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Lageriuose yrn įsiviešpatavę Monarchistai Tik Gyrėsi, Būk “Paliuosavę” Konitsą nuo
Partizanų; Partizanai Atakuoja ir Pietinėj Graikijoj

ir ginasi nuo atakuojančių

Stovyklose.
Amerikiečių Aukos

' Kriminalistams.
Laiškas iš Stovyklos.
Didžioji “Nuodėmė.”
Demagogo Filosofija.

Rašo A. BIMBA

Susirūpinęs ir išsigandęs 
rašo laišką vienas tremtinis iš 
Vokietijos. • Jis bijo, kad jo 
stovyklos vadai nesužinotų, 
jog jis man rašo.

“Lagerio, kur gyvenu, ne
noriu nurodyti, nes bijati kerš
to iš savųjų,” yašo jis.

fašistiniai kriminalistai. Laiš
ko autorius rašo: “Jie šaudė, 
korė ir degino prie vokiečių 
okupacijos žmone^, o dabar 
sėdi Vokietijoje it nekalti avi
nėliai.”
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žmogus skundžiasi savo pa

dėtimi. Sako:
“čia, Vokietijoje, gyveni

mas yra sunkus ir tiesiog ne
pakenčiamas, nes prie smeto
niškų fašistų nepritampu ir jie 
mane persekioja vien už tai. 
kad aš reiškiu mintį, ar never
tėtų tėvynėn grįžti.”

Vadinas, tai, ką mes sakė
me apie fašistinių kriminalistų 
siautėjimą pabėgėlių lageriuo
se, pilnai šiame laiške patvirti
nama/

Laiško autorius prisimena ir 
apie iš Amerikos gaunamą per 
Bendrąjį Fondą pašalpą. Jis 
rašo:

“Matau, kaip susikčmpro- 
mitavę lietuviškieji ‘ura pa
triotai* skriaudžia kitus pabė
gėlius, vagia ir taip skurdžias 
maisto nuotrupas, kurias gau' 
name. Gaunamomis rš Ame
rikos lietuvių pašalpomis nau- 

' dojasi mažas ratelis artimųjų 
sėbrų, plačiųjų masių tos šal
pos nepasiekia.”

Klerikalų, smetonininkų ir 
menševikų spaudoje esame 
skaitę apie visokias pabėgėlių 
peticijas. štai kaip jos iš
gaunamos. Jis rašo:

“Tie avantiūristai rašinėja 
visokias peticijas ir veLčia 
kiekvieną jas pasirašyti. Tas 
peticijas pasirašo ne tik su
augusieji, bet ir vaikai. Nepa
sirašyti jų intrigų negalima, 
nes stovyklose jokios teisės nė
ra, viešpatauja anarchija^ ir 

'pasipriešinusį gali nugalabyti 
ar sužaloti.”

Laiško autorius sakosi esąs 
ne pabėglis, bet tremtinys. Vo
kiečiai pabaigoje karo jį iš
vežė karo darbams. Lietuvo- 
je niekam nesąs prasižengęs. 
Tačiau, matyt, ir jis yra pa
veiktas fašistų paleistų gandų, 
kad visus sugrįžusius tarybinė 
vyriausybė balsianti.

yra tose 
Iš Ame- 

Bendrąjį

Tai tokia padėtis 
pabėgėlių stovyklose, 
rikos gaktomis per 
Fondą šalpomis naudojasi fa
šistiniai kriminalistai, kurie 
teroro' pagalba stovyklose 
viešpatauja. Jie Lietuvoje pa
dėjo hitlerininkams Lietuvos 
žmones šaudyti, deginti ir kar
ti, o dabar tomis pačiomis kru
vinomis priemonėmis palaiko 
visus pabėgėlius baimėje ir 
paklusnume.

Tai dar vienas įrodymas, 
kaip sunkiai * nusideda prieš 
Lietuvą ir žmoniškumą tie 
Amerikos lietuviai, kurie tuos 
fašistinius kriminalistus šelpia 
aukomis.

Pagaliau, po trijų dešimtų 
metų, sužinome iš Naujienų 

, redaktoriaus tikrąją ir didžią
ją bolševikų “nuodėmę.” Jie 
smertelnai nusidėję tada, ka
da Rusijoje apsidirbę su ka- 
^italižmū! Dabar Rusija esan
ti prapuolus ir susmukus, o 
“kapitalizmas būtų Rusiją pa
kėlęs” (N(, 1947 m. gr. 31 d.).

Jis suteikia mums ir pavyz- 
Tiesa, girdi, vakarų Eu- 

(Tąsa 5-me pusi.)/
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Graikų Partizanai Puola 
Monarchistus, Apsuptus 
Konitsos Mieste

Janina, Graikija.— ^Grai
kų partizanai ištikrųjų te
bėra apgulę Konitsą, kaip 
praneša New Yorko Times 
korespondentas A. C. Sedg
wick, — nors monarchistai 
gyrėsi, kad jie “atvadavę” 
tą miestą. Monarchistai tik
tai iš lėktuvų tegali nume
sti maisto bei kitų reikme
nų apsuptiems saviškiams, 
nes partizanai kontroliuoja 
kelius, vedančius į Konitsą.

Kiti pranešimai sako, jog 
tūliems monarchistų jungi
niams pavykę prasiveržti į 
Konitsą, bet ir tie apsupti

Trumano Daktaras Bus 
Tardomas, Kaip Grūdų 
Spekuliantas

Washington. — Valdžios 
agentai FBI sučiupo doku
mentus, parodančius,- kaip 
prez. Trumano asmeninis 
daktaras gen. Wallace H. 
Graham spekuliavo grū
dais užpirkinėjo juos ir 
laikė didesniam pabrangi- . 
mui. Teisingumo depart- 
mentas tyrinės, ar Graham 
peržengė įstatymus prieš 
trustus, gembleriaudamas 
grūdų kainomis.

Įvardyta ir 20 gana žy
mių valstybės ir prekybos 
departmeflto valdin inkų 
kaip grūdų spekuliantai. O 
viso gembleriavę grūdais 
apie 100 valdžios narių.

GREITOSIOS PAGALBOS 
SUTARTYS

Paryžius. — Francija ir 
Austrija pasirašė sutartis 
su Amerika dėl greitosios 
pagalbos prieš komunizmą.. 
Menama, kad Francija 
gaus apie $300,000,000. Tai 
bus dovana, už kurią Fran
cija pirks iš Amerikos grū
dus, anglį ir kitus reikme
nis. Austrijai būsią duota 
$50,000,000. Italijai teksią 
apie $170,000,000.

Jungtinių Valstijų kong
resas paskyrė viso $522,- 
000,000 paramos tiem kraš
tam, iki pradės veikti Mar- 

’shallo planas.

Jeruzale. — žydų-arabų 
riaušėse Palestinoj per 33 
dienas užmušta jau 517 
žmonių. •

Washington. — Italijos 
srityje Amerika laiko bent 
13 karinių laivų.

------------------- ----------

Washington. — Žemdir
bystės sekretorius Clint. 
Anderson pranešė, kad šie
met bus įvalias cukraus na
miniams ir fabrikiniams 
reikalams.

Paryžius. > — Francijos 
premjeras Schuman siūlo 
padidinti taksus francū- 
zams viso $1,050,000,000. ,

ORAS.—Būsią šilčiau.

Speclalė Jungtinių Tautų 
tėmijimų komisija norėjo 
keliauti į Konitsos sritį. Bet 
tai būtų perdaug pavojin
ga; todėl monarchistų vy
riausybė' sulaikė komisiją.

Monarchistai šūkauja, 
kad partizanai gUmą, gir
di, pastiprinimų iš artimos 
Albanijos.

Partizanai 500 būriais 
puola monarchistus ir Pel- 
loponese, pietiniame Grai
kijos pussalyje, ir Makedo
nijoj.

Palestinos Žydai Žada 
Prašyt Ginklu iš 
Amerikos

Jeruzalė. — Žydų agen
tūros vykdomojo komiteto 
susirinkimas tarėsi prašyti 
ginklų iš Jungtinių Valsti
jų prieš Palestinos arabus. 
Nes arabų vadai grūmojo 
mirtinai kariaut, kad nebū
tų įseigta atskira žydų val
stybė Palestinoj, pagal 
Jungtinių Tautų nutarimą.

Iš Žydų Agentūros komi
teto pasitraukė dr. Moshe 
Sneh; tai todėl, kad komi
teto dauguma perdaug pa
taikavo Amerikai ir Angli
jai. Dr. Sneh siūlė draugiš
kesnę politiką link Sovietų 
Sąjungos.

PER NAUJUS METUS ŽUVO 
144 ASMENYS

Associated Press skai
čiuoja, kad bešvenčiant 
naujuosius metus žuvo 144 
žmonės per nelaimingus 
nuotikius įvairiose valstijo
se. Vien automobilių nelai> 
mėse užmušt®. 110 asmenų.

TAFTAS REIKALAUJA 
NUMUŠT PINIGUS MAR

SHALL!) PLANUI
Washington. — Republi- 

konų vadas, senatorius 
Taftas pareiškė, jog prez. 
Trumanas perdaug pinigų 
reikalauja Marshallo planui 
prieš komunizmą per ket
verius metus vakarinėje 
Europoje — 17 iki 20 bili- 
onų dolerių. Taftas '"ragino 
republikonus išvien veikti, 
kad būtų žymiai numušta 
ta pinigų suma.

Pagal Trumano-Marshal- 
lo skaičiavimus, tai pirmai
siais plano metais reikėtų 
išleisti apie 8 bilionus dole
rių. Taftas sako, turėtų už
tekti 4 - 5 bilibnų pirmai
siais metais, o toliau gal 
mažiau. Jeigu Trumanas 
nenusileis, tai Taftas žada 
visai neremti to plano.

NežiniaCleveland.
kas .nudūrė 8 metų mergai
tę Shelią Ann Tuley, kuo
met tėvas pasiuntė ją va
kare nupirkti cigaretų.

Tel Aviv žydai, iškėlę savo tautinę vėliavą, maršuoja 
Palestinos gatvęmis džiaugdamiesi Jungtiniu Tautų 
pripažinimu jiems nepriklausomos žydų valstybės Pa
lestinoje. Takiau ne ilgai teko džiaugtis, kada jų 

priešų sukurstyti arabų būriai juos užatakavo. 
Žydai smogia atgal.
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Chinų Komūnistai Įsiveržė Dar 
Į Du Svarbius Miestus

Nanking, Chinija. ~Chi
na komunistų kariuomenė 
įsiveržė į priemiesčius Pa- 
otingo, 85 mylios į pietų va
karus nuo Peipingo. Paoting 
yra »Hopeh provincijos sos
tinė ir svarbus geležinkelių 
mazgas. Komunistai taipgi 
užėmė eilę punktų Yangtze 
upęs pakrantėse, vidurinėje 
Chinijoje.

1,000 komunistu kovūnu< / v c-

netikėtai užpuolė tautinin
kų kariuomenę čangčune,

Lietuvos Žinios

respu-

Kaunas. Neseniai, prasi
dėjo respublikinio zoologi
jos muziejaus praplėtimo 
darbai.

Muziejuje papildomai ati
daromi dar £ nauji skyriai, 
kuriuose bus eksponuojama 
Lietuvos ir kitų broliškų 
respublikų fauna.

Zoologin. muziejus papil
domas naujais eksponatais. 
Profesorius Ivan a u s k a s 
parvežė įdomią paukščių 
kolekciją nuo Volgos deltos.

Tarybų Lietuvos geologai 
šiais' metais atliko gelmių 
tyrinėjimą' plačioje 
blikos teritorijoje. Jie ap
tiko turtingus .gipso, kal
kių, kvarco smilčių ir kitų 
naudingu mineralu klodus 
statybinėms medžią g o m s 
gaminti.

Biržų .apskrityje ištyrinė
ti gipso klodai. x

12 kilometrų nuo Vil
niaus. Veržovkos miestelyje 
aptiktos turtingos kvarco 
smilčių atsargos.

Šiais metais pilnutinai iš
tyrinėti stambiausieji Men- 
zuvos apylinkių kalkių klo
dai. Šie klodai sudarys bu
simosios nortland-cemento 
gamvklos žaliavos baze.

Skirsnemunėje (Kauno 

Mandžurijos sostinėje. Po 
septynių valandą mūšio ko
munistai pasitraukė, kaip 
sako pusiau-oficialis prane
šimas. Bet traukdamiesi jie 
išsigabeno daug garinių 
reikmenų.

Tautininkų komandieriai 
skelbia, kad jie atmušę ko
munistus kai kur aplink 
Mukdeną, Mandžurijos did
miestį. Bet Mukdenas su a- 
pielinke tebėra komunistų 
apsuptas.

apskr.), Matuizavoje (Tra
kų apskr.), Žaliųjų Ežerų 
krantuose (12 kilometrų 
nuo Vilniaus) baigti tyrinė
ti kreidos slubksniai.

Lietuvos geologai taip 
pat baigė požeminių van
dens sluoksnių mokslinį ty
rinėjimą.

Kaunas. Kauno universi
tete vyksta platus pasiruo
šimas Lietuvos knygos jubj- 
liejui. Profesoriai, docen
tai ir vyresnieji dėstytojai 
ruošia specialius praneši
mus, susijusius su lietuviš
kos knygos 400 metų jubi
liejumi.

Universiteto bibliotekos 
kolektyvas atrenka knygas 
miesto parodai. Bibliote
kos direktorius Ruzgas pa
ruošė parodoje eksponuoti 
didelį “Senųjų raštų ir jų 
išsivystymo” skyrių. Uni
versiteto mokslo bendra
darbiai. atrinkdami litera
tūrą “Senųjų raštu” sky
riui, surado reta “Dainų 
knygos” egzempliorių, iš
leista Vilniuje XVIII am
žiaus pradžioje.

Parodai atrinkta • daucj 
rankraštinių vadovėlių ir 
žodynų 2-3 šimtmečių se
numo.

Amerika Siunčia Daugiau 
Marinų j Graikijos ir 
Italijos Sritis
Stiprinamas Amerikos Laivynas Viduržemio Jūroj, Kaipo 
“{spėjimas Graikijos ir Italijos Komunistams”

Washington. — Jungtin. 
Valstijos šį antradienį siun
čia dar keturis būrius ma
rinų į karinius savo laivus, 
apsistojusius Italijos ir 
Graikijos p r i e p laukose. 
Pranešama, jog parlėkęs iš 
Graikijos generolas Wm. G. 
Livesay reikalavo daugiau 
marininkų ir jūreivių Ame
rikiniam karo laivynui Vi
duržemio Jūroje. Ten yra 
15 karinių šios šalies laivų. 
Jie tarnaują kaip įspėjimas 
Graikijos ir Italijos komu
nistams, Sovietų Sąjungai

Indija Skundžia Pakistaną Jungt. Tautom, 
Kaip Įsiveržėlį; Grąsina Jam Karu, jei 
Nesiliaus Pakistaniečių Įsiveržimai

Lake Success, N. Y. —In
dijos valdžia atsišaukė į 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą, kad sustabdytų 
Pakistano kariuomenės įsi
veržimą į Kašmirą ir Jam
mu, Indijos provincijas. Jei
gu nesiliaus pakistaniečių 
įsiveržimai, Indija, girdi, 
turės pasiųsti savo armiją 
į Pakistaną; tai būsiąs ap
sigynimo žygis.

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Jawaharlal

ITALIJA NEPALEIDŽIA
Atsitarnavusių karių

Roma. — Italijos valdžia 
toliau laiko armijoj 20,000 
vyrų, kurie užbaigė savo 
tarnybą;' sako, jie būsią 
reikalingi “tvarkai palaiky
ti”, ypač ateinančioje rinki
mų kampanijoje.

PATVARKYMAS PRIEŠ 
UNIJĄ, PAGAL TAFTO 
ĮSTATYMĄ

J

Washington. — Valdinės 
.Darbo Santykių Komisijos 
tardymų vadas J. J. Fitz
patrick davė patvarkymą 
prieš Darbo Federacijos 
Dailidžių Uniją.

Unijistai atsisakė dirbti 
Watson Kompanijai Chat- 
tanoogoj, Tenn., .kuomet ji 
samdė ir nepriklausančius 
unijai darbininkus.

Fitzpatrick pareiškė, kad 
unijistai laužo Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą, ir įsakė 
jiems dirbti kartu su neuni- 
jistais. Jeigu unija nepasi
duos tam patvarkymui, tai 
bus patraukta teisman. By
la gal atsidurs net Aukš
čiausiame teisme, kuris sy
kiu turėtų spręsti, ar pats 
Tafto-Hartley’o įstatymas 
laužo Jungt. Valstijų kons
tituciją ar ne.

v
Tokio, Japonija. — Patir

ta, jog leidžiant radijo ban
gas per šilką, tuomi sustip
rinamas šilkas.

ir jos draugams Balkanuo
se.

Gen. Livesay yra Jungt. 
Valstijų armijos pasiunti
nybės galva Graikijoj. Slap
tai pasitaręs su aukštaisiais 
valdininkais Washingtone, 
jis išskrido atgal Graikijon. .

Amerikos valstybės de- 
partmentas pirm keleto 
dienų persergėjo Sovietus, 
Jugoslaviją, Albanija, Bul
gariją ir Rumuniją, kad 
nepripažintų demokratinės 
graikų valdžios, kuri tik ką 
įsteigta šiaurinėje Graiki
joje.

Nehru griežtai pareikalavo, 
kad Pakistanas' sustabdytų 
savo ginkluotų vyrų įsibrio- 
vimus į Kašibirą.

Indusas Kašmiro kuni
gaikštis Hari Singh su- • 
jungė tą savo sritį su In
dija. Kašmire yra apie 2,- 
700,000 mahometonų ir 
808,000 indusų. Todėl Kaš- 
mirą savinasi mahometo- 
niškos Pakistano valstybės 
vadai. Jie kursto,ir gink
luoja Kašmiro mahometonų 
sukilimą prieš Indiją.

1
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AUDROS PADARĖ DIDE
LIŲ NUOSTOLIŲ

New York. — Sniego ir 
šąlančio lietaus audros pą- 
darė milionus dolerių nuo
stolių šioje ir penkiolikoje 
kitų valstijų.

DAR KELI UŽMUŠTI 
PALESTINOJE

Jeruzalė. — čia ir kitur 
Palestinoje vėl sproginėjo 
bombos ir tratėjo šauna
mieji ginklai. Per dieną bu
vo užmušta 2 žydai, 3 aiV 
bai ir 3 anglų policininkai.

Amerikonų Pasiuntinio 
Komplimentas Monar- 

chistams
Athenai, Graikija. — 

Dwight P. Griswold’as, gal
va amerikinės pagalbos pa
siuntinybės, tik tokį kom
plimentą pasakė monarchi- 
stams už jų karą prieš par
tizanus: “Iš pažiūros atro
do, kad Graikijos armija 
gerai kovojo ties Konitsą.”

Wa-

JŪROS AUGALIUKAI 
APSIKRĖTĖ ATOMI

NIAIS NUODAIS
Seattle, Wash.

shingtono Univers i t e t o 
mokslininkai patyrė, jog • 
dar tebėra apsikrėtę ato
miniais nuodais jūriniai au- 
galiukai ir mažieji gyviai 
Bikini salos srityje, kur A- 
merika užpernai vasarą iš
sprogdino dvi bandomąsias 
atomines bombas.

4. >)•.'
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Veją Sėja
Amerikos lietuvių klerikalų spauda dažnai rašo ir 

didžiuojasi, kad Tarybų Lietuvoje dvasiškija nesiskai
to. su valdžios potvarkiais ir ant kiekvįeno, žingsnio 
prieš valdžią- kovoja. Pavyzdžiui, vienas iš svarbiau
sių potvarkių yra atskyrimas mokyklos nuo bažnyčios. 
So. Bostono Darbininkas (gruodžio 30) rašo, kad da
bar Lietuvoje kunigai šį įstatymą “gudriai apeina.” 
Girdi, dabar “bažnyčiose mokiniams vedamos sekma
dieniais konferencijos, nežiūrint NKVD grasinimų... ”

Kunigai, sako, tiek įsidrąsino, jog “per pamokslus 
drįsta pasmerkti bolševikų režimą, kelti žmonių dvasią 
ir juos drąsinti. Gedvilą vienoj prakalboj apkaltino ku
nigus, kad jie kursto žmones, prieš komunistinę santvar
ką. Kunigai vengia vaikščioti su sutonomis, rengiasi ci
viliai.” /

Tai reiškia, kad Lietuvos kunigai bažnyčias paver
tė įrankiais propagandos prieš tarybinę valdžią. Jokioj 
šalyj jokia valdžia, žinoma, tokios padėties netoleruo
tų. Nereikią pranašo, jog numatyti, kad čia Lietuvos 
dvasiškija vėją sėja.

Lietuvoje viešpatauja pilniausia religijos laisvė. Ne 
tik visos bažnyčios yra atdaros, ne tik kunigams valdžia 
leidžia laisvai melstis ir eiti kitas savo religines parei
gas, bet, pasak to paties autoriaus, Lietuvoje ir “vie
nuolynai neuždaryti... Kazimierietės tebėra Pažaisly
je, pranciškonai — Kretingoje.”

Vadinasi,‘tarybinė vyriausybė rodo nepaprastos to
lerancijos linkui bažnyčios ir jos įstaigų.

Organizuotų Darbininkų Rimti Klausimai
, Organizuotų geležinkeliečių organas “Darbas” pra

deda labai abejoti apie Marshall Planon pasisekimą ir 
naudingumą. Laikraštis klausia:

“Kas atsitiktų, jeigu mes tuo pačiu keliu eitume 
toliau?^.. Ar Marshall Planas pavyks?... Marshall 
Planas numąto išleisti septyniolika bilijonų dolerių, bet 
ar to užteks?... Ar šis planas neprives prie naujo par 
saulinio karo, šį sykį prie karo su Rusija?” į

Jau vien tik tokių klausimų statymas išreiškia rim
tą organizuotų darbininkų susirūpinimą. “Labor” nu
rodo, kad Marshall Planas atidaro, duris Amerikos pri- 
vatiškiems investmentams Europoje ir užtikrina ban- 
kieriams, kad tie investmentai neprapuls, kad valdžia 
jiems atmokės.

Atsilieka, Kur Neturėtų Atsilikti
Amerikos Darbo* Federacijos prezidentas Green 

pasiuntė Graikijos fašistinei valdžiai protestą už įvedi
mą mirties bausmės streikieriams. Tai labai gerai pa
sielgta ir kiekvienas nuoširdus ' darbininkų draugas 
Green už tai pasveikins.

Bet iki šiol jokio protesto balso dar nėra pakėlęs 
CIO prezidentas Murray. Čia jis smarkiai atsilieka. Vi- 
•sas Amerikos darbininkų judėjimas turėtų pakelti balsą 
prieš mūsų vyriausybės globojamos Graikijos vyriausy
bės fašistinį terorą;

Pirmu kartu pasaulyje 
buvo išgirstas vardas “Ju
goslavijos” — tai po Pirmo 
Pasaulinio Karo 1919 me
tais. Buvusios Serbija ir 
Juodkalnija apsijungė į vie
ną valstybę. Prie jų buvo 
prijungta Dalmatija, Bos
nija, Hercogovina — slavų 

‘provincijos, kurios pirmiau 
priklausė Austro - Vengri
jai.

Jugoslavija—reiškia Pie
tų slavų šalis, nuo žodžio 
”jug” —- pietai. Bet pirm 
Antro Pasaulinio Karo Ju- 
goslavijoj’e ne visos tautos 
turėjo lygybę. Serbai jautė
si galmgesni ir jie siekė 
paneigti kitas tautos. Tas 
prisidėjo prie Jugoslavijos 
politinės silpnybės.

Serbijos, Juodkalnijos ir 
Makedonijos gyventojai lai
kosi panašaus raidyno, kaip 
rusų. Ten ir religija dau
giausia yra stačiatikių. Ki
taip yra su Dalmatijos, Bo
snijos, Hercogovinos ir Slo
vėnijos gyventojais, kurie 
pirmiau buvo Austro-Veng
rijos pavergti. Ten raidy
nas lotyniškas, religija di
džiumoje katalikiška. Pie
tų slav. tautas kietai apjun
gė tik laike 2-ro Pasauk Ka
ro bendroji kova prieš bar
barišką hitlerizmą ir Itali-, 
jos fašizmą ft* nubseklį po
karinė politika.

Dabartinė Federaty v ė 
Jugoslavijos Respublika į 
visus savo piliečius lygiai 
atsineša, visos tautos ir 
tautelės naudojasi pilna 
tautine ir kultūrine laisve.

Jugoslavija yra Balkanų 
Pussalio valstybė. Vakarų 
pusėje per kelis šimtus my
lių ji prieina prie Adriati- 
ko Jūros ir turi daug gerų 
prieplaukų, šiaur - vakarų 
pusėje rubežiuojasi su Trie
ste teritorija ir Italija. 
Šiaurėje su Austrija ir 
Vengrija, rytuose su Ru
munija ir Bulgarija, pietuo*' 
se su Graikija ir Albanija. 
Jugoslavija atgavo dalį sa-1 
vo istorinių teritorijų nuo

Trečioji Partija ir Komunistai
Henry Wallace apsiėmimas kandidatuoti trečiosios 

partijos tikietu 1948 prezidentiniuose rinkimuose tuo
jau iššaukė seną naujosios partijos šalininkams prime
timą: Tai esąs naujas “komunistų padaras,” tai esąs 
“komunistų suokalbis pakenkti Trumano -kandidatūrai, 
ir padėti republikonams laimėti rinkimus.” Wallace 
esąs “komunistų įrankis ir pastumdėlis!”

Tie visi užmetimai, aišku, yra melagingi. Henry 
Wallace nėra joks komunistas, nėra joks komunistų ar 
keno kito pastumdėlis. Wallace yra ruzveltinis demo
kratas, kuriam atrodo, kad abidvi senosios partijos ta
po Wall Stryto ir naujo karo partijomis. Jis mano, kad’ 
laikas Amerikos žmonėms prabilti naujosios partijos 
yardu ir pareikšti savo nusistatymą aiškiai ir atvirai 
visais gyvybiniais šių dienų reikalais. Jis kreipiasi į 
Amerikos žmones ir prašo jų paramos. Jis neatmes nė 
vienos grupės paramos. Visi, kurie sutinka su jo pa
skelbtąja programa ir pritaria trečiosios partijos ju
dėjimui, yra 'kviečiami pasidarbuoti.

Kas liečia komunistų nusistatymą linkui Wallace 
kandidatūros ir trečiosios partijos judėjimo, tai tegul 
kalba patys komunistai. Jie sako, kad jie rems Wallace 
kandidatūrą. Jie sako, kad jie stoja už trečiąją partiją. 
Jie daug pirmiau pasisakė už trečiąją partiją, negu 
Wallace paskelbė savo kandidatūrą.

“Daily Worker” kolumnistas Joseph Stąrobin sako, 
kad šis visas judėjimas “yra daug didesnis, negu mū
sų? komunistų, judėjimas; daug didesnis, negu mes ga
lėtumėme sukurti. Mes negalėtumėme tokio dydžio ju
dėjimo sukontroliuoti ir mes nesirengiame jį kontro
liuoti.”

Bet tas, iš kitos pusės, “nereiškia, kad mes atsiža- 

sigandę primetimo bendradarbiavimo su komunistais, 
jog nieko bendro nenori turėti su visu pažangiuoju"ju
dėjimu iš baimės, kad jiems bus primetamas draugavi-

Venezija-Giulijos. Dabar tin. 
laiku ji užima virš 100,000 
amerikoniškų mylių, 249,- 
100 ketv. kilometrų plotą ir 
turi virš 17,000,000 gyven
tojų.

Dideli Karo Nuostoliai
Hitlerio gaujos užpuolė 

ant Jugoslavijos balandžio 
mėnesį, 1941 metais ir ją 
pavergė. Karalius ir daug 
ponijos pabėgo. Liaudis sto
jo kovon. Gal būti Jugosla
vijoje partizanų kova pasie
kė aukščiausio laipsnio, 
negu kūr kitur, išskaitant 
Sovietų Sąjungos plotus. 
Buvo laikas, kada jugosla
vai partizanai, vadovaujami 
dabartinio maišalo Josef 
Tito (Brdz), laikė sukaustę 
apie 250,000 Hitlerio’ ir Mū- 
ssolinio armijos, tai dau
giau, negu talkininkai Ita-

Jugoslavija baisiai nu
kentėjo kare. Ji neteko vien 
užmuštų ir nužudytų iki 
1,700,000 savo žmonių ! Jos 
kariniai ’ nuostoliai siekia 
apie $9,100,000,000! Po ka
ro ten buvo vien arklių ma

jmas su komunistais.”
“Wallace vadovaujamas judėjimas skiriasi nuo vi

sų kitų pirmesnių progresyviškų judėjimų kaip tik tuo- 
mi, kad jis, Wallace, atsisako, žiūrėti į komunistus kaip 
antrosios klasės amerikiečius; jis atsisako leisti raganų 
gaudymui suskaldyti tą judėjimą pirma, negu jis pradė
jo savo darbą.”

Toliau Stąrobin sako:
“Mes, komunistai, esame pasiryžę savo dalį darbo 

atlikti. Tai daugiausia, ką mes galime padėti tam judė-

nių tiek greitiesiems, tiek tolimesniesiems interesams. 
Milijonai amerikiečių sutinka su mumis, kad Wallace 

‘vadovaujamas judėjimas atitinka tiems reikalams.”

dėsime savo pareigų tik-todėl/kad tūli žmonės taip per- Jimui, kuris, mūsų supratimu, atitinka Amerikos žmp- 
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žiau ant 798,000, negu 1939 
metais; galvijų ant 2,400,- 
000 ožkų ir avių ant 6,000,- 
000 ir kiaulių ant 2,000,000 
mažiau. Fašistai vien sodų 
išnaikino 102,000 hektarų 
plotą. Gelžkeliai, tiltai, fab
rikai, dirbtuvės baisiai nu
kentėjo. Naciai pavogė ar
ba sunaikino' 1,000 garvežių 
ir 30,000 gelžkelių vagonų.

Aišku, kad po tokio su
naikinimo iš naujo pradėti 
gyvenimą buvo sunku. Ir 
maršalas Tito pareiškė: 
“1946 metai buvo metai di
delių pastangų, kada mūsų 
liaudis sunkiai dirbo šalies 
atbudavojime.”

<

Prie to, Jugoslavijos liau
dis susidūrė su naujomis 
kovomis, tai su nedraugiš
kų užsienio' imperialistų 
atsinešimu ir su namine ko
va buvusių turtingųjų kla
sių.

Gamtiniai Turtai ir 
Pramonė

Gamtiniai Jugoslavija 
turtinga šalisl Didžiulės li
pęs, Sava, Drina, Dunojus, 
Mara va irVardaras plaukia 
p’er jos žemę. Adriatiko 
Jūra turtinga žuvimi. Jugo
slavijoje gerai dera kvie
čiai, rugiai, avižos, kukurū
zai, miežiai, bulves, linai; 
auga cukriniai runkeliai ir 
tabakas.

Jos kalnuose yra anglies, 
geležies, vario, švino, chro- 
mijo, sidabro, aukso ir ki
tų' gamtinių turtų. Bet se
noje, karališkoje Jugoslavi
joje valstiečiai varge gyve
no, nes žemė dideliame kie
kyje priklausė ponams, o 
fabrikų ir dirbtuvių didelis 
kiekis priklausė užsienio 
kapitalistams.

1938 metais Jugoslavijoj 
buvo 4,257 fabrikai ir dirb
tuvės. , Iš jų 58 nuošimčiai 
priklausė Franci jos, Angli
jos, Čechoslovakijos, Šve
dijos, Amerikos, Belgijos ir 
kitų šalių kapitalistams.

Jugoslavija, išsilaisvinus 
iš H i t 1 e r i o ir Mus- 
solihio vergijos, sudarius 
liaudies tvarką, pasirinko 
naują kelią — gyventi be 
svetimu ir savu turčių. 
Rugpjūčio mėn., 1945 me
tais seimas nutarė panai
kinti užsienio kapitalistų 
koncesijas, tai yra teisę ant
fabrikų. Suprantama, kad Į siekia pralenkti pirmkari- 
tas baisiai nepatiko užsie- nį laipsnį, 
nio kapitalistams, kurie iš 
jugoslavų liaudies turto ir maršalas Tito sakė, kad ji 
prakaito darėsi pelnus, mielai priimtų iš Amerikos 
Gruodžio 5 d., 1946 metais 
Jugoslavijos seimas nutarė 
konfiskuoti didelius ir z vi
dutinius fabrikus, kaip sa
vų, taip užsienio kapitalis
tų — pervesti į šalies nuo
savybę. Žinoma, užsienio 
kapitalistams suteiktas tam 
tikras atlyginimas, bet.tas 
nesumažino jų rūstybės.

Jugoslavijos industrija 
atsisteigia, bet po tokio su
naikinimo darbas sunkus. 
1946 metais gelžkeliai at- 
steigta ant 92% iki pirm- 
karinio laipsnio, kaip ku
rios industrijos šakos pa
siekė 50%, o kitos 94% 
pi-rrnkarinio kiekio. Vien 
1946’ metais iš naujo pasta
tyta -246,000 gyvennamių.

žemė Tiems, Kas Dirba
Žemė atimta nuo ponų ir 

atiduota tiems, kas ją ap
dirba. Nuo ponų buvo atim
ta 1,549,000 jutarų plotas. 
(Jutaras veik lygus ameri
koniškam akrui). Iš to skai
čiaus* 808,600 jutarų buvo 
suteikta dėl 311,900 buvusių 
bežemių ir mažažemių, o ki
ta apdirbama kolektyviai.^

Su pagalba Sovietų Są
jungos, įvesta daug žemės 
ūkio mašinų ir žemės der
lius pakeltas. Jugoslavija 
siekia išlavinti greitu laiku 
bent 2,500 traktoristų ir ki
tokių žemės ūkio specialis-’ 
tų. Dedamos pastangos ap- 
sausįnti upių pakraščiai, 
apdrėkinti, kur stokavo 
vandens.

Vyriausybe ir Darbai
Visuotiniai p a r 1 amento 

rinkimai įvyko 11 d. lapkri
čio, 1945 metais. t Liaudies 
Frontas, kuris susidarė Ko
munistų Partijos vadovybė
je gavo 6,725,647 balsų, o 
opožjčijos partijos 707,422 
balsų? Jugoslavijos Komu
nistų Partija turi virš 1,- 
000,000 narių, jos įtaka di
delė.

Jugoslavijoje jau gyvuo
ja 26 skirtingos darbininkų 
unijos, su apie 800,000 na
rių. Unijos stato tikslu: kuo 
greičiau atstatyt šalį, atsta
tyti fabrikus ir pakelti 
žmonių gyvenimo laipsnį. Į 
kooperatyvus a p s i j u ngę 
šimtai tūkstančių darbinin
kų ir valstiečių, kooperaty
vų yra virš 10,000. Vyriau
sybei pavyko stabilizuoti 
pinigų kursą ir dar 1946 
metais numušti kainas ant 
drabužių, duonos, kuro ir 
kitų būtinų gyvenimo reik
menų. (

Pirm Antro Pasaulinio 
Karo Jugoslavijoje buvo 3,- 
200,000 beraščių. Liaudies 
vyriausybė įsteigė tūkstan-* 
čius namų apšvietai ir į du 
metus 750,000 suaugusių iš
moko rašyti ir skaityti, o 
iki 1951 metų siekia visai 
beraštiją likviduoti. Liau
dies apšvietos ir sveikatos 
reikalams skiriama didelės 
pinigų sumos.

Jugoslavija yra išdirbusi 
Penkių Metų Planą, dėl 
1947-1951 metų, pagal kurį 
ne vien šalyje bus užgydy
ta karo žaizdos, bet ir toli

Jugoslavijos premjeras

paskolą, jeigu__ta paskola
būtų suteikta tokiomis są
lygomis, kurios nereikštų 
kišimąsi į Jugoslavijos vi
daus reikalus. Mąrshtillo 
Planą jis skaito kaipo pa
neigimą kitų šalių nepri
klausomybės ir siekimą pa
versti tas šalis į Wall Stry- 
to kolonijas.

D. M. šolomskas.

Atitaisymas
Sausio antrosios dienos 

Laisvėje, trečiajame puslapy
je, tapo sumaišytas tekstas 
straipsnyje “Siu Dienu Bulga
rija.” Antrosios skilties pra
džioje, pradedant antrąja ei
lute,'įdėtos 8 eilutes, kurios 
priklauso žemiau, sudaryčiau 
mos trečiąjį paragrafą, kuris 
skaitosi taip:

Pagal taikos sutartį, Bulga
rijos armija bus nedidesnė 
55,000 vyrų, laivyne—3,500 ir 
orlaivyne—5,200 vyrų/ Bul
garija turi atmokėti Graikijai 
$15,000,000 karo kontribucijų 
ir $25,000,000 Jugoslavijai. 
Jugoslavija draugiškumo dėlei 
nuo kontribucijų atsisakė.

Gi viršuje, minėtąsias eilu
tes nukėlus žemyn, paragra
fas, kuris prasideda pirmosios:
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VAJUS
Dirbkime su pasirįžimA, kad gauti Laisvei kuo dau

giausia naujų skaitytojų. ;Visų kolonijų veikėjų ir orga
nizacijų prašome suruošti savo kolonijose kokią nors 
pramogą sukėlimui dienraščiui Laisvei biudžeto 1948 me
tams. 

_____ _______
Šiandien Kontestas stovi šiaip:

Punktai
Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J......... ......... 6276
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J................ .... 5954
Brooklyno Vajininkai .............  ••.... 4972
J. Bakšys, Worcester, Mass..................... • •......... • 4944
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa................. .................. 4832
Hartfordo Vajininkai .................................... • •.. 4035
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. .........  • 3622
LLD. 2 kp. So. Boston, Mass....................... .... r. 2784
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.............• •.............. 2204
Lawrence Vajininkai • •..........................  1508

1300
1250

1226
1135
1092
958

S. Kuzmickas, Shenandoah ....
P. Anderson, Rochester .........
LLD 2 kp. Moterų Skyr, 

Binghamton ..............
P. Bečis-F. Klaston, Gr. Neck
P. J. Martin, Pittsburgh .......
L. Bekešiene, Rochester .........
J. Grybas-J. Casper, Norwood .. 956
V. J. Stankus, Easton ............  94-1
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 930
J. Bimba, Paterson .................... 913
J. Balsys, Baltimore ................  736
V. Ramanauskas, Minersville .... 689
M. Janulis, Detroit ............ '..... 652

Puidokas, Rumford, Me. ..... 630
V. Padgalskas, Mexico ........... 600
P. Šlekaitis, Scranton ........... 583
P. Šlajus, Chester, Pa....... 560

K. Urban, Hudson ................ 532
Šimutis, Nashua .................... 491

A. Bakūnienė, Cliffside, N. J. 480
K. Valaika, Cleveland, Ohio .... 459
A. Bemat, Los Angeles ........ .448
J. Blažonis, Lowell, Mass.......... 384'

s.

c.
j.

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Philadelphia, Pa. 
Hartford, Conn. 
Brooklynas; 
Rochester, N. Y. 
Binghamton, N. Y. 
Detroit, Mich.
Los Angeles, Cal. 
Worcester, Mass.' 
Chicago, Ill. 
Waterbury, Conn. 
Easton, Pa.
New Britain, Conn. 
San Fraricisco, Cal. 
Pittsburgh, Pa. 
Great Neck, N. Y. 
Lowell, Mass.
Newark, N. J. 
Brockton, Mass.
St. Petersburg, Fla.' 
Cleveland, Ohio 
Washington, Pa.
So. Boston, Masse , 
Elizabeth, N. J.

270.00
255.00
151.00
143.00
118.05
106.00
74.00
70.50
62.00
58.00
50.00
42.00
38.00
36.00
33.50

27.00
25.00

23.50
23.00
21.00

Brooklyniečiams pagelbė
jo šį sykį S. Sasna, kuri pri
davė atnaujinimų. Po bis- 
kutį Brooklynas' vejasi prie 
pirmos vietos.

Philadelphiečiams punk
tus padidino P. Walantiene, 
prisiųsčfhma atnaujinimų.

J. Kazlauskas, Wethers
field, Conn.-, prisiuntė at
naujinimų ir tuęmi pagel
bėjo hartfordiečiams.

A. Bernotienė, Los An
geles,- Calif., prisiuntė nau
ją prenumeratą ir atnauji
nimą. Tikimės, kad dar 
daugiau sulauksime iš sau
lėtos Kalifornijos.

J. Matačiūnas, iš Pater-

skilties apačioje, skaitosi se
kamai : .

Ne tik Hitleris negavo Bul
garijos Armijos sati į talką, 
bet Į Bulgariją buvo privers
tas pasiųsti 150,004) vokiečiu 
armijos gelbėti karalių išdavi
ką nuo bulgarų sukilimo. Lai
ke karo Bulgarijoje ėjo nami
nis karas prieš Šalies išdavi
kus ir hitlerininkus. . .

Ir toliau,’ iki to paragrafo 
pabaigos. Kurie skaitytojai 
tuo straipsniu domėjotėsi, ma
lonėkite dabar vėl jį peržvelg
ti, pritaikant čia paduodamus 
pataisymus.

Atsiprašome už tą nelemtą 
sumaišymą.

Roma. — Nuo hauji| mė
tų įėjo galion Italijos Res
publikos konstitucija.

382
372
336

V. Smalstienė, Detroit .....
J. Kalvelis, Bridgewater ....
J. Rudman, New Haven ....
J.' Mockaitis-P.Bawanauskas

Bridgeport .......................... - 324
V.«J. Valley, New Britain, Conn. 308
M. Slekienė, Gardner ............. 308
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300
A. Valinčius, Pittston ......
J. Matachun, Paterson .....
S. T^/arijonas, Detroit .......
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.
F.

280
280
272
252
168
168

J. Madison, Youngstown, O.
Navickas, Haverhill .............
Kasperienė, Wilkes-Barre .... 168 
Žukienė, Binghamton ........... 144
Vilkauskas, Nashua ............. 140
Paulauskas, Pittsburgh ....... 106

K. Mazan, Cleveland .............  84
Prūseika, Chicago ‘.............. 84

Stankevičius, Wilkes-Barre 75 
Valukas, Wilkes-Barre ........ 72
Bernatas, Tampa, Fla............ 52
Baltutis. Chicago .................  28

E.
H.

M.
S.

j.
H.

Youngstown, Ohio 
Stamford, Conn. 
New Kensington, 
Nashua, N. H. 
Seattle, Wash. 
Girardville, Pa. 
Hudson, Mass. 
Bayonne, N. J. 
Paterson, N. J. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Scotia, N. Y. 
Chester, Pa. 
Lawrence, Mass. 
Norwood, Mass. 
Minerąyille, Pa. 
'Bridgewater, Mass. 
Bridgeport, Conn. 
Haverhill, Mass. 
Scranton, Pa. 
Auburn, Me. x 
New Haven, Conn. 
Grand Rapids, 

20.00
18.00
16.00
15.00
11.00
11.00
10.00
9.50
8.86
8.00
6;00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
3.00
2.00

1.00
1.00
50c

Pa.

son, N. J., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujini
mą.

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais su atnaujinimais:
K. ir R. Žukauskai, New
ark, N. J., F. Klastauskas, 
Great Neck, N. Y., Geo. 
Shimaitis, Brockton, Mass., 
S. Tvarijona^, Detroit, 
Mich./M. Paulauskas, Pitts
burgh, Pa.

Aukomis gavome seka
mai :

Ignas Lisaius, Seymour, 
Conn., $5. *

J. Vasil, Hartford, Conn., 
$3.50.

Pd $3: W. Adomaitis, Me
riden, Conn., J. Bubliaus- 
kas, Dearborn, Mich., Wal
ter Cook, Chicago, Ill., V. 
Krasnickas, Wat er bury, 
Conn., Charles Stasis, Per
kasie, Pa.

C. Norkus, Chicago, Ill., 
$2.50.

Po $2: P. Jakūnas, To
ronto, Canada, C. Valentie
nė, Egg Harbor, N. J.-, John 
Laemy, B’klyn, N. Y.

Po $1: Anna Aukštis,* Los 
Angeles, Calif, ir Joe Bori
sas, Detroit, Mich.

Dabar kai vajus prailgin
tas, tikimės sulaukti daug 
gerų rezultatų nuo mūsų 
vajininkų. širdingai* ūkuo
jame jiems ir pavieniams, 
kurie gražiai parėmė dien
raščio biudžetą finansiniai."

L. Adm-cija.
< ■ • 11 - - -
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nebuvo iš-
viena

mityba. Ir.

Kokių Keistumų Pasaulyj Esama

nų), džiovintų pupų (byn-’ 
zų) ir lokšinų, — ne dau
giau kaip pusantro šaukšto 
bet kurio iš šių valgių per

Svogūnus lupant mažiau 
ašarosi, jeigu pradėsi lup
ti nuo šaknies, he nuo vir
šaus.

būtinai 
nėščiai

in-
iš

metų 
nėščiai 

mažai

Nėščios Moteries Mityba—Geras ar Blogas Pamatas Kūdikio Gyvenimui
Sveikų kūdikių gimdy

mas yra svarbiausias žmo
nijoj darbas. Bet senoviniai 
valdovai pro pirštus į tai 
žiūri, kaip į paprastą, . sa
vaime atsitinkantį dalyką, 
kol gana jaunuolių auga 
planuojamiems karams. Tik 
kada pasirodo rekrutų sto
ka, atsiveria šauksmai “iš 
aukštybių”: — Gimdykite 
daugiau kūdikių!

Bet ar tie valdovai skiria 
lėšų, kurių reikia, norint 
užtikrinti sveiką kūdikių 
gimdymą? Ne! Jie neranda 
pinigų net moksliniams mo
tinystės tyrinėjimams, bet 
kariniams tikslams supila 
dešimtis bilionų dolerių per 
metus.

Įsivaizduokime
Gimdymų svarbai pavaiz

duoti galėtume, pavyzdžiui, 
užklausti: Kas atsitiktų 
šioje šalyje, jeigu visos mo
terys (ir merginos) šian
dien sustreikuotų nuo tos 
gamtinės savo profesijos ir 
negimdytų per kokius 45 
iki 47 metų? Kaip atrodytų 
Jungtinės Valstijoj po tiek 
laiko? Daugiau kaip pusė 
gyventojų būtų išmirę. 
Dauguma likusiųjų būtų su- 
klypę diedukai ir girgždan
čios bobutės. O ir visi kiti 
būtų surembėję. Dar blo
giau. Visos moterys tada 
būtų jau “išėjusios iš kalen
doriaus”, kas liečia naujo
sios kartos gaminimą. , Ir 
jeigu nebūtų šion šalin įlei
sta jaunesniųjų moteriškos 
lyties asmenų iš svetur, tai

lai-

elek-
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ŠIAURINIS OKEANAS
Giliausia vieta Arctic o- 

keane yra 17,850 pėdų, o 
Antarctic’e — 14,274 pėdos.

ELEKTRA ŽAIBE
Žaibe kartais būna 

tros tiek daug, kaip vienas 
bilijonas voltų.

UŽSIMUŠĖ, KADANGI 
NUODĄ! NEĖMĖ

Laimingos prasmės pa
varde newyorkietis, James 
H. Fortune, 60 metų, gyv. 
87 Madison Square, New 
Yorke, užsimušė, palikęs 
tokį raštelį: “Aš paėmiau 
nuodų, bet nuodai neveikė”, 
todėl Fortune atidarė lan
gą ir iššokęs iš 11-to aukš
to mirtinai užsimušė.

ĮSTATYMAI PRIEŠ 
NAUDOJIMĄ ANGLIŲ

Anglijos karaliaus Ed- 
wardo I viešpatavimo lai
kais deginimas anglių Lon
done buvo skaitoma di
džiuoju (kapitaliu) nusi
žengimu , prieš įstatymus. 
Taipgi Philadelphijoje buvo 
draudžiamas anglių parda
vinėjimas.

VIRVĖS KILPA 
PAGAVO ARĄ

Ballinger, Texas. — Vie
tinės West Texas Lumber 
Co. samdinys, “cowboy’us” 
Charlie Evans kartą joda
mas per kalnus pamatė že
mai skrendant didelį arą, į 
kurį jis greit paleido savo 
virvę ir užnėręs kilpą ant 
aro kaklo, pagavo jį. Aras 
buvo 7 pėdų didumo, ir Ev
ansas pagavo jį jodamas 
visu smarkumu.

PAMINKLAS 
BULVĖMS

Braunalage, Vokietija. — 
Čionai yra pastatytas • dai
lus akmeninis paminklas 
bulvėms, pagerbimui šio 
augalo kaipo antidoto prieš 
badavimą. Užrašas ant pa
minklo byloja vokiškai: 
“Zur Ehren der ersten kar- 
toffel, 1748.” Kas lietuvių 
kalboje išena — “Pirmosios 
bulvės garbei.

po tuzino kito metų būtų 
galas visai žmonių giminei 
Jungtinėse Valstijose. Nes 
likusios moterys būtų jau 
per senos.

Civilizacijos praradimas 
būtų mažesnė nelaimė, ne
gu toks moterų streikas.

Jei būtų panaikinti gele
žinkeliai, mašinos ■ ir visi 
naujoviniai išradimai, žmo
nija, nors ir sumenkėjus, 
vis tiek galėtų išsilaikyti ne 
tik desėtkus, bet šimtus ir 
tūkstančius metų. O gimdy
mų pertraukimas pasakytų 
“amen” žmonijai per ket
vertą tuzinų metų.

Motinystės - nėštumo 
mokslas turėtų būti stato
mas labai aukštoj vietoj, 
bet jis apleistas iš valdžios 
pusės. Kuomet Washingto- 
no valdžia eikvojo bilionus 
dolerių atominėms bom
boms, tai motinystės tyri
mai buvo daromi tik men
komis lėšomis tūlų vietinių 
įstaigų ir pasiaukojančių 
mokslininkų. Žymia dalimi 
per valdišką nepaisymą,, iki 
paskutinio laiko 
tirta net toks pamatinis 
dalykas, kaip reikalinga 
nėščiai moteriai 
tik dabar pradeda iš moks
linių laboratorijų skleistis 
žinios, turinčios didžią reik
šmę būsimoms gimdyto
joms.

Svambus Atradimas
Tose laboratorijose mok

slininkai atrado, jog' viduti
nė nėščia amerikietė neti
kusiai minta. Jos mityba,

MĖNULIO 
APSISUKIMAS

Kaip žmonės žino, kad 
mėnulis sukasi aplink savo 
ašį? Todėl, kad matome tik 
vieną jo pusę; o jeigu mė
nulis nesisuktų, tai abidvi 
jo puses matytumėm.

Aplink savo ašį mėnulis 
punktualiai apsisuka kartą 
per mėnesį laiko, nei biskį 
nepavėluodamas ir nei kiek 
nepakrypdamas.

TIK 6 CENTAI Už 
REPUTACIJĄ

Orkestro vadas Enoch 
Light laimėjo 6 centų nuos
prendį iš Common Pleas 
Court teismo, Jersey City, 
kur buvo jo užvesta 10,000 
dolerių byla prieš naktinio 
klubo savininkų Dominick 
J. Di Salva. Light’as skun
dė Salvą už 1945 m. mela
ginga garsinimą, kad jo or
kestrą grosianti tame klu
be. Esą tuomi buvo užgau
tas jo vardas ir reputacija. 
Bet už tai teismas paskyrė 
tik 6 centus atlyginimo'.

DVIEJŲ KOMPOZITOR. 
MUZIKOS ŠEDEVRAS

Pagarsėjusio muzikos ku
rinio “Avė Maria” kompo
zitoriais skaitomi du didieji 
muzikos genijai — Bach’as 
ir Gounod. Bacho kompozi
cija sudaro dabartinį to 
kurinio akompanime n t ą, 
kuris inspiravo Gounod’ą 
parašyti meliodiją. 

be kitko, yra bloga todėl, 
kad ji perdaug vartoja 
krakmolinių ir . riebalinių 
valgių, permažai proteinų 
—> mėsos, kiaušinių, žuvies; 
negana naudoja vitaminų, 
ypač A ir C ir sudėtinių B 
vitaminų; perdaug skysčių 
geria.

Augąs motinos yščiuje 
kūdikis traukia sau jš jos 
daug vitaminų, kalcio, fos
foro, geležies ir kitų mine
ralų. O tij dalykų stokuoja 
mityboje didžiosios daugu
mos nėščių moterų šioje ša
lyje. Kuomet dabar jau ži
noma, kaip pagerinti mity
bą tokioms -moterims, tąi 
pagerinimai atsieitų tiktai 
apie 35 centus kiekvienai. 
Už tuos centus, išleistus pa
tobulintai mitybai, galima 
būtų štai ko pasiekti kiek
vienais metais, kaip rašo 
Bruce Bliven Ladies’ Home 
Journal’e:

— Būtų išgelbėta dauge
lis iš tų 33,000 kūdikių, ku
rie, nelaiku gimę, miršta; 
būtų apsaugota gyvybė di
džiai daliai 110,000 kūdikių, 
kurie, laiku gimę, greitai 
miršta; taip pat būtų išgel
bėta daugelis iš 75,000, ku
rie dabar negyvi ‘gema.

Pagerinus mitybą tais 
35 centais kiekvienai, dau
gelis motinų išliktų gyvos, 
kurios dabar miršta, nėš
čios būdamos ir gimdyda
mos. Būtų išvengta/didelio 
skaičiaus išsimetimųk- (ne
tikslių abortų), kurių dabar 
yra šimtai tūkstančių per 
metus.

Jeigu nėščia moteris ne
tinkamai minta, tai dar ne
gimęs jos kūdikis nukenčia: 
jis negali pilnai sveikai iš
sivystyti, negauna gero pa
mato gyvenimui ir dažnai 
atsineša • pasaulin įvairius 
trūkumus.

Tyrinėtoiai-Atradejai
Tyrinėjimais ir atradi

mais dėl nėščių moterų mi
tybos ypač pasižymėjo To
ronto Universiteto profeso
rius dr. J. H. Ebbs, Har
vardo Universiteto Visuo
menės Sveikatos Kolegijos 
mokslininkai ir daktaras 
Winslow Tompkins su savo 
bendradarbiais Pennsylva
nia Hospital’yje Philadel- 
phijoj.

Pennsylvania Hospitalyje 
tyrimai buvo pradėti prieš 
12 metų. Tarp ligonių buvo

Pirm Laiko Gimę Kūdikiai — Pasauliniai 
Garsūs Asmenys■ ___________ V r

Pirm laiko gimę kūdkiai, 
daugelyje atvejų, esą lai
mingesni tuo atžvilgiu, kad 
motinoms būna lengviau 
gimdyti ir kad gemant jiem 
būna mažiau . spaudimo į 
galvutę ir veidą jų išvaiz
dai pakeisti. Taip sako Do
nai A. Laird, Sc. D., tokių 
dalykų žinovas ir bendra
darbis žurnalo “Your Life”, 
kuriame telpa jo straip
sniai su geresnio gyvenimo 
patarimais.

Anot Laird, apie 100,000 
pilnalaikiai gimusių kūdi
kių visą savo gyvenimą tū
ri kentėti nuo smegenų pa
žeidimo ir kitų nenormalu
mų, kuriuos jie gauna per 
spaudimą gimimo laiku. Jis 
nurodo, kad buvęs Anglijos 
premjeras Winston Chur
chill, žinomas kaipo didelių 
diplomatinių gabumų as
muo, gimė tik 3 svarų kū- 

kelios nėščios moterys. Jos 
visuomet buvo nuvargu
sios, iš ryto jaute koktumą 
arba vėmė, turėjo per dide
lį kraujo spaudimą; blogai 
Veikė jų inkstai, kojos bu-, 
vo ištinusios; šios moterys, 
be to, buvo perdaug nutu
kusios ir erzios-nervingos. 
Tai ženklai toxemijos, kaip 
kad vadinama tam tikras 
kraujo apsinuodijimas.

Kalta Bloga Mityba
Daktarai nužiūrėjo, kad 

gal bloga mityba yra tų mo
terų ligos priežastis.' Jie 
pradėjo skirti joms tam tik
rus, matomai, tinkames- 
nius^ valgius. Pagerinta mi
tyba taip pataisė šių mote
rų sveikata, kad net patys 
gydytojai stebėjosi. Tuomet 
jie leidosi į platesnius mity
bos tyrinėjimus nėščioms.

Skirtumai
Pennsylvan. Hospitalis iki 

šiol yra užrekordavęs 593 
motinas, kurios, nėščios 
būdamos, mito pagal nau
jus los ligoninės gydytojų 
nurodymus. Tuo pačiu laiku 
Pennsylvania Hospitalyje 
užrekorduota 772 moterys, 
kurios laike nėštumo maiti
nosi senoviškai, savaip, o 
ne pagal tų daktarų recep
tus. Ir štai kas pasirodo:

Moterys, kurios senoviš
kai mito, daug sunkiau sir
go toxemija; jos pagimdė 
38 nuošimčiais daugiau ne
gyvų kūdikių, ir 70 nuo- 
šimč. daugiau kūdikių pirm 
laiko, negu anos motinos, 
kurios vartojo tik daktarų 
nurodytus valgius. Be to, 
netikusiai mitūsios moterys 
15 nuošimčių daugiau kū
dikių palaidojo per keletą 
savaičių po pagimdymo.

Harvardo Atradimai
Harvardo Universitet. Vi

suomenės \Sveikatos Kole
gija atrado, jog keturi 
penktadaliai kūdikių gimė 
silpni arba paliegę tokiuose 
atsitikimuose, kur motinos 
ypač blogai mito*

Tos kolegijos mokslinin
kai specialiai ištyrė 216 mo
tinų, kurių kūdikiai gimė 
pirm laiko arba negyvi ar
ba mirė už kelių dienų po 
gimimo. Visos tos motinos, 
apart vienos, netinkamai 
mito, būdamos nėščios.

Kolegijos ' laboratorijoje 
buvo taipgi tyrinėjama, 
kaip mityba atsiliepia ir 
nėščioms pataitėms gyvu

dikiu, nors buvo toks dide
lis rėksnys, kad, esą, savo 
riksmu “vos nenuplėšęs sto
go nuo pilies”, kurioje; jis 
gimė.

Geni j alus Amerikos rašy
tojas humoristas 
Twain, ]

Websterio ateitį išsireiškė 
taip: “Jeigu jis ir gyvens, 
tai visados bus niekam ne
tikęs.” Bet taip nebuvo.

Apie garsiąją šių dienų 
operos dainininkę, prima- 
donną Lily Pons, Dr. Laird 
informuoja, kad jinai ne 
vien tik gimė dviem mėne
siais pirm laiko, bet ant 
galvutės jau turėjo nemažą 
pluoštą tamsiai rusvų pjau
lai ir turėjo jau du dantu
kus. Šeimos gydytojas tuo
met juokaudamas išsita
rė motinai: “Jeigu tamsta 
būtumei palaukusi dar po
rą mėnesių ilgiau, tai jinai 
gal būtų užgimusi su čeve- 
rykais ir suknele apsiren
gusi.”

Pasirodo, kad pirm laiko 
šėrė apie busimojo Jungt. gimę kūdikiai nėra taip ne- 
Valstijų Konstitucijos gy- laimingi, kaip kad buvo a- 
nėjo, mažyčio Danieliaus pie juos manoma.

s Mark 
kitas pirm 'laiko 

gimęs kūdikis, buvęs toks 
mažytis, kad galėjęs įtūpti 
į mažą kvortinį indą.

Mažytis buvo ir Napole
onas, tik 3 svarų kūdikis 
gimimo metu. į

Didysis angių kalbos Žo
dyno autorius, rašytojas, ir 
ankstybiniais Amerikos is
torijos laikais veikėjas Da
niel Webster, buvo 9-tas 
kūdikis šeimoje ir pirm lai
ko gimęs, svėręs tik 2 ir 
pusę svarų. Kaiminka aku- 

liuku. Prastai maitinamos 
pataitės ginldė mažyčius 
aklus arba su skeltais - ne
suaugusiais gomuriais, su 
blogais, sudarkytais kau
lais, su keistomis negražio
mis kojomis ir panašiai.

Netikęs Senasis Maisto 
s Receptas

Pirm keliolikos 
daktarai sakydavo 
moteriai: “Labai 
mėsos valgyk, gerk dau
giausia vaisių sulčių ir 
vandens, kiek tik pakeli.” 
Šiandien gi žinoma, jog 
mėsa, kaip ir kiti proteinų 
valgiai, yra begaliniai 
svarbus dalykas besilau
kiančiai kūdikio moteriai. 
Taipgi pdtirta, jog per di
delis kiekis skysčių gali pri- 
vest prie ištinimo.
Naujasis Penn.syIvanijos 

ligoninės Receptas
Pennsylvania Hospitalio 

daktarai, po išsamių tyri
mų, pagamino sekamą val
gių surašą, kaipo 
kasdien reikalinga 
moteriai:

Ne daugiau kaip 
vidutinė porcija šviežių vai
siu.

Ne daugiau kaip vienas 
stiklas vaisių sulčių.

Du puodukai virtų dar
žovių.

Vienas puodukas salotų, 
pagamintų iš žalių lapinių 
arba kitaip spalvuotų dar
žovių su tokiais priesko
niais, kokių norima.

Trys mažiukės plytelės 
sviesto (panašios, l^aip val
gyklose) arba du šaukštai 
valgomojo aliejaus. Jei ku
rią dieną sviestas vartoja
mas, tai ne varto t aliejaus, 
o jeigu naudojama aliejus, 
tai tą dieną nevartot svie
sto.

Dvi vidutinės porcijos 
grūdinio valgio, pagaminto 
iš čielų grūdų.

Bent vienas kiaušinis.
6 uncijos liesos (kūdos) 

mėsos arba, žuvies. Ypač 
patariama kepenys, inkstai 
ir kiti viduriniai organai.

Ne daugiau kaip 3 rieku
tės čielų kviečių miltų duo
nos. Niekuomet nevalgyt 
visai baltos duonos.

3 stiklai pieno.
Galima šiek tiek dželati- 

nos arba panašiai pagamin
to gardėsio iš vaisių.

Visai mažai vartot bul
vių, ryžių, kukurūzų (kor-

Vengt saldainių, pyragai
čių, “aiskrimo” ir riešutų, 
ypač todėl, kad jie atima a- 
petitą dėl svarbiųjų pama
tinių valgių ir veda į kenk
smingą nutukimą.

Taip pat vengt per sūrių 
valgių ir druskos.

Vandens ir visų kitų sky- 
sčių gert ne daugiau kaip 
8 stiklus iš viso per dieną.

Pennsylvanijos Hospita
lio mokslininkai atranda, 
jog daugumai nėščių mote
rų reikia sudėtinių vitami
nų (sykiu vitamino A, thia- 
mino, riboflavino, niacino, 
askorbinės rakšties ir bent 
kiek vitamino D). Bet vita
minų kiekį turėtų gydyto
jas nustatyti.

Nėščioms moterims pa
tariama šešis kartus per 
dieną valgyti po mažiau, o 
nę tris sykius po daug. Mai
stas, matyt, geriau suvirš
kinamas, ‘ kuomet viduriai 
nėra perdaug juom apsun
kinti. .

Busimosios motinos, var
todamos tokius valgius, 
kaip čia nurodoma, labai 
mažai tejaučia rytmetinio 
koktumo net pirmuosiuose 
nėštumo mėnesiuose. Nau
dojant tokią mitybą, jas 
beveik nepaliečia nuovar
gis, tąsymas vemti ir t.t.

Minimi pamatinių valgių 
kiekiai yra laikomi būtinai 
reikalingais nešč. moteriai. 
Tačiaus, gerai būtų vartoti

_____ ♦

Įdomu Žinoti^-Kas T o Dar Nežino
KELIONĖ Į PLANETAS 
RAKIETINIAIS 
LĖKTUVAIS

Bile kas galės nukakti į 
Marso arba Venuso plane
tas per šešis mėnesius 
ko,— sako Dr. James 
Randolph, mechaniškos 
žinerijos profesorius
Pratt instituto. — Viskas, 
ko reikės, tai gero rakieti- 
nio lėktuvo, sakė Dr. Ran
dolph savo raporte Amerik. 
Rakietų Draugijai. — Bet 
nukakti į žvaigždes, tai jau 
kitas dalykas. Tokia kelio
nė į artimiausią žvaigždę 
imtų ketvirtadalį milijono 
metų. O keliavimas j toli
mesnes erdves būtų dar 
sunkesnis.

Pasiekus Neptūno plane
tą, esantis rakietoje oras, 
pavirstų į skiedini, o ant 
Pluto planetos toks pat o- 
ras pasidarytų kieta me
džiaga. Gi pasažieriai to
kiame rakietiniame erdvių 
lėktuve turėtų išbūti užšal
dytame miege per milijonus 
metų, kol pasiektų kitą sau
lę, kuri juos atšildytų vėl 
į gyvybę ir kad galėtų vėl 
nusileisti į tokia planetą, 
kurioje gyventų žmonės/

VĖTRŲ SMARKUMAS
Audringosios vėtros, re

tai esančios didesnės kaip 
200 jardų skersmenįnio plo
to, turi didžiausio smarku
mo vėjus.

ATJTOMOBILIAI PRA
LENKIA IR MAISTĄ

San Francisco.— Califor- 
niios Valstijos Auto. Drau
gija praneša, kad praeitų’ 
metu keturiais mėnesiais 
kaliforniečių išlaįdos auto
mobiliams vidutiniar išpuo-

daugiau proteinų, negu pa
žymėta; pavyzdžiui, du ar 
tris kiaušinius vieton vie
no, pusaštuntos uncijos mė
sos vieton šešių uncijų, ir 
dar pusantro svaro sūrio 
(tik ne smetoninio sūrio).

Kuomet motinos taip 
maitinasi, tai ir jų kūdikiai 
dažniausiai vidutinio ūgio 
gema—nei per stambūs, nei 
per smulkūs. Jei motina 
vartoja perdaug krakmoli
nių, cukrinių ar riebalinių 
valgių, -tai gali nutukti ne
gimęs kūdikis; tatai gi ap
sunkina gimdymą.

Tinkama mityba paleng
vina motinai gimdymą, pa
greitina pilną sveikatos su
grįžimą ir suteikia kūdikiui 
geresnį įrengimą visam gy
venimui.

MEDIS NESULAIKĖ 
VAGIES

Beloit, Wis.—Čionai Har
ry Lorenz, saugodamas sa
vo valtį nuo pavogimo, pri
rakino ją retežiu prie 6 co
lių storumo medžio. Bet 
vagis nukirto tą medį ir 
v išvien pavogė Lorenzo val-

Nenumesk išsunktos cit
rinos žievės. Jomis gali nu
trinti daug dėmių ir praša
linti žuvies ir svogūnų po- 
ka nuo peiliu, rankų ir in
dų.

lė po $33.48 kiekvienam as
meniui. Tuo tarpu maisto 
ir gėrimo išlaidos kiekvie
nam atsiėjo po $32.50. Ca- 
lifornija yra labiausia mo
torizuota valstija iš visų ki
tų valstijų šioje šalyje.

ARBATA KRAMTOMA 
KAIP GUMAS

Siamo šalyje arbatos pro- 
duktas^vadinamas “miang”, 
yra kramtomas panašiai, 
kaip kad Amerikoje “chew
ing gum’as?/

PADAUGĖJĘS JAPONI
JOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS

Talkininkų viršininkai 
patyrė, kad Japonijos salo
se vėl pasidaugino gyven
tojų skaičius iki labai auk
što laipsnio ir pablogino 
gyvenimo sąlygas, kurios 
buvo pagerėję dėlei mažes
nės kimšaties. Vėliausiu ap- 
skaitliavimu, Japonijos gy
ventojų skaičius dabar pa
siekęs 78.220,840, arba 5,- 
851.6i98 daugiau, negu bu
vo iki V-J Dienos. Repatri
javimas japonų iš užjūrių, 
esą, padidinęs buvusį gy
ventojų skaičių bent ketu
riais penktadaliais.

DRŪTASŽVĖRIŲ 
JAUKINTOJAS

St. Helier,s Channel Is
lands. — Neseniai/ čionai 
mirė John Bull, 85 m. cirki- 
ninkas, kuris savo laiku 
iaukino žvėris dėl P. T. 
Barnum, pagarsėjusio cir
ko savininko. Bull buvę 
gimęs cirko palapinėje ir 
buvo pasakiško tvirtumo 
vyras. Kartą jis savo gry
nomis rankomis pasmaugė 
jį puolusią mešką.

■ • . •' • * ■ ’
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PASKUTINIS CARAS
(Istorinį? Apysaka) —72—

Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
Kas ateis gelbėti žlungančio sosto? 

Grafas Vittė jau prisiuntė Nikalojui 
laišką, prašydamas priimti jį pasikalbė
ti dėl .įvykių. Caras dar svyruoja ir ren
kasi tarp Vittės ir Trepovo, kuris išlei
do savo garsųjį įsakymą “Šovinių nesi
gailėti!” Šovinių tai pakanka, • bet jais 
nepriversi važiuoti sustojusius trauki
nius ir nepripildysi ištuštėjusių krautu
vių. O ir Trepovas sakosi tą įsakymą iš
leidęs daugiau humaniškais sumetimais 
žmonėms pagąsdinti ir nekartoti sausio 
9 d. klaidos, kada niekas tikrai nežinojo 
šaus ar nešaus kariuomenė.

Caras spalių 9 d. kviečia. Vittę ir pra
šo pareikšti savo nuomonę. Vittė siūlo 
aiškiai pasirinkti vieną iš dviejų kelių: 
arba griežčiausia jėga suvaldyti revoliu
ciją ir paskelbti kkro diktatūrą, arba nu
sileisti ir suteikti kraštui tikrą konsti
tuciją su visom laisvėm. Kartu su carie- 
ne Aleksandra Vittės projektų išklausęs, 
caras dar delsia ir abejoja, meldžiasi ir 
laukia, ar’kas nepasikeis į gerą. Mini
ninkais iš Petrapilio atplaukia ministe
rial ir generolai, kasdien atveža vis blo
gesnių naujienų, visi išsigandę, galvų 
netekę. Ir policijos vyriausiu viršininku 

. paskirtasis Trepovas pataria carui eiti 
verčiau konstitucijos keliu, nes kariuo
menės per dažnas naudojimas vidaus 
riaušėm malšinti gali sudaryti naują pa
vojų. Iš ^daugelio vietų ateina žinių , apie 
neramumus kariuomenės pulkuose, o Si
birą užplūdusi ir mitinguojanti Man- 
džiurijos armija kelia visuotiną baimę.

Tačiau, carienės Aleksandros ir per 
ją veikiančių juodašimčių reakcinių jė
gų įtakoj būdamas, Nikalojus tik su di
delėm abejonėm spalių 13 d. paveda vy
riausybę Vittei, paskyręs jį ministeriu 
pirmininku. Pasižadėjimą sušaukti pil
nateisę ir platesniais pagrindais išrink
tą Dūmą, suteikti reikalaujamas konsti
tucines laisves Vittė pasiūlo išleisti savo 
pranešimo forma, kurį caras tiktai pa
tvirtintų. Vittė tai sakosi darąs, norėda
mas carą apsaugoti nuo galimų šio žy
gio žalingų pasėkų, kad atsakomybė tuo 
atveju tektų ne carui, bet jam, Vittei. 
Bet carienė netiki Vittė ir įtaria, kad jis 
tik nori pasiimti sau konstitucijos lai
mėjimo garbę. Ji pataria carui tas visas 
laisves suteikti caro manifestu, kad įau
gta žinotų, jog tai per caro malonę gauta. 
Mat,, tada gana plačiai kalbėta, kad mo
narchijos pašalinimo atveju, Vittė galįs 
būti Rusijos respublikos prezidentu. To
dėl cariene vis įkalbinėja carą nepasi
kliauti Vittės ištikimybe ir nepasiduoti 
jo įtakai.

Toji caro artimųjų dalis, kuri linko 
prie diktatūros, tikriausiu kandidatu į 
diktatorius laikė didįjį kunigaikštį Ni- 
kalojų Nikolajevičių. Ir tikrai, einant 

- galutiniems pasitarimam dėl manifesto, 
caras iššaukė Nikalojų < Nikolajevičių. 
Bet tas didysis kunigaikštis į kalbas, kad 
jį norima paskirti diktatorium, ištraukė 
revolverį ir sušuko:

— Jei ciesorius nepriims Vittės pro
gramos ir panorės paskirti mane dikta
torių, aš jo akivaizdoj nusišausiu iš to 
paties revolverio. Būtinai reikia palaiky
ti Vittę. Tai naudinga mums ir Rusijai!

Taigi, kandidatas į diktatorius buvo 
pasiryžęs verčiau nusišauti, . kaip būti 
diktatorių. Tiesa, kaip paaiškėjo, jis da
rė tai įtikintas” kad galima revoliuciją 
numalšinti be diktatūros, panaudojus 
gudrumą. Būtent, vienas gaponiškojo ti
po darbininkų vadų įtikino Nikalojų Ni- 
kolajevičių, kad politinėm laisvėm pasi
naudoti galėsią ne tik revoliuciniai dar
bininkai, bet ir carui ištikimieji darbi- 

, ninku ir visuomenės sluoksniai, kurie 
padėsią atremti revoliucionierių puoli- 

|Įr mus. i
Atėjo spalių 17 (30) diena. Plačioji 

Rusija nežinojo nieko apie derybas, pasi
tarimus ir intrigas, kurios ėjo aplink ca
ro rūmus ir ruošiamus laisvių manifes
tus. Rusija nežinojo, kad Vittė su kitais 
valstybės vyrais karo laivais plaukioja 
tarp Peterhofo ir> Petrapilio projektus 
ruošdami ir keikdami, kad caro ministe
rial vien tik plaukdami turi su caru su
sisiekti. Rusijoj tą dieną jau visiškai bu
vo sustojęs bet koks susisiekimas ir pra
mones darbas. Tą dieną atėjo vis naujos

3K&.' ■

telegramos apie visuotiną streiką iš Vo
kietijos pasienio miestų, iš Aschabado, 
tolimam Turkestane, iš Kazanės, iš Kur- 
gano, Sibire, iš Novočerkasko, Dono ka
zokų srity, iš Tifliso, Kaukaze, iš estų 
Dorpato.'

Tokią tai dieną caras turėjo išspręsti 
klausimą: ar duoti laisvių manifestą, ar 
dar ko laukti. Pagal savo abuoją'ir op
timistinį būdą Nikalojus buvo iš tų žmo
nių, kurie pajaučia baimę tik tada, kai. 
pavojus jau prieš akis. Dabar pavojus 
buvo netoli, caras jau visiškai arti jau
tė jį. Prancūzų karaliaus Liudviko XVI 
ir jo šeimos likimas labai ryškiai stojo 
prieš jo akis. Ypač atsiminus, kad tokią 
pat spalių 17 d. 1888 metais visa caro 
šeima buvo atsidūrusi mirties pavojuj 
traukinio katastrofoj ties Borkais. Pri
siminimas apie tą laimingą išsigelbėji- 

/ mą nuo katastrofos padrąsino abejojan
tį Nikalojų. Gal ir tas, taip nemalonusis 
manifestas išgelbės caro šeimą ir monar
chiją? Bet ir nebėra kitos išeities. Nieko 
naujo neranda patarti nei Trepovas, nei 
Goremikinas. Carienė Aleksandra, išsi
gandusi, kactf vis dar neatpląukia kaize
rio Vilhelmo/ žadėtieji vokiečių karo lai
vai, patari 
ponias ir 
šimčiai: “ 
rttntų tos baisiosios riaušės. O kai nu
rims, galėsi vėl viską apeiti ir paliks po 
senovei.” Pasitartų caras su motina, bet 
jos nėra,'ji išvykusi į savo gimtąją Ko
penhagą. Tvirčiausiu jo patarėju visuo
met būdavo dėdė Sergiejus, bet jis taip 
tragiškai" žuvo. Tik vienas Vittė siūlo 
jam savo politikos laivą audringam re- 

' voliucijos vandenynui perplaukti. Nejau
gi patikėti vėl juo? #

Caras dar kartą kviečia Nikalojų Ni- 
kolajevičių, dar prašo galutinai atsakyti, 
ar jis nesutinka būti diktatorių ir maiš
tą griežta ranka suvaldyti.Bet Nikalojus 
“ilgasis” pagrąsina Nikalojui “maža
jam,” kad jis čia pat nusišaus, jei ma
nifestas ir visi Vittės pasiūlymai nebus 
priimti ir pasirašyti. Išeities nebėra!

Atvykus Vittei apie 5 vaj. popiet, ca
ras jau visiškai ramus pareiškė nutaręs 
pasirašyti manifestą ir patvirtinti jo 
pranešimą apie vyriausybės pertvarky
mą naujais pagrindais. Caras priėjo prie 
stalo, persižegnojo ir pasirašė-, garsųjį 
spalių 17 d. manifestą, kuriuo formaliai 
pasibaigė neribotos caro vienvaldybės lai
kai.

Caras vaizdavosi manifesto veikimą 
maždaug kaip tą iškilmingąjį momentą, 
kada jis vainikavosi. Maskvoj, ir — jam 
po vainikavimo momento atsistojus, visi 
puolė ant kelių. Taip ir dabar, sužinoję 
apie tokį didelį caro pasiryžimą ir malo
nę, jo žmonės tuoj baigs visas riaušes ir 
ateis jam nusilenkti, kaip tai buvo pir
mą dieną japonų karui prasidėjus.

Pasirašęs manifestą caras vėl leng
viau atsiduso. Kartą jau nusistatyta ir 
pergyventa, kaip bus, taip bus! — pagal
vojo jis fatalisto ramumu. Rytas buvo 
saulėtas, gražus ir Nikalojus daro išva
dą, kad tai geras ženklas. Už poros die
nų iš Klaipėdos atplaukė du vokiečių mi
nininkai neva su Vokietijos atstovybės 
paštu, bet iš tikro Vilhelmo siųsti žino
mu tikslu, kurį visi suprato, tik niekas 
nekalbėjo. Paskui atplaukė dar du vokie
čių minininkai. Nikalojus( šių vokiečių 
karo laivų vadus maloniai priėmė audi
encijoj.

carui tai, ką jai per rūmų 
anas šnabžda įvairūs juoda- 

Duok, žadėk viską, kad tik nu-

0
Petrapilis nuo pat ankstyvaus ryto gy

veno tų dienų nepaprastą gyvenimą. Mi
nios užpildė miesto centro gatves. Kai 
kur būreliai ėjo su raudonom vėliavom. 
Kitur minia nešė raudonas vėliavas, šū
kius ir plakatus. Minia šūkavo ir metė 
akmenis į važiavusias pro šalį karietas, 
kartais net jas apvertė ir liepė važiavu- 
siem eiti peštiem. Kariuomenės gatvėse 
nematyti, bet svarbesnių rūmų kiemuos 
ir pavartėse jos pilna. Gatvėm tik iš re
to prajoja kazokų būriai.

Su dideliu vargu Petrapilin atvažiavo 
Žienibs Vakarų geležinkelių vadybos vir- 
šinmĮas Nemešajevas. Jis atvyko Vittės 
kviečiamas būti susisiekimo ministeriu. 
Iš provincijos atvažiavusiam Nemešaje- 
vui buvo įdomu, kaip atrodo revoliucinis 
Petrapilis.

(Bus daugiau)

■W

Tie šimtai newyorkieciy atvyko ne atostogauti Wash
ingtone. Jie atvyko reikalauti kainy kontroles, kad 
darbo žmonės gaiety savo finansus suvesti “galą su 
galu.” Atvyko delegacijos Ir iš kitu miesty, dar kitos 

ruošiasi vykti tuo patimi tikslu.

Iš Brazilijos Lietuvių 
Atžagareivių Gyvenimo

Brazilijoje “išvietintieji”, 
susipažinę su anksčiau pri
siųstų smetoninių agentu 
veikla priėjo išvados, kad 
per tiek laiko ir kurie su
virškino tiek daug litų, ma
žai priperėjo naujų fašistų, 
apart vieno kito savo klasės 
išsigimėlio, kuris pasisekė 
pagauti į savo bučių. Tas 
savo pastabas vienas iš jų, 
tūlas VI. Vijeikis, pateikė į 
laikraštį, kuris išeina Vo
kietijoje. Tą sužinoję seno
viniai fašistiniai agentai 
pradėjo prunkšti prieš “mo
derniškuosius.” Tuo reikalu 
ir Simas Bakšys 25-me “Ži
nių” numery išdrožė- pa
mokslą “moderni škie- 
siėms”, pavadindamas jų 
pastabas “falšyvu pinigu.” 
Tiesa, senoviniai fašistai 
gerai žino ne teoriškai, bet 
praktiškai, kad jų pastan
gos Brazilijoje buvo dide
lės, bet visos atsimušė į de
mokratiškos kolonijos uolą. 
Dėl ko<>'įnirtę agentai grie
bėsi net kraštutinumo: 
skundė sąmoningesnius lie
tuvius vietos policijai, kad 
uždarytų kalėjiman ar ati
duotų Smetonos žvalgybai. 
Bet ir tas judošiškas dar? 
bas nedavė teigiamų rezul
tatų. Mat, Brazilijos lietuv. 
■kolonija buvo.rudsermėgių 
kolonija; buvo daug nu
kentėjusi nuo panašių ponų 
ir puikiai žinojo prisiųstų 
agentų siekius. Štai dėl ko 
neturėjo pasisekimo jų 
triūsas. “Moderniški” fašis
tai to dar nežino; jie deda 
visas pastangas parodyti 
savo vienminčiams paskuti
nius Goebbelso metodus ir 
tų metodų rezultatus. Kun. 
Ragažinskas tą “mokslą” 
labai seka ir prisitaikęs 
prie “moderniškųjų” nori 
žygiuoti pirmose eilėse. 
Tam tikslui jau įsisteigė 
spaustuvę ir greitai mano 
pasirodyti su savo laikraš
čiu, kuriame sulyg “Žinių” 
posakio: “Gausiai bendra
darbiaus išvietintieji.”

Taip, tai bus atakoš įran
kis prieš demokratišką ko
loniją. Bet ar išsipildys 
“moderniškųjų” f aš i s t ų 
svajonės pagauti lietuvius į 
savo bučių? Gal, vieną ki
tą! Bet dauguma liks ištiki
ma savo klasei, tėvynei ir 
demokratijai, visos “moder
niškųjų” svajonės liks tik 
mjržas jų vaizduotėje taip, 
kaip liko pirmųjų jų vien
minčių. Bet kad jų svajonės 
liktų miržas, demokratiška 
kolonija privalo būti veikli, 
vieninga ir pasiryžusi at
remti ir numaskuoti mūsų 
tautos priešų tikslus prieš 
tautą ir demokratišką kolo
niją.- »

-i. ,L-.tiAtkiMjį.'

lie-i Gruodžio mėn. 11 d. 
tuviški “išvietintieji” suda
rė nepaprastą įspūdį Sao 
Paulo policijai, kuomet vie
nas viešosios policijos dali
nis No. 1986 pranešė, kad 
buvo užpultas ginkluotų 
lietuvių, kurie priklausė 
“išvietintiesiems.” Policija 
suorganizavus savo mašiną, 
paleido darban. Ir apie pen
ki automobiliai pribuvo į 
Vila Quinta das Paineiras, 
kur, buvo pranešta, minėtų 
užpuolikų gyvenamoji vie
ta, bet jų nerado — buvo 
išsikraustę. kitur.

Sekančią dieną brazilų 
spaudoje pasirodė įvykio 
pranešimas: '“Ginkluoti kul
kosvaidžiais ir rankinėmis 
granatomis paslaptingi lie
tuviai atakuoja • Vila Pru- 
dentėje.” (v. Prudente yra 
vienas S. Paulo priemies
tis.) žemiau tas pats prane
šimas sako, kad rasto aplei
sto namo nuoma buvo 
punktuliai mokama Villa 
Zelinos parapijos kun. Ra- 
gažinsko. Gaila, kad katali
kų sunkiai uždirbti skatikai, 
aukojami papuošimui Die
vo namo —bažnyčios, yra 
eikvojami fašistų naudai, 
kurie teršia savo tėvynę ir 
lietuvių vardą. Kun. Raga- 
žinskas tvirtina, kad poli
cininko melas, kad “išvie
tintieji” nieko blogo nepa
darė, bet policija kol kas 
nedavė jokio oficialaus pra
nešimo. Kaip ištikrųjų ten 
buvo, yra paslaptis, bet kas 
nors tokio buvo, paaiškės 
ateityje.

Tik vieną reikia pastebė
ti, kad “išvietintieji”, nau
dodamiesi formale padėti
mi, varo šlykščią fašizmo’ 
propagandą prieš Brazili
jos liaudies norus, todėl pa
bėgusiems nuo Lietuvos 
liaudies teismo, gali prisiei
ti atsistoti prieš Brazilijos 
liaudies teismą.

Bijūnas.

Binghamton, N. Y.
Užuojauta Navalinskams

Antanas ir Josephine Nava
linskai gavo laišką iš Lietuvos, 
kad Antano brolis Jonas mirė. 
Josephine gavo telegramą iš 
Martin Ferry, Ohio, kad ten 
jos brolis Charles Kandrotas 
mirė. Jis buvo ' laidojamas 
šeštadienį, sausio 3 d. Na- 
valinskienė išvyko į šermenis. 
Mes reiškiame i Josephinai ir 
Antanui užuojautą.

Jonas ir Katie 
Vaičekauskai.

Laisvės Redakcija nuomavęs 
reiškia užuojautą Navalins
kams šioje liūdnoje valando
je.

Sibire Atrasti Lavonai 
2,000 Metų Senumo

z

Sovietų archeologų eks
pedicija, vadovaujama S. 
J. Rudenko, praneša sura
dusi dviejų tūkstančių me
tų senumo palaidotus lavo
nus dideliame karste (toni
koje).

Gamtos sudarytame “šal
dytuve” lavonai, jaunos, 
gražios moters ir jauno vy
ro, matomai jos mylėtojo, 
išsiliko gerame pavydale iki 
šių laikų. Taipgi rastas 
tomboje maistas, padėtas 
jiems, kad galėtų, išalkus 
“anam pasaulyje”, užsikąs
ti, surastas visai nesugedęs. 
Septyni arkliai irgi buvo 
surasta toje pačioje tombo,- 
je užsilikę nepaliesti gam
tos oro atmainų.

Lavonai buvo surasti se
novės kapuose 25 pėdas gi
liau, negu paprastai numi
rėliai buvo laidojami, Altai 
provincijoj, pietvakarių Si
bire, netoli Mongolijos sie
nos.

Tais laikais siautę lavo

į Joseph Garszva |
| Undertaker & Embalmer«

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

S?

&
231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. E Vergreen 8-9770

Foio grafas į
Traukiu paveikslus familijų, ves-# 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.^ 

* Iš senų padarau« 
naujus paveiks-^ 
lūs ir krajavusfi 
sudarau su ame-2 
rikoniškais. Rei-^ 
kalui esant, ir^ 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- x 
geidaujama. Tai-g 
įiogi atmaliavoju^ 
įvairiom spalvom, g 

JONAS STOKES Ž 
512 Marion St., Brooklyn | 

Kampas Broadway ir Stone Ave., priest 
Chauncey St.. Broadway Line. $ 

Tel. GLenmore 5-6191 ;

nų plėšikai, tuojau po palai- | 
dojimo, šimtmečiais atgal, 
atidarė tombą apiplėšimo .' 
tikslu ir apiplėšę, kapą pa
liko aklinai neuždarę. Orui 
pasiekiant lavonus ir pu
čiant šaltam Sibiro vėjui, 
temperatūra tomboje buvo 
visuomet žema, laikydama 
lavonus sušalimo formoje 
iki šių laikų.

Pasirodo, plėšikai, visų # 
brangenybių išvogti nega
lėjo, nes moters lavonas bu
vo rastas brangiais drabu
žiais aptaisytas ir daug iš 
aukso padirbtų papuošalų.

Moters bendrakeleivis, 
jaunas vyras, jos mylėto
jas, gal tarnas, buvo į gal
vą smarkiais smūgiais už
muštas. Jis nešiojo dirbti- v 
na barzdą, su kuria buvo ir 
palaidotas. Ch. Petrates.

London. — Anglijos val
džia mokės 3 nuošimčius 
palūkanų už suvalstybintų • < 
geležinkelių šėrus.

Chicago. — Ledyjančio 
lietaus audra apšlubino 
Chicagos judėjimą.

|BAR &GRILL1
LIETUVIŠKA ALUDĖy 
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J 
A

l«
Kanados

Black Horse Ale
JOSEPH ZEID AT Į

411 Grand St. ž 
Brooklyn, N. Y. Ž

1

«

F. W. Shalinsi
(SHALINSKAS)

Funeral Home
S?

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

§ Suteikiam garbingas laidotuves fl

! $150 1
w Koplyčias suteikiam nemokamai 2 

visose dalyse miesto. J
g Tel. Virginia 7-4499

I

MŪSŲ MEDUS
Akių šviesą padaugina. Ausų niežėjimą 
prašalina. Kosulį palengvina. Didervines 
panaikina. Mes parašom kaip vartoti.

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00. 
t

K. S. BARANAUSKAS
15 Franklin St., Hudson, Mass.

Tel. 1169-W

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Pirmad., Saus. 5/1948



šiandien (gruodžio 29) tu
rėjau reikalą pervažiuoti 13 
mylių už miesto ribų laukais 
iki Winter Garden miestuko. 
Stebėtini tie Floridos laukai. 
Grandžiai visur tik geltonuo
ja (žalių jau veik nesimato) 
ir daro labai gražų vaizdą. O 
tandžerines dar gražiau puo
lia laukus, nes jos tamsiai 
raudonos ir tarp žalių lapų at
rodo tartum milžiniškų rožių 
žiedai. Nors jau 3-čias mėnuo 
kai citrinius vaisius pradėjo 
skinti, bet, palyginamai, dar 
ne per daugiausia jų nuskin
ta.

Netbli Winter Garden mies
tuko matėsi dideli laukų plotai 
kopūstų. Nors kopūstų dide
lės galvos, bet jie dar žali. 
Reiškia, augs dar didesni. Sa
lotos taipgi gana gražiai su
žėlę. Matėsi daug ir kitokių 
daržovių.

Sugrįžęs į Orlando, nusisku
binau į knygyną peržiūrėti 
atėjusių laikraščių, šiandien 
mane užinteresavo tik ką at
ėjęs “New York Times,” iš 
gruodžio 27-tos. Skaitau pir
mą antgalvį: “Rekordinis 25 
colių sniegas apšlubino miestą 
ir rytus.” Dienraštis aprašo di
delę sniego pūgą. Ten pat pa
talpintas ir Times Square pa
veikslas, kuris rodo, kad New 
York as lyg ir skęsta sniego 
audroj. _

Orlando, Florida Didžiumoje suvažiuoja seno 
amžiaus ir paliegę žmonės.

žiemos laiku, turistų pa
gerbimui, prie Eolą ežero, gra
žiame parke, sekmadieniais 
duodami veltui gana geri kon
certai. Gruodžio 28 d. grie
žė net 50 muzikantų. Buvo ko 
pasiklausyti |. . .

Jei kas iš “Laisvės” skaity
tojų ar šiaip gerų lietuvių ma
no aplankyti Floridą, tai aš 
patarčiau pirmiausiai sustoti 
Orlandoj. šis miestas skaitosi 
vienu iš gražiausių ir jis ran
dasi viduryj valstijos; iš čia 
netoli ir visi kiti miestai.

čia, netoli miesto, gyvena 
“Laisvės” geras patrijotas, 
draugas Jonas Juraitis. Jei 
pas jį patį-negalima būtų gau
ti kambarių, tai, žinau, jis pa
gelbėtų susirasti kitur, štai šio 
draugo ir adresas:

John Uraitis,
Box 318, R. No. 2,

Old Apopka Road, 
Orlando, Fla.

y*-7
f . ' • •

kuomet jus ten nor- 
klampojat po sniegą, 

šildo-
tuose 
tai mes čia “šautuose” 
mės skaisčia saulute.

Rodos. 1,148 mylios 
New York o ir Orlando 
taip jau milžiniškas 
Tačiau
jau iš tikrųjų milžiniškas skir
tumas: Vienur viskas sniegu 
užklota šąla, kitur viskas 
ga, žaliuoja ir žydi.

tarp 
nėra 

tarpas.
meteorologiškai, tai

ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS

Orlando apiėlinkėj gyvena į 
viso tik 5-kros lietuvių šeimy
nos ir du pavieniai. Jie džiau
giasi, kad čia gyvena. Keturi 
iš jų užsiima Grandžių augi
nimu. Stambiausias orandžių 
augintojas yra L. J. Lietuviu
kas. Per Kalėdas man teko 
gerai išsikalbėti su Lietuvni- 
ku (jis yra “Vilnies” skaity
tojas )ir štai, ką patyriau: 
Liętuvnikas gavo teisę užsi
dėt savo orandžių Conway 
Packing House. Dabar jis ant 
užsakymų gali siuntinėti savo 
Grandžius į kitus miestus ir‘ 
pats kainas jiems nustatyti. 
Jęigu J<as.i?orėtų tikrai gerų, 
šviežių ir nedažytų (nesuga
dintų) orandžių gauti tie
siai nuo medžių ir dargi už 
žemesnę kainą, taiz aš p^tar-^ 
čiau kreiptis su užsakymu tie
siai pas Lietuvniką. štai, pa
duodu ir jo adresą:

L. J. Liętuvnikas, 
‘ Route 5, Box 469, 

Conway Road 15, 
Orlando, Florida.

Beje, jis sakė, kad už $2.50 
galėtų pasiųsti 27 svarus oran
džių, o už $6 net 90 svarų 
baksą rinktinių orandžių, ir 
tam panašiai.

Jeigu ir visų kitų produktų 
vartotojai galėtų gauti pro
duktus tiesiai nuo’jų gaminto
jų, aplenkiant marketų kom
panijas, tai mes šiandien ne
turėtume taip brangiai už vis
ką mokėti.

J. Vilkelis.

KRISLAI
■r. # t

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
ropos nebegalima imti už ka
pitalizmo gerovės pavyzdį, nes 
ten “du pasaulio karu atnešė 
skurdą.” Bet už tai, šaukia 
jis, žiūrėkite į Jungtines Vals- 

ūniversiteto j tijas, kur “ekonominis progre- 
> sas pasiekė tokį laipsnį, apie 

kurį ‘komunistiška,’ per kapi
talizmą ‘peršokusi’ Rusija ne
gali nė svajoti.”

Vilniuje Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos moks
liniai bendradarbiai 
su Vilniaus i‘ 
profesoriais ruošia didelę 
parodą, skirtą lietuviškos 
knygos 400 metų jubiliejui.

Parodoje bus išstatytos 
pirmosios lietuviškos kny
gos XVI amžiaus, lietuvių 
klasikų knygos, literatūra, 
nušviečianti 11918-19 metų 
revoliuciją Lietuvoje, didįjį 
Tėvynes karą ir tt.

Parodos, skirtos lietuvis; 
kos knygos 400 metų jubi
liejui, organizuojamos taip 
pat Klaipėdoje, Šilutėje ir 
kituose respublikos mies
tuose.

♦Lietuvos TSR Mokslų 
Akademija ruošia mokslinę 
sesiją, skirtą lietuviškos 
knygos jubiliejui. •

L. Levinienė.

kartu i

Grigaitis nebūtų Grigaitis, 
jeigu jis parašytų tiesą. Jis 
nepasako, kad kaip tik jo gar-, 
binamasis kapitalizmas ir pa-s 
gimdė’ tuos du pasaulio karu. 
Jis nepasako, kad kaip tik 
Rusija tuose karuose buvo 
daigiausia sunaikinta.

Tiktai be jokios sąžinės de
magogas gali šituos “papras
tus ^dalykėlius” pamiršti arba 
paslėpti ir reikalauti, kad so
cialistinė Rusija dabar stovėtų 
ant to paties ekonominio išsi
vystymo laipsnio, kaip stovi 
Jungtinės Valstijos, kur' nė 
vienas kaminas nebuvo tų 
dviejų karų nugriautas,‘ /fč’iv. S?’d

Kuomet aš matau Floridoj 
skirtingą klimątą ir daug se
no amžiaus paliegusių senelių 
(ne lietuvių), kurie į Floridą 
suvažiuoja sveikatą sustiprin
ti ir amžių prailginti, tai į 
mano mintį stringa ir mūsų 
senesnės kartos broliai lietu
viai. Tie lietuviai, kurie dabar 
krinta, kaip rudens lapai mir
ties patalan! Mūsų visi laik
raščiai kasdien mini mirimus. 
Mes norime, ar nenorime, bet 
tas mirimų tempas aiškiai ro
do, kad už desėtką metų jau 
visai mažai tebeliks senos kar
tos lietuviu.

(Jaunuoliai, ar jūs esate 
tinkamai pasirengę [ar bent 
rengiatės] užimti ir išlaikyti 
visas mūsų organizacijas, laik
raščius ir kitas kultūrines įstai
gas ? Tas ne tik man, bet vi
siems senesnės kartos lietu
viams rūpi!)

air-1 Man rodos, kad daugelis se- 
i nesnių lietuvių galėtų atva
žiuoti į Floridą dėl sustiprini
mo sveikatos, žinau, kad ne
mažai randasi tokių, kurie jau 
nedirba, gyvena iš šutaupų 
arba iš pensijų. Tokiems kaip 
tik vieta gyvent Floridoj, ypač 
žiemos laiku. Bet, abelnai, lie
tuviai dar mažai žino apie 
Floridą ir malonų jos klima
tą.

St Petersburg. Fla

“Tiesą sakai—sunkus darbas, ilgos valandos nekenkia 
nei vienam.”

Roosevelt College
- Mokykla Visiems

Naujų Metų laukimo vaka
rą New Yorke pastatė sar
gus prie gaisragesių iššauki
mo stočių, 
piliečiai 

^žvangesio, 
kalingai, o
gesiams pavojingą kelionę per 
sniegą ir ledus.

Tuojau Užsisakykite 
Stasio Jasilionio 
Eilėraščiu Knygą

PAVASARIŲ GODOS
(Antras tomas)

Įvertinate savo didįjį poetą, liau
dies švietėją ir akstintoją darbo 
žmonijos j kovą už šviesesnį gyve- 

krautuvių New Yorke viršinin-1 nimą! Tuojau įsigykite jo poezijos

Įsilinksminę tūli 
įgauna troškimą 
iššaukinėja beišei
tai reiškia gaisra-

Didžiųjų departmentinių
Jungt. Valstybės padarė virto į kambarius klasėms, 

laboratorijos statomos. Se
nas valgomasis kambarys 
yra biblioteka, ir mokykla 
ketina vėl atidaryti garsų 
teatrą. '

Apsaugoti naujos mokyk
los principus, Board of 
Trustees susideda iš teisė
jų, laikraščių redaktorių, 
kelių darbo vadų, finansie- 
rių, mokslininkų, laikraščių 
reporterių, mokytojų, ir t.t. 
Studentai ir mokytojai da
lyvauja susiedijos reika
luose. Labor’ Education Di-

Rezoliucija, Piknikas
LLD 45-tos kuopos susirin

kime, įvykusiame gruodžio 28, 
dalyvavo gana gražus būrelis 
draugų-gių. Iš Clearwater at
važiavo draugai Zablackai ir 
Pakalniškiai, iš Tampos atva
žiavo Alenutė ir Jurgis Ber
notai, taipgi ir vietiniai susi
rinko kuone visi. Be to, dar 
tupėjome ir , viešnią draugę 
Tvaskicnę, kuri po visų savo 
pergyventų bėdų čia atvyko iš 
Detroito poiKiiyi. Drauge Tvas- 
kienė pasižadėjo prisidėti su 
sąvo darbu mūsų kuopos ge
rovei, pakol ji čia gyvens. Tik 
Jonas P opius ir Jonas Vasi
liauskai^ dar nbgali atsilanky
ti į kuopos susirinkimus, nes 
juodu dar nepilnai pasveikę. 
Bet draugai, kurie juodu at
lanko, pranešė,' kad abudu 
jau gerai atrodo ir Vasiliaus
kas jau manąs neužilgo grįžti 
į namus. O draugas Pocius ma
nąs dar pabūti ligoninėje iki 
pavasario. Kuopa linkb abiem 
greito ir laimingo pasveikimo.

Susirinkimas pasiuntė rezo
liuciją J. V. generaljam proku
rorui Tom Clark, Washingto
ne, prieš pasikėsinimą atimti 
Amerikos pilietybę iš Antano 
Jay ir jį išdeportuoti iš J. V. 
tik už jo demokratinį veikimą. 
Nutarta parsitraukti 10 “Vil
nies” kalendorių. Nutarta su
rengti “Laisvės” naudai pikni
ką, kuris įvyks vasario 1 d., 
ant Municipal Recreation Pier. 
Taipgi nutarta paaukoti dėl 
Amerikos Svetimšalių Gynimo 
Komiteto $2 ir susirinkimo da- 

I lyviai • suaukavo $3, tai yisp 
pasiųsta $5. LLD Centrui, kny
gų leidimo fondui pasiųsta $4.

Kuopos valdyba 1948-tiems 
metams tapo vienbalsiai užgir- 
ta senoji, tai yra: J. Zablac- 
.kas organizatorius, draugė 
Lenigan užrašų raštininkė, K. 
J. Tashalis fin. . raštininkas, 
Adelė Pakalniškienė iždininkė 
ir Alenutė Bernotienė kores
pondentė. J. N. S.

«

uuįa dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ofi-
12,-

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BKOOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

BROOKLYN, N. Y
Tel. UVcrgreen 4-9612

Living Room Cushions |
Refilled With New Springs 1

ATDARA DIEN^ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.

Praeitą žiemą Orlandoj 
cialiai buvo užsiregistravę 
012 turistų. Bet vėliau Cham
ber of Commerce apskaitliavo 
15,000 turistų, šiemet, mano- 

, ma, bus jų dar daugiau (nors 
jau ir dabar jų randasi tirš- 
tokai). Turistų daugiausia bū
na sausio ir vasario mėnesiais.

į $3.75 I
8 ve ' •• |
I Sofa Apačios Perbudavojimas | 
| ' ' Už $12.00 < j
| šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

y LITUANICA SQUARE i

restaurantI

RONKONkOMA
8684

I Egzaminuojant ŽAisJ 
| Rašome Receptus | 

Darome ir Pritaikome Akinius 1
MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS) 
/

Laisniuotas Gfaborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ii’ už prieinamą kainą. 
' Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. ;

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists <

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

TeJL ST. 2-8342

stebėtiną progresą univer
sale apšvieta savo žmonėm. 
Šiandien turi daugiau mo
kyklų ir kolegijų, negu bile 
kada. Tarpe mokinių mato
me įvairiausių žmonių. Bet 
amerikiečiai dar neišnaiki
no visiškos neapykantos ir 
diskriminacijos iš savo vie
šų ir privačių mokyklų ir 
kolegijų. Daugelis “liberal 
arts” * kolegijų priima pa
skirtą skaičių mokinių vie
nos tikybos arba rasės, kaip 
ir iš geografinės sekcijos, 
ir t.t. •

Pasekmė šios “kvotos sis
temos” yra sulaikymas jau
nų žmonių iš tų kolegijų., 
kurias jie patys nori lanky
ti. Nors tūli žmonės mano, 
jog ši sistema yra reikalin
ga, kiti skelbia ją nedemo
kratine, bet dauguma žmo
nių pasyviai priima. Mažai 
amerikiečių žino apie Roo
sevelt College, Chicagoje, 
kuri neklausia jokių klau
simų apie rasę; tikybą ar
ba tautinę praeitį.

Tik pagalvokime, ką tas 
reiškia tokiam miestui, kaip 
Chicago, su jos įvairiausiais 
gyventojais, kurie repre
zentuoja tiek daug tautinių 
kilmių — lenku, čekų, lietu
vių, vokiečių, meksikiečių, 
airių — ir visas tikybas ir 
visas/rases.

Roosevelt College įsteig
ta 1945 m. po ginčų Young 
Men’s Christian Associa
tion Kolegijoj Chicagoje. 
Iždo globėjai paprašė Dr. 
Edward J. Sparling, kole
gijos prezidento nuo 11936 
m., duoti raportą apie tiky
bą ir .rasę studentų dėl įstei
gimu kvotos sistemos. Dr. 
Sparling suprato, kad da
lykas buvo “svarbesnis ne
gu jis.” Jis atsakė — “ne
laikome tokių rekordų.” Bu
vo paprašytas atsisakyti iš 
vietos ir visi mokytojai ir 
studentai balsavo atsitrauk
ti iš YMCA. Su .pagalba in
teresuoti] piliečių jie pradė
jo Roosevelt College.
• Į trumpą laiką reikėjo 
naujų patalpų ir kolegija 
nupirko istorinį Audito
rium Hotel ir Theatre Buil
ding Chicagoje. Šis pasta
bas, ,Chicagos seniausias 
kultūrinis centras ir mies
to didžiausias aptarnavimo 
centras po karo. Kambariai

kai pareiškė, jog “ekęnominė 
padėtis šiemet reikalauja di
džiausio atsargumo.”

PARDAVIMAI
Žemė pardavimui. Labai gera pro

ga dėl biznio, o dar geresnė dėl pri
vatinio vasarnamio. Prasilošęs žmo
gynas staiga užsigeidė parduot savo 
33 akrų žemės plotą, kur jis manė 
išbudhvosiąs vasarotojams koloniją. 
Vieta landasi prie New Yorko van
denio — Ashocan Reservoir, aukš
tai ant kalno, apaugus eglaitėm ir 
kitais medžiais, ilga lyguma, o va
saros metu kas apsakys gamtavaiz- 
džio 'grožybę.'

Sužinojus, kad jis pagarsino tą 
žemę parduot, geriau sakant ati-

vision buvo istpi^taą 1946 I duot> ncs jis nori lik keturių šimtų Vision UUVO Įsteigiąs I ir pusės bile lik būtų greitai cash,
m. ir mokina kaip bendra
darbiauti su darbo unijom.

Roosevelt Kolegijos kon
stitucija nepaprasta Ameri
kos švietimo istorijoj. Ga
rantuoja įleidimą visiems, 
kurie tik išlaiko kvotimus. 
Neklausta apie rasę, tiky
bą, tautinę kilmę, socialų 
stovį ir finansinį stovį. Mo? 
kinių organizacijos negali 
rinkti narystę 
tikybą, spalvą 
praeitį. .

Entuziastiški 
pradėjo vajų rinkti $3,000,- 
000. Nors negauna stambių 
sumų, bet įstojimo mokestis 
nedidelis, visiems prieina
mas ypač mažų ‘algų pilie
čiams. Dėl jų svarbių parei
gų, kolegijos ir universite
tai neturi mokėti taksų.

FLIS— Common Council.

tai laš ii* sumainau pranešti mūs 
žmonėm, gal kasLfąmorės ten įsi
kurti. Čia ir garsusis artistiška dai
le Woodstock netoli ir tik dvi mai- 
lės iki to naujai budavojamo pasau
lyje gražiausio ir brangiausio plen
to. Ant kalno yra pelkė, kas užtik
rina vandens buvimą, kelio gatavo 
pravažiuot nėra, reiktų pasitaisyt 
apie 200 pėdų. Beje, žiemos metu 
puiki medžioklės vieta.

Kai atsiras entuziastas, tai tuoj 
atsiųskite ar. atvežkito .depozitą, kad 
netektų svetimtaučiam. Antrašas: 
Avanti Farm, Ulster Park, N. Y., 

(3-4)

knygą.
Daugelis lietuvių kompozitorią 

yra pasirinkę Jasilionio eiles' ir davę 
joms muziką. Tas eiles, kurios yra 
paverstos į dainas, jūs rasite šioje 
knygoje.

KNYGA IŠ 256 PUSLAPIŲ. • 
Kaina $1.00.

Kurie iš anksto užsisakys šią kny
gą/ tą vardai bus išspausdinti kny
goje. Jie skaitysis prisidėję prie iš
leidimo šios knygos.

Dar galima gaut
STASIO JASILIONIO 
eilėraščių pirmą tomą, 
kuris yra užvardintas

BEŠVINTANTIS RYTAS
288 pusi, knyga.
Kaina tik 50c.

Daugybė gražiausių eilių, puikūs 
pasiskaitymas dvasiniam susistlpri- 
nimui.

Antras tomas Jasilionio eilėraščių 
bus gatavas pradžioje šių metų. Pra
šome tuojau užsisakyti.

Užsakymus ir pinigus prašome 
siųsti Laisvės Administracijai, ad
resuokite: z

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

pagal rasę, 
ar tautinę

studentai

London. — Anglijos ūkio 
ministras Crips įspėjo, kad 
1948 m. bus anglams “iš
bandymų metai/’ *

p. J. Kaškiaučius, M. D
§ 580 Summer Avenue,
/ Newark 4, N. J.
į HUmboldt 2-7964 •

%
«

I Matthew I 

BUYAUSKAS
S Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinami} atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. X

Tel. MArket 2-5172

g A _ !

S

&
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August Gustas
BELTAIRE FLORIST J

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas ji 
BROOKLYN 20, N. Y. I i 

■ ) Ii
6762 FOURTH AVE.,

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

ir tt, telefonuokjte
• v SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

i ■ į
i Paul Gustas Funeral Home, į
i \ INC. ’ į1 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. J

Skersai gatvės nuo Armory į
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS į. Telefonuokite dieną ar naktį j

EVergreen 7-4774 Ž

į

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas į 
| . kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. j
g Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- J 
g kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. i

1

f f 3

5 pusi.— Laisvė (Liberty, Mth. Daily)--Phindd., Saus. 5, 1948

I
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NewYorfakz^fr/gZliiioi
Atrado Nelinksmus
Naujus Metus

Dainininke K. Menkeliūniūtė Gražus Aidiečių 
Sutiktų ir Padainuoti Pasilinksminimas

Būrys karo sužadėtinių iš 
Italijos, kelios iš Austrijos ir 
iš kitur pribuvo į LaGuardia 
stotį linksmos Naujų Metų die
ną. Bet. . . iš čia jas visas, 22, 
nugabeno į Ellis Island. Prie
žastis: pavėlavo atvykti pirm 
pusiaunakčio. Pusiaunaktį bai
gėsi įstatymas, kuriuomi ei
nant valstybė apmokėdavo ka
ro sužadėtinių ir nuotakų 
transportacijos lėšas.

Veteranai nepasitenkinę. Jie 
sako, kad kalti ne jie ir ne 
jų merginos, bet visokie ofi
cialieji įstaigų vilkinimai (red 
tape). Visi čia laukusieji sa
vo nuotakų ar sužadėtinių, 
bet negalėjusieji atsiimti joms 
pribuvus, taipgi tie, kurių nuo
takos sulaikytos kelyje dėl tos 
pat priežasties, parašė, pasi
rašė ir pasiuntė prezidentui 
Trumanui bendrą telegramą, 
prašant merginas tuojau įleis
ti ar prailginti vizas.

Mus Sveikino Šventėmis

Amerikos lietuviams gerai 
pažįstama solistė, Konstancija 
Menkeliūniūtė, atvyko Ame
rikon paviešėti. Konstancija 
per keletą metų gyvena Mila
ne, Italijoje. Ten jinai per
gyveno daug karo vaizdų, bet 
išliko sveika ir tvirta. Čia lai
kinai Konstancija apsistojo 
pas Bronę ir Juozą Sukaskus.

Iš trumpo pasimatymo, pa
sikalbėjimo galime pasakyti; 
kad mūsų gerbiama daininin
kė yra geroje sveikatoje. Kaip 
pirmiau čia, Amerikoje, taip 
pat' ir Italijoje gyvendama, 
vyriausiu savo užsiėmimu ji 
laikė dainos meną., *

Konstancija atvyko Ameri
kon, kad pasimatyti su savo 
draugėmis, draugais ir visa 
lietuvių visuomene. Ji sutiks 
vėl aplankyti lietuvių koloni
jas, tas svetaines, kuriose taip 
daug kartų yra dainavusi, ir 
vėl jose išstoti ir padainuoti 
lietuvių visuomenei.

Konstancija Menkeliūniūtė

Tad mes, kurie jau gerai 
pažįstame Konstanciją, kaip 
dainos meno, artistę, ir jaunes
nioji mūsų karta, kuri ma
žiau prisimena mūsų daininin
kę, vėl turėsime progą ją iš
girsti, pamatyti. Konstancija 
sutiks p pavažiuoti į lietuvių 
kolonijas ir ten taip pat lie
tuviams padainuoti.

f V. Bovinas.

Laisvės štabo visiems de- 
partmentams linkiu smagių 
Kalėdų ir taikių Naujųjų Me
tų. R. Bar|nikas.

Veliju visiems laisvicčiams 
linksmų sezono švenčių.

H. Tamašauskienė.
W. Roxbury, Mass.

Geriausių linkėjimų Nau
juos Metuose.

George Shimajtis.
Montello, Mass.

Laisvės štabui linkiu džiaugs
mingų Naujųjų Metų.

Juozas Urbanavičius 
ir šeima.

Montreal, Canada.
/ Bronė ir Viktorija Zmitrai- 

tės iš Johnson City, N. Y., 
sveikino su dėže savo darbo 
pyragaičių, kurių užtekome 
darbininkų pobūvėliui užbai
giant senuosius metus.

Zablackų ir Pakalniškių šei
mos iš Clearwater, Floridos, 
sveikino su dideliu “bušeliu” 
savo sodelio produktų -V ci
trinių vaisių.
/, Dėkojant už gerus linkėji
mus visiems, galime praneš
ti, jog iki šiol viskas gerai 

• vykdėsi, nežiūrint ledų, sly- 
> džių takų ir daugio darbų, 

kurių šiemet laisviečiai, atro
do, turėsime ne mažiau, kiek 
turėjome gale praėjusių me
tų. O jie vyksta dėl to, kad 
visi iš^jtisur, kaip linkėjusieji 
garsiaiPtaip ir tie linkėjusieji 
patylomis, su mumis koope
ruojate visose kampanijose, 
visuose darbuose.

Dėkui visiems.

Keturis Vaikus Rado 
Apleistus, Alkanus 

r -

Kaimynų^ pašaukta, policija 
ątrado Tuohey šeimos keturis 
mažamečius vaikus vienišus ir 
alkanuš jų vieno kambario 
skurdžiame bute, 491 W. 22nd 
St, New Yorke, Naujų Metų 
dieną.

Jei tikėti kaimynų pasakoji
mams policijai, tėvai išėję iš 
namų apie 3 valandą trečia
dienį Jr ketvirtadienio popie
tį dar nebuvo grįžę. Benjamin 

£ Tuohey esąs laivakrovis, gal 
išėjęs į darbą, kuris dirbama 
arba stovima pajūryje darbo 
laukti bile kada, įskaitant ir 
šventadienius. Tačiau dar ne
buvo žinoma, kur pasidėjusi 
motina.

Vaikai visi maži: 8, 7, 5 
* metų, o mažiausias — 15 mė

nesių. . Tačiau valgio jie bū
tų jįu galėję pasiimti, jeigu jo 
būtų buvę. Indau^ft ir mažas 
šaldytuvas buvo tušti. Vige, 

t viena maža Idva ir greta jos 
patiestas plonas čiužinis — 
vienatiniai guoliai’varganame 
bute dar pora kėdžių, tai ir 
visas šeimos turtas. Tokios

New Yorkas Pradėjo “Vedybinę” Sukaktį
New Yorkas, kaipo miestas, 

yra jau senukas. Tačiau, kai
po Didysis New Yorkas, api
mąs visas penkias dabartinio 
miesto apskritis, gyvuoja tik 
nuo sausio 1-mos, 1898 metų. 
Tą dieną Robert A. Van Wyck 
užėmė vietą majoro visų ap- 
vienytų apskričių. Pirmiau 
New Yorką sudarė tik Man
hattan ir Bronx, o kitos da
lys tebebuvo atskirais mies

tais.
Pažymėjimui to įvykio, sau

sio 1-mą, 11 valandą, įvyko 
ceremonijos Federal Hali Mu
ziejuje, Wall ir Nassau Sts. 
Ir oficialiai pradėtas Auksinis 
Jųbilėjus, kuris tęsis per 4 mė
nesius. Kalbėjo Miesto Tary
bos prezidentas Vincent R. 
Impellitteri. Pirmininkavo mi
nėto muziejaus direktorius 
Gardner Osborn.

FILMOS - TEATRAI
Embassy Newsreal Teatruose

Rodo Francijoje pasitikimą 
pirmojo amerikiečių siuntinio 
maisto. Lenkijos su čecho- 
slovakija draugingumas vyk
domas pasikvietimu meninin
kų viehų pas kitus. Bulgari
jos kaimiečiai veža valstybei 
javus. Ir kitos žinių ištrau
kėlės. ■ t

★ ★ ★
Mayfair Teatre

Teberodo gražią ir socialiai 
reikšmingą filmą “Gentle
man’s Agreement.” žvaigždė
se Gregory Peck, Dorothy 
McGuire. John Garfield.

Brooklyn© Paramount
Rodo technispalvę “Uncon

quered.” Priedams yra trum
pos filmos.

New Yorko Paramount
Antra savaitė rodo juokų ir 

romanso filmą “Where The
re’s Life,” su Bob Hope, Signe 
Hasso ir William Bendix.I
Stan Kenton su savo orkestrą 
ir kiti asmeniškai scenoje.

★ ★ ★ p
Radio City Music Hall

Filmą “Good News” rodoma 
penktą savaitę. Taipgi pasi
liko ir greta jos vaidintieji 
scenoje šventiškieji spektak
liai — religinėmis temomis 
“Nativity” ir šiaip linksniavi
mų “Yuletidings,” abieji Le- 
onidoff’o. ,

Rivoli Teatre
Rodo Darryl Zanuck’o nau

ją filmą “Captain from Cas
tile,” technispalvę, su Tyrone 
Power, Jean Peters, Cesar 
Romero, John Sutton, Lee J. 
Cobb.

Roxy Teatre
Prie 7th Ave. ir 50-tos, pra

dėjo rodyti naują filmą “Dai
sy Kenyon.” Vyriausiose ro
lėse Joan Crawford, Dana 
Andrews ir Henry Fonda. 
Scenoje grupė svečių, dainos,

sąlygos galėtų išmesti iš lyg
svaros bHe ką.

Vyresniuosius vaikus išvežė 
į prieglaudą, o mažąjį į ligo
ninę. . ,

muzikos, šokių ir komedijos 
artistų, su teatro šokėjomis ir 
orkestru.

Stanley Teatre

( Toliau sėkmingai rodo iš 
gyvenimo ir kūrybos garsaus 
rusų muzįįko filmą “The 
Great Glinka.” Priedams ro
do kelias trumpas, bet taįp 
pat įdomias filmas. Teatras 
randasi prie ’ Times Square, 
ant 7th Avė.

★ ★ ★
Francūzų filmos rodomos: 

Avenue Playhouse, taipgi 5th 
Ave. ir-55th St. Playhouse’se, 
New Yorke.

Ledai Pridarė 
Daug Nelaimių
Ledu virstantis lietus dauge

lyje miesto .vietų nutraukė te
lefonų ir elektros laidus, tuo 
patimi nutraukiant ir galimy
bę iššaukti gaisragesius. Gais- 
ragesybos viršininkas Quayle 
atsišaukė į žmones nebeatsidė- 
ti ant reguliarių gaisrage- 
siams iššaukimo stočių iki se
kamo pranešimo, šaukti tele
fonu, kur telefonai tebeveikia. 
Sistema buvo sugadinta Park
ville, Bensonhurst, Sheepshead 
Bay ir Flatbush srityse.

Ledams nutraukus elektros 
laidus, sausio 1-mos vakarą 
staiga likosi be šviesų visas 
Jamaica Bay projektas ir tū
li kiti pastatai. Canarsie sri
tyje, taipgi daugelyje kitų 
miesto dalių, kur laidai pra
vesti ne požemiuose. x

Slidinėdami vietomis nenu
valytais šaligatviais ne vienas 
pėstininkas- gavo mėlynių ir 
didesnių susižeidimų. Laimei, 
tebesant drausmei važinėti au
tomobiliams, daug kas išliko 
gyvas ir sveikas. Važinėjimas 
auto sausio 1 ir 2 dienomis 
tebebuvo labai pavojingas ir 
uždraustas.

Aukštasis kelias tarp New 
Yorko ir New Jersey miestų— 
Pulaski Skyway—sausio 1-mą 
tapo uždarytas iki tolimesnio 
pranešimo.

Penktadienį, gruodžio 26 d., 
Laisvės salėje, įvyko gražus 
Aido Choro narių pasilinks
minimas.

Tą dieną oras buvo nelabai-- 
palankus: snigo visą dieną be 
paliovos. Vakare Brooklynas 
jau buvo užklotas gana storu 
sniego patalu. Atrodė, jog 
nelabai kas nors išdrįs bristi 
per tas sniego pusnis. Bet, 
nuėjus Laisvės svetainėn, 
džiugu buvo matyti susirinku
sius aidiečius, o ypatingai jau
nuolius.

Labai rūpestingai ir skaniai 
paruošė vaišes Aido Choro 
jaunuolės: Caroline Gilman ir 
Frances Mažilis, o Howard 
Dobilas—kaip vijurkas sukosi 
tarp visų su gėrimais; jis ma
tė kiekvieną, ar tai viename, 
ar kitame salės gale būtų bu
vęs.

Daug įvairumo ir, juoko pri
darė taip vadinamas “grab 
bag,” kurį rengimo komisija 
buvo puikiai prirengus.

Smagi nuotaika apėmė vi
sus. Vięi kartu žaidė, daina
vo, linksminosi. Gražiai deri
nosi mums žinomos liaudies 
dainos: “Kai aš turėjau kaime 
mergelę” ir “You are my sun
shine.” Dainoms bei žaidi
mams pritarė pianu mums vi
siems labai gerai žinomas pi
anistas Frank Balevičius. O 
solistas Albertas Vasiliauskas 
puikiai sudainavo K keletą 
folklorinių dainelių. 'Esu ti
kra, kad aidiečiai yra už tai 
labai dėkingi jiems, bei ki
tiems menininkams, prisidėju- 
siems suimprovizuoti tokią 
puikią muzikaiinę programą.

Tos kelios valandos lėkte 
pralėkė, bet dalyvių tarpe pa
liko malonų atgarsį.

Dabar, po švenčių, visi ai
diečiai užsidekime sau už par
eigą lankyti Aido Chęro pa
mokas kiekvieną penktadienį.

Korespondentė.

Statybos Industrijoje 
Susitarta dėl Darbo 
Sąlygų ir Algų

Statybos Industrijos savininkų 
ir AFL Building and Construc
tion Trades Council viršinin
kų bendrai prieita sutarties, 
galiosiančios iki birželio 30- 
tos, 1950 metų.

Tūluose iš statybinių darbų, 
bent 38-se šakose, pakels al
gas 5 nuošimčiais. Taipgi su
tikta, kad jeigu (valdinio US 
Department of Labor ąprolja- 
vimu) nuo 1948 metų sausio 
pirmos iki 1949 metų balan
džio, 1-mos pragyvenimas bus 
pabrangus virš 15 nuošimčių, 
bus panaujintos derybos už di
desnį atlyginimą. '

Naujuoju susitarimu paden
gia 27 iš 38 statybinių amatų, 
apie 250,000 darbininkų, ku
rių atstovai už sutartį derėjo
si jau nuo praėjusio vidurva
sario. Menama, kad 11-kos 
likusiųjų amatų firmos ir dar
bininkų atstovai susitarsią to
mis ar panašiomis sąlygomis.

Pranešimai tikrina, kad tuo- 
mi susitarimu atidaromas ke
lias masinei statybai miestavų 
ir privatiškų pastatų, kuriems 
numatoma išleist: pustrečio bi- 
liono dolerių.

Bethpage State Park vir
šininkai skelbia, jog jau ten 
visumoje veikia slidžių spor
tas.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
6 d. sausio, 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Šiame susirinkime bus nominuota 
Centro Valdyba, taipgi yra ir kitų 
reikalų aptarimui. — P. Babarskas, 
Fin. Sekr. (3-4)

C. BROOKLYN, N. Y.

perI stiprus atsakymas Trauklių Openiotojams 
Pakėlė Algas, Tuomi 
Išvengiant Streiko

Panelei Doris J. Horman sė
dint Bickford’s kafeterijoje, 
Now Yorke, koks meiliai nu
siteikęs asmuo davinėjęs jai 
įtartinus signalus. Rodos, bū
tų užtekę jam. parodyti rūstų 
veidą atvėdinimui. Bėt ji pa-Į jams firmos sutiko pridėti al- 
sirinko stipresni būdą — tuš
čią kavos puoduką paleisti. 
Ne gana to, ji norėjusi dadė- 
ti bliūduką su visa sriuba, bet 
adresatas prasilenkė, bliūdu- 
ko negavo. Bliūdukas išnėrė 
pro langą, lėšuojantį $150. 
Mergina areštuota ir gal tu
rės atmokėti už naują langą.

Trauklių laivelių operuoto-

gos po dešini tį nuošimčių. 
Taipgi prižadėjo tūlus prie
dus darbininkų apdraudai ir 
maistui. ‘Derybos, sušauktos 
majoro O’Dwyer, užtruko 14 

i valandų. Jeigu ne šios dery- 
• bos, unija būtų pradėjusi strei- 
| ką sausio 1-mą. Naujoji su- 
| tartis paliečia 3,500 darbinin-

Mrs. Antonia Berricono, 70 
m., užsimušė iškritusi ar iššo
kusi pro langą iš savo apart- 
mento, New Yorke.

Sing Sing kalėjimo gyven
tojų skaičius per motus padau
gėjo 282-mis.

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražinai laiką praleisi i, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GTVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET

Susibarė, Susitaikė 
Ir Papjovė

Vakarą pirm N a u'j ų 
Metu James Harrison, 41 
metų amžiaus, susibaręs su 
žmona Helen, 34 m. Tačiau 
vidurnaktį, pradedant Naujus 
Metus, jiedu “susitaikę,” pasi
bučiavę, kaip pasakojo vyras 
policijai. Už trejetos valan
dų Ihtrrisonienė buvo papjau
ta.

Harrisoną uždarė kalėjime 
be kaucijos. Jį kaltina pa- 
pjovime žmonos. Jis teisinasi, 
kad jinai pati užpuolusi ant 
peilio, kurį jis turėjęs ranko
se sandvičiams daryti. Pas
kutinis barnis būk kilęs iš to, 
kad jinai pradėjusi prieka
biauti prie jo dėl tų sandvi
čių.

Jų dukrytė, 10 metų, mie
gojo, žmogžučfystės nematė, 
negirdėjo. Harrisonai, namo 
prižiūrėtojai, gyveno 613—53 
St., Brooklyne.

I GYDYTOJAS g

f S. S. Lockett, M. D. |
¥ 223 South 4th Street £
¥ K
g . BROOKLYN, N. Y. g 
| Valandos: dienom |
g į 6—8 vakarais x
g Ir Pagal Pasitarimais. S
S Telefonas EVergreen 4-0203 Įft

I DANTŲ GYDYTOJAS 1 

|Dr. A. Petrikai ¥ ' g
$ 221 South 4th Street g

BROOKLYN, N, Y. |

¥ Tel. EVergreen 7-0868 g 
į Valandos: į |

$ Penktadieniais uždaryta. S

Sausio 7 d., 8 v. v. Liet. Nepri- 
gulmingo Klubo Name, 269 Front 
St., įvyks LDS 46 ir LLD 24 kp. su
sirinkimas. Visi nariai būkite, Inos 
reikės išrinkti delegatus į L. Namo 
B-vės konvenciją ir LLD konferen
ciją, kuri įvyks 11 d. sausio. Būkite 
laiku. —Valdyba. (3-4)

g BROOKLYN g
ILABOR LYCEUM |
įf fa¥ DARBININKŲ ĮSTAIGA
Į$Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-« 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.g 

Puikus steičius su naujausiais « 
$ įtaisymais. g
¥ KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS g 
W Kainos Prieinamos. g 
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BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

A 
X

S 
¥

¥

¥

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
į GERAI PATYRŲ B'ARBERIAI

M
I

I
1

A

Sr A

g Adam V. Walmus, D. D. S J
¥ «
i DAKTARAS-DENTISTAS Ž
¥ Ky «¥ , ‘ »¥ «
¥ - VALANDOS: įW 1 n¥ 9 A. M. - 12 N; 1- 8 P. M. K
¥ j? Išskiriant trečiadienį

ir sekmadienį. « g 
^650—5th Ave., kamp. 19 St.l 

| BROOKLYN, N. Y. | 
B Tel. SOuth 8-5569 »
¥ S

{GERI PIETŪS!) 
y Kada norite gerų pietų, 
§ kreipkitės į g

j Lorimer Coffe Shop I 
g Frank Domikaitis « 
g Savininkas |
t 417 Lorimer Street * |

I Brooklyn, N. Y. 1 

|Kvepiančiai keptos ir virtos| 
mėsos valgiai. Taipgi dar-« 

g žovių ir pieninių valgių S 
į gražus pasirinkimas. 2

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.¥

¥ *
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

BAR & GRILL

BROOKLYN, N. Y

Tel.' EVeĄreen 4-8174
Peter Kapiskas

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

Peter 
KAPISKAS

mūsų Patro-

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

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

Graži 
miškų 
nelėm 
American 
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Jlainil- 
ton', Ben rus, et <^ Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimdntiniai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimų dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktą iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems 
nams!

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbimo, 
Longines, 

Jlainil- 
Vė-

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

W able.

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .
17-j«wcl*. <33.75•52.50

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Saus. 5, 1948




