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MILŽINIŠKA MINIA ŽMONIŲ SVEIKINO 
SUGRĮŽUSĮ LAIMĖJUSĮ prezidentą

Diksikratai 
Gal “Susipras

Amerikiečiai Raginami 
Apleisti Kiniją

Prašo žmonių talkos
Prezidentas kalbėjo į mi

nią visiškai trumpai. Jis 
buvo dideliam susijaudini
me. O jo žmona nespėjo nuo 
savo veido šluostyti ašaras 
iš didžio džiaugsmo, kad jos 
vyrą susirinko pasveikinti 
tokia milžiniška minia žmo-

galiipa, kad juos sėkmingai 
išsprendus.”

Prancūzai Pataria Trumanui 
Siųst Atstovą pas Staliną

Pagal sutartį, algos pake
liamos nuo 12 iki 15 centų 
į valandą.
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PAKISTANUI REIKA
LINGOS MAŠINOS

Londonas. —
ko Pakistano

REIKALAUS PERSKAITYTI BALSUS 
CONNECTICUT VALSTIJOJE

Washington, ; D. 
Penktadienis buvo 
dento ' Trumano 
smagiausia diena. Jis sugrį
žo į Baltąjį Namą po ilgo^ 
ir sunkios rinkiminės kam
panijos. Jis, jo žmona iP 
duktė Margaret nustebo iš
vydę, tokią milžinišką minią 
žmonių, kurie\ susirinko 
Washington© gatvėse pas
veikinti rinkimus laimėjusį 
prezidentą. Sakoma, kad vi
sa Washington© istorija ne
buvo mačiusi tokios milži
niškos ir entuziastiškos de
monstracijos jokiam Ame
rikos didvyriui! >

Trumanas pasakė:
“Aš lauksiu pagalbos ir 

kooperacijos iš visų žmonių, 
nes prieš mus stovi labai 
svarbūs klausimai, kuriuos, 
aš tikiu, mes galėsime sėk
mingai išspręsti. Bent jau 
mes darysime viską, kas tik

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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ma, kad reakciniai demok
ratai ir republikonai griež
tai priešinsis įstatymo at
šaukimui. Bet prezidentas 
Trumanas norėsiąs šitą pa
žadą darbininkams išpildy
ti, ir jis tikisi Kongreso 
daugumos pritarimo.

Taip pat, Barkley teigia, 
bus bandoma pravesti gyve- 
niman Trumano paskelbtoji 
“civilinių teisių programa”, 
prieš kurią buvo sukilę pie
tinių valstijų demokratai.

Nanking, Kinija. — Či- 
ang Kai-šeko armijų nepa
sisekimai Mandžurijoje ir 
šiaurinėje Kinijoje labai 
jaudina užsieniečių atstovy
bes. Anglija jau įsakė ang
lams tuojau kraustytis iš 
Kinijos. Taip pat amerikie
čiai gavo “patarimą” iš Wa- 
shingtono, kad jie tuojau 
apleistų bent tas vietas, ku
rios gali patekti į Liaudies 
Armijos rankos.

Manoma, kad ne visi ame
rikiečiai klausys to ’patari
mo”, nes tūli jų nemato jo
kio pavojaus liaudies laimė
jime.

London. — Anglų sociali
stų laikraštis Daily Herald 
džiaugiasi Trumano išrinki
mu.

J. Parnell Thomas, kongres 
manas, pakliuvo bėdon. Jis 
kaltinamas negražiose sukty 
bėse 
siteisinti 
sakė 
Girdi, 
nieko

Visi dar atsimenate tuos jau 
gana senus laikus, kai po lap
kričio revoliucijos niekšai pa
leido blofą, kad Tarybų šalyje 
bolševikai moteris sunacionali- 
zavę. Daugelis tam bjauriam 
išmislui patikėjo ir keikė ko
munistus. z -

Dabar tokios pat piktos rū
šies niekšai iškepė blofą, kad 
būk Lietuvoje bolševikai ver
čią Lietuvos moteris, ypatin
gai gyvanašles, kurių vyrai 
yra pabėgę Vokietijon, tuoktis 
su rusais vyrais, šį bjaurų iš- 
mislą jau kelintu kartu kar
toja klerikalų, smetonininkų 
ir menševikų spauda; ’

Visi tie redaktoriai užsitar
nauja tokios pat “garbės,” 
kaip ir tie išsigimėliai, kurie 
tą melą iškepė.

KARL MUNDT0 NORAI
Wichita, Kansas. — Re

akcininkas Karl Mundt, iš
rinktas senatan iš South 
Dakota valstijos dabar rei
kalauja, kad prezidentas 
Trumanas pašalintų iš val
džios visus “raudonuosius.”

Paryžius. — Anglų ir 
francūzų rateliuose plačiai 
kalbama, kad tuojau bus 
sudarytas ir paskelbtas mi
litarinis prieštarybinis pak
tas tarpe “Vakarų Euro
pos” ir Jungtinių Vaisti jų- 
Kanados. Tai aišku iš to, 
kad jau iškilo aikštėn, jog 
Amerikos valdžia yra slap
tai pilnai apginklavus Frah- 
cūzijos tris armijos divizi-

siąs greitai sudarytas tam, 
jog tuojau, kai susirinks 
naujasis Jungtinių Valstijų 
Kongresas sausio mėnesį, 
galėtų būti patiektas Kong
resui dėl užgyrimo.
Šio pakto sudarymui, kaip 

žinoma, vadovauja mūsų 
valstybės sekretorius gen. 
Marshall.

Sovietų Spauda šitą mili- 
tarinį paktą vadina suokal
biu prieš pasaulio taiką.

Hartford, Conn.— Valsti
jos State Boarcl of Election 
egzaminieriai išėmė teismo 
uždraudimą ir reikalauja, 
kad visi balotai iš naujo bū
tų perskaityti. Jie spėja, 
kad šiuose rinkimuose buvo 
visokių suktybių. Jie mano, 
kad perskaičius paduotus

LIKVIDUOJA IMPERIJĄ 
SOCIALIZMO NAUDAI

Bristol. — Britanijos fi
nansų ministeris Sir Staf
ford Cripps pareiškė, kad 
jis nepakeitė minties, iš
reikštos 1935 metais, jog 
socializmui yra svarbu, kad 
britų imperija būtų likvi
duota.

Atsakydamas į klausimą, 
jis pareiškė, jog dabar ir 
eina imperijos likvidavimas. 
Jis liepė žiūrėti, kas atsitin
ka Indijoj, Pakistane, Bur- 
moj ir Ceylone.

įermeir, bet jam amerikie
čių kariuomenės' vadovybė 
čionai kol kas mirties vyk
dymą atidėjo tolimesniam 
laikui, — jo byla bus dar 
sykį perstudijuota. Schal- 
lermeir buvo nubaustas 
mirti už tai, kad kankino 
Dachau koncentracijos sto
vyklos kalinius.

Labai galimas daiktas, kad 
dabar, laimėjęs rinkimus, pre
zidentas Trumanas atnaujins 
siuntimą Aukščiausio Teismo 
pirmininko teisėjo Vinson pas 
Staliną pasitarti. Taip spėja? 
ma. To pageidauja plačioji 
visuomenė. Ypatingai euro
piečiai, kuriems naujas karas 
reikštų naują pragarą, pata
ria Trumanui per savo asme
nišką atstovą susisiekti su Sta
linu.

Mintis sveika ir remtina.

Grandžiurė pašaukė pa-
Bet Thomas atsi- 

atsakyti į klausimus, 
mano advokatai patarė 
nesakyti.

rinks 81-masis Kongresas.
Daugybė tų kongresma- 

nų, kurie balsavo už Tafto- 
Hartley įstatymą, buvo at
mesti, nebuvo išrinkti. Iš
rinkta nemažai pažangesnių 
žmonių, žadėjusių tą įstaty
mą atšaukti.

Potofsky mano, jog de
mokratų partija dabar pa
tapusi “liaudies partija” ir 
dėl to ji privalo tarnauti 
liaudžiai.

Washington, D. C. —Pir
mutinis stambus darbinin
kų vadas pasveikinti prezi
dentą rinkimų laimėjimo 
proga buvo CIO preziden
tas Philip Murray. Spėja
ma, kad jis kalbėjosi su pre
zidentu apie atšaukimą 
Taft-Hartley įstatymo. CIO 
karštai rėmė Trumano kan
didatūrą, tai Murray mano, 
kad dabar prezidentas turės 
kreipti daugiau ’dėmesio į 
šios organizacijos reikalavi
mus.

Landsberg, Vokietija. —- 
Lapkričio 5 dieną čionai ta
po pakarti 14-ka nacių kri
minalistų, apkaltintų ir nu
baustų mirtimi už tai, kad 
jie žiauriai nužudė Jungti
nių Valstijų lakūnus karo 
metu ir nežmoniškai elgėsi 
su karo belaisviais.

Mirti buvo pasmerktas ir 
penkioliktasis, Georg Schal-

“Atatinkami vyriausybės 
organai susekė sąmokslą, 
kurio tikslas buvo padaryti 
atentatą prieš valstybės 
prezidentą, gen. J. D. Pero
ną. Sąmokslas buvo ruošia
mas Amerikos J. V. impe
rializmo agentų. Ruošėjų 
grupėje buvo keletas žino
mų šios šalies asmenų, tar
pe jų trys kunigai. Tuo bū
du kilusios suirutės pasėko
se norėta atsiekti visiško 
Argentinos pakinkymo į A- 
merikos J. V. imperialistinį 
karinį vežimą, pastatant 
prie šalies vairo nuolankius 
imperializmo pataikūnus, 
kurie pildytų visuš jankių 
pageidavimus.

“Tai vienas iš daugelio 
jankių imperializmo pasikė
sinimu, kuris šiuo tačiau C1

kartu gavo visai priešingus 
rezultatus. Tik iššaukė vi
sos šalies vieningą pasiprie
šinimą tokiems biauriems 
imperializmo siekiams ir 
sukėlė liaudį ateityje budėti 
sargyboje šalies interesų, 
kad apgynus juos nuo 
klastingo ir biauraus prie-

Tokio.— Tarptautinis ka
rinis teismas įkaitino Japo
niją už buvusią jos užpuo- 
likišką politiką. Pradiniai 
buvo sudaryta 55 kaltini
mai prieš HidekįTojo,buvu
sįjį , premjerą, ir 24 kitus 
kaip karinius kriminalistus. 
Bet 38 kaltinimai jau iš
braukti.

Amerikonų vadovauja
mas, teismas nekliudo Japo
nijos imperatoriaus Hirohi
to; Stengiasi padaryt jį ne
kaltu avinėliu, kurį, esą, 
“apgavę” armijos ir laivyno 
komandieriai.

Čionai atvy- 
atstovas, 

pulk. A. J. Beck ir pareiškė, 
jog Pakistanui labai reika
lingos mašinos, kurių jo at
stovaujama šalis dar vis 
negali pasigaminti, nes pra- 
moningiausi Indijos miestai 
pateko Indijos respublikai, 
kuomet toji šalis buvo per
skelta pusiau: į Indiją ir 
Pakistaną.

Greitoje ateityje Pakista
nas yra pasiryžęs praleisti 
$60,000,000 mašinų statybai.

balsūs bus surasta, jog ne 
visi išrinkti, kurie yra pas
kelbti išrinktais.

Skaitomi bus balsai ne 
tik už valstijos vrišininkus, 
bet ir už prezidentinius 
kandidatus. Perskaity m o 
balsų reikalauja republiko
nai.

New York. — Amalga- 
meitų unijos prezidentas 
Jacob S. Potofsky aną die
ną, kalbėdamas bankiete 
šiame mieste, pareiškė, kad 
dabar, kai Trumanas tapo 
išrinktas prezidentu, ir kai 
USA Kongresas turi dau
gumą demokratų, tai Tafto- 
Hartley įstatymas turi būti 
atšauktas.

Žinoma, jis turėtų būti 
atšauktas tuomet, kai susi-

Bet šis kongresmanas yra 
Neamerikinės Veiklos 
to pirmininkas. Jis 
riaušių raudonų jų 
gaudytoju. Jeigu kas 
tam komitetui atlikti savo po
litinę išpažintį, Thomas tą 
apkaltina pažeminime Ijei 
įžeidime . Kongreso, ir siunčia 
žmogų kalėjimam Taip per jį 
tapo nubausta Hollywood© 
rašytoji] ir veikėjų v grupė.

Ar kas nors dabar už atsi
sakymą grandžiurei liudyti 
nubaus patį Thomasą? La
bai abejotina.

“Atentatai ir žudy: 
vis dažniau vra vartoj?

Kontrastas buvo nepapra
stas: Kai prieš keletą sa
vaičių Trumanas pasileido 
rinkiminėn k a m p anijon, 
niekąs jo neišlydėjo, niekas 
nepaisė. Jo kabinete ir be
veik visuose jo pagelbinin- 
kuose viešpatavo visuotinė 
beviltis, jog visos 
pastangos veltui, jog vis 
tiek Trumanas nebus iš
rinktas, jog tikrai laimės 
republikonų kandidate Tho
mas Dewey. O štai jis su
grįžo rinkimus laimėjęs ir 
visas Washingtonas tapo 
prikeltas iš “sunkaus mie
go” ir pastatytas ant kojų.

Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.

Tie “polsteriai,” matyt, ap
gavo ir korespondentus. Vie
nas Anglijos “Manchester 
Guardian” korespondentas 
viešai prisipažino, kad jis pats 
New Yorke sėdėjo, iš laikraš
čio algą ėmė, nesistengė žmo
nių nuomonės patirti, o ėmė 
“faktus” iš vienos “pranašų” 
firmos ir jais savo laikraščię 
nelaimingus skaitytojus mai
tino, kad Dewey tikrai .laimės 
Rinkimus.

Korespondentas Cooke pri
siekia, kad nuo dabar jis rem
sis* savo kojomis ir galva, o 
ne apgavikais ir parsidavė
liais.

Buenos Aires. — Argen
tinos lietuvių laikraštis, 
“Vienybė”, šitaip rašo apie 
neseniai padarytą pasikėsi
nimą ant Argentinos prezi
dento J. D. Perono gyvybės:

“Rugsėjo pabaigoje Ar
gentinos liaudis tapo išju
dinta ir masiniai išsiliejusi 
į gatves pareiškė \ savo pa
sipiktinimą imperializmui, 
siekiančiam dominuoti šią

Washington, D. C.— Pla
čiai kalbama, kad diksikra- 
tų (pietinių valstijų reakci
nių demokratų) 38 elekto
riai balsuos už prezidentą 
Trumaną į prezidentus. 
Mat, ir be jų pagalbos Tru
manas turi didelę elektorių 
daugumą. Todėl diksikratai 
nori prisigerinti ir gauti 
paskyrimų į valdžios vietas. 
Jie mano, kad Trumanas 
jiems dovanos ir jų nepa
mirš, kai pradės skirstyti 
savo partijos žmonėms val
džioje vietas..

Prieš rinkimus valstybės se
kretorius Marshall prezidentą 
išgąsdino, o gal net pagrūmo
jo rezignacija. Dabar Tru
manas turėtų būti drąsesnis.. 
Jis daug kalbėjo apie taikos 
išlaikymą.' Dabar tuos paža
dus turėtų pravesti gyveni
mam

Paryžius. — Francūzų 
laikraščiai duoda patarimą 
prez. Trumanui, kad jis sių
stų Aukščiausiojo Teismo 
teisėją Vinsoną pas Staliną 
asmeniškai pasikalbėti apie 
ginčus dėl Berlyno. Sako, 
jog pirmesnioji Trumano 
intencija siųsti Vinsoną pas 
Staliną padėjo Trumanui 
laimėti prezidentinius rinki
mus. (Marshallas ir genero
lai - bankininkai tada už
draudė Trumanui siųsti 
Vinsoną pas Staliną.)

Sako: Amerikos Imperialistų 
Agentai Buvo Norėję 
Nužudyti Peroną

Tai jau tik viena trumpu
tė savaitė bepaliko iki didžio
jo metinio Laisvės koncerte? 
Koncertas įvyks ateinantį sek
madienį.

Koncertas
Kultūriniame 
lietuviškose 
naujas dalykas visos 
kės lietuviams.

Ar jau visi esate pasiruošę 
dalyvauti ?

naujanciųjų, Kad panaiki
nus jų siekiams kliudančius 
asmenis, arba, kad suirutės 
proga pasinaudojus savo 
biauriems tikslams. Taip į- 
vyko Bogotos atentatas nu
žudant liberalų lyderį Gai
tan, taip įvyko atentatai ir 
prieš Togliatį, Tokudą, Me
nendez, Thompson, Cruz 
Coke, Nerudą ir kitus, tar
pe jų reikia priskaityti ir 
Bernardotto nužudymą Pa
lestinoje.

“Reikia tikėtis, kad šio 
biauraus įvykio pamokinta 
ir Argentinos vyriausybe 
peržvelgs savo užsieninę 
politiką, daugiau kreipda
ma domės į sudarymą arti
mesnių santykių su šalimis 
kurios, kaip Tarybų Sąjun
ga ir naujosios demokrati
jos, nuoširdžiai ir draugiš
kai, lygiomis sąlygomis, no
ri santykiauti su visomis 
tautomis. Šis įvykis priva
lėtų paskatinti vyriausybę 
imtis priemonių užkirsti ke
lią amerikoninio imperializ
mo lindimui į šią šalį ir pa- 
liuosuoti ją visiškai nuo jo 
įtakos.”

Washington, D. C. — Iš
rinktasis vice-prezidentas 
Barkley pareiškė, -kad 
d a bar p r e z i d e n t as 
ir Kongresas tuojau po 
Naujų Metų pradės vykdyti 
rinkiminės kampanijos pa
žadus. Vienas iš greičiau
sių ir svarbiausių pažadų 
buvo padarytas organizuo
tiems' darbininkams, bū
tent, kad bus tuojau atšauk
tas bei panaikintas žiauru
sis streiklaužiškas Taft- 
Hartley įstatymas. Mano-

įvyks Lietuvių 
Centre, savose 
patalpose. Tai 

apylin-

Prezidento išrinkime daly
vavo viso labo tik 45 milijonai 
piliečių. O teisę balsuoti ir 
rinkimuose dalyvauti turi net 
95 milijonai! Vadinasi, danu 
giau kaip graži pusė piliečių 

) saldžiai sau miegojo, kai ėjo 
šalies valdžios rinkimai.

Tai pirmos rūšies skandalas. 
Visi ieško jiems visokių patei
sinimų. Betgi, šaltai ir rimtai 
į dalyką pažiūrėjus, jokio pa
teisinimo nesiranda.

Mūsų demokratijos didelė 
silpnybė randasi dar ir tame, 
kad didelė pusė žmonių vi
siškai nesirūpina visuomenės 
reikalais. Todėl įsigali 
kos ir suktų politikierių 
valiavimas.

AUTO DARBININKAI 
SUSITAIKĖ SU SAVO 
SAMDYTOJAIS

St. Catharines. — McKi 
non auto darbininkai suti 
ko priimti samdytojų vė
liausias sąlygas ir tuo už' 
baigė savo 105 dienų strei-

MAISTAS ATPINGA 
ALGOS KYLA ,

Maskva. — Visų 
maistas vėl atpigo. Mėsos ir 
sviesto kainos dabar perpus 
mažesnės, negu buvo perei
tais metais. Pieno kainos 
trečdaliu pigesnės.

Paskelbti daviniai apie 
industrinės gamybos kilimą 
pamatinėse industrijose tre
čiame šių metų bertainyje. 
Beveik visos davė plano 
perviršį.

Darbininkų algos vėl kiek 
pakeltos, nes industrinės į- 
monės duoda daugiau pel
no. Daug darbininkų, viso
se šalies dalyse, statosi sau 
gyvenamus namus su val
džios pagalba. Tie namai 
bus jų asmeninė savastis.

O visgi republikonai Apsi
gavo patys save. Jie prisisam- 
dė visokių parsidavėlių, ku
rie “klausinėjo” piliečius, už 
ką jie šiais rinkimais balsuos. 
Jie visi, kaip vienas, sakė, kad 
visi arba beveik visi balsuos 
už Thomas Dewey. Jais, ma
tyt, patikėjo ir pats Dewey. 
Viskas, ko bereikėjo, tai nu- 

■\ si k raustyti į Baltąjį • Namą.

Kodėl Jie Miegojo?
Kas Apgavo Korespon 

dentus?
Pavyzdys Sukto
Ar Ruošiatės?
“Vinson Misija
Naujas Blofas.

Rašo A

Politikie- 
[riaus. 

ir Rinki- 
[mai 

BIMBA

Keturiolika Nacių Pakarti 
Už Biaųrias Kriminalybes
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Liaudiečią Ofensyvas Kinijoje
Kaip pasirodo, tai iš skaitlingos Čiang Kai-šeko armi

jos, kuri per keletą mėnesių buvo apsupta Mukdene ir 
pagaliau tapo sulaužyta, mažai kas bepasiliko. Dalis pa
bėgo iš miesto ir bandė dasigauti iki Yingkow uosto, bet 
paskutiniai pranešimai.kalba, kad ir tas uostas jau liau- 
diečių paimtas. Čian Kai-šekas dar valdo vieną nedidelį 
uostą už trejeto desėtkų mylių nuo Yingkow. Tačiau ne
sitikima, kad Mukdeno armijos kiek skaitlingesni būriai 
galėtų pasiekti tą uostą ir pasprukti iš sunaikinimo.

‘Vadinasi, beveik visa turtingoji Mandžurija jau liau- 
diečių rankose. Čiang Kai-šeko apsigynimo ministras gen. 
Ho Ying-Chin spėja, kad dabar Kinijos Liaudies Išlais
vinimo Armija apie 300,000 karių galės nuo Mukdeno 
fronto permesti į kitus frontus ir tuojau išvystyti platų 
ofensyvą linkui Peipingo ir Tientsino. Jis bijosi, kad ne
užilgo visa šiaurinė Kinija jau bus Liaudies jėgų ranko
se. Kiti pranešimai kalba, kad liaudiečiai jau baigia ap
supti šiaurinės Kinijos Shansi provincijos sostinę Tai
yuan.

Dar vienas pranešimas teigia, kad Čiang Kai-šekas 
mobilizuoja visas savo jėgas • neleidimui komunistams 
veržtis linkui Yangtze upės. Tam reikalui jis turįs su
traukęs 400,000 armiją. Tai esanti geriausia armija, ko
kią valdžia beturinti po baisių nepasisekimų Mandžurijo- 
je ir šiaurinėje Kinijoje. Bet ir toji armija, pasak pra
nešimo, yra tik vidutiniško kalibro. Ar jinai pajėgs ko
munistų vadovaujamų armijų žygį sulaikyti, tai turės 
parodyti nelabai tolima ateitis.

Čiang Kai-šeko Nusivylimas Amerikos 
Rinkimais

■ Prieš rinkimus Kinijoje tūlose vjetose buvo suruoštos 
demonstracijos, kuriose buvo paraduojamas slonius, kai
po ženklas Thomas Dewey laimėjimo. Tas parodė, kad 
Čiang Kai-šekas buvo daug vilčių sudėjęs ant republi- 
konų pergalės šiuose rinkimuose. Jis turėjęs pažadėjimą, 

pasikeitimas Amerikos valdžioje reikš padidintą gin- 
amerikiečių pagalbą. Mat, pats Dewey keliais at- 

išsireiškęs, kad Trumanas per mažai tesirū
pinąs Kinijos likimu, o per daug dėmesio turįs nukrei
pęs į situaciją Europoje.

Dabar, Trumanui laimėjus rinkimus, aišku, Čiang' 
Kai-šekas yra smarkiai nusivylęs.

Iš Washingtono praneša, kad Trumanas planuoja Čiang 
Kai-šekui teikt didesnę paramą, bet toji parama turė
sianti būti griežtoje amerikiečių kontrolėje. Be tokios 
kontrolės pasiunčiami Kinijon ginklai ir kitokia parama 
nežinia kur sutirpsta.

Betgi tokia kontrolė reikštų kontrolę ant Čiang Kai- 
šeko valdžios. Kitais žodžiais, Kinija turėtų tapti antrąja 
Graikija, kurios valdžia nė piršto nepajudina be Ameri
kos komisijos sutikimo. Ar Čiang Kai-šekui tokia kontro
lė patiks?

Iš kitos pusės, jis neturi kito pasirinkimo. Jis turi eiti 
laukan, arba dar Amerikos parama stengtis pasilaikyti 
galioje. Aišku, kad jis pasirinks Amerikos kontrolę.

Čiang Kai-šekas tebėra pilnąs ambicijų. Jis geruoju 
valstybės vairo neužleis. Jis ir jo vadovaujama militari- 
nė klika parduos kūną ir sielą visos Kinijos, bile tik iš
silaikyti galioje.

Tuo būdu Kinijos civiliniam karui galo dar nesimato. 
Jis tuo ilgiau tęsis, juo daugiau Čiang Kai-šekas gaus iš 
Amerikos paramos. Be tos paramos jis nebegalėtų nė die
nos pasilaikyti.

Kitais žodžiais, Kinijos civilinis karas būtų greitai 
baigtas, jeigu mūsų vyriausybė ištrauktų savo paramą iš 
po Čiang Kai-šeko diktatūros. r

Ar Senoji Koalicija Išsilaikys?
Atsimename dar Rooseveltb laikus, kai Kongrese buvo 

sudarę reakcinę koaliciją republikonai ir pietinių vals
tijų demokratai. Visais klausimais, kurie buvč naudingi 
Amerikos žmonėms, šita negarbinga koalicija veikė ir 
kovojo prieš. Panaši padėtis tęsėsi ir Trumanui tapus 
prezidentu. Tuos jo pasiūlymus, kurie buvo naudingi vi
suomenei, susivieniję republikonai ir reakciniai demo
kratai atmetė be didelių ceremonijų. Taft-Hartley įsta
tymas buvo tos koalicijos padaras.

Kaip dalykai eis naujajame Kongrese, kuriame de
mokratai turės geroką daugumą? Kas beliks iš tos se
nosios koalicijos?

Tas tiesa, kad šiuose rinkimuose daugelis reakcijonie- 
fių pralaimėjo ir nebesugrįš į Kongresą. Bet pasilieka 

’ pietinių valstijų senatorių ir atstovų blokas. Jis nepa
sikeitė. Jis pasilieka perdėm reakcijoniškas. Ar galima 
tikėtis kad sesių ar septynių pietinių valstijų senatoriai 
ir atstovai nuo dabar pakeis savo kailį ir jau nebesidės 
su republikonais? To tikėtis negalima.

Tuo būdu spėjama, kad naująjame Kongrese reakcinė 
koalicija dar nachališkiau laikysis. Tik klausimas, ar 
ji sudarys daugumą ir galės viešpatauti? Jeigu taip atsi
tiktų, tai atšaukimas Taft-Hartley įstatymo būtų neįma
nomas. Taip pat būtų neįmanomas pravedimas jokio pa
žangaus sumanymo.

Republikonų Partijos va
das ir kandidatas į prezi
dentus Thomas Dewey šian
dien veikiausia bus nelinks- 
miausias žmogus visam pa
saulyje. Taip jis norėjo tap
ti prezidentu, taip jis pasi
tikėjo savim ir savo partija, 
jog rinkiminėje kampanijo
je kalbėjo tartum jau jis 
būtų prezidentu išrinktas! 
Jis nė minties nedasileido, 
jog jo troškimai gali pra- 
lūžti. Bet pralūžo . ..

Kai paaiškėjo, kad rin
kimus prakiša, Dewey pa
siuntė Trumanui pasveiki
nimą ir geriausius linkėji
mus. Republikonai jam pa
dėsią pravesti tokią progra
mą, kuri suteiks “gerovę 
Amerikos žmonėms ir taiką 
ir ramybę žmonėms viso pa
saulio.” Bet iš praeities ži
nome, kad Dewey ir jo par
tija padės Trumanui tik 
tuose žygiuose, kurie, bus 
priešliaudiški, reakcijoniški, i 
priešinsis gi kiekvienam žy
giui, kuris tarnaus žmonių 
interesams. Argi ne tą pa
rodė pereitasis Kongresas, 
kuriame republikonai turė
jo daugumą?

Nusiminimo ir Liūdesio 
Dienos

Net dviem atvejais Tho
mas Dewey bandė pasiekti 
Baltąjį Namą. Tai retas at
sitikimas Amerikos istori
joje. Paprastai būdavo taip, 
kad didžiosios partijos ne- 
bestatydavo kandidatu to 
žmogaus, kuris vienuose 
rinkiniuose prakišo. Tai bu
vo demokratų ir republiko
nų tradicija, bet Dewey pa
siryžo ją sulaužyti.

Dabar Dewey pareiškė, 
kad jis jau daugiau ton 
aukšton vieton .nebekandi- 
datuosiąs. Jis netgi nebe
busiąs kandidatu į New 
Yorko valstijos gubernato
rių, kai šioji jo tarnyba pa
sibaigs. '

Kas liečia prezidento vie
tą, tai Dewey pažadas ^vei
kiausia išsipildys, nes juk 
per du sykiu su Dewey nu
svilę rankas, republikonai 
daugiau jo kandidatu į pre
zidentus nebestatys. Bet jo 
pasižadėjimas nebekandida- 
tuoti į gubernatorius vei
kiausia tėra vertas tiek, 
kiek pernykštis sniegas.

Dewey ambicijos labai 
didelės, nesvietiškai išpūs
tos. Kaip -žinoma, jį politi- 
nėn karjeron įstatė Frank
lin Delano Rooseveltas, • bū
damas New Yorko valstijos 
gubernatorium. Dewey bu
vo dar jaunas vyrukas, tik

gavęs advokato' diplomą. 
Rooseveltas jį paskyrė spe
cialiu medžiotoju gengste- 
rių ir raketierių New Yor
ko mieste. Už to darbo jis 
ėmėsi karštai ir energingai. 
Vieną kitą gengsterį bei ra- 
ketierį pagavo ir smarkiai 
nubaudė. Tuo jis išsigarsi- 
no, ir tuojau pradėjo siekti 
aukštesnių vietų. Be prity
rimo ir be ypatingų gabu
mų Dewey pateko guberna
toriaus vieton. Čia nespėjęs 
susitupėti, užsimanė va
žiuoti į Baltąjį Namą. Tai 
buvo 1944 metų rinkimuose. 
Rooseveltas ketvirtam ter
minui laimėjo tik milijonu 
su viršum balsų. Dewey pa
manė, kad jis jau labai po
puliarus ir 1948 metais tik
rai laimės.

Stambiojo Kapitalo ir 
Reakcijos Viltis

Atsiekimui tos aukštos 
> vietos Thomas Dewey nesi
rinko priemonių. Aplinkui 
jį susispietė pats stambiau
sias, pats reakcijoniškiau- 
sias kapitalas. Už jo kandi
datūrą galvą guldė to ka
pitalo kontroliuojama ko
mercinė spauda. Visas fa
šistinis elementas, prade
dant lietuviškais fašisti
niais nykštukais iš Dirvos 
ir Vienybės ir baigiant tik
romis fašistinėmis ryklėmis 
iš Chicago “Tribune,” savo 
viltis sudėjo į Dewey laimė
jimą.

Amerikos Lietuvių Tary
ba su Pijum Grigaičiu ir 
Leonardu Šimučiu irgi prieš 
rinkimus keliais nuvyko pas 
“busimąjį prezidentą” -Tho
mas Dewey, įteikė jam nu
žemintus maldavimus jiems 
atiduoti Lie.tuvą,/ ir nusi
traukė didelį paveikslą ! Jų 
tikslas, be abejo, buvo De
wey kandidatūrą išpopulia- 
rizuoti lietuviuose piliečiuo
se. Grigaitis ir Šimutis ir
gi nebeabejojo, jog jų busi
muoju prezidentu bus po
nas Dewey, arba kokiems 
galams jie būtų prieš jį ant 
kelių tursinęsį ir jam ran
kas bučiavę? Kam būtų to 
cirko suruošimui prašvilpę 
keletą tūkstančių dolerių iš 
Tarybos iždo?

Bet atvirai reakcijonišku 
kuinu Dewey nepavyko nu
joti į Washingtoną. O kito
kiu arkliu jis kol kas nemo
ka joti, nebegali. Ir įš to 
veikiausia išplaukia jo pasi
žadėjimas daugiau “nebe- 
griešyti,” tai yra, preziden
to garbingos Vietos nebe
siekti.

Jo Amžius Kalba už Jį
Bet nesinori tikėti, kad 

ponas Dewey pasitrauktų iš 
plataus politikos kelio, bai
gęs gubernatoriaus tarnybą 
užsidarytų privatiško advo
kato kanceliarijoje ir ra
miai sau1 lauktų žilos -senat
vės. Jis turi vieną didelę 
pirmybę prieš daugelį kitų 
Amerikos politikierių, at
seit, jis tebėra amžium jau
nas, dar ir desėtką metų 
gerai pamiegojęs privatiško- 
je kanceliarijoje jis gali 
vėl pradėti muštis į. aukš
tas vietas.

Kad p. Dewey pilnas ne
suvaldomų ambicijų, tai jis 
jau įrodė du sykiu kandi
datuodamas į prezidentus ir 
įsimušdamas į didžiausios 
v a 1 s tijos gubernatoriaus 
vietą. Nesinori tikėti, kad 
jo tos ambicijos staiga iš
garuotų ir išnyktų. Dabar
tiniai jo pareiškimai yra tik 
atidarymas savo širdies ir 
parodymas visam svietui 
savo baisaus nusivylimo.

Salietis..

Ebling firma buvo viena iš pirmiausiu susitarti su 
unija atšaukiant paskubos punktą alaus išvežioto  jams 
ir pagelbininkams.. Ją pasekė dar kelios firmos, bet 
prieš užsispyrėles kitas firmas streikas tebegalioja. 
Streikieriai yra nariais CIO United Brewery Workers.

ifu T]
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Kodėl Simon W. Gerson 
Pralaimėjo?

Thomas E. Dewey, tikėjęsis keliauti i Washingtopa, 
bet pasilikęs namie. Jis su kitais republikonais, darbi
ninkams vergijos pančip—-Taft-Hartley akto kalikais— 
tikėjosi dar stipriau truktelti vadeles, bet atsiminę 
'Hooverio “gerovę” ir republikonų kongreso Taft- 
Hartley aktą balsuotojai nusprendė apsieiti be jų. 
Dewey buvo žadėjęs tą aktą “taisyti.” O darbininkai 
pamatė, kad aktas ir be taisymo jau perdaug veržlus, 

smaugia juos.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sutvarkytas Kultūros ir 
Poilsio Parkas

ALYTUS, rugp. 4 d.—Baig
tas tvarkyti miesto Poilsio ir 
kultūros parkas. Čia užveisti 
gėlynai, pravesti takai. Pa
skutiniu metu pastatyti suo
liukai ir įvestas apšvietimas.

M. Visvaldas.-

Talkininkauja Geležinkelio 
Šakos Statyboje

MAŽEIKIAI, rugp. 4 d. — 
Apskrities darbo valstiečiai 
masiškai dalyvauja liaudies 
statyboje — Akmenės cemento 
fabriko geležjnkelio šakos sta
tybos darbuose.

šiuose darbuose pirmauja 
Akmenės valsčiaus darbo 
valstiečiai, kurie jau pilnuti
nai įvykdė savo prisiimtus įsi
pareigojimus ir tęsia darbą to
liau.

Šiomis dienomis akmeniškiai 
suorganizavo masinę talką ge
ležinkelio pylimo darbams už
baigti. Talkoje dalyvavo dau
giau kaip 180 valstiečių ve
žimų. Per dieną talkos daly
viai iškasė ir suvežė daugiau 
kaip 600. kubinių metrų že
mės. Ypač gausiai talkoje da
lyvavo Sablauskių ir Medem- 
rodės apylinkių valstiečiai.

P. Žalys.

★ Naujas klubas-skaitykla 
atidarytas Banaičiuose (Kidu
lių valse., šakių apskr.).

Č. Gudaitis.
★ 577,000 rublių sutaupė 

valstybei šiais metais Panevė
žio siaurųjų geležinkelių gar
vežių remonto dirbtuvių kolek
tyvas. v K. Straukas.

★ Baigta naujo javų sandė
lio statyba Viekšnių geležin
kelio stotyje. Pastatytasis 1,- 
000 tonų talpos sandėlis pa
lengvins maujo derliaus per
vežimą. P. Rimkus.

★ ’Vilnių, Ukmergę ir Tra
kus ap.lahkė Šimonių progim
nazijos moksleivių ekskursija.

K. Zulonas.
★ Individualinius pasikalbė

jimus su valstiečiais politinė
mis ir ūkinėmis temomis ren
gia Pasvalio valsčiaus moky
tojai. J. Širvėnas<

Atidaryta Respublikinė 
Maliarijos Stotis

VILNIUS, rugp. 6 d.—Prie 
respublikinio Sanitarijos-Hi- 
gienos mokslo-tyrimo instituto 
Vilniuje atidaryta respubliki
nė maliarijos stotis. Stotyje 
veikia gydymo - profilaktikos,' 
hidrotechnikos,/ helmintologi- 
jos ir epidemiologijos posky
riai. Stoties darbuotojai jau 
s u o r g a n izavo pirmąsias 2 
mokslines ekspedicijas: vieną 
—4 Zarasų apskritį, o antrą— 
į ’Klaipėdos kraštą .

‘S. Ivanauskas.

Darbo žmonių priešai 
daug šneka ir dar daugiau 
džiaugiasi, kad New Yor- 
ko miesto taryboje pasilieka 
tik vienas komunistas, bū- 
ten John Davis. Pirmiau 
buvo du komunistai — Da
vis ir Cacchione. Cacchione 
numirė ir vieta pasiliko tuš
čia. Miesto konstitucija sa
ko, kad mirusio nario vie
tą turi užimti tos pačios po
litinės partijos žmogus. Bet 
demokratai ir republikonai, 
kurie sudaro taryboje dau
gumą, ant šio konstitucijos 
punkto nusispiovė ir komu
nistų partijos paskirtam Si
mon W. Gerson vietos neuž
leido. Bijojo komunisto bal
so.

Po kelių mėnesių vilkini
mo ir atidėliojimo, taryba 
patvarkė, kad turi būti 
nauji rinkimai. Bet rinki
mai turi būti jau pagąl 
naują sistemą.

Komunistai savo kandi
datu pastatė S. W. Gerson. 
Nors jis gavo 150,369 bal
sus, bet nelaimėjo rinkimų. 
KocĮėl nelaimėjo?

Kai dabartinė miesto ta
ryba buvo renkama, New 
Yorko mieste buvo propor- 
cijonalė rinkimų sistema. 
Tai buvo gera, teisinga sis
tema., Kiekvienas kandida
tas, gavęs maždaug septy
niasdešimt penkis tūkstan
čius balsų, pateko į tarybą. 
Cacchione gavo daugiau, 
kaip tiek balsų ir buvo iš
rinktas. Visi dabartinės ta
rybos nariai tik apie tiek 
balsų buvo gavę. Jie ir at
stovauja tik tuos, kurie už 
juos balsavo.

Įsivaizduokime
demokratas bei republiko- 
nas, gavęs tik 75,000 balsų, 
sėdi miesto taryboje, o Ger
son; gavęs net 150,369 bal
sus, negali būti tarybos na
riu !

• Dalykas štai kame. 
Brooklyno piliečiai, kurie 
anais rinkimais balsavo už 
narius į miesto 
'kurių išrinktieji 
besėdi taryboje, 
balsavo, kas turi
tuos 75,000 piliečių, kurie 
aną mėtą balsavo už Peter 
Cacchione. Tai atvira ir 
pikta politinė suktybė. Tai 
toks smurtas, kokio neturė
tų toleruoti jokia demokra
tinė santvarka.

Paimkime ryškesnį pa
vyzdį. Paimkime paprastą 
organizaciją. Organizacija 
turi 50 narių. Rinkimų me
tu tie nariai pasidalina į 
penkias . politines grupes. 
Kiekviena turi dešimt na
rių ir kiekviena išrenką po 
savo atstovą. Ir taip susida

ro pildomasis komitetas is 
penkių narių. Organizacijos 
k o n s t i t u c r j o j aiškiai 
pasakyta, kad jeigu pildo
mojo komiteto narys nu
mirs, tai jo vieton kitą iš
rinks arba paskirs ta pati 
grupė, kurios atstovu mirų- ▼ 
sis narys buvo. Bet vietoj 
jai leisti išrinkti savo atsto
vą į komitetą, likusieji ke
turi komiteto nariai, ka
dangi jie neapkenčia tos 
penktosios grupės, patvar
ko, kad ji neturi teisės iš
sirinkti savo atstovo J ko
mitetą, kad jai, atstovą iš
rinks visi tie 50 narių. Va
dinasi, nors anos keturios 
grupės tebeturi savo atsto
vus, tačiau jos padiktuoja, 
sulaužydamos organizacijos 
konstituciją, kas turi atsto
vauti Įlenktąją grupę komi
tete. Ir išrenka ne tos poli- 
tinęs grupės žmogų, bet vi- \ 
siškaį priešingos grupės.

Lygiai taip atsitiko 
Brooklyne šiuose rinkimuo
se. Jie buvo neteisėti ir ne
teisingi. Bet argi senosios 
partijos skaitosi su teisybe 
ir teisingumu? B.

Tampa, Florida

padėtį:

tarybą ir 
nariai te- 
dabar vėl 
atstovauti

LLD 45 kuopa turėjo savo 
susirinkimą 31 d. spalių, St. 
Petersburge. Buvo, pasekmin
gas, nes gauta trys nauji na
riai. Sveikiname naujus na
rius Stasį ir Mortą Pobe iŠ 
Alabamos, kurie pasipirko 
nuosavybę netoli Odessa, Fla. 
Trečias narys Aleksandras 
WŽssel paeinąs iš Chicagos, 
kuris jau čia gyvena du me
tai ir yra geras rėmėjas pa
žangių parengimų..

Sekmadienį, lapkričio 28 d., 
rengiame pikniką pas Helen ir 
George Bernotas, ant. US ke
lio No. 41, netoli kelio No. 92. 
Visi nariai ir lietusiai svečiai, 
kurie randasi šioj apylinkėj, 
.prašomi atsilankyti į pikniką.

Susirinkimas buvo sėkmin
gas, lik gaila, kad kuopos or
ganizatorius Zablackas neda
lyvavo, nes nesijaučia gerai. Po 
susirinkimo Mr. & Mrs. K. J. 
Tashaliąi dalyvius pavaišino 
užkandžiais, už ką jiems pri
klauso. ačiū!

Zabla"ckai gyvena 518 Mc- 
Clennan St., Clearwater. Taip
gi serga John Posis, kuris yra 
T. B. Sanatorijoj, Room 9, 
Tampa. Galinti, prašomi ser
gančius atlankyti. Nuo savęs 
linkiu jiems greitai pasveikti.

Alenutė.

Paryžius.— Indijos prem
jeras J. Nehru reikalavo 
paliuosuot visus Azijos kra
štus nuo koloninių imperia
listų.

2 pūsi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Lapkr. 8,



ĮŽYMUSIS TARYBINIS GAMTMOK SUNINKĄS TROFIMA LYSENKO
1948 metų rugsėjo 30 die

ną tarybinė visuomenė mi
nėjo įžymaus mokslininko 
Visasąjunginės V. I. Leni
no vardo Žemės ūkio moks
lų akademijos prezidento, 

i akademiko Trofinio Lysen
ko 50 metų gimimo ir 25 
metų mokslinės ir visuome
ninės — politinės veiklos 
sukaktį.

Trofimas Lysenko — 
stambiausias materialisti
nės biologijos teoretikas, 
talentingas priešakinio Dar
vino, Timiriazevo, Mičiuri- 
no, Viljamso mokslo sekė
jas ir teisėjas. Visus teori
nius klausimus jis spren
džia glaudžiame ryšyje su 
socialistinio žemės ūkio 
praktika, vadovaudamasis 
marksizmo - leninizmo idė
jomis.

Trofimas Lysenko gimęs 
1898 metų rugsėjo 30 dieną 
Poltavos srities Karlovkos 
kaime, Ukrainoje, valstie
čio šeimoje.

1913 metais Trofimas Ly
senko baigė dviklasę kaimo 
mokyklą, po to išėjo kursą 
žemesnioje sodų mokykloje 
Poltavoje, po to — Uma- 
nės vidurinėje sodininkystės 
mokykloje, o 1925 metais 
baigė Kijevo žemės ūkio in
stitutą. Dar būdamas stu
dentu, Lysenko pradėjo 
dirbti mokslinį darbą.

Per 25 metus vaisingos 
mokslinės veiklos Lysenko 

paskelbė daugiau kaip 100 
mokslinių veikalų. Už įžy
mius mokslinius veikalus’ 
Lysenko’ui buvo suteiktas 
žemės ūkio mokslų daktaro 
laipsnis ir profesoriaus var
das.

1934 metais Trofimas 
Lysenko tapo išrinktas tik
ruoju Ukrainos Mokslų 
Akademijos nariu 1935 
metais — tikruoju Visasą
junginės V. L Lenino vardo 
Žemės ūkio mokslų akade
mijos nariu, o 1938 metais 
jis tampa josios prezidentu. 
1939 metais Trofimas Ly
senko išrenkamas tikruoju 
Tarybų Sąjungos Mokslų 
Akademijos nariu.

Savo mokslinę veiklą Ly
senko derina su dideliu vi

Grupė iš pirmiausia Įleistu iš Europos “išvtetintųjų” 
eina i laivą Bremenhaven’e, Vokietijoje. Senyvai mo
teriškei pagelbsti kiti keleiviai. Atvykusiuose i New 
Yorka gale praėjusios savaitės laivu General Black 
buvo 491 katalikas, 161 žydų tikybos, po kelis desėt- 
kus protestonų ir kitų tikybų. O 18 visgi išdrįsę pa

sisakyti esą be tikybos. Atvyko daug lietuvių.

suomeniniu - politiniu dar
bu. Jis yra TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Sąjun
gos Tarybos Pirmininko 
pavaduotojas. Apdovanotas 
dviem Lenino ordinais ir 
Darbo Raudonosios Vėlia
vos ordinu. Už įžymius 
nuopelnus žemės ūkio mok
slo išvystymo srityje jam 
suteiktas aukštasis Socia
listinio Darbo Didvyrio 
vardas. Jis yra dukart Sta
lininės premijos laureatas.

Tikras novatorius, aka
demikas Lysenko drąsiai 
vysto ir stumia į priekį ta
rybinį biologijos mokslą ir 
lygiai ryžtingai demaskuo
ja antimokslinę, idealisti
nę ir reakcinę veismaninę- 
morganinę kryptį biologijo
je.
Išvystomos Naujos Augalų 

Rūšys
Trofimas Lysenko sukū

rė augalų stadijinio (laips
niško) vystymosi teoriją, 
kuri yra pats svarbiausias 
biologijos mokslų laimėji
mas dvidešimtame amžiuje. 
Remdamasis šia teorija, 
Lysenko parodė, kad augalo 
vystymosi laipsniai apibū
dinami ir sąlygojami visų 
pirma pakitėjimu reikala
vimų, kuriuos išsivystęs 
augalas pateikia aplinku
mos sąlygoms.

Augalų stadijinio-laips- 
niško vystymosi teorija pa
teikia vienintelį teisingą 
kelią paveldimumui (here
dity) suprasti ir išstudijuo
ti. Žiūrėdami į paveldimu
mą kaip j gyvojo organiz
mo ypatybę, reikalaujančią 
tam tikrų sąlygų savo vys
tymuisi, tarybiniai moksli
ninkai - mičiurininkai iš 
tikrųjų pažįsta vienos ar 
kitos ypatybės paveldimu
mą. '

Augalų Prigimties 
Pakeitimas

Remdamasis stadijinio 
vystymosi teorija, Trofi
mas Lysenko sukūrė orga
nizmų prigimties nukreip
tojo kintamumo, auklėjimo 
keliu, teoriją, kuri įgalina

įsavinti* formavimo proce
są gamtoje. Greta giliai 
mokslinio įdomumo, stadi
jinio vystymosi t teorija ta
po pagrindu surasti ištisai 
eilei praktinių būdų, gana 
plačiai naudojamų tarybi
nių ir kolektyvinių ūkių 
laukuose. Tai visų pirma— 
grūdų, bulvių, runkelių ir 
kitų kultūrų jarovizavimas- 
vernalizacija, kuri esminiu 
būdu pakelia jų derlingu
mą. , •

Yra žinoma, kaip .plačiai 
paplito kolektyviniuose ir 
tarybiniuose ūkiuose grūdi
nių sėklų vernalizacija. Pa

BENT VIENA NAUDINGA* BOMBA
Bent vienos rūšies bomba 

yra vartojama naudingam 
dalykui — gyvybei gelbėti 
jūroje.

Sakysime, skęsta laivas 
vandenyne už šimtų mylių 
nuo kranto arba lėktuvas 
krinta jūron už dviejų tūks
tančių mylių. Leiskime, kad 
nei laivas nei lėktuvas ne
turi radijo duotuvo, ku- 
riuom galėtų atsišaukti pa
galbos. Bet pavojun atsidū
ręs laivas ar lėktuvas, pa
leidžiant vandenin tam tik
rą mažą bombą, greitai ga
li prisišaukti gelbėtojus.

Tokia bomba yra dalis 
naujo išradimo, kuris vadi
namas SOFAR. Kita išra
dimo dalis — hydrojonas, 
reiškia kalusytuvas atei
nantiems per vandenį gar
sams.

Įmetus tą apie penkių 
svarų bombą vandenin, ji
nai sprogsta, pavyzdžiui, 
2,000 iki 6,000 pėdų gilu
moje. Sprogimo garsas to
kioje gilumoje lekia po my
lią per sekundą ir gali nu
lėkti viso iki 3,00Q mylių

VĖŽIO SKAUDULIUS Ml MAS TEPALAS
Wisconsino Universiteto 

mediąinos profesorius Fre
deric E. Mohs paskelbė 
naują būdą paviršiniams 
vėžio skauduliams pašalin
ti. Dr. Mohs ir bendradar
biai pagamino iš chemika
lų tepalą, kurį uždeda ant 
vėžio skaudulio odoje. Te
palo chemikalai per tam ti
kra laiką numarina visą 
vėžio skaudulio sluoksnį, 
kuris tuomet lengvai nui
mamas. Su numarintu ve- k

Kepenų Sugedimo Gydymas Proteinais
Sergantieji kepenų (jak- 

nų) sugedimu,' vadinamu 
cirrhosis, nuo seniai buvo 
gydomi grūdiniais - krak
moliniais valgiais. Daktarai 
patvarkydavo, kad tie ligo
niai turi mažai naudoti 
proteinų (mėsos, kiaušinių, 
pieno, žuvies) ir riebalų, o 
daug krakmolinių maisto 
produktų valgyti.
Bet senasis mitybos recep

tas cirrhosio ligoniam buvo 
klaidingas, kaip parodė Co- 
lumbijos Universiteto (New 
Yorke) .'medicinos profeso
riai, d-rai Arthur J. Pa
tek, Joseph Post ir kiti.

Daugiau kaip šimtą to
kių ligonių, jie padalino į 
dvi grupes. Viena grupė 
buvo maitinama, ’pagal se

kanka pasakyti, kad 1940 
metais kolektyviniuose ū- 
kiuose jarovizuota - verna- 
lizuota sėkla buvo apsėta 
daugiau7 kaip 14 milijonų 
hektarų, šiuo metu kolek
tyviniai ūkiai plačiai var
toja grūdinių sėklų verna- 
lizaciją.

Akademiko Lysenko pa
siūlytas vidaus rūšinio au
galų, kurie patys apsidulki- 
na, sukeitimo būdas įgali
no pakelti rūšių darlingu- 
mą, daryti jas labiau gyvy
bingas ir labiau pastovias 
nepalankių aplinkumos są
lygų atžvilgiu.

ar daugiau.
Salose, esamose gana to

li viena nuo kitos, yra įtai
syti automatiški hydrofo- 
nai - klausytuvai. Hydro- 
fonai taip pat įrengti pa- 
krantiniuose sausu mos 
miestuose, pavyzdžiui, San 
Franciscoj ir Monterey, Ca- 
Įiforni joj, ir kt.

Sprogusios bombos gar
sas pasiekia nuleistas van
denin vielas, o vielos per
leidžia garsą hydrofonams 
ant kranto. Mechaniškas 
hydrofono prietaisas tuojau 
ima smarkiai skambinti ir 
pats ant popierinės juoste
lės tikriausiai užrašo laiką, 
kada garsas atėjo — pažy
mi ne tiktai sekundas, bet 
ir dešimtines sekundos da
leles.

Sprogimo garsas pasiekia 
įvairias hydrofono stotis 
salose ir sausžemio pakran
tėse skirtingomis minutė
mis ,bei sekundomis, nes vie
nas hydrofonas bus arčiau 
sprogimo vietos, kitas to
liau, , trečias dar toliau. 
Kiek bus skirtingas sekun

žišku sluoksniu išsiima tik 
apie vieną dešimtadalį, colio 
storio sveikos kūno dalies.

Dr. Mohs rašo Amerikos 
Gydyt ojų Susivienijimo 
Žurnale, jog tokiu būdu vi
sai pašalinami atkaklūs pa
viršiniai vėžio skauduliai, 
kurie nepasidavė jokiems 
kitiems gydymams.

Minimas tepalas buvę 
panaudotas 427 asmenims, 
sirgusiems paviršiniu vė

nąjį receptą, — daugiausia 
krakmoliniais valgiais. Ki
tai grupei Jigonių, sergan
čių tokiu pat kepenų suge
dimu, jie daugiausiai davė 
proteinų — mėsos, kiauši
nių, žuvies, pieninių pro
duktų — ir riebalų; pridė
jo dar ir B vitaminų. t

Per vienus metus gyvi iš
liko 65 nuošimčiai tų, ku
rie buvo proteinais maiti
nami, o kitų, kurie dau
giausiai krakmoliniais val
giais mito ir buvo senoviš
kai gydomi, išliko 39 nuo
šimčiai.

Po dviejų metų buvo dar 
50 nuošimčių gyvų .grupėje, 
kuri apščiai naudojo protei
nus, ir tik .21 nuošimtis ki

Naujos Kviečių ir Bulvių 
Rūšys

Tėvynės karo dienomis 
kolektyviniai ūkiai, tarybi
niai ūkiai ir individualūs 
daržininkai plačiai išnau
dojo akademiko Lysenko 
pasiūlytą šakniaropių vir
šūnių sodinimo būdą. Pla
čiai taikomos taip pat jo 
metodos vasarojų sėklos 
daigumui pakelti. Akade
mikas Lysenko pasiūlė 
naują būdą sėti Sibire 
žiemkenčius kviečius ražie
noje, aukštų šakotų kviečių 
derlių gavimą ir kt.

Akademiko Lysenko pa

dų' skaičius, tiek mylių 
skirtumo bus ir tolume nuo 
sprogimo vietos. Tatai tuo- 
jaus sužinoma visose hydro
fono stotyse. Nes kai tik 
sprogimas suskambinta vie
ną stotį, jinai toj pat aki
mirkoj per radiją praneša 
visoms kitoms tokioms sto
tims.

Pagal sprogimo laiko — 
tolio skirtumus, bematant 
ir apskaičiuojama vieta, 
kur laivas arba lėktuvas ne
laimėje įmetė bombą van
denin. Tuomet ir galima 
pasiųsti kitus laivus ar lėk
tuvus kaip gelbėtojus. Pa
galbos lėktuvai tokiuose at
sitikimuose paprastai nu
meta vandenin gumines 
(robines) valtis.

Vartojant minimą išra
dimą .— SOFAR’ą, gelbėto
jai gali atlėkti bei atplauk
ti arba tiesiog į nelaimės 
vietą arba už vienos kitos 
mylios nuo jos, kaip paro
dė Amerikos laivyno ban
dymai, padaryti Pacifiko 
vandenyne. J. C. K.

žiu. 291 jų turėjo lėtai au
gantį Odos vėžį, ir virš 92 
nuošimčiai to skaičiaus bu
vo pilnai išgydyta. 136 li
goniai sirgo pavojingesne, 
greičiau einančia gilyn odos 
vėžio rūšihi. Vartojant tą 
tepalą buvo sėkmingai iš
gydyta 84 nuošimčiai ir pu
sė šios grupės ligonių.

Sėkmingu išgydymu skai
toma, jeigu liga nepasinau- 
jina per 5 metus.

N, M.

tų, kurie vartojo daugiau
siai grūdinių valgių.

Po 5 metų 30 nuošimčių 
proteinų naudotojų dar bu
vo gyvųjų tarpe, bet jau tik 
7 nuošimčiai tų, kurie* bu
vo maitinami grūdiniais- 
krakmoliniais valgiais ir 
gydomi pagal senuosius re
ceptus. ,

Columbijos Universiteto 
mokslininkai atrado, jog 
kepenų sugedimas - cirrho
sis paprastai išsivysto, jei
gu žmonės perdaug alkoho
lio geria ir užmiršta tinka
mai pavalgyti.* Bet cirrhosis 
atsiranda ir be alkoholio, o 
vien tik dėl to, kad žmogus 
prastai mito, kaip patyrė 
tie mokslininkai.

N. M. 

ruoštoji teorija apie porų 
parinkimą augalam įgalino 
sukurti ištisą eilę labai ver
tingų kviečių, medvilnės 
bei kitų augalų rūšių. Rem
damasis augalų laipsniško 
vystymosi teorija, Lysenko 
paruošė ir įdiegė praktiko
je vasarinių bulvių sodini
mų priemonę tarybinės ša
lies pietuose.

Tarybiniai mokslininkai 
Ivanas Mičiurinas ir Trofi
mas Lysenko iškėlė biologi
ją į mokslo apie organizmų 
pertvarkymo aukštį, sutei
kę jam naują turinį.

Darvinizmo Mokslo
Tolesnis Išvystymas

Tarybinės materialistinės 
biologijos pamate, nurodo 
Lysenko, yra darvinizmas, 
“pertvarkytas Mičiurino- 
Viljamso mokslo šviesoje ir 
tuo pačiu virtęs tarybiniu 
kūrybinguoju darvinizmu.” 
Mičiurino - Viljamso moks
lo dėka, Lysenko tyrinėji
mų dėka, darvinizmas nu
sikratė trūkumais bei klai
domis. Jis pakyla į aukš
tesnį laipsnį ir žymia dali
mi persitvarko. “Iš mokslo, 
kuris daugiausia aiškina 
praeitą organinio pasaulio 
istoriją, darvinizmas tam
pa kūrybinga, veiklia prie
mone gyvajai gamtai pla
ningai užvaldyti, žiūrini iš 
praktikos taško.”

Mičiurininė materialisti
nė kryptis biologijoje yra 
vienintęlė mokslinė; ji re
miasi dialektinio materia
lizmo, revoliucinio gamtos 
pertvarkymo principais 
liaudies reikalams. Veisma- 
ninė - morganinė, idealisti
nė kryptis biologijoje yra 
tiktai neva mokslinė todėl, 
kad ji, pagaliau, remiasi 
idealistinio dieviško prado 
pripažinimu pasaulio išsi
vystyme, pasyviu žmogaus 
prisitaikymu prie “amžinų 
ir nekintamų” gamtos įsta
tymų.

Savo išstojime (1935- 
1936 m.) prieš mendeliz
mą - morganizmą Lysenko 
įspėjo, kad kalba eina ne 
dėl atskirų biologijos klau
simų, bet dėl principų, dėl 
tyrinėjimų krypties biologi
jos moksle.

Tarpe liudytojų neoficialiame tyrinėjime, dėl ko išlais
vinami naciai, buvo Solomon Surowitz (kairėje) ir Ri
chard 'Sasuly, abu tarnavę amerikinių denacifikacijos 
Įstaigų viršininkais. Surowitz sakė, kad generolas Lu
cius Clay užgyrė paliuosavimą Ilsės Koch ir slepia jos 
žvėriškas kriminalybes. Sasuly pasakė, kad ameriki
nėje zonoje paliuosuoti pustrečio miliono nacių visai 

netyrinėjus jų prasikaltimo.

3 pusi,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Pirm., Lapkr. 8, 1948

Moksline Kryptis Biologijoj 
Laimėjo

Smarkiai .paaštrėjusi ko
va, padalijusi biologui į dvi 
nesutaikomas kryptis biolo
gijoje, ėjo dėl esminio klap
simo: Ar yra galimas pa
veldėjimas žymių ir ypaty
bių, kurias įgyja augalai ir 
gyvuliai per savo gyveni
mą? Kitaip tariant, ar pri
klauso augalų bei gyvulių 
prigimties kokybinis paki
timas nuo kokybės gyveni
mo sąlygų, veikiančių gy
vą kūną, organizmą?

Mičiurininis mokslas, 
būdamas iš esmės materia
listiniu, tokį priklausomu
mą patvirtina faktais. Mor- 
ganinis - mendelinis moks
las, būdamas, iš esmės idea
listiniu ir metafizišku, nie
kuo neįrodydamas, atmeta 
tokį priklausomumą.

Didžioji miČiurininio rno- 
kslo pertvarkomoji jėgą 
yra tai, kad jis šaukia žmo
gų aktyviai įsikišti į gam
tos veiksmus. Mičiurinas ir 
Lysenko atskleidė neregė
tus horizontus, nurodę pla
čiausias galimybes paspar
tinti išauginimą naujų au
galų formų bei rūšių, nau
jų gyvulių veislių ir jų iš
vystymo kryptis tokia link
me, kuri suteiktų žmogui 
daugiausia naudus.

Mokslininkus Mičiuriną 
ir Lysenko išaugino tary
binė santvarka. .......—

V. Poliačenko, 
Žemės ūkio mokslų 

kandidatas.

Nusišovė Beisbolinftikas Tą 
Pačią Dieną, Kai Apsivedė

Washington. — Buvęs žy
mus Yankee beisbolininkas 
Al/inas Powell ketvirtadie
nį vedė naują žmoną ir vė
liau tą pačią dieną nusišovė 
policijos stotyje. Jis buvo 
areštuotas už apmokėjimą 
viešbučiui apgavingu $25 
čekiu. Policija nepaspėjo at
imt iš jo revolverį.

Powell, 38 metų amžiaus, 
nepersiskyręs su pirmąja 
žmona, vedė naują pačią 
Josephiną Amber, 34 metų. 
Jis jau buvo sėdėjęs kalėji
me už klastingus šimtų do
lerių čekius.
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JONAS KĄŠKAITIS

(Tąsa)
Visi dienos ir vakaro darbai buvo 

baigti. Beliko laukti vienuoliktos valan
dos, — to laiko, kuriuo Saburovas įsakė 
ateiti Jusupovui vykti į žvalgymą. Jį 
dabar ypatingai viliojo tai, kad šiandien 
galės žvalgyti, o rytoj naktį pabandyti 
išmušti vokiečių kuopą, ir jis apie tuos 
būsimus įvykius galvojo džiūgaudamas 
ir įsitikinęs pasisekimu. Jis vėl prigulė 
ant lovos. Jis norėjo greičiau baigti pas
kutinį šios dienos darbą ir nors pusva
landžiui liktis vienas su savo mintimis. 
Jis riktelėjo Petiai, ar jau čia Jusupo- 
vas.

— Dar ne, — atsakė Petia.
— Pašauk jį. Ir, svarbiausia, kad 

greičiau.
Jusupovas atvyko už penkių minučių. 

Viskas jau buvo jo pasiruošta: ant kak- 
klo kabojo automatas, prie diržo tvar
kingame drobės maišely buvo pritvirtin
tos dvi granatos. Jis buvo be milinės, 
lengvai apsirengęs, tik užsegiotu vati
nuku. Taip jis visados eidavo į žvalgy
bą.

— Tuoj eįsim, — atsikeldamas pasa
kė Saburovas. — Petia, pasakyk Petro
vui, kad jis eis su manim.

Petrovas buvo Saburovo automati
ninkas, kuris jį lydėdavo tada, kai Petia 
likdavo štabe. Saburovas nusikabino nuo 
sienos savo automatą, kaip ir JusupoVas, 
apsivilko vatinuku, standžiau jį suveržė 
diržu ir, įsidėjęs į kišenę dvi gfanatas- 
citrinas, kurias jis labiau mėgo dėl jų 
mažo dydžio ir stipraus veikimo, auto
matą užsikabino ant kaklo.

Jie išėjo: pirmas Jusupovas, po jo Sa
burovas, paskutinis Petrovas. Spalio 
naktis buvo drėgna ir tamsi — nors į 
akį durk. Dulksnojo lietutis. Pirmą se
kundę jiems atrodė, kad jie išėjo ne lau
kan, o į prieangį tarp dvejų durų, taip 
buvo tamsu. Sienų kontūrai susiliejo su 
dangumi, ir atrodė, kad viršum griuvė
sių stūkso taip pat namai, tik nudažyti 
šviesesne spalva.

Išėjęs iš blindažo, Saburovas pagalvo
jo, kad iš tikrųjų nebūtų didelės nuodė
mės, jei šį žvalgymą jis atidėtų rytojui. 
Ir taip jau šiandien per daug visko bu
vo, o ši diena nebuvo paskutinė. Bet 
naktinis gaivumas, tylus lietutis ir juo
das žemas dangus — visa tai vertė jį 
subruzti.

— Gera naktis, pasakė Saburovas, — 
tiesa?

— .Taip, tikrai, drauge kapitone, — 
patvirtino Jusupovas.

Saburovas atsiminė, kad toji stotis 
prie Millerovo, kur gyveno jo motina ir 
seserys, buvo maždaug tame pačiame ge
ografiniame ploty, ir, tur būt, ten da
bar tokia pat arba beveik tokia pat nak
tis — ilga, tamsi, lietinga.

— Kur jūsų šeima, Jusupovąi? — pa- 
klausė jis.

— Toli, — pasakė Jusupovas.
— Ką, Kazanėje? — paklausė Sabu

rovas, atsiminęs, kad Jusupovas yra Ka
zanės totorius. /

— Ne, Irkutske. Mes jau penkiolika 
metų Irkutske gyvename.

— Toli, — užsimąstęs pasakė Saburo
vas ir pagalvojo apie Irkutską, apie tai, 
kad ten, tur būt, nėra užtemdymo ir 
gatvėse dega šviesos. Ir' čia jis sekundę 
įsivaizdavo, kas įvyktų, jei visą tą švie-. 
są perkelti čionai į Stalingradą. Štai čia, 
kur jie eina. Prie visų kampų stovi žibin
tai, dega pilna įtampa, ir langai apšvies
ti.

/ Jis pažvelgė į šviečiantį laikrodžio ci
ferblatą: buvo pusė vienuoliktos. Taip; 
viskas būtų apšviesta. Jis nenoromis nu
sijuokė dėl savo kvailos minties..

Per penkias minutes jie pasiekė an- 
.trąją kuopą, kur prie namo griuvėsių 
juos sutiko Potapovas ir Maslenikovas.

Maslenikovas žinojo, kad SaburovSs 
vyksta žvalgyti, bet tam nepritarė, ma
nydamas, kad žvalgyti turi vykti ne Sa
burovas, o kaip tik jis, Maslenikovaą. 
Bet sunku buvo priversti Saburovą pa
keisti savo sprendimą, ir todėl Masleni
kovas, iš anksto sugalvojęs kažkokį rei
kalą, atvyko pas Potapovą į antrąją 
kuopą, kad dėl visko būtų\ kaip tik ten, 
iš kur vyks Saburovas. Susitikimas su 
Maslenikovu Saburovui buvo netikėtas.

Vienok jis neparodė nustebimą, tik nusi
šypsojo.

— Tu jau čia, Miša?
— Taip, drauge kapitone, aš ...
Maslenikovas pradėjo aiškinti, kodėl 

jis atsirado kaip tik antroje kuopoje, 
bet Saburovas nutraukė jį rankos mos
tu:

— Žinau, — pasakė jis vis su ta pa
čia, tamsoje nematoma šypsena. — Vis
ką žinau.

Jam buvo malonu, kad Maslenikovas 
dėl jo nuogąstavo ir štai atbėgo čia, kad 
dėl visko būtų arčiau jo.

Kai jie pasijudino, Maslenikovas dar 
kartą priėjo prie Saburovo, paėmė jo 
ranką ir tyliai pasakė:

— Aleksiejau Ivanovičiau.
— Na?
— Aleksiejau Ivanovičiau, — pakar

tojo Maslenikovas.
- Ką gi?
Maslenikovas siekė jį apkabinti, pa

jutęs tai, Saburovas jį pats apkabino, 
paskui greit nusigręžė ir nužingsniavo. 
Maslenikovas žiūrėjo jam įkandin. Gząl 
ne nujautimas ir, gal būt, ne būgštavi
mas, o kažkokia nesuprantama nuojau
ta, taip dažnai išsipildanti fronte, gniau
žė Maslenikovui širdį nuo pat ryto, kai 
jis sužinojo apie numatytą žvalgymą.

Iš pradžių ėjo nėsislėpdami, nes nak
tis buvo tamsi. Paskui Petrovas neatsar
giai automato vamzdžiu barkšelėjo į sie
ną. Visi trys apmirė ir susigūžė, lauk
dami triukšmo link aklai pasiųstos kul
kos. Bet niekas nešaudė. Tada jie nuėjo 
toliau.

Lietus vis dar lašnojo. Atvėso. Naktis 
jau neatrodė tokia švelni ir rami, kaip 
pradžioje. Toli už namų, kairėje, žybčio
jo naktinio susišaudymo liepsnelės.

Už pusantro šimto žingsnių teko to
liau jau šliaužti tarp griuvėsių skers
gatvio, kuris atrodė, kaip po žemes dre
bėjimo. Bet įstrižai nugriuvusių .sienų, 
skersgatvį pavertusių beveik grioviu, 
žemėje tarp plytų mėtėsi įvairiausių, 
kartais apčiuopiamų keistų daiktų —• 
baldų nuolaužos, sudaužyta vonia, su7 
lamdytas virdulys, į kurio atplėštas 
briaunas Saburovas įsidrėskė ranką.

Taip jie šliaužė dar kokias penkias 
minutes, gal būt, aštuonias. Nuųtolis 
tarp rusų ir, vokiečių ’linijų buvo visai 
mažas. Vienur jis siekė iki 200 metrų, o 
kitur sumažėdavo iki 50, bet jis sėlino 
vingiuotais praėjimais, ir kartais sun
ku buvo aiškiai įsivaizduoti, kieno lini
ja arčiau.

Saburovas ėjo ir šliaužė įprastai ir 
gal net truputį išsiblaškęs, — išsiblaš
kymu žmogaus, kuris-viską iš anksto ži
no ir kuriam belieka kuone automatiškai 
padaryti tai, kas reikia, būtent — pri-( 
šliaužti, apsižiūrėti, apsispręsti dėl ryto
jaus ir vėl ramiai šliaužti atgal.

Taip jie ėjo ir šliaužė tol, kol jiems 
pasitaikė viena tų kare atsitinkančių ne
sąmonių, kurios negalėjo numatyti nei 
Jusupovas, nei Saburovas. Kada, Jusu- 
poVo apskaiciavirpu, jiems beliko iki,tiks
lo šliaužti pusšimtis žingsnių, viršum jų 
galvų staiga pasigirdo pažįstamas, pa
našus į motociklo burzgimą, naktinio U- 
2 motoro tarškėjimas. Keletas, kaip iš- 
puodo pabertų, smulkių bombų, su švil
pesiu prarėžusių orą, sprogo arti jų. Dėl 
to nebuvo ko stebėtis, jie buvo unleme
no” žemėje, ir lakūnas numetė bombas 
visai netoli vokiečių linijos.

Tuo momentu, kai krito bombos, Ju
supovas ir Petrovas šliaužė pirmi, o Sa
burovas ,rengdamasis pasekti juos, sto
vėjo prie apgriuvusios sienos. Artimiau
sia bomba krito šalia sienos, kampe. Sie
nos nuolauža pasviro ir pugriuvo ąnt 
žemės, plytomis užversdama Saburovą. 
Plytos nukrito ant Saburovo iš šono. 
Krisdamas Saburovas užsimerkė. Nuo 
šito smūgio, nuo sprogimo jęgos ir oro 
bangos jam pasirodė, kad viskas baigta, 
kad jis užmuštas. Bet kai jis nuvirto ir 
tuojau atsimergė, jis pajuto tik ant jo 
užvirtusių plytų sunkumą, o nosyje ir 
burnoje plytų dulkių skonį. į

— JusupoVai, — pašnabždomis pašau
kė jis. — Jusupovąi!

Jusupovas neatsiliepė. <
— Petrovai, •— pašaukė Saburovas.

T

(Bus daugiau)

(Pabaiga)
Įbėga nekantraudamas 

tėvas, ir tuoj jam gydytojai 
savo nuomones pareiškia, 
viens už kitą gudriau. Ir 
vis į tašką nepataiko. Tėvui 
visa tai atrodo paika. Duk
tė vis eina blogyn, — tar
naitė iš kito kambario taip 
raportuoja. Tėvas ima ir 
išvaro visą daktarų ketver
tą. O čia tuoj pribūva nau
jas daktarukas: suprask 
apsimetęs daktaru, susita
ręs su ligone ir su tarnaite
— ligonės mylėtinis.

Šis daktarukas tuoj be 
ceremonijų prašalina tėvą 
iš kambario. Jam, girdi, 
reikią būt vienam su ligone, 
gerai ją išegzaminuot, jos 
ligą ištirt. Na, ir jis ne
gaišta veltui. Tuoj ligonę 
švelniai gripšt už ranky
tės, pačiupinėja pulsą, pa
tikrino širdutę: ligonė tuoj 
visa ir nušvito. Apsikabino 
jiedu, pasibučiavo, meilina
si, glamonėjasi.. . Tik 
brakšt ir įeina miegama j in 
tėvas. Nustebęs žiūri, kas 
čia do gydymas. O dakta
rukas: tai geriausias gydy
mas, — reikia ligonei me
lancholiją išsklaidyti, rei
kia ją linksmai nuteikti, tai 
ji ir pasveiks.

Tėvui tatai atrodo keis
tas paradoksas: gydymo bū
das tai jau tikrai keistas, 
bet rezultatai, matyt, geri,
— duktė nušvitusi, sveika- 
ton eina. O tuo tarpu dak
tarukas ir tarnaitė smalsiai 
įkalba tėvui, kad gydymą 
reikia varyti iki pasekmin
go galo, — reikia dukteriai 
vyro, reikia ją apvesdinti,
— taip bent sau, būk tai 
nuduotai

, ♦

Tėvas, vienas pats pasi
likęs savo kabinete, galvoja 
saviškai, kaįpo šykštuolis 
egoistas. Kvailas jis būtų 
dukterį išleisti ir dar ko
kiam balamiitui tiek tūks
tančių turto padovanoti. 
Ne, jis taip nedarysiąs. Pa- 
siliksiąs vely sau ir dukte
rį ir turtą.

Įbėgusi tarnaitė šaukia 
šykštuolį: girdi, reikia gy
dymo procesą varyti toliau. 
Štai čia jau ir notaras, pa
darys sutuoktuvių sutartį. 
Reikia tik pasirašyt, kad 
bent atrodytų ligoniai ak-' 
tualu, daiktiška. Kiek pa
svyravęs,. tėvas pasirašo, o 
čia tuoj visas būrelis ir 
pratrūko džiaugsmu. Sugū
žėją už durų laukę svečiai. 
Tik sveikina jaunuosius, 
sveikina tėvą, o čia jau ir 
rnųzikantąi ir • šokikai... 
Tėvas ir atlyžo. Palaimino 
jaunuosius,, ir prasideda 
“veselijos.’’ Komedija bai
giasi linksmai, su muzika, 
su šokiais, su Šurmuliu.

Jaunieji aktorukai publi
ką sudomino ir palinksmi
no. Juokingai atrodė ma
žiukai daktarai, apsibarz- 
doję, barzdas gūdžiaiK glos
tydami, galvutes kinkuoda
mi, gydymą galvodami. No
sytės jiems paraudonintos, 
balakonąi ilgi balti, o tos jų 
įmantrios kalbos ... O pats 
geriausias gydytojas tai ir 
visai gerai pasirodė: jo vi
sai nebloga buvo bučiavimo- 
si ir myįąvimosi techniką. 
Ligonė irgi įrodė, kad ji ne- 
tokįa jau naivi, Žino, kas 
jai gera. Tarnaitė, viešnios, 
svečiai — visi šiuo ^tuo pri
sidėjo prie kutnios komedi- 
jukės, o Florut-ė Kazakevi
čiūtė su armonika.

žįnppią, vaikiuku baliu
kai netaip jau’ toli, nešė, bet

X

tai juk nėr ko ir norėt iš 8- 
10-12 metų spaigliukų. Bet 
visgi tai paguoda ir viltiš- 
kas padrąsinimas, kad jie 
jau daro pradžią. Tik mes 
visi padėkime jiems, padė
kime šitai mokyklėlei ir ki
toms tokioms mokyklėlėms, 
o pasėkos bus dar geresnės.

Publika skirstėsi, gražiai 
nusiteikusi. Paskui užkan
džių kambary, tiek ten bu
vo ' šiltų pasikalbėjimų, 
džiugesio, planavimų!... 
Iki malonaus pasimatymo 
kitą kartą, greiti Turime 
juk dabar tokį patogų sam
būriams centrą, lietuvių 
auditoriją čia pat Bruklino 
priemiesty.

Mirė Feliksas Stanevičius, 
nuolatinis diepraščio Laisvės 
skaitytojas. Turėjo w labai 
aukštą kraują, tai dėl to ga
vo paralyžių ir trūko gyslos 
galvoje.

Paliko nuliūdime žmoną, du 
sunūs, du brolius ir sesutę. 
Pastarieji gyvena Nashua, N. 
H. Reiškiu užuojautą jo šei
mai! Lai Feliksui būna am
žinai lengva žemelė!

dd., paaukota iš LLD kuopos 
iždo $5. Dar po $1 tam rei
kalui aukavo: S. Penkauakas, 
J. Rudis, T. Tartonis, P. Ą- 
leksonis ir po 50 centų: L. 
Gross, B. Chulada ir A. Ka- 
valiatiskas. Ačiū už aukas 1

New Britain, Conn.

Mūsų mieste kunigija su
kurstė ir suorganizavo jaunuo
lius, kurie balsavimų dienoje 
prie balsavimų punktų sklei
dė korteles reikalaujant bal
suoti prieš gimdymo kontrolę.

žinoma, jaunuoliai dar ne
supranta, kokios didelės rcil.š- 
mės tas klausimas yra darbo 
žmonėms, kurie su didelėmis 
šeimomis iš mažų algų negali 
žmoniškai gyventi.

Prisiminus Darbuotę 
Pirm Rinkimų

PažangiečiaOietuviai seniau 
į rinkimus kitaip atsinešdavo, 
mažiau arba visiškai nesidar- 
bųodavo. Bet šį kartą, įsikū
rus Progresyvių Partijai, gru
pelė lietuvių gana pasišven
tusiai aukojo kampanijos rei
kalams, kiti ėmė dalyvumą 
darbe. Nemažai tapo pa
skleista literatūros, išleistos 
per Lietuvių Nacionalį uiž 
Wallace Komitetą, kuri ne 
vienam atvėrė akis apie seną
sias partijas.

Rinkimam prabėgus, žino
ma, atsirado kitokių kalbų. 
Kai kurie, prisiklausę buržu
azinių kalbų, bando sakyti, 
kad Wallace gali apleisti par
tiją, nes esą tam priežastis— 
neperdaug jisai ir kiti kandi
datai gavo balsų.

Tačiau, patsai Wallace yra 
pasakęs ne vieną, bet keletą 
kartų, kad Progresyvių Par
tijos dar tik pradžia gyvavi
mo. Nuo dabar jos auklėji
mas ir stiprinimas bus kasdie-' 
ninis darbas, kad prisirengus 
prie sekamų už ketverių me
tų rinkimų. 13e to, jei ne 
Progresyvių Partiją ir ne pat
sai Wajlace’o pasidarbavimas 
prieš rinkimus, prezidentas 
Trumahas vargu būtų pakei
tę^ sąvo nusistatymą, ypatin
gą! reikale atšąukimo prieš- 
unijinio/įstatymo ir daug Jkitų 
dėl liaudies pagerinimų.- Pro
gresyvių Pąrtiją tąi buvo tas 
kylis, kuris veržte veržė Dew
ey ir prezidentą Trumaną at
sigrįžt į liaudį ir pasisakyt, ką 
jie mano apie palaikymą tai
kos, laisvės ir gerbūvio. •

Spalio 29 d. laikytame LLD 
kuopelės susirinkame pasikal
bėtą apie rinkimus ir nuspręs
ta duoti dvidešimkę. LDS pa
sekė, duodama penkinę, o ge
raširdžiai žmonės dasidėjo su 
auką sekamai: Kelios dienos 
pirmiau bąrzdaskutyklos sa
vininkas P. Gąrdauskas davė 
$10, kitas biznierius K. B. 
$10, A. Rakevičįą $10, V. J. 
Valley $5. • Susirinkime au
kojo: F. Kaytis $5, O. 
Krasnitskienė iš South Co
ventry $5. Po ‘ $2: J. Ma
linauskienė, M. Sabaliauskie
nė (newingtoniete),. J. J. 
Gęrdis, J. Aųkščiūnąs, drau
gai šųppiai. Po $1: K. Re- 
meįtieųė, J. Žilinskas ir J. 
Ščebedą- Viso $83-

Tam pačiam LLD kuopos su
sirinkime sumanyta surengti 
jnalonų pažmonį sekmadienį 
po pietų, 21 d. lapkričio, IWO 
pątąlpose, 53 Church St. Pel
nas bus skirias dėl dienraščio 
Įąūsvęs budžeto. Išrinktu 
darbščios draugės į kdhiisiją,, 
kurios pagąrpins skaąių už
kandžių ir prirųoš pasilinks
minimo programą. Varde ko
misijoj primenąm susiedijos 
gerądėjams, kąd atsilankytu
mėte į mūsų parengimglį taip, 
•kaip mes pas' jus. Vietiniai 
dar kartą bus užkviesti, kito
kiais keliais. Tikųnėj, jog 
tųrėsįnie jgrąžll pąžmoriį.

Nugirdęs.

Amberlando radijo progra
mas bus perkeltas į kitą stotį, 
daug galingesnę, taip, kad vi
sų kolonijų lietuviai galės ją 
girdėti. Nuo 14 d. lapkričio 
Amberlando programas bus 
girdimas 9 vai. ryto, sekma
dieniais, iš 112 kl. stoties. 
Pasiklausykite. *

Spalių 24 d. atsibuvo LLD 
37 kuopos susirinkimas. Bu
vo geras, daug gerų tarimų 
padaryta. Nutarta pakviesti 
Geo. Klimą iš Brooklyno su 
pąveikslais, kad parodytų. 
Tąipgi paraginti Lowellio, Ha- 
verhillio lietuvius, kad jie 
prisidėtų prie šio reikalo, tai 
pigfau būtų.

Kurių kolonijų lietuviai no
rėsite, kad pas jus būtų paro
dyti judžiai, tai kreipkitės pas 
S. Penkauską, 33 Chestnut St., 
Lawrehce, Mass.

Meno festivaliui, kuris įvyks

I

r

šokiai, užkandžių ir 
Būkite visi ir visos.
įsigyti tikietus iš

S. Penkauskas.

Washington. — Karinis 
Amerikos laivynas darė 
plačius pratimus šiaurinėje 
Atlanto Vandenyno dalyje.

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

New Yorko miesto majo
ras demokratas O’Dwyer 
sakė, jog Trumano išrinki
mas esąs “įspėjimas Rusi
jai.” '

Maple Parko uždarymo pa
re bus šeštadienį, 27 d. lap
kričio, 7 vai. vakare. Bus' 
gražus pasilinks minimas. 
Įvyks Maple Parko Svetainė
je. Bus 
gėrimų. 
Prašome 
kalno.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

b Broadway Ir Stone Avė., prie 
auncey gt., Broadway L‘ 
Tel. GLenmorp 5-6191

J. J. Kaškiaučius, M. D, 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. 9. 
HUmboldt 2-7964

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus Ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliąvoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STORES
512 Marion St., Brooklyn

Kami

H NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moterišky ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, If. Y.

Telefonas STagg 2-2178

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411Q
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Patarimai Aktoriams Montreal, Canada
I. Rapoportas

ORGANIŠKASIS DĖMESYS
Pažiūrėkite, kaip elgiasi žmogus, ku

ris mano esąs pats vienas ir kad jo nie
kas nemato. Patikrinkite tai su* savimi. 
Esate vieni, jaučiatės visiškai laisvai, 
skaitote knygą, arba ką nors galvojate, 
arba tiesiog ilsitės, arba šiaip laiką lei
džiate, grojate kokiu nors muzikos in
strumentu. Žodžiu, ką beveiktumėte, ko
kioje padėtyje bebūtumėte, jūsų dėmesys 
kiekvienu atitinkamu momentu prie ko 
nors sukauptas, kas nors ar aplinkumo
je, ar tai mumyse pačiuose ypatingai pa
traukė jūsų dėmesį, labiau, negu visa ki
ta išryškėjo ir jus sudomino. Tuo pačiu 
metu jūs galite ir žiūrėti, ir klausytis, ir 
laikyti rankose kurį nors daiktą (lytėti), 
ir valgyti, ir užuosti kvapą ir ką nors 
prisiminti, bet visada iš visos šios pa
jautų eilės kažkas vienas išsiskirs, išryš
kės labiau negu visa kita, bus svarbiau
sia, t ką bus nukreiptas jūsų dėmesys.

Mes labai dažnai to nepastebime, ka
dangi paprastai apie tokios rūšies daly
kus nė nepagalvojame, tačiau, patikrinę 
save, galime įsitikinti, kad taip yra; pa
gal mūsų valią ar be jos (nevalingai), 
sąmoningai ar nesąmoningai, mes visa
da esame kuo nors ypatingai susidomėję
— ar kuriuo išorės daiktu, ar kuria nors 
mintimi, ar savo vidiniu pojūčiu. Tai, į 
ką atitinkamą momentą nukreiptas mū
sų dėmesys, vadinsime, dėmesio objektu. 
Šių dėmesio objektų pasikeitimas gyve
nime dažnai nuo mūsų nepriklauso, 
vyksta kartais mūsų sąmonei to nepaste
bint, bet jis vyksta visados, nuolat, ir 
mūsų daugiau ar mažiau įtemptas dė
mesys visados yra prie jų sukauptas.’

Įsivaizduokite, kad jūs skaitote kny
gą, paskui jūsų dėmesį patraukia beldi
mas į duris, jūs įsiklausote, paskui ant 
jūsų nosies nutupia musė, jus kutena, 
paskui jums ima atrodyti, kad pradeda 
skaudėti gerklę, paskui prisimenate, kad 
rytoj bus repeticija, ir pradedate jai 
ruoštis.

Štai prieš jus objektų eilė, prie kiek
vieno iš jų jūsų dėmesys buvo šiek tiek 
sukauptas, ir tiek stipriai, kiek to buvo 
.vertas kiekvienas objektas. Ties *muse
— silpniau, ties gerkle — stipriau, ties 
repeticija — dar stipriau ir jau ilgam 
laikui. Tikrą gyvenirųiškąjį dėmesį, ku-, 
ris su tam tikru interesu yra nukreiptas 
į nustatytą objektą, vadiname organiš
kuoju dėmesiu. Štai tokį dėmesį mes 
stengsimės sukelti, darydami pirmuosius 
mūsų pratimus.

Iš pat pradžių jūs pastebėsite, kad tai 
nėra taip paprasta. Mes čia susiduriame 
su ta aplinkybe, kad į išeinantį scenon, 
į tą, kuris atlieka pratimą, yra žiūrima. 
Štai ši aplinkybė ir sudaro ryškų skirtu
mą tarp gyvenimiškojo ir sceninio elge
sio. Gyvenime nėra nieko paprastesnio, 
kaip, sakysim, žiūrinėti kokį daiktą, ar
ba skaityti knygą, arba tvarkyti kamba
rį. Bet pamėginkinkite tą pat padaryti 
žiūrovui matant, ir pajusite nejaukumą, 
varžysitės, jūs veiksite, išeidinėsite, sė
site, imsite daiktus nenatūraliai, varžy
damasis, ne taip, kaip darytumėte tai 
būdamas kambaryje pats vienas. Arba, 
priešingai, elgsitės pernelig laisvai, ro
dydami savo judesiais, kad jūs, esą, nė 
kiek nesivaržote, bet kaip tik “rodyda
mi,” “apsimesdami.” Ir per didelis var
žymasis ir per didelis laisvumas yra tos 
pačios aplinkybės išdava — priešais žiū
rovą esančio žmogau^ sumišimas.

Jau per pirmąjį pratimą jus turite 
pasiekti to, kad, sėdėdamas prieš drau
gus, pratybų vadovo stebimas, atsikra- 
tytumėte šio savimi ir savo išvaizda su
sirūpinimo pojūčio. Tegu pratimo užda
vinys bus — įdėmiai apžiūrinėti degtu
kų dėžutę, ar šiaip kokį nors daiktą. Jūs > 
pajusite, kad tada, kai tikrai rimtai, or
ganiškai būsite susidomėjęs daiktu, t. y. 
iš tikrųjų matysite dėžutę (o ne dėsitės 
prieš žiūrovus ir vadovą, kad esate ja 
susidomėjęs), perskaitysite viską, kas 
ant jos parašyta, atkreipsite dėmesį į 
dėžutės spalvą ir piešinį, pamėginsite 
nustatyti ar daug degtukų buvo į ją 
įbrėžta, rūpestingai ar nerūpestingai ji 
padaryta ir t.t., aplamai, kuo įdėmiau 
įsižiūrėsite į objektą, tuo greičiau nusi- 
kratysite varžymosi ir nejaukumo, ku
rie pirma buvo jumyse pasireiškę. Ir ka
da, pagaliau, jūsų dėmesys taps organiš
kas, t. y. kada jūs visas (ne dėdamasis, 
bet tikrai susidomėjęs) įsigilinęs žiūri- 
nėsite savo pasirinktąjį daiktą, patys 
pajusite, o žiūrovas pamatys, kad jūsų

iš tik-

piauti

elgesys pasidarė visiškai laisvas, rimtas, 
paprastas. Tai-parodys'ir jūsų kūno pa
dėtis ir veido bei akių išraiška — išori
nis ramumas bus išdava dėmesio, orga
niškai sukaupto prie pasirinkto objekto.

PRATYBOS
Į šias pratybas reikia labai rimtai žiū

rėti. Pirmiausia, reikia nustatyti /darbo 
drausmę. Visi dalyviai turi įsisąmonin
ti, kad jie yra susirinkę bendram kūry
biniam darbui, kuris reikalauja įsisa
vinti tam tikrų įgūdžių, išugdyti tam 
tikrų savybių, be kurių negalima 
ro gerai atlikti vaidmens.

Kodėl, norint gerai padirbti 
reikia mokytis staliaus amato,
pinklu, drožti ir t.t.? Kodėl, norint iš
mokti gražiai rašyti, reikia iš pradžių 
išmokti išvedžioti apskritimėlius, lazde
les ir visokias kilpeles, iš kurių paskiau 
sudurstomos raidės ir žodžiai? Ir vien 
aktoriaus meistriškumas, iš šalies žiū
rint, kartais atrodo tiek lengvas, kad at
siranda žmonių, kurie mano, jog sceni
nis darbas nereikalingas specialios man
kštos: išėjai į sceną — ir kalbėk žodžius, 
vaidink. Tik “dieve duok drąsos,” — vie
no Ostrovskio personažo lūpomis beta
riant.

Pateikiamos čia pratybos iš pat pra
džių moko rimtai žiūrėti į darbą. Jos 
yra, nors ir nežymi, elementari, bet rei
kalingiausia, jūsų busimojo sceninio dar
bo sudėtinė dalis.

Įsivaizduokite tokį atvejį, kai žmo
gus, neišmokęs valdyti savęs, savo dė
mesio, negalės prisiversti vaidinti nusta
tytu spektaklio laiku. O juk vaidinti rei
kia ne formaliai, ne šiaip sau, bet susi
kaupus, kūrybingai, įsitraukus.

Ko gi tam reikia? Mokėti susirasti ob
jektą ir atkreipti į jį savo dėmesį, nusi
kratyti pašalinių išblaškančių minčių. 
To mus išmoko pratimai. Neįvertinama 
šių pratimų reikšmė ir repeticijų darbui.

Repeticija tik tada naši, kada ją gau
bia kūrybinga nuotaika, kai atlikėjas 
lengvai ir teisingai reaguoja į duotąsias 
aplinkybes, kai jis bematant ir kartu or
ganiškai suvokia režisieriaus nurody
mus. Bet repeticijai reikia pasiruošti. 
Kasdieniški rūpesčiai, visa tai, kas atsi
nešta, kas šiam darbui yra pašalinis, da
lykas — trukdo, atlikėjai būna išsiblaš
kę, nesusikaupę arba susikaupę, bet’ tik 
paviršutiniškai, formaliai.

Tokiais atvejais reikia atlikti keletą 
grupinių arba individualią (žemiau nu
rodytų) pratimų tam, kad “įvestume” 
bei “įtraukume” atlikėjus į gerą kūry
bingą repeticiją.

Taigi iš pat pradžių visa pamoka tu
ri būti skiriama nuosekliam visų šių 
pratimų atlikimui. Neturi būti nė vieno, 
kuris vengtų šio darbo; šį paprasčiausią 
darbą, neatsižvelgiant į patyrimą bei 
“stažą,” turi atlikti visi.

Visos sistemos dalys, pradedant pa
prasčiausiomis, sudaro vieningą visumą; 
pažeisti dalį — vadinasi, pažeisti visu
mą. Po viso šito mes bet kurį vaid
menį beruošiančiam vaidintojui galime 
pasakyti:

“Apžiūrėkite atidžiai šį popierėlį, o 
paskui įsiklausykite ,dar atidžiau, kas 
girdėti už sienos. Atsiminkite pirmąsias 
organiškojo dėmesio pratybas, tuo tarpu 
iš jūsų nieko daugiau nereikalaujama.” 

Ir kai aktorius pasijus esąs organiš
kai laisvas, galėsime vėl pradėti sėkmin
gai repetuoti.

Kai aktoriui per repeticiją kažkas už
kliūva, kai jis įsitempęs negali rasti tei
singos spalvos, kaip sakome “užsikerta,” 
tai geriausias būdas jį “įvesti” — duoti 
jam* atlikti vieną iš paprasčiausių prati
mų .(Pritaikant, kiek tai yra galima, ati
tinkamai sceninei situacijai, panaųdo- ’ 
jant vieną ar kitą į^veiksmo eigą įtrauk
tą objektą, pjesėje įvykstantį faktą ir

Pagaliau šie pratimai tiesiogiai pade
da lavinti atmintį, dėmesį ir gyvenimiš
kąjį pastąbumą. Apie višų šių, ypač 
žmonėmis, dirbantiems sceninį darbą, rei
kalingų savybių lavinimą mes dar pa
kalbėsime vėliau.

Taigi griežtai atlikti visus, tiek gru
pinius, tiek ir individualius pratimus yra 
labai svarbu. (Kūrybinė drausmė nenu
mato sausumo, perdėto rūstumo, taip 
sakant, nuobodumo, — priešingai, dar
bas turi būti nuotaikingąs, sakytume — 
net smagus, bet tikslingas, rimtas ir es
mingas. ).

(suq nttL3n«a)

Sūnaus
ir Edvyna Petroniai
gražaus sūnelio.

Susilaukė
Bronius 

susilaukė 
Jauna motina su savo šeimos
pirmutiniu nariu jau sugrįžo 
namo. *Drg. E. Petronienė bu
vo puiki Vilijos choro narė. 
Turi gražų soprano balsą. 
Drg. B. Petronis yra veiklus 
organizacijų narys ir gabus 
Vilijos choro pirmininkas.

Linkiu tiems 
tėteliams gražiai 
naują pilietį.

laimingiems 
išauklėti tą

Susižiedavo
Teko sužinoti, 

davo Genovaitė Adomaitytė su 
jaunuoliu J. Bindoku. Ado
maičiai yra pažangių pažiūrų 
žmonės. Draugė Adomaitienė 
yra nuolatinė darbininkė 
įvairiuose organizacijų paren
gimuose. Linkiu jos dukrelei 
laimingo vedybinio gyvenimo.

kad su.sižie-

b

Iš Susirinkimo
Spalių 31-mą dieną įvyko 

pirmas šiame sezone LLD 47- 
tos kuopos narių susirinkimas, 
į susirinkimą atsilankė vidu
tinis būrelis narių. v.Veiklus 
kuopos sekretorius A. Marke
vičius raportavo, kad narines 
duokles už 1948 metus yra už
simokėję šimtas du nariai. 
Taipgi šių metų bėgyje 47-ta 
kuopa neteko dviejų narių: 
Vlado Uldukio ir Mato Ta
mošausko. Juos ankstyba mir
tis pasišaukė. Ir vienas narys, 
J. Naujokaitis, persikėlė į To
rontą.

Buvo aptartas ir Liaudies’ 
Balso vajus. Bet energingai 
dirbant mūsų gabiems vaji- 
ninkams jokių speciališkesnių 
būdų nebegalėjo rasti, kad 
padarius vajų pasekminges- 
niu. Tik 47-ta kuopa per 
metinį L. B. koncertą pasvei
kins savo švietėją L. B. su 
15-kos dolerių auka.

Kadangi minima kuopa per 
vasarą,jokių parengimų netu
rėjo, kurie būtų jos iždą pa
didinę, tad dabar nutarė kaip 
galint greičiau suruošti kokį 
didelį parepgimą.

Toliau drg. Markevičius 
perskaitė pranešimą, kad mū
sų draugai vilniečiai išleido la
bai įdomią brošiūraitę, kuri 
vadinasi: Mokslinio Socializ
mo Šimtmetis ir Dabartis. 
Kuopa nutarė užsisakyti, o 
drg. A. Balčiūnas nepa^ira- 
gins išplatinti.

Po raportų ir tarimų tu
rėjome ir kalbėtoją drg. J. 
Urbonavičių. Drg. J. Urbona
vičius yra žymus montrealie- 
čių veikėjas ir oratorius. Jis 
puikiai nušvietė pasaulinius 
įvykius ir jų reikšmę, 
kalbos kilo klausimai 
čios diskusijos, kuomi 
kimas ir baigėsi.

Metinis Balius

Po jo 
ir pla- 
susirin-

Vytau-Spalių 30-tą dieną, 
to Neprigulmingo Kliubo sa-s 
Įėję, įvyko Montrealo Sūnų ir 
Dukterų Pasalpinės Draugi
jos metinis balius, arba vaka
rienė. Oras pasitaikė gana 
gražus. Publikos prisirinko 
jau net perdaug, kad net šei
mininkės trūko vaišių. Visos 
trys salės' buvo prisikimšusios 
pilnutėlės svečių.

Buvo £ana graži muzika, 
bet nemanau, kad nors kas be- 

‘galėjo pasišokti. Maišėsi visi 
pervien, trynėsi pečiais, alkū
nėmis. Matėsi jaunimėlio ne
patenkinti veideliai. O ta mu
zika lygjyčia buvo tokia gra
ži, tokia ūpą kelianti, kad ir 
augesnieji nemažiau įsišmagi-

Pajieškau savo brolįų Juozo Vaity- 
no, Broniau* Vaityno ir sesers Mor
tos Vaitynaitės. Broliai gimę Lie
tuvoj, o sesuo Anglijoj, Man išva
žiuojant į Lietuvą 1911 metais, pa
likau juos New Yorke ir nuo to lai
ko nemačiau. Taipgi pajieškau ki
tų giminių ir pažįstamų: Mano mo
tinos seserų Anelės Kurlinckaitėš 
(apsivedė sų Andruškevičium) ir 
Agotos Kurlinckaitėš, dėdes Vinco 
Kurlincko. Pažįstami—Aįdūnų. Nen- 
driaus ir Geniaus, iš Pilšudo kaimo; 
mes draugaudavome Skaudvilės mie
ste Lietuvoj. Dabar jie randa?! Ame
rikoj. Kas žinote kur šie asrhenys 
yra, malonėkite man pranešti, arba 
iąi patys atsišaukia, už ką būsiu 
dėkingas, — Ludvįkąs Zeęingis, 
R. F D. H-l. c/o Charles Schultz, 
Hampton, Conn. ' , (262-264)
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August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

/

Paul Gustas Funeral Homą
INC.

854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatves nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 
□►•40

išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 
atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems,

Naujai 
giai gali 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

nę buvo, ir visi bėdojo, kad 
negalima pašokti.

Šeimininkės buvo gana man-, 
dagius ir vaišingos. Bet jų 
buvo gana daug ir abejoju, 
kad galėsiu skaitytojus su vi
somis supažindinti. Manau 
likti minimos draugijos ko
respondentui platesnį aprašy
mą. Vįsų svečių vardu šir
dingai dėkojame visoms šeimi
ninkėms sykiu už jų malonų 
priėmimą ir vaišes.

Koresp. .

Žinios iš Lietuvos
Pergrindžiamos
Gatves Vilniuje

VILNIUS, rugp. 6 diena.— 
Daugiau kaip dviejų kilo
metrų ilgio gatvių naujai per- 
grista šiais metais Vilniuje. 
Pilies ir Didžioji gatvės išklo
tos tašytais akmenimis. Šiuo 
metu Jogailos gatvėje nuima
mas senas grindinys, gatvė 
pažeminama ir dviem metrais 
praplatinama; tiesiami nauji 
šaligatviai. Šios gatvės per- 
grindimo darbai numatomi 
baigti iki rugpiūčio 15 die
nos.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmonės
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Salve-Mostls, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salve. Ši’ 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

Jei turite pilbs (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostj, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo Šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D.,, reikia pridėti 
30o pašto ženkleliais. Adresuokite:pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
HąrtfordieČiai galite pirkti pas / 

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.
(adv.)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

NAMU DARBININKE
Guolis ant vietos. Nuosavas kambary** 

Nereikės virti. Vienas kūdikis. Yra skal* 
biama mašina. H. JACOBS, 3321 Gian* 
wood Rd., Brooklyn. GEdney 4-8286.

■ ' ...
HELP WANTED—MALE

REIKALINGI VYRAI

IKI 50 METŲ AMŽIAUS
Manhattan ir Brooklyn. 

Pradine Alga $38 Weekly.

Dienom ir Naktim. 5 Dienų Savaitė. 
Nuolatinis Darbas. Apmokamos Va* 
kacijos. Nemokama Ligoninėj Prie
žiūra ir Chirurgijos Aptarnavimas. 
Nemokama Grupinė Apdrauda.

Kreipkitės 9 A. M. iki 3 P. M.

3-Čios Lubos, 41 Broad St., N. Y. C.
(263-264>

Į.... ......... .. 11 " "...Mi

Be to, paprastu grindiniu iš
klota Verkių aikštė, dalis 
Dzeržinskio, Turgaus, Ogins
kio ir Pylimo gatvių, Eišiškių 
plento. Išgrįstasis šiose gat
vėse plotas sudaro daugiau 
kaip 31 tūkstantį kvadrati
nių metrų. Neskaitant žemės 
•darbų ir laužo nuvalymo, čia 
atvežta ir išklota 12 tūkstan
čių tonų akmenų.

Be šių kapitalinių darbų 
Kelių ir tiltų tresto darbinin
kai atremontavo apie 17 tūks
tančių kvadratinių metrų gat
vės grindinio ir pataisė apie» ► z j / 
pustrečio tūkstančio kvadrati
nių metrų šaligatvio.

Talkininkauja
Kolektyviniam Ūkiui

KELMĖ, rugp. 5 d.—Kražių 
valsčiaus komitetas ir vykdo
masis komitetas suorganizavo 
talką iš 35 žmonių, kurie tal-» 
kininkavo “žiboklių” kolekty
vinio ūkio valstiečiams der
liaus nuėmimo metu. Talki
ninkai per dieną nupiove 15 
hektarų dydžio rugių lauką, 
šiame darbe pasižymėjo kom
jaunuoliai G. Stulginskaite, A. 
Balčiūnas, V. Rūkas, V. Sun-, 
gaila bei kiti.

Ką darote pagalbai savo 
dienraščio kovoje su infliaci
ja? Ar gavote naują skaityto
ją? Ar aukojate užtikrinimui 
Laisvei biudžeto 1949 metam?

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
x Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Matthew 
ĘUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-8172

Egzaminuojam 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Akis,

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas •
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

■M

F.W.Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 
Suteikiam garbingas laldotuVM 

$150
Koplyčias suteikiam nemokami! 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

5 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Lapkr. S, 1948

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) • <

Laisniuotas Graborius 
LiūdSsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5M8
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Federalė Susisiekimą 
Komisija Įsakė Firmai

Transportininką Taryba 
Svarsto Prieš QuilFą 
Paduotus Skundus

Viešbutyje Žmogžudys
tė, Įtartasis Suimtas

Mackay Radio . & 
graph Co., Brentwood, 
gavo iš valdinės įstaigos įsa
kymą prašalinti sugedusį lai
dą, dėl kurio tapo užmuštas 
darbe jaunas darbininkas Pete 
Curran, inžinierius.

Firmos darbininkai to pa
reikalavo tuojau po nelaimės, 
net streiką 
bet firma 
ėjau, 
byla 
kuri 
jų.

Tele-
L. L,

buvo paskelbę, 
nesiskubino. Ta- 

darbininkams veikiant, 
pasiekė valdinę įstaigą, 
prispyrė prašalinti pavo-

MALONUS PLĖŠIKAS
Bronxiete Jeanne Forestier 

sako, kad gražiai atrodančio 
jauno vyriškio bučkis visai bu
vęs nesaldus, po to, kai jis 

,' pasekęs ją gatvėje atėmė laik
rodėlį. Ji visa gerkle suspigo. 
Vyruką, John Gloria, policija 

t suėmė ir nuteistas neribotam 
? laikui kalėjiman.

Gaisras Išgązdino 
Gyventojus

šeimų

■t

Dvidešimt keturių 
name ištikus gaisrui penkta
dienio vakarą, New Yorke, 40 
asmenų buvo 
rinių laiptų, 
gesiai juos 
kopėčiomis,
nas asmuo, kurio bute iškilo 
gaisras, biskelį apdegė. Ki

lį ti išliko sveiki, tik jų apart- 
mentus pridūmavo.

išbėgę ant gais- 
Iš ten gaisra- 

nukeldino savo 
Tačiau tik vie-

Heilo Brooklynui ir Apylin 
kės Lietuviams

veiksmu.
publikoje sukelia daug 

dainavimu

MERGINU SEKSTETAS, iš Detroit, Mich.,—tai grupė, kuri 
entuziazmo savo gražiu 
ir

Mes važiuojame Brookly- 
nan. Laisvės koncertan, kad 
prisidėt prie išpildymo kon
certo programos. Bet vieno 
“Heilo” neužtenka. Mes no
rime su tamstomis pasimatyti 
ir, kiek bus galima, draugiš
kai pasikalbėti. Taigi, mes 
norime; kad ne tik Brooklyno- 
New Yorko lietuviai būtų kon
certe, bet kad ir visų kitų ar- 

! timesnių miestų lietuviai atva- 
j žinotų Laisvės koncertan lap- 
I kričio (November) 14 d. O 
į mes tamstoms padainuosim 
gražiu dainelių ; *

Paklausykite mūsų 
Visokių, visokių,
Kurios visus palinksmins, 
Kad nebūtų nusiminimų nei 

jokių. )
Mes padainuosime apie var

gus ir skausmus,

Detroito

daine
lių,

. ' Mammy’s restoranto, New
’ Yorke, trys veiterkos ir visi 

tenai buvusieji pasiliko išsi-
I žioję iš nuostabos, kuomet 35

centus pravalgęs svečias pali- 
I ko trims veiterkoms po $50

keleivių čekiais. Ypatinga, 
kad jo didelį duosnumą bent 
viena iš jų išsiaiškino šitaip: 
“Gal tas žmogus sukvailiojęs,”

I sakė ji.F’

Dėl migloto, lietingo 
LaGuardia stovįs ne pilnai 
kė praėjusį ketvirtadienį, 

b > ’

oro
vei-

Washington. — Skaitlin
ga minia sveikino sugrįžusį 
Washingtonan prez. Tru- 
maną.

Miesto Taryba
Nutarė Palaikyti
Nuomą Kontrolę

Tary ba 
priėmė 
nuomų 

kuriuomi

rapor- 
Quill’ą 
jis ’iš-

Merginų
Laisvės
lapkri-

Ir apie tėvynę ir jausmus, 
Tai mes palinksminsime
Su mūsų dainelėm... [jus—
Tai viena iš dainų, kurias 

dainuos
Sekstetas dienraščio 
koncerte sekmadienį, 
čio 14-tą, Liberty Auditorijo
je, kampas 110th St. ir At
lantic Ave., Richmond Hill,

Buvusieji LMS Rytinių Vals
tijų Meno Festivalyje praėju
sį rudenį atsimena, kaip pui
kiai tos merginos pasirodė ir 
audringai buvo sveikinamos, 
reikalaujant daugiau dainų. 
Tuomet joms dainuoti laikas 
buvo ribotas, kaip ir visiems 
kitiems menininkams. Lais
vės koncerte publika galės iš 
jų reikalauti ir išgirsti dau
giau dainų.

Nev/ Yorko Miesto 
praėjusį ketvirtadienį 
trejetą pataisų prie 
kontrolės įstatymo,
tikisi tampriau prilaikyti ntio 
kėlimo nuomų.

Vienas iš tų tarimų palie
čia nuomojančius viešbučiuose 
kambarius nuolatiniam gyve
nimui. Kitos dvi pataisos tai
komos apsaugoti dideles šei
mynas nuo išmetimo iš buto. - 
Reikalaujama, kad svarstant 
namų savininkų reikalavimus, 
leisti pakelti nuomas, į tuos 

.(posėdžius būtų kviečiami ir 
nuomininkai. Dabartiniu. įsta
tymu einant nuomininkai ne
kviečiami.

Prieš tas pataisas, pasiūly
tas per brooklynietį tarybos 
vice-pirmininką Sharkey, bal
savo vienas kaunsilmanas, 
Manhattan’o r e p u b 1 i konas 
Edward Rager.

Tarybos šie tarimai taps 
įstatymais, jeigu majoras juos 
pasirašys.

iešbuči^) buvo 
pikietuotojus.

pirma-

lok ai o 
Austin

Lapkričio 5-tą, viešbutyje 
Waldorf-Astoria, New Yorke, 
rastas miręs Colin Cameron 
MacKelląr, turtingas kanadie
tis audyklų. savininkas, 56 
metų amžiaus. Jo galva buvo 
pramušta, tačiau skrodimas 
parodė, kad miręs nuo sužalo
jimo žarnų. Numatyta, kad 
blogdarys jį spardęs ar . gal 
kojomis mindžiojęs.

Areštavo Ralph Edward 
Barrows, 19 metų, ką tik at
vykusį iš Grand Rapids. Anot 
policijos, Barrows prisipažinęs 
MacKellar’į mušęs po pripuo
lamos pažinties karčiamose ir 
paskui susibarus.

Powell Kovos Kongrese 
Už Panaikinimą 
Taft-Hartley Akto

Vaiky Įerzintas Asmuo Vieną 
Nušovė, Kitą Sužeidė

Aržus, vičnišu gyvenęs savo 
mažyčiame namelyje Wallace 
York, 51 metų, mirtinai pašo
vė vieną 15-kos meti] vaiki
nei] Stanley Swinick, gyvenu
sį 702 Schenck Ave., Brookly- 
ne, East New Yorko sekcijoj. 
Ir sužeidė Mike Luca, 14 me
tų, 913 Dumont Ave.

Su jais buvęs Italo Galeoto- 
fiore. 15 metų, išliko nesu
žeistas dėka jo vilkėtai odinei 
skrandai — kulka kažkaip 

Į nuslydusi pro šalį.
Neprisišaukė Policijos

Mirties gal būtų buvę iš
vengta, jeigu policija būtų 
greitai atsiliepusi į pašauki
mą, nes pašovėjas pats pašau
kė policiją. Kada po 20 mi
nučių laukimo policija nepri
buvo, jis vėl nubėgo pas kai
myną šaukti policiją. Anot to 
kaimyno, gyvenančio poros

E. >

Šie pikietuotojai protestuoja prieš Thomas Dewey, už- 
gyrimą siūlymo priskirti Italijai buvusias jos kolonijas 
Afrikoje. Pikietuotojai primena republikonų kandida
tui j prezidentus, kad Italija buvo užgrobusi Ethiopiją 
fašisto Mussolinio galios laikais. Dewey, matomai, 
tuomi norėjo įtikti italams, kurie New Yorko mieste 

ir valstijoj yra skaitlingiausi iš visų tautinių grupių.
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Apdovanojo Kultūrinio
Centro Virtuvę

- CIO Transport Workers li
nijos vyriausioji taryba pra
dėjo svarstyti lokalų 
tus ir prieš Michael J. 
iškeltus skundus, kad 
duoda narių reikalus.

Quill, sakoma, labai spyręsis 
nuo to posėdžio. Net kam
barį Picadilly viešbutyje no
rėjęs atsakyti. O kada tas ne
pavyko, prie v 
pastatęs kelis
Tačiau kada posėdis įvyko ir 
prieš jo norą, jisai posėdin ab
ejo ir pirmininkavo jo 
jai sesijai.

Pirmasis raportavęs 
100-nio prezidentas
Hogan kaltino Quill’a, kad jis 
naudojęsis “kožnu triksu iš 
bosų knygos” sulaužyti pas- 
kiausį busmanų streiką New 
Yorke. Jis sakė, kad 8,500 
busmanų būtų galėję laimėti, 
jei ne Quill’o toks pasielgi
mas — suvarymas darbininkų 
atgal, žaidimas su darbinin
kais savo politiniams sie
kiams. . .

Hoganas, kritikavo ir Trans- 
portacijos Tarybą už nemokė
jimą mokesties už 45’ minutes, 
kurias darbininkai praverčia 
raportui ir sučekiavimui at
likto darbo ir pajamų. Vienon 
gauti reikiamą mokestį, Quill, 
Faber ir jų pasekėjai kelian
čius tuos reikalavimus narius 
ir viršininkus pravardžiuoja 
raudonaisiais, patį reikalavi
mą vadina “raudonuoju suo
kalbiu,” sakė Hogan savo liū- 
dyme tarybai.

McMacon, unijos finansų se
kretorius, taipgi sakė, kad 
“nariai yra pasipiktinę žaidi
mo politika su narių duona ir 
sviestu.” Jis sakė, kad na
riai kovos prašalinti iš unijos 
tokias sąlygas, tokią sistemą.

City College studentai pasi
piktinę, kad negrų nuo balsų 
skirstytojui, ekonomijos klau
simų dėstytojui Wm. C. Davis, 
pakelta alga nuo $4,008 iki ' 
$5,400. Pakelta, sako jie, ap
lenkiant tūlus kitus ilgiau dir
busius ir žymesnius mokyto
jus.

Newyorkietis kongresmanas 
Adam Clayton Powell pasiža
dėjo įteikti 81-mam kongresui 
bilių, reikalaujant atšaukti 
Taft-Hartley įstatymą. Ir jis 
įteiks civilių teisių bilių. Jis 
jau buvo tokius bilius įteikęs 
praėjusiame- kongrese, bet 
kongresas jų nepaisė.

Powell reikalaus panaikinti 
poll tax (balsavimo taksus), 
lygių teisių visiems dirbti vi
sus darbus, prieš linčiavimus 
ir prieš skirstymą negrų nuo 
baltų važiuotoje, armijoje, mo
kyklose, taipgi reikalaus Wa
shington© (District of Co
lumbia) gyventojams balso.

Ar Vaistai Yra Vaistais?

World Tourists
Naujoje Vietoje

World Tourists, Inc., 
imanti iš anksto apmokėtų 
pundelių persiuntimu į tary
bines respublikas ir į kitus 
pasaulio kraštus, persikraus
tė naujon vieton. Naujas ant-- 
rašas: 1845 Broadway, arti 
60th St., iNew Yorke.

užsi-

Lapkričio 9-tą, Biltmore Ho
tel, New Yorke, ruošiamas 
Izraelio nepriklausomybei 
nėti bankietas. Garbės 
čiuose kalbėtojuose bus 
choslovakijos ir Lenkijos 
basadoriai.

mi-
sve-
Če-
am-

. t

Miestavasis Sveikatos De- 
partmentas gauna daug sku|n- 
dų, kad vaistines ir šiaip 
krautuves užplūdo daugybė 
visokiausių neva vaistų, kurie 
gal net lentynos su tikraisiais 
vaistais nėra siekę. Siunčia
mi inspektoriai tokių įtartinų 
vaistų nupirkti ir laboratori
jose juos tyrinėja.

Laivakroviai Ruošiasi 
Streikui, Viršininkas 
Suriko: “Raudonieji!”

Viso rytinio pajūrio laiva- 
kroviams ruošiantis sustabdy
ti darbą, AFL International 
Longshoremen’s Association 
viršininkas « Joseph P. Ryan 
sušuko, kad, girdi, komunis
tai agituoja streikuoti.

Ryan’as save išsirinkdino ca- 
ruku — amžinu pirmininku. 
Jis gauna riebią algelę ir jam 
kur kas smagiau, kad nėra 
streiko, kad bosai patenkinti. 
Tačiau darbininkų kantrybė 
pradeda įšsekti — jie nori 
gauti kai ką ir sau, ne vien 
tik laivų kompanijoms ir uni
jos bosui.

begrioz-

LITUANICA SQUAREatbėgęs

ir kūną

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

kad 282 UNION AVĖ.

Valandos:

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

nors 
įran-

Duane W. Ellsworth rastas 
užsidmsinęs gasu savo kamba
rėlyje New Yorke.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Newyorkietis Andrew Hant- 
ges areštuotas kaltinimu, kad 
jis balsavęs po svetima pa
varde. o

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Praėjusį penktadienį 
gios buvo sulaikiusios 
išskridimų iš New Yorko 
skridimų. Didlaivis
Elizabeth ir desėtkai kitų at
plaukiančių laivų turėjo sto
vėti atviroje jūroje iki miglos 
prasiblaivė, negalėjo juos leis
ti į prieplaukas.

kenuoto
nuo-

mi-
117 

ir at- 
Queen

REIKALAVIMAI
Reikalingas džianitorius Liet. ĮCul- 

tūriniame Centre. Darbas pastovus. 
Gera alga. Keturi kambariai gyveni
mui. Atsišaukite sekamu adresu: 
Lithuanian Building Corporation, 
110-06 Atlantic Ave„ Richmond Hill, 
N. Y. (261-263)

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612
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GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
3 223 South 4th Street
| BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas jvyks lap
kričio 10 d., 8 v. v., Liet. Neprigul- 
mingo Klubo Name, 269 Front St. 
Visi nariai būkite. (263-264)

V. Pranaitienė dovanojo tu
ziną abrūsiukų.

J. N. Kauliniai ir J. S. Ce- 
dronai jau seniai, atidarant 
auditorijos restorantą, nupir
ko ir dovanojo labai brangius 
alumino didžiuosius puodus. 
Ir laiks nuo laiko vis ko dau
giau atveža —.‘tai
maisto, tai muilo ir kitų 
lat reikalingų daiktų.

Pastaruoju laiku kas 
atnešė pundelį stalavų 
kiu.

Visiems dėkui už dovanas.
Jeigu dar ruošiatės kas nors 

ką nors dovanoti, būtų gerai, 
kad prie dovanos pridėtumė- 
te raštelį. Pataikius atnešti 
paskubos valandomis, kartais 
šeimininkė nespėja nei pažiū
rėti, ne tik užsirašyti. O ka
ria jau prieina apžiūrėti, ne
bėra ko klausti informacijų.

Ar.

blokų atstume, pirmu kartu 
atbėgęs policijos šaukti York 
sušukęs:

“Aš ką tik šoviau tūlus vai
kus. Aš manau, kad aš pa
šoviau vieną iš kelių berniu
kų, kuriuos radau 
džiaut mano butą.”

Gi antruoju kartu 
sakęs:

“Dabar jau turiu
įrodymui—jį ką tik ištraukiau 
iš už žolių. Man rodos, kad 
dar jaučiu pulsą, bet nežinau, 
mano ar jo, Vely paskubėki
te.”

Gi susiedijos kiti berniukai 
pasakojo, būk jie tiktai žaidę 
York’o kieme, kuomet jis išė
jęs ir pradėjęs šaudyti.
Kuo Teisinasi Policija?

Ilgą savo nepribuvimą po
licija teisinanti tuomi,
bėgiu eilės pastarųjų metų 
York daug sykių šaukęs poli
ciją apsaugoti jį nuo vaikėzų 
siautėjimo ties jo butu. O na- 
muką-lušnelę prieš apie 10 
metų pasistatęs jis pats prie 
878 Ashford St., atokiai nuo 
gatvės ir ten gyvenęs vienas. 
Tokį jo gyvenimą tūli kaimy
nai skaitė keistu ir, matomai^ 
nedraudė vaikų nuo darymo 
ten visko, kas jiems patiko. 
Policija irgi neskaitė reika
linga leisti aržiam, o gal ir 

•liguistam, žmogui ramybėje 
gyventi, leido kiršinti iki be
protiško keršto.

Nepateisinamas Y’ork’o pa
sielgimas su neleistinai besi
elgusiais, neišmokytais žmo
niškumo vaikais. Tačiau taip 
pat nepateisinamas ir įstaty
mų ir tvarkos “sargų” nepai
symas apsaugoti tokių York’ų, 
o tuo patimi ir vaikų gyvybės 
ir doros. Argi gali- išaugti 
dorais ir pavyzdingais pilie- 

•čiais tokie vaikai, kurie jau 
14-15 metų būdami dar nesu
pranta, kad netinka, kad ne
dora yra piktinti ir skaudinti 
bile asmenį dėl to, kad jis at
rodo biednas, liguistas ar kaip 
kitaip ne toks, kaip visi. As
mens lūšnelė turėtų būti ger
biama lygiai tiek, kiek palo- 
cius ar milionieriaus bankas.

■> jVv/'lirt '.fB'1!

Migloje du žuvininkai, vie
nas- iš jų katalikų kunigas, 
paklydo ties Eąst Chester 
Bay, Bronx. Pradėjusius šauk
tis pagalbos išgirdo susiedijos 
gyventojai ir pašaukė polici
ją, kurios valtis atrado nu
klydusius nuo kranto ir su vi
sa valtimi atvilko į kraštą.

Yonkers’o ir kitų Westches
ter apskrities miestų ir kai
mų gyventojai reikalauja, kad 
valdinė Public Service Com
mission nevykdytų šavo leidi
mo, duoto gaso firmai, neleis
tų kelti gaso kainas.

RESTAURANT

PE1ST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

’ 949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

TONY’S
* UP-TO-DATE

BARBER SHOP I
ANTANAS LEIMONAS į

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI' PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

Valandos:

TITOO9GJ D ID 411 GRAND STREETA U r 1 o o AK. Brooklyn, n. y
Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-JH29

6 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Lapkr. 8,




