y.
V fl
g Tel. EVergreen »7-6868 * A

| Valandos: j ' 1
* )1— 8 vakare fl
w flgt Penktadieniais uždaryta. $

t Adam V. Walmus, D.D.S.j 
| DAKTARAS-DENTISTAS ® 
a fl* _______ to
| VALANDOS: fl
» 9 A. M. -12 N; 1 -8 P. M. fl 
W Išskiriant ^trečiadienį $

ir sekmadienį. flg ■ --------
g65O—5th Ave., kamp. 19 St.fl 
5 BROOKLYN,v N. Y. Ž
V Tel. SOuth 8-5569 $

'u...................... ~------------------- ♦. .. |

/

PARDAVIMAI
Aliejumi ir gasu kūrenamas pe

čius (combination), pilkas, mažai 
vartotas, parduodame Už prieinamu 
kainą. Kreipkitės po adresu: 64-45 
Perry Avė., Maspeth, N. Y.

(297-298)

a?
!tf

w
s?s?
ww

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS ' 

Savininkas

306 UNION AVENUE
| GERAI PATYRŲ BARBERIAI

į ----------------
g W

fl 
fl 
fl 
fl
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
$5

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
j*f Telefonas EVergreen 4-0203

■ ifl— ......... fl
.... ..... J-,, ’““įK 

grupių ir pavienių.
Iš senų padaraufl 
naujus paveiks-^ 
lūs ir krajavusį| 
sudarau su ame-« 
rikoniškais. Ftei-^ 

į kalui esant ir« 
padidinu tokioj 

( dydžio, kokio pa- fl 
geidaujama. Tai- S 
pogi atmaliavojufl 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES | 
IĮ 512 Marion St., Brooklyn & 

'Kampas Broadway ir Stone Ave., priefl 
Į Chauncey St., Broadway Line. fl 
i Tel. GLenmore 5-6191

IGERI PIETŪS!!
Kada norite gerų pietų, fl 

kreipkitės j |

Lorimer Goffe Shop!. ■ fl
Frank Domikaitis g 

Savininkas Į
i 1

417 Lorimer Street 1
Laisvės Name !

Brooklyn, N. Y. Į

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
| mėsos valgiai. Taipgi dar- Į 
g žovių ir pieninių valgių Į 
g gražus pasirinkimas. Į

V į?
i

Valandos:

I Fotografas 
gTraukiu paveikslus familijų, ves-fl 
gtuvių, kitokių grupių ir pavienių.

S s?

Didelis Pasirinkimas Likerių 
šventėm

Lietuviškas Monopolis
X. STRUMSKIS, Prop.

SlIfRRYtftNt 1

Tel. EVergreen 7-2089

Brooklyn, N. Y

$

V

S’ s# s?

y

s?

y

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

sISI
Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

Degtines, Vynai ir. Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

milo

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so ąvoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand gt., arti Graham Ave., Brooklyn

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . . 
17'k*els. *33.73

įvairybė kostu- 
džiulerių. Stuk
sėtai Elgin’ — 

išdirbimo, 
Longines,

&

m

y
M

? Graži 
j? miškų 
g nelėm 

American 
r Laikrodžiai

Bulovą, Gruen, Hamil- 
g ton, Benrus, etc. Vč- 
> liausiu madų Moterų 
? ir Vyrų Daimontiniai 

žiedai.
” Atlikite savo pasirin- 
5 kimų, dabar. Rankpi- 
g nigiai jums palaikys 

by kurį daiktų iki
f Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

i? visiems mūsų Patro- 
g nams! /

-------------- f------------------------------------------------
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Gruod. 29, 1




