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Melas nuo Pradžios iki 
Galo.

Atleidimas Nusidėjėliams.
Vadai ir Nariai.
Toks pas Toki.
Vieno per Mažai.
Drąsa ar Pasityčiojimas?

Rašo A. BIMBA
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LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-S878

Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Pijus Grigaitis parašė, o 
/ynos redaktorius pakarto- 
tikrai juodašimtišką melą. 

Pasislėpęs po savo “korespon
dento pranešimu iš Europos,” 

“’Grigaitis teigia, kad būk Lie- 
tuvoje, po mano išvažiavimo, 

? . baisiai nukentėję visi, kurie su
manim “atviriau” ir “drąsiau” 
pasikalbėjo.

Betgi Grigaitis nepaduoda 
nė vieno taip nukentėjusio as
mens. O nepaduoda todėl, 
kad tokio asmens nėra. Visas 
dalykas iš piršto išlaužtas, 
prasimanytas. Tai eilinis, bjau
rus Grigaičio melas.
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Iš sykio prezidentas Truma
nas buvęs smarkiai supykęs 
ant “diksikratų,” bet dabar 
pradedąs atsileisti ir jau esąs 
pasiruošęs jiems visus nusidė
jimus atleisti, viską pamiršti, 
ir “vėl iš naujo pradėti.”

Jei tai tiesa, tai tik reikš
tų, kad demokratų partijoje 
pasilieka patys pikčiausi reak- 
cijonieriai trukdyti bet kokį 
pažangų žygį dėl žmonių ge
rovės.

Tai reikštų, kad preziden
tas savo civiliniu laisvių pro
gramą, taip plačiai garsintą 
rinkiminėje kampanijoje, pa
džiaus ant tvoros.

uniją

New York o uosto laivakro
viai ir kiti darbininkai, orga
nizuoti į International Long- 
shormen’s Association 
sukilo prieš savo vadus,
dai padarė sutartį su samdyto
jais, bet nariai atmetė ir iš- ■ 
ėjo į streiką. Streikas supa- Į 
ralyžiavo visą uostą.

Kitų uostų tos pačios unijos 
nariai taip pat streikuoja.

Tai pamoka unijų vadams: 
nevisada jiems sekasi 
už nosies vedžioti ir 
diktuoti.

narius 
jiems

Komercine spauda ir už ši 
streiką kaltina komunistus. 
Tai jie sukurstę unijos narius 
prieš jų “protingus” vadus!

Bet, žinoma, tai nesąmonė, 
Niekas nieko n esu kurstė. Lai
vakroviai patys supranta, kiek 
jie tegali nusipirkti maisto ir 
rūbų iš -savo algų. Jie patys 
žino, kad jiems neužtenka. Jie 
nusprendė laimėti daugiau. Ir 
laimės, jeigu tik nepaklausys 
komercinės spaudos patarimų.

Jungtinių Valstijų Senatas 
siunčia William C. Bullitt Ki- 
nijon pasimatyti su čiang Kai- 
šeku ir išklausyti jo raudos. 
Bullitt tyrinėsiąs, kaip Ame
rika galėtų čiang Kai-šeko 
“demokratiją” išgelbėti.

Bullitt yra atsižymėjęs reak- 
cijonierius. Jis gražiai mokės 
susikalbėti su Kinijos dikta
toriumi.

Bet vieno dalyko Bullitt ne
supras, atseit, Kinijos žmonių. 
Nei Bullitt, nei Amerikos gin- 
,klai amžinai neišlaikys Kuo- 
mintango reakcinės diktatū
ros. Ji bus nušluota.

Tegul kalba Ispanijos dik
tatorius gen. Franco. Jis sa
ko, kad jis nori susidraugauti 
su Amerika. Bet ne už dy
ką.,. Jeigu mūsų šalis nori

Japonijos sostinėje Tarptau
tinis Tribunlas pasmerkė sep
tynis Japonijos politikierius ir 
militaristus pakorimui. Jie 
pripažinti agresoriais.

Bet jie visi buvo paskirti 
imperatoriaus Hirohito. Jie 
visi tik pildė imperatoriaus 
norus. Jeigu kalti jie, tai šim
tą sykių kaltesnis Hirohito.

Visas padorusis pasaulis 
stebėsis ir sakys: Kodėl tarpe 
septynių nuteistų j tj nesiranda 
aštuntojo?

FAŠISTAS TSALDARIS PAKVIESTAS 
Į GRAIKIJOS PREMJERUS

Kiny Komunistai
Gręsia Nankingui

AMERIKA URMU PUOLASI GELBĖTI 
ČIANG KAI-ŠEKĄ NUO KOMUNISTŲ

Partizanai Laimėjo Mūšius Vifši Kalnyne
Athenai. — Graikijos ka

ralius Paulius pakvietė mo- 
narcho-fašistą Konstantiną 
Tsaldarį sudaryt naują mi
nistrų kabinetą. Nes suiro 
/Senasis kabinetas, kurio 
premjeras buvo vadinamas 
“liberalas” Th. Sofulis.

Prieš Sofulį sukilo jo pa
ties partijos nariai seime 
dėl to, kad Sofulis nesutriu
škino partizanų, kaip buvo

pasižadėjęs'. '
Tsaldaris buvo premjero 

pavaduotojas ir užsienio 
reikalų ministras Sofulio 
kabinete.

Sykiu su Sofulio žlugimu 
pranešta, kad partizanai 
laimėjo kelis mūšius prieš 
monarchistus Vitsi kalnyne 
ir užėmė kelias strategines 
aukštumas.

Nanking, Kinija— Siau
čia įtūžę mūšiai tarp kinų 
komunistų ir tautininkų ar
mijų prie Didžiojo Kanalo, 
už 160 mylių įį šiaur. vaka
rus nuo sostinės Nankingo.

Tautininkai vartoja daug 
amerikinių bombanešių ir 
greitųjų lėktuvų prieš ko
munistus ir giriasi, kad kir
tę didelius,, smūgius komu
nistams.

Associated Press praneši
mas ir kariniai žemlapiai 
rodo, jog komunistai užėmė 
pozicijas tik už keleto mylių 
aplink Sucowa, svarbų mie
stą ir geležinkelių mazgą, 
vadinamą vartais į Nankin-

Komunistų radijas prane
šė, kad jie dabar naikina 7- 
jį tautininkų armijos korpu
są, v

Republikonai Reikalauja Sušaukt Kongresą
Washington. — Jungtin. 

Valstijos skubotai pasiuntė 
laivą su 5,000 tonų ginklų ir 
amunicijos Kinijos valdovui 
Čiang Kai-šekui. Žada siųs
ti jam vis daugiau ir dau
giau ginklų prieš komunis
tus - liaudiečius.

Republikonas senatorius 
Styles Bridges, Senato lėšų

komiteto pirmininkas, karš
tai ragino prez. Trumaną 
tuojau sušaukt nepaprastą 
Kongreso sesiją, kad pas
kirtų kuo daugiausia kari
nės paramos Čiang Kai-šeko 
valdžiai. Bridges sakė, Čian- 
go valdžios padėtis despera
tiškai bloga, ir komunistai 
gręsia užimti visą Kiniją.
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BUVĘS NACIŲ SMOGIKAS 
KANKINA DABAR JANKIUS

Frankfurt, Vokietija. — 
Buvęs nacių smogikas, lei
tenantas baronas Hans von 
Euen dabar tarnauja kaip 
slaptas amerikonų armijos 
agentas Vokietijoje. Jisai ir 
kiti kariniai jankių šnipai 
nusivarė du amerikonus ve
teranus, Jamesą Mobley ir 
A. J. Newhartą į “gestapo 
skiepą” ir žiauriai juos mu
šė, kankino.

Tatai po priesaika liudijo 
tiedu veteranai, kurie dabar

■ tarnauja civilinėje armijos

Ūkana Trukdo Jankiu 
Lakstymus į Berlynu

■ •

Wiesbaden, Vokietija. — 
Ūkanos tramdo ir stabdo 
anglų-amerikonų lėktuvus, 
gabenančius maistą ir ang
lį į vakarinę Berlyno dalį, 
užimtą amerikonų ir anglų.

1 Būtinai reikia kasdien 
pristatyti vakariniam Ber
lynui bent 4,000 tonų tų 
reikmenų. Bet praeitą penk
tadienį anglų - amerikonų 
lėktuvai atnešė vos 2,240 to
nų.

Gelžkeliečiy Brolijos 
Priima 10c. Priedą

Chicago. — Viršininkai 
traukinių Garvežių, Mašini
stų, Ugniakūrių ir “Svičma-

mą dešimtuku valandai. Da
bar svarsto darbo sąlygų 
pagerinimą. Tos Brolijos- 
unijos turi ^75,000 narių.

---------4--------- ---------

Popiežius Laimina Trumaną
' '

Roma. — Popiežius Pijus 
pasiuntė sveikinimus laimė
jusiam rinkimus-Trumanui; 
sake, kad jis ir savo maldo
se atsimena prez. Trumaną 
ir jo šeimą. Linkėjo gerovės 
ir taikos.

(P.rez. Trumanas nuošir
džiai padėkojo “Jo Švente
nybei” už linkėjimus ir mal
das.)

Tel Aviv. — Izraelio val
džia pradėjo tiesiogines de
rybas dėl taikom su arabiš
kais kraštais.

GARSUSIS ANGIŲ KUNIGAS H.-JOHNSON 
RAGINA TAIKYTIS SU SOVIETAIS

LAIVAKROVIŲ STREIKAS
OFICIALIAI PASKELBTAS

’Yį,'. j®

New York. — Iš Kanados] tik civiliniams reikalams, 
atskrido garsusis kunigas i Todėl Sovietų vyriausybė 
Hewlett Johnson, Anglijos i ragina Jungtines Tautas už- 
Canterbury’o katedros de- : drausti atominių ginklų dir- 

t kanas. Atsakinėdamas į re-' bimą ir vartojimą.
^porterių klausimus apie So-Į Kun. Johnson, pakviestas 
' <Un* J°hnsonas Pa"! 300 žymiųjų Amerikos pilie

čių, lankysis šioje šalyje per 
— Amerika ir kiti vaka- 6 savaites ir sakys prakal- 

Euen riniai kraštai gali ir turi su-; bas įvairiuose miestuose.

įstaigoje. Jiedu buvo kvo
čiami, ar vogė ir juodojoj 
rinkoj pardavinėjo ameriki-1 
nius cigaretus.

Jankiu karininku komisi- reiške: 
ja pašaukė Eueną, pagal I 
sumuštųjų skundą, 
pasisakė,, kad jis , tarnavo I sitaikyti su Rusija. Vakarai 
kaip Hitlerio rinktines p-uli nnsimnkvti iš rvfn (Rn- 
gvardijos leitenantas, o ve-! sijos), o rusai gali pasimo- 
liau nuvyko į Ameriką. Pas- kyti iš vakarinių kraštų, i 
kui jis tapo Amerikos pilie- Vakarinės valstybės subur- j 
čiu ir įstojo į slaptąją vai-' tai veikia • išvien prieš So-

New York.— Federacinės 
Laivakrovių Unijos pirmi
ninkas Joseph Ryan ir kiti 
centro vadai tapo priversti 
oficialiai paskelbt visuotiną 
laivakrovių streiką, ryti
niuose Jungt. Valstijų uos
tuose/.

alga laivakroviams. Dėl to 
eiliniai unijos nariai tuojau 
sustreikavo ir per balsavi
mus milžiniška dauguma 
balsų atmetė vadų susitari
mą. Tad vadai ir turėjo už- 
girti streiką.

Streikuoja 65,000 laiva-

M 
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džios policiją — FBI.

Eksplozija Egipte 
Užmušė 11, Sužeidė 34

™kt„ine® įgali pasimokytus rytų (Ru- ĮIŠŽAGINTA ir UŽMUŠTA 
i STUDENTĖ
I Boulder, Colorado. — Po
licija ieško nenaudėlio, ku
ris išžagino ir užmušė The
resa Fosteraitę, 18 metų, 
čionaitinio universiteto stu-

ivietus; todėl jie priversti 
' apsisaugoti. . '

Sovietai gal jau taip pat dentę. Jos kūną rado po 
turi atominę bombą, bet jie tiltu, visaip žvėriškai suža- 
nori išvystyti atomų jėgą I lotą ir apnuogintą.

Jie pirm keleto dienų'bu- krovių; reikalauja pakelt ai 
vo susitarę su kompanijo
mis, kad tiktai dešimtuku 
per valandą būtų pakelta stogas ir t.t.

gą pusdoleriu valandai, pa
gerint darbo sąlygas, ato- 1

Franko Tikisi Gauti 
200 Miliony Dolerių

Hitleris Siūlė Frankui 
Francijos Žemes

Kairo, Egiptas. — Neži
nia kas susprogdino angliš
kų laikraščių leidyklą Kai
re. Eksplozija užmušė 11 
žmonių, sužeidė 34 ir apar
dė teatrą ir kelis kitus pa
status. Policija matė bėgan
tį automobilį, kuris, tur būt, 
sprogimus paliko.

Spaustuvininkų Vadai 
Pasiduosią Tafto Įstatui

Cincinnati, Ohio. — Fede
racinės Spaustuvių Darbi
ninkų" Unijos viršininkai, 
vengdami bausmės, pranešė 
federaliam apskrities teis
mui, kad jie vykdys Tafto- 
Hartley’o įstatymą.

Valdžia traukė juos teis
man už tai, kad unijos vir
šininkai nepasidavė to į- 
statymo posmui, kuris sa
ko: neunijistai turi būti pri
imami'darban lygiai, kaip ir 
unijos nariai.

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar- 
shallas smerkė Sovietų rei
kalavimas taikos; vadino 
juos “tiktai propagandą.” ,

8 Milionai Vokiečių Streikavo 
Prieš Brangenybę Bizonijoje

Frankfurt, Vokietija. — 
Praeitos savaitės pabaigoje 
8 milijonai vokiečių darbi
ninku streikavo 24 valandas 
Bizonijoj, tai yra, anglų- 
amerikonų užimtame plote 
vakarinėje Vokietijoje. Tuo 
streiku jie protestavo prieš 
didelį maisto ir kitų reik
menų pabrangimą; reikala
vo sugrąžint kainų kontrolę 
ir maisto racionavimą, ir 
pakelt algą tiek, kiek gyve
nimas pabrangsta.

Socialdemokratai ir kle-

rikalai unijų vadai uždrau
dė streikieriams demons
truoti ar masinius susirin
kimus laikyti. Tarp strei- 
kierių buvo 471,300 mainie- 
rių, kurie per dieną būtų 
iškasę bent 300,000 tonų an-

Karinė amerikonų vyriau
sybė skaičiavo; jog susilai
kymas nuo darbo per dieną 
lėšavo 60,000,000 dolerių, 
skaitant verte dirbinių, ku
rie nepagaminti liko.

Anglai-Amerikonai Varžo Danų Prekybą
Kopenhagen. — Danijos 

pramonei stokuoja žaliavų, 
bet sutartis su Anglija už
kerta danams kelią gauti 
žaliųjų medžiagų iš Sovie
tų Sąjungos. Danija, pagal 
sutartį, turi Anglijon išga
benta visus “atliekamus” 
kiaušinius, 90 nuošimčių la
šinių ir visą atliekamą svie
stą. ' Įtet Danija negauna 
pramoninių medžiagų* iš 

*• //

Anglijos.
Sovietų vyriausybė siū

lėsi pirkti daug Danijos 
sviesto, o mainais už jį pri
siųsti pramonei reikalingų 
medžiagų. Bet sutartis su 
Anglija skiria anglams vi
są tą sviestą.

Amerikinis Marshallo pla
nas užgina Danijai pardavi
nėti Sovietams techninius į- 
rankius.

Madrid, Ispanija. — Ispa
nijos diktatorius Franko 
pageidavo Amerikos drau
giškumo. Franko tikisi gau
ti 200 milionų dolerių ‘‘pas
kolos” iš Jungtinių Valstijų. 
Už tai jis pasižadėjo į- 
traukti Ispaniją į karinę va
karų Europos - Amerikos 
santarvę prieš Sovietų Są
jungą.

Franko sakė, ta paskola 
reikalinga, kad Ispanija ga
lėtų pataisyti savo pramonę 
ir taip sustiprinti ’’ekono
minį frontą” prieš komuniz
mą.

Suspendavo Studentų Broliją 
Už Negro Priėmimą

Amherst, Mass.— Čionai- 
tinės Amherst Kolegijos 
studentų brolija Phi Kappa 
Psi priėmė negrą studentą 
Thomasą W. Gibbsą. Tokių 
brolijų visašališkas komite
tas Columbuse, Ohio, už tai 
suspendavo čarterį Amher- 
sto Phi Kappa- Psi studentų 
brolijai.

AmerikinėjeBerlin.
Berlyno dalyje yra apie 89,- 
000 bedarbių, nes lėktuvais 
nepaspėjama pristatyt rei
kalingų fabrikam medžiagų.;

ORAS.—šalta, giedra.

Kaip Marshallo Planas Blogina Būklę Danijos Žmonėm
Kopenhagen, Danija. — 

Amerika pažadėjo Danijai 
paramą iš Marshallo fondo 
ir davė $40,000,000 pasko
los, bėt už tai išreikalavo, 
kad Danijos valdžia pakel
tų taksus darbininkams ir 
palaikytų žemas jiems al
gas. Vidutinė dano darbi
ninko alga dabar yra apie 
27 dolerius savaitei. Mais
tas tiek pat-kainuoja, kaip

Amerikonai supirkinėja 
vokiečių turėtus šėrus Dani
jos pramonėse —•_ žibalo, gu
mos, audimų ir kt. — ir sa
vo kapitalo indėliais užval-

laimėti Franco draugiškumą, 
tai tuojau turi jam paskolinti 
du šimtu milijontj dolerių Amerikoj, o fabrikiniai dir- 
($200,000,000)! biniai brangiau.

Pagal sutartį del M^r- 
shallo plano, socialdemokra
tinė Danijos valdžia užšaF 
dė algas 2 metam ir suti
ko išleisti kariniams tiks
lams 10 sykių daugiau pini-kdo tas pramones, 
gų, kaip pirm pastarojo ka
ro.

Amerikonai įsakė Danijai 
ypač daug rakietinių lėktu
vų , statyti, esą, “apsigyni
mui.” Šalis pilna angliškų 
karinių mokytojų ir ameri
kinių šnipų.

kad Danija pervestų Jung
tinėms Valstijoms visas ža
liąsias medžiagas iš savo 
kolonijų.

Iš -Amerikos; įgabenama 
daug automobilių; todėl už
sidarinėja Danijos auto, fa
brikai. Bijoma, kad ameri
konai jjriveęs' danus susiau
rinti ir laivų statybą, pritai
kant ją Marshallo planui. 
Šis planas taipgi reikalauja,

London. — Iš Ispanijos 
sugrįžo dr. Mont 
darbietis anglų seimo narys. 
Jis ten pusantros valandos 
kalbėjosi su Ispanijos dikta
torium Franko. Pastarasis 
sakė, jog Hitleris žadėjo Is
panijai ruožtus Francijos 
žemės, jeigu Ispanija eis ka- 
ran sykiu su Vokietija prieš 
talkininkus. Franko pasigy
rė, kad jis pasiuntė “mieli
nąjį” savo armijos legioną 
karan prieš Sovietus, “kaip 
kovos ženklą prieš komuniz
mą.”
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Paryžiuje Paskelbtas 
Visuotinas Streikas

GeneralėParyžius.
Darbo Federacija paskelbė 
sekmadienį Paryžiuje visuo
tiną darbininkų streiką 24- 
rioms valandoms. Tai pro
testo streikas ' dėl to, kad 
valdžios užsiundyti žanda
rai apšaudė, mušė ir bude- 
liavo karo veteranų ir buvu
sių partizanų demonstraci
ją.*’

Policininkas Padegė 
Akademiją ir Daržinę

• j Bryų Athyn, Pa. — Areš- 
I tuotas policininkas Evan 
: Hali prisipažino, kad jis pa
degė New Church Akademi
jos rūmus mieste ir vieną 
daržinę farmoj. Gaisras pa
darė pusę miliono dolerių 
nuostolių akademijai.

VIŠINSKIS ĮŽIŪRI PASA
KINGĄ UŽPUOLIMĄ

Paryžius. — Sovietų dele
gatas Jungt. Tautose, And
rius Višinskis pareiškė, jog 
Amerika planuoja iš pasa
lų Sovietus užpulti, pana
šiai kaip - japonai užpuolė 
Perlų Uostą.

Vakariniai Laivakroviai 
Reikalauja 15 Centų Priedo

San Francisco. — Eina 
derybos tarp CIO Laivakro- 
vių ir kompanijų vakari
niuose Amerikos uostuose. 
Unija pamatiniai reikalau
ja pridėt po 15 centų algos 
valandai. Jų streikas tęsiasi 
jau, 10 savaičių.
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Ką Prezidentas Trumanas-su Demokratą 
Kongresu Tuojau Privalą Atlikti?

Savaitraštyj “The Worker” telpa trumpa programa, 
kurią prez. Trumanas ir jo demokratų partija turėtų tuo
jau atlikti, jei jie nori įvykdyti gyveniman savo pažadus., 
duotus rinkiminėje kampanijoje. Štai, vyriausieji tos 
programos punktai:

1. Tuojau atšaukti Tafto-Hartley įstatymą. Sugrąžin
ti Wagnerio Aktą. Jau dabar, tuojau, prieš 81-mojo USA 
Kongreso susirinkimo, Tafto-Hartley įstatymas turėtų 
būti traktuojamas kaip “negyva raidė,” kadangi jį bal
suotojai atmetė.

2. Atmesti “šaltojo karo” politiką. Tuojau sulaikyti 
atgaivinimą nacių jėgos Vokietijoje. Tartis su T. Sąjun
ga tėisingais pagrindais tam, kad būtų įvykdyta taika.

3. Tuojau sugrąžinti pragyvenimo produktų kainas 
ten, kur jos buvo, kai turėjome kainų kontrolę; įkūnyti 
gyveniman kainų kontrolę.

4. Išvyti iš valdžios įstaigų (ypačiai iš kabineto) visus 
Wall Stryto bankininkus.

5. Suteikti negrų liaudžiai lygias teises. Pravesti fe
deralinis FEPC, taipgi anti-linčio įstatymas. Suareštuoti 
ku-klux-klanus.

6. Sustabdyti “raganų gaudymą” prieš komunistus ir 
visus progresyvius žmones. Sulaikyti 12-kos komunistų 
vadų teismą, kuris tapo klastingai sudarytas. Panaikinti 
Ne-Amerikinį komitetą.

Kaip žinoma, prezidentas Trumanas panašius punk
tus siūlė Amerikos žmonėms, kai jis važinėjo po Ameri
ką, agituodamas juos, žmones, kad jie už jį balsuotų. Jis 
sakė, jei tik jis bus išrinktas prezidentu, tai panašią pro
gramą gyveniman ir pravesiąs.

Vienas dalykas yra aišku: prezidentas Trumanas tuos 
visus pažadus pamirš, jei Amerikos žmonės jam jų nuo
lat neprimins, reikalaujant, kad jie būtų įvykdyti gyve
niman.

“Pranašai”
Savaitraščio “New Republic” bendradarbis T. R. B. 

kiekviename to laikraščio numeryje rašo iš Washingto- 
no. Rašo jis ne tiek apie tai, kas buvo, bet kas bus. Ir 
jo raštus savaitraštis, matyt, labai įvertina, nes jie spaus
dinami pačioje laikraščio pradžioje.

Viena svarbiausiųjų šito bendradarbio “pranašysčių,” 
aišku, buvo ta, kur jis. pastaruoju metu nuolat kartojo, 
jog Dewey bus išrinktas prezidentu. Jis tai darė drąsiai 
ir, atrodė, tarytum tai buvo jo paties surinkti daviniai, 
kuriais jis rėmėsi.

Vėliausiame “New Republic” numeryje rašo, teisinda
masis save, kad jį, kaip ir daugelį kitų žmonių, apgavo 
žulikiški “pranašai,” “visuomenės opinijos” reiškėjai. 
Tarp tų “pranašų” kaltininkų T. R. B. suranda šiuos: 
Gallup’ą, Roper’į ir Crossley. Šitie turi savo agentūras ir 
“visais svarbesniais klausimais” neva atsiklausia tam 
tikro skaičiaus žmonių. Gavę atsakymus, juos paskelbia, 
pareikšdami: štai, žiūrėkit, kaip Amerikos visuomenė 
stovi šiuo klausimu! Iš tikrųjų, dabar pasirodo, jie nie
kad neatsiklausė tokio žmonių sluoksnio, kuris reprezen
tuotų daugumą Amerikos visuomenės. Jiems rūpėjo at
siklausti tik tam tikros dalies žmonių, kurie sutinka šu 
jų-nuomone. Ir gautąsias “žinias” jie taip klastavo, “fu- 
šeriavo,” kad jos niekad didžiumos visuomenės opinijos 
neatstovavo.

Kiekvieną sykį, kai jie rinko žinias-apie rinkimus, di
delis nuošimtis jiems “pasisakė” už Dewey!

Panašiai darė ir stambioji spauda. Tarp 80 ir 90 nuoš. 
visų Amerikos komercinių stambiųjų laikraščių skelbė, 
jog Dewey laimės. Jie, vadinasi, sužiniai melavo. / z
' Panašiai rašė ir toki kolumnistai, kaip Drew Pearson, 

Mark Childs, Walter Lippmann, broliai Alsops ir kiti.
Visi šiandien turėtų rausti iš gėdos ir užsidaryti du

ris, kaip pranašai, a?ba Amerikos visuomenės žinovai.
Tą patį turėtų atlikti ir T. R. B. ,

Jungtinių Valstijų vy
riausybė neseniai buvo už
ginčijus, kad karo laivynas 
nedaro karinių pratimų 
Šiauriniame Vanden y n e. 
Bet tą patvirtino karo lai
vyno komandieriai, kada į 
Newfoundland© bazę at
plaukė keli karo laivai ir 
atvežė 1,700 marinų ir jū
reivių labai apšalusių. Dak
tarai pripažino, kad nušali
mai taip pavojingi, jog tūli 
labiau serga, negu jei jie 
būtų kulkų sužeisti.

Išeina, kad karinius pra
timus daro Šiauriniame 
Vandenyne. Kita, pasirodo, 
kad jau ne taip bus lengva 
kariauti per Šiaurinį Polių, 
ką tūli karo kurstytojai pa
staruoju laiku labai pamė
go.

Anglijos valdonai sako, 
kad nauja žydų valstybė Iz
raelis taip smarkiai arabus 
apkūlė tik todėl, kad Sovie
tų Sąjunga pristato žydams 
ginklų ir amunicijos. Ypa
tingai, sako, kad Čechoslo- 
vakijoj gamintų ginklų ap- 
ščiai turi žydai kovūnai.

Bet faktas visiems žino
mas, kad reakcinius arabus 
Anglija netik apginklavo, 
bet ir jos oficieriai ir gene
rolai tarnauja arabų armi
jose.

Bulgarijos vyriausybė pa
reiškė, kad ji neturi jokio 
pasikėsinimo ant Jugoslavi
jos teritorijos. Tito šalinin
kų plepalai yra išmislas.

Bulgarijos premjeras Jur
gis Dimitrovas pareiškė: 
“Jeigu Anglijos - Amerikos 
imperialistai uždegs naują 
pasaulinį karą, tai tas reikš 
galą kapitalizmui.;.. Pirmas 
pasaulinis karas atvedė prie 
to, kad viena šešta dalis pa
saulio (Sovietų Sąjunga) 
tapo laisva. Antras pasau
linis karas atvedė prie to, 
kad užgimė visa eilė liau
dies demokratinių valsty
bių. Ir jeigu ponai imperia
listai uždegs naują karą, tai 
jis baigsis dar didesniu ka
pitalizmo pralaimėjimu, ga
limas dalykas, visišku likvi
davimu kapitalistinės siste
mos.”

Kinija atkreipė viso svie
to akis. Po to, kaip Liau
dies Išlaisvinimo Armija 
paėmė Mandūrijoj Mukde
ną ir suėmė arba sunaikino 
300,000 reakcininkų armi
jos, tai prasidėjo generolo 
Čiang Kai-šeko armijoj ir 
valdžioj pakrikimas.

Generolo Čiang Kai-šeko 
ąrmijos vieną dieną dvi di
vizijos ^apie 40,000 oficierių 
ir kareivių) sukilo ir perė
jo į komunistų pusę.. Kitur 
divizija sukilo, kuri tik po 
didelių mūšių buvo nugink
luota.

Nankingo, Shanghajaus 
ir kitų miestų gatvėse eina 
sukilimai. Žmonės šturmuo
ja maisto krautuves. Gelž-

keliečiai atsisakė imti algą 
nusmilkusiais generolo Či
ang Kai-šeko pinigais,' rei
kalauja jiems mokėti mais
tu ir kitais reikmenimis.

Paryžiuje Čiang Kai-šekb 
atstovas jau kelis kartus 
kalbėjosi su generolu Geo. 
Marshallu, p r a š ydamas 
greitos pagalbos. Washing
tone militafistai ir aukšti 
valdininkai tarėsi. Kiek yra 
žinoma, skubinama Čiang 
Kai-šekui ginklai ir kitos 
reikmenys $400,000,000 ver
tės.

Bet Mr. H. W. Baldwin 
rašo, kad Kinijoj generolo 
Čiang Kai-šeko padėtis yra 
dar blogesnė, negu iš ten ži
nios praleidžiamos.

Liaudies Išlaisvinimo Ar
mijos gabusis generolas 
Chu Teh pareiškė, kad ne
toli Tangshano §umušė 5-tą 
Čiango armiją, kuri buvo a- 
merikiniais ginklais apgink
luota.' Generolas Chu Teh 
sako, kad netrukus visa Ki
nija bus laisva nuo savo ir 
užsienio išnaudotojų.

Francijos dabartiniai val
donai, kurie seka anglo
saksų politiką pasijuto ne
kokioje padėtyje. Karo kur
stytojų politika yra kuo- 
greičiausiai atsteigti Vokie
tijos karinę galią, padaryti 
Vokietiją stiprią. To sie
kiant, buvo palikti čielybėje 
tūkstančiai fabrikų ir dirb
tuvių, kurie gamino Hitle
riui ginklus ir amuniciją.

Vyriausias karinės pajė
gos Vokietijoje centras, tai 
Ruhr industrija. Anglija ir 
Jungtinės Valstijos sudarė 
planus pavesti tą industriją 
patiems vokiečiams atgai
vinti ir plėsti.

Franci jo j pradeda prisi
minti, kad Hitleris ginkla
vosi ir kalbėjo apie puolimą 
Sovietų, bet apsiginklavęs 
užpuolė Franciją ir Angliją. 
Anglija mano, kad už van
dens jos nepasieks, bet 
Francijoj liaudis bijo naujo 
karo, naujo Vokietijos įsi
galėjimo. Negali ir valdi
ninkui atvirai vesti Franci
ją prie naujo pavojaus. Jie 
jau šūkauja prieš Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų valdo
nų planus Ruhr’o klausime. 
Atrodo, kad išsiperės jie 
sau naują pavojų.

Italijoj minint 31-nerių 
metų Sovietų Sąjungoje re- 
voliuci j ą, kalbė j o komunistų 
vadas Palmiro Togliatti. Jis 
smerkė imperialistus už į- 
temptą pasaulinę padėtį.

Sakė, kad amerikiniai 
valdonai kalba apie- “lais
vę” kitų šalių žmonių, o 
Jungtinėse Valstijose mili
jonai negrų neturi piliečių 
laisvės, jie yra lynčiuojami. 
Jis Sakė, kad visur žmonės 
nori taikos, tai vargiai ka
ro kurstytojams pavyks 
greitu laiku karas uždegti.

Japonijoje, teisiant karo 
kaltininkūs, paaiškėjo, kad

Japonijos imperialistai sie
kė pavergti sovietinį Sibirą 
iki Omsko miesto. Bet So
vietų Armija 1938 metais 
prie Chankufengo ir 1939 
metais prie Nomonhano iš
taškė Japonijos karines jė
gas ir tuo buvo išvengta di
delio karo.

Pietų Korėjoje sukilimas 
nėra nuslopintas, kaip ko
mercinė spauda teigė. Su
kilėliai organizuoja savo jė
gas ir ruošiasi prie kovos už 
laisvę. *

Turkijos valdovai polici
jos ir žandarmerijos reika
lams paskyrė 77,000,000 li
rų, o žemės ūkio reikalams 
tik 36,000,000 lirų. Turkija 
yra žemdirbystės šalis; 'Tas 
parodo, kaip valdonai ne
paiso žmonių reikalų. Jeigu 
prie to pridėti, kad jie už
laiko virš milijono armiją, 
kuri praryja milžiniškas pi
nigų sumas, tai tenka pasa
kyti: “Turkiją surys jos pa
čios armija.”

Vokietijoj (Sovietų zo
noj), sakoma, mobilizuoja
ma stipri policija vadovys
tėje generolo Von Seydlitz. 
Šis generolas buvo karo be
laisvis Sovietų šalyje ir 
smerkė Hitlerį ir jo avan
tiūrą.

Sovietų komandierįus ge
nerolas G. S. Lukyanchenko 
pareiškė, kad anglų ir ame
rikiečių lėktuvai nesilaiko 
aviacijos tvarkos ir skraido 
plačiu baru per tarybinę te
ritoriją. Sakė, kad toki lėk
tuvai bus priversti nusileis
ti.

Tarybų Sąjungoj buvo mi
nima 31-nerių metų sukak
tis nuo liaudies revoliucijos. 
Molotovas sakė kalbą, api
būdindamas vidaus ir tarp
tautinę padėtį. Maršalas Si- 
manas Timošenko- kalbėjo 
Raudonojoje Aikštėje, kal
tindamas Wall Stryto impe
rialistus, ruošiančius naują 
karą. Jis sakė, kad karo 
kurstytojai savo neatsieks, 
nes Amerikoj žmonės, kaip 
ir kitur, nori taikos.

Jungtinių Tautų seimo 
posėdžiai, atrodo, mažai ką 
nuveiks. Mat, Jungtim Val
stijų ir Anglijos vadovauja
mi kapitalistinių šalių dele
gatai laikosi mašinaliai. Ką 
geriausią sumanymą, tai jie 
geraiusią sumanymą, tai jie 
atmeta. Taip atmetė siūly
mą mažinti apsiginklavimą, 
kas palengvintų žmonių gy
venimą, sumažintų taksus. 
Net Izraelio reikale, ir tai 
matosi pataikavimas arabų 
valstybėms, kurios yra už
puolę naują žydų tautos vai
stybę.

Ši organizacija buvo /su
tverta taikos... palaikymui, 
bet laike, jos seimo posėdžių

Spalio' 15 d. centrinė sta
tistikos valdyba prie TSRS 
Ministrų Tarybos paskelbė 
tarybinės liaudies laimėji
mų rezultatus trečiame 
1948 metų ketvirtyje.

Drauge su pramonės, že
mės ūkio ir transporto iš
sivystymu, kaimų ir mies-
tų atgimimu ir tobulėjimu 
žygiuoja pirmyn ir tarybi
nė kultūra. Puikus įrody
mas tam — statistikos val
dybos pranešimas apie stu
dentų priėmimą į TSRS 
aukštąsias ir vidurines spe
cialias mokyklas.

Į aukštųjų mokyklų pir
mą kursą 1948 m. priimti 
188 .tūkstančiai studentų. 
Tai ’ 16 procentų . daugiau, 
negu kad buvo prieš karą 
-r- 1940 metais. Visa eilė 
mokyklų, jų tarpe ir mo
kyklos, ruošiančios pramo
nei, ryšių, žemės ūkio ir 
liaudies sveikatos apsaugos 
kadrus, priėmė žymiai dau
giau studentų, negu kad 
buvo numatyta. 1948 m. 
krašte atidarytos naujos 
mokslo įstaigos, o daugelis 
senų žymiai praplėstos.

Į pirmuosius kursus vi
durinių specialių mokyklų 
— technikumų priimta dau
giau kaip 360 tūkstančių 
studentų — 9 procentais 
daugiau negu 1940 metais.

,Šiuo metu "814 tarybinė-' 
se aukštose mokyklose ir 3,- 
500 technikumuose mokosi 
apie 2 milijonai studentų. 
Nė viena pasaulio šalis ne
turi net panašaus studentų 
skaičiaus.

Nežiūrint visų ' karo pa
sekmių (hitlerininkai TSRS 
sugirovė 334 aukštąsias 
mokyklas), Tarybų Sąjun
ga sugebėjo trumpiausiu 
laiku ne tik atstatyti aukš
tojo mokslo įstaigų tinklą, 
bet ‘ir žymiai jį išplėsti. 
Taip šiais metais Tarybų 
Sąjungoj atidaryta 21 nau
ja aukštojo mokslo įstaiga. 
Apie 300 aukštųjų mokyk
lų padidino fakultetų ir 
skyrių skaičių.

Tarybinė vyriausybė dos
niai skiria lėšas liaudies 
šyietimo reikalui. Šiais me
tais liaudies švietimui TSRS 
valstybės biudžete-yra asig
nuoti 59 milijardai 100 mi
lijonų rublių. Tai sudaro 
maždaug šeštą dalį visų ta
rybinės valstybės išlaidų 
1948 metais.

Socialistinė valstybė ta
pybiniams žmonėms padarė 
prieinamomis visas švieti
mo šakas. Tarybinių aukš
tųjų ir vidurinių specialių
mokyklų . studentai, turin
tieji gezrus ir labai gerus 
pažymius, aprūpinami Val
stybinėmis stipendijomis.

Stalino, Molotovo, Vorošilo- 
vo, Karpinskio, Kačalovo, 
Repino ir kitų stipendijas.

Tarybų Sąjungoj, stu
dentai, kaip taisyklė, gyve
na valstybiniuose bendra
bučiuose, naudojasi nemo
kamomis bibliotekomis, mu
ziejais, laboratorijomis,
įvairiais klubais, jų tarpe 
ir sporto klubais.

Atsižvelgiant į visa tai, A 
gana liūdną vaizdą teikia 
aukštasis mokslas kapita- * 
listiniuose.. kraštuose. Tuo 
metu, kai tarybų valstybėj 
nuolat auga aukštųjų mo
kyklų. studentų skaičius, 
buržuaziniuose k r a štuose 
studentų skaičius nuolat 
mažėja (Prancūzijoj, Ang
lijoj, JAV ir kt.). Pagal 
oficialias aiškiai sumažin
tas , duomenis, paskelbtas 
JAV laikraščiuose, 125 

tūkstančiai Amerikos jau
nuolių ir merginų kasmet 
negali patekti aukštosna 
mokyklosna dėl materiali
nės būklės.

Tūkstančiai ir tūkstan- 
čiai jaunųjų negrų, gyVe-y 
nančių JAV lieka be moks- ' 
lo ir specialybės vien dėl to, 
kad juodoji odos spalva ne
maloni amerikiečių rasis
tams.

Bet jeigu amerikiečių 
jaunuolis arba mergina ir 
stoja aukštojon mokyklon, 
jie nėra tikri, ar galės ją 
užbaigti. Sunkios gyveni
mo sąlygos gali juos pri
versti mesti mokslą. Yra ži
noma (oficialios duomenys, 
paskelbtos JAV), kad ne 
mažiau kaip 40 procentų 
studentu, įstojusių į aukš
tųjų mokyklų pirmuosius y 
kursus, negali baigti moks
lo. r

Tarybų Sąjungoj, kur' 
kasmet auga liaudies gero
vė, kur studentai apsupti 
valstybės rūpesčiu, kiekvie
nas aukštosios mokyklos 
studentas puikiai žino, kad 
sėkmingai galės užbaigti 
savo išsilavinimą.

Gavęs diplomą, jaunasis 
specialistas tuojau siunčia
mas dirbti. Tarybų Sąjun
goj nėra ir negali būti ne
darbas.

Apie tai, kaip plačiai ta-< 
rybiniams žmonėms yra prk 
einamos visos švietimo ša
kos, liudija tas faktas, kad 
iš 13.5 milijono žmonių, tu
rinčių Tarybų Sąjungoj už
baigtą vidurinį ir aukštąjį t 
mokslą — 11 milijonų įsigi
jo jį tarybinės valdžios me
tais.

Naujas Kolumnistas
Jaunas amžiumi, bet jau spėjęs paskilbti rašytojas, 

Howard Fast, sutiko būti kolumnistu savaitraščiui “The 
Worker.” Jis rašys, žinoma, sykį per savaitę.

Howard Fast yra parašęs daug veikalų - novelių. Vė
liausia jo novelė yra “The Glorious Brothers.”

Tai pažangus rašytojas ir nepaprastai gabiai vartoja 
plunksną. Daug žmonių, kurie nesutinka su jo visuome
ninėmis pažiūromis, pripažįsta jam didžiulį gabumą kaip 
rašytojui.

Dėl to “The Workerio” skaitytojai džiaugsis, skaityda
mi Hbward Fast’o straipsnius, rašomus bėgamaisiais 
klausimais.

Jo kolumna pavadinta: “I Write as I Please.” Ji pirmą 
kartą pasirodė lapkričio 14 dienos “The Workeryj.”

Žyhniais laimėtojais Į kongresą prieš Taft-Hartley akto 
darbininkąihs ūžkorėjus buvo šie du jaiirii vyrai. Kai
rėje: Petter W. Rodino Jr., newjtersietis, laimėjęs prieš 
republikoną, karididatavUsi Hartley’© vieton, ir George 

' Sadowski, detroitietis liberalas, tapęs išrinktu sū 
darbininkų parama. z

eina Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų geheralių štabų po
sėdžiai, kur ne taikos reika
lai svarstoma.

Anglijos maršalas Mont
gomery nuskrido Vokieti
jon ir Hertfordo mieste ta
riasi su generolais' Belgi
jos, Holandijos, Francijos, 
Luksemburgo ir Jungtinių 
Valstijų apie “Europos Blo
ko” reikalus. Tuo pat kartu 
eina platus prisiruošimas į- 
tVaukimui Jungtinių Valsti
jų į karinį bloką taip vadi
namam “Atlantiko Apgyni
mui.”

Vienok tie, kurie nesi
skaito su liaudies taikos 
troškimais, labai apsigau
na. Tie patys žmonės manė, 
kad jų pagalba 
parblokš Graikijoje 
liaudį, bet apsiriko.; 
Ten jau keli mėtai karas ei-

Ypatingai pasižymėję stu
dentai gauna ( personalines
gos auga.

Jie dar daugiau apsiriko, 
remdami reakciją Kinijoje. 
Dar 1946 metais reakcinin
kas Čiang Kai-šekas sakė, 
kad į “du mėnesius laiko 
komunistų neliks.” Dabar 
visi mato, kad liaudis lai
mi, o reakcija susmuko.

Taikos nori liaudis. Vis 
dažniau girdisi balsai už 
reikalą pasitarimo tarpe 
Trumano ir Stalino, už rei
kalą atnaujinimo Keturių 
Didžiųjų (Jungtinių Vals- 
Stijų, Anglijos, Francijos ir 
Sovietu Sąjungos) bendra
darbiavimo.' Kas nuo to to
linasi, kas pučia burbulą a- 
pie Berlyną, apie atomines 
.bombas, tas savo tikslo ne
pasieks.

Pagal pokarinio penkme
čio planą, Tarybų Sąjungos 
aukštoji mokykla turi duo
ti kraštui daugiau kaip
100 tūkstančių inžinierių, 
gydytojų, ekonomistų,- ag
ronomų, pedagogų, įvairiau
sių specialybių žmonių. Vi
durinės mokslo įstaigos per 
tą patį laikotarpį turi pa
rytas 1948 m. spalio 15 d., 
cialistų.

Centrinės statistikos val
dybos prie TSRS Ministrų 
Tarybos pranešimas, pada
rytas 1948 m. spalio .15 d. 
duoda pagrindą tvirtinti, 
kad tarybinės šalies aukš
tosios ir vidurinės specia
lios mokyklos numatytus 
skaičius viršija. Jos duos 
tarybinei liaudžiai dar prieš 
nustatytą laiką milijoninę 
pažangios tarybinės inteli
gentijos armiją, ginkluotą 
mokslu ir pasiruošusią pa
siaukojamai dirbti socialis
tinės tėvynės labui.

k

na ir liaudies partizanų jė-2pusl.—Laisvė (JLibett y, Li th. Daily)—Pirm., Lapkr. 15, 1948



iSkizofrenijos Protligė ir Viršinkstines Liaukos
Proto ligoniai užima dau

giau kaip pusę skaičiaus lo
vų ligoninėse šioje šalyje. 0 
sergantieji skizofrenija pa
mišėliai sudaro pusę visų 

, protinių ligonių.
t Daktarai Gregory Pincus, 

Hudson Hoagland ir kiti 
darė bandymus Tiriamosios 
Biologijos Institute Worces- 
tery, Mass., kaip veikia įvai
rios liaukos (glands) pas 
pamišėlius skizofrenus, ly
ginti su protiniai sveikų 
žmonių liaukomis. Jie atra
do, jog pas skizofrenus su-

■M'

& <

’/F'

gedęs veikimas dviejų ma
žiukių liaukų, kurios yra 
virš inkstų. Tos liaukos 
moksliniai vadinamos adre- 
nalinėmis.

Kas yra Skizofrenas
Šia protligė sergąs as

muo - skizofrenas įsivaiz-lgų ir kitų mokslininkų su
važiavimas 1945 metais. 
Tada jie savo pareiškime 
sakė:

— Karas nėra žmonėms 
įgimtas dalykas. Jis yra 
tik įauklėtas. Jokia rasė, jo
kia tauta nėra iš prigim
ties būtinai karinga.

Panašią išvadą šiemet 
padarė socialių mokslinin
kų sueiga Bostone, kurią 
sušaukė Jungtinių Tautų 
Apšvietos, Mokslo ir Kultū
ros Organizacija — UN
ESCO. Jie bendrai pareiš
kė:

— Nėra jokio įrodymo, 
kad karai, kiltų dėl pačios 
žmonių prigimties... Tau-

duoja tokias dalykus, kurių 
^tikrumoj nėra. Jis nemie

godamas sapnuoja, ir jam 
atrodo, kad jo įsivaizdavi
mai esą tikrenybė. Skizofre- 
nas negali atskirti, kas iš 
tikrųjų dedasi ir ką jo sme
geninė sapalioja.

Viršinkstinių Liaukų 
Veikimas

Jeigu sveikas žmogus su
pyksta ar kitaip susijaudi
na arba jei smarkiau ima 
dirbti ar kovon eina, tai 

\ viršinsktinės (adrenalines) 
jo liaukos siunčia daug 
daugiau ypatingų sulčių 
(hormonų) į kraują. Tos 

^sultys tvarko, kaip kūnas 
turi vartoti maistą - kurą, 

, ir nusako cukraus krovi- 
mąsi kepenyse (jaknose).

O jei skizofrenas supyks
ta ar jį kas užgauna ar jis 
puola ką mušti, tai jo virš- 
inkstinės liaukos tik mažą 
biskelį pradeda labiau veik
ti ir tik truputėlį daugiau 
teleidžia savo sulčių į krau
ją.

Tos liaukos taip pat tvar
ko, kiek smegenys ir kiti 
kūno audiniai turi sunau
dot natro (sodium) ir ka
lio (potassium) druskų.
Jeigu protiniai sveikas
žmogus . susijaudina arba 
jeigu jam reikia smarkiau 
veikti, tai jo kūnas paskui 
gamina daugiau kalio ele-

. j^mento. Bet pas pamišėlį 
skizofreną nerandama to
kių atmainų.

Pituitarinė Liauka
Galvog smegenų apačioje 

yra maža sudėtinė liauka, 
vadinama pituitarinė. Lie
tuviškai vadinsime ją po- 
smegenine liauka. Ši liauka 
kontroliuoja ir viršinksti
nių liaukų veikimą.
( Kad viršinkstines liau
kos galėtų pasmarkinti sa- *
į kraują, tai jos turi pir-! 
ma gauti “įsakymą - pra
nešimą” iš posmegininės - 
pituitarinės liaukos. Tą 
įsakymą posmegeninė liau
ka duoda tuom, kad siunčia 
į kraują savo syvus, vadi
namus ACTH., Tuomet 
sveikų žmonių viršinkstines 
liaukos ir ima smarkiau 
leist savo syvus į kraują.

♦Bet jei gydytojai ir į- 
švirkščia pamišėliams ski- 
zofrenams ACTH’o (posme- 
geninės liaukos syvų) į 
kraują, .vis tiek nepadidėja 
skizofrenų, viršinkstinių 
liaukų veikimas.

.lv. ly. . ima; niekas nežino. Tik ret- 
yo veikimą, sulčių siuntimą karčiais iškyla aikštėn sek-

Iš to daroma išvada, kad 
pas skizofrenus yra sugedęs 
viršinkstinių liaukų mecha
nizmas. O kai viršinkstines 
liaukos blogai veikia, tai 
jos kliudo ir smegenims 
gauti tinkamus kiekius 
druskų ir kuro (cukrinės
medžiagos). Todėl skizofre- 
nas maišo sapniškas savo 
mintis su tikraisiais dalyt
inais ir neatskiria savo įsi-

KARINGUMAS NĖRA ĮGIMTAS DALYKAS
Karo kurstytojai pasako

ja, būk žmonėms esąs įgim
tas palinkimas kariauti ; 
todėl, girdi, karai buvę ir 
būsią.

Tą tvirtinimą užginčijo 
2,000 amerikiečių psicholo-

užtylėjo, kaip Amerika ir kitos kapitalistinės šalys
' i

Naujas Skiedinys Burnoj Saugo Dantis
Dantų daktaras David J. 

Goodfriend Philadelphijoj 
išrado burnai’ plaut skystį, 
kuris 75 nuošimčiais suma
žina dantų gedimą, stabdo 
kraują po danties ištrauki
mo ir tarnauja bendrai bur
nos sveikatai. '

Tokia to skysčio veikmė 
buvo patikrinta bandymais, 
d a r y t ais Pennsylvanijos 
Universiteto priežiūroje.

Tas burnos plovalas seka
mai sudarytas: į galioną 
vandens įdėta du chemika
lai — 40 gramų sodium al
kyl aryl sulfonato ir 80 gra
mų karbamido arba urejos; 
dar pridėta “nekaltų” kve
palų ir dažų, kad skaniąu 
kvepėtų ir gražiau atrbdy-

KAIP LATRAI IŠLIEŽIĄ APDRAUDAS IŠ NAŠLIUKIŲ
Didesnėse lietuvių kolo

nijose yra savotiškų sportų. 
Jie pasipuošę, “išsiganę,” 
turi pinigų “paūžti” ir lais
vai laiką leidžia. Kur jie 
dirba ar kokiu verslu užsi- 

retas — jie tūri pinigingą 
našliukę. Kada sportas 
dingsta iš miesto, žinok, kad 
išliežė, kiek{ galėjo, iš vieti
nių našliukių ir -išdūmė ki
tur našlinėti.

Vedusieji vyrai, mirdami, 
palieka apdraudas ir kitokį 
turtą savo našlėm. Apie to
kias naujas pinigingas naš
les greit sužino tam tikri 
“lakudros,” senberniai ir 
gyvanašliai. Jie moka prisi
gerinti prie nuliūdusios, 
vienišos našlės, išranda vi
sokius šaunius planus /dėl 
ateities jai ir nesigaili pui
kių prižadų. /

Tie vijurkai taikosi ypač ir pagaliaus turėjo parduoti

vaizdavimų nuo tikrenybės.
Ligos Priežastys ir 

Gydymas. *
Minimi Worcesterio Ins

tituto mokslininkai žada 
ieškoti gyvulinių ar che
minių gyduolių, kad gali
ma būtų pataisyti arba pa
pildyti veikimą skizofrenų 
viršinkstinių liaukų. Kartu 
jie sako, jog dar nesupran
tama, dėl kokių priežasčių 

tinius įtempimus galima 
būtų taip sutvarkyti, kad 
viena tauta nesiektų užpul
ti bei išnaudoti kitą tautą.

Washingtono Universite
to prezidentas prof. Arthu- 
ras H. Comptonas,. kalbė
damas toje sueigoje, atrė
mė įtarimus, kad už karus 
esą kalti mokslininkai ir jų 
išradimai. Jis pastebėjo, 
kad žiloje senovėje taip pat 
buvo karų.

Kartu prof. Comptonas 
tvirtino, jog naujovinis 
mokslo ir technikos išsivys
tymas galėtų tarnauti tai
kos išlaikymui: 
tautos, naudodamos 
nius ir techninius 
mus, galėtų geriau 
pinti maistu ir kitais reik
menimis; mažiau būtų 
priežasties kitus kraštus už
puldinėti ir grobti.

Tačiau prof. Comptonas 

įvairios 
moksli- 
išradi- 
apsirū-

grupė

tų. Tai nebrangus skystis.
Bandymai buvo daromi 

per dvejus metus, vartojant 
dvi žmonių grupes, po 186 
kiekvienoje. Viena 
vartojo tą skystį burnai 
plautis, o kita ne. Ir pas 
vartojusius šį skystį žmo
nes per tą laiką atsirado 
vidutiniai 75 nuošimčiais 
mažiau kiaurymių dantyse, 
negu pas kitus, kurie skir
tiniais būdais, be to skys
čio, valė sau burną ir dan
tis.

Dr. 
damas 
rikos 
mo žurnale, sako:

Tas skystis apvalo dan
tis ir dantų tarpukus, kur 

Goodfriend, aprašy- 
savo išradimą Ame- 
Dentistų Susivieniji-

prie “auzinių” moterų, pa
prastų šeimininkių, tapusių 
našlėmis, kurioms tūkstan
čiai dolerių vyro apdraudos 
užrašyta vienu kartu išmo
kėti/
x Sunkiau jiems •, yra ap
gauti našles, kurios dirbo 
raštinėse, fabrikuose bei 
krautuvėse.

Čia pabrėžiame apdraudą, 
kuri paliekamaa našlei vie
nu sykiu išmokėti. Tokioms 
našlėms dažniausiai tenka 
gailėtis, kaip matysime iš 
poros sekamų pavyzdžių.

Vyras vienai našlei paliko 
$20,000 išmokėtinos vienu 
kartu apdraudos. Prie jos 
prisisuko sklandus “lotų” 
agentas; girdi, įdėk tuos pi
nigus į lotus, tai už vienų 
metų dvigubai daugiau gau
si. Našlė įtikėjo. Paskui-iš
laukė trejus metus, suvargo 

sugenda tų žmonių viršinks- 
tinės liaukos.

Psichiatrai, proto - nervų 
ligų gydytojai, tačiau, tvir
tina, jog dideli nuolatiniai 
rūpesčiai ir gilūs susikrim
timą; daugiausia žmonių 
pasiunčia į beprotnamius.

Galimas daiktas, kad to
ki rūpesčiai - susikrimti
mai sužaloja ir viršinksti
nių liaukų veikimą.

V. M.

naudoja kariniams tikslams 
mokslą ir mokslininkus.

Jungtinėse V a 1 stijosse 
universitetai ir kolegijos 
įkinkyti atominiams ir ki
tiems ginklams tobulinti. 
Tam valdžia išleidžia šim
tus milionų dolerių per me
tus, daug sykių daugiau, 
negu naudingiems moksli
niams tyrimams.

Dauguma a' m e r i kinių 
mokslininkų nenorėtų savo 
talentus ir laiką eikvoti žu
dymo ir naikinimo įran
kiams, bet turi duoną pel
nyti, todėl ir dirba pagal 
valdžios užsakymus. O ku
rie pasisako- prieš mokslo 
vartojimą tokiems tikslams, 
tie išmetami iš tarnybos, 
apšaukiami raudonaisiais 
bei “Sovietų agentais.” Tuo- 
mi ir užkertama jiems ke
lias užsidirbti gyvenimą 
bet kokioje mokslo įstaigo
je. C.

užstringa maisto dalelės; 
tuo būdu jis neleidžia susi
daryti gadinančiai dantis 
rūkščiai iš krakmolinių val
gių dalelių; kartu šis skys
tis neutralizuoja ir susida
riusias rūkštis — panaiki
na rūkštines jų savybes.

Šis plovalas/laikant jį 3 
iki 5 minučių burnoje, po 
danties ištraukimo sustab
do kraujo bėgimą, nieko 
nekenkdamas žaizdai. Pa
našiai ir kitose burnos ope
racijose.

Dr. Goodfriend pataria 
vidutiniai paimti to skysčio 
•į burną čiurškiant jį tarp 
dantų ir aplink varyti per 
minutę po pavalgymo ir/ po 
dantų pašveitimo šepetuku.

lotus tiktai už dešimtą dalį 
pinigų, kuriuos buvo sumo
kėjus.

Kitai našlei vyras paliko 
apie $25,000 vienu sykiu 
gautinos apdraudos. Paė
mus jai tuos pinigus, prilin
do dailus vyrukas, daug už 
ją jaunesnis; pradėjo rody
ti puikius (padirbtus) įvai
rių kompanijų liudijimus ir 
suklastuotus “mokslo” dip
lomus. Parodė ir savo ban
ko knygutę — nagi, tūks
tančiai neva jo sutaupytų 
dolerių! O iš tikrųjų ban- 
kan padėta tiktai dešimti
nė, iš kurios jis padarė 10 
tūkstančių, ir daugiau ne
rodė bankui tos knygutės!

Gudruolis sako našlei, 
matai, aš turtingas; o kita
me “šteite” dar turiu ir na
mus. Bet čia man pasitaiko 
auksinė biznio proga, ale 
prie savęs neturiu gana ga
tavų pinigų. Jeigu pasko-

Naujai išrinktieji vadovaujanti ddmokratai senatoriai. Iš kairės: Tennessee liberalas
Estes Kefauver, West Virginijos Matthew Neely, laimėjęs prieš buvusi republikoną 
Chapman Revercomb, ir Illinois profesorius Paul Douglas, laimėjęs prieš buvusį repu
blikoną reakcininką C, Wayland. Už Douglas’ą rašė ir lietuviu dienraštis Vilnis

ditų karvėms ir arkliams į- 
sigyti, naujiems gyvenamie- 
siems namams statyti ir ki
tiems ūkiniams reikalams.

Šio valsčiaus valstiečiai

Štai Kaip Kyla Buvusių Lietuvos Bežemių 
ir Mažažemių Gerove

Rašo Povilas Karvelis.
Juozas Kondratas visą 

savo gyvenimą buvo samdi
nys. Dar visai neseniai jis 
dirbo buožės ūkyje Gaspa- 
riškių kaime ir neturėjo net 
savo kampo. 1947 m. gruo
džio mėn., kada vyko pasi
ruošimas rinkimams į vieti
nes Tarybas, rinkėjai savo 
kandidatams pasiūlė imtis 
būtinų priemonių, kad sam
dinių ir vargingųjų valstie
čių ūkiams būtų suteikta 
pagalba.

1948 m. sausio mėn. Lie
tuvos TSR Švenčionių apsk. 
Pabradės valsčiuje pradėjo 
veikti pirmoji valsčiaus Ta
ryba, išrinkta visuotino 
slapto balsavimo pagrindu. 
Pirmoje valsčiaus Tarybos 
sesijoje, deputatei Poško- 
vaitei pasiūlius, deputatai 
apsvarstė klausimą kaip į- 
gyvendinti rinkėjų įsaky
mus. Buvo apsvarstyti visi 
pasiūlymai, kuriuos valstie
čiai padarė priešrinkimi
niuose susirinkimuose. Rei
kėjo daug ko atlikti. Rinkė
jai reikalavo valsčiuje ati
daryt tris naujas mokyklas, 
klubą, biblioteką, išplėsti e- 
lektrifikaciją, suteikti pa
galbą vargingiems valstie
čiams ir buvusiems samdi
niams, kad jie galėtų įsigy
ti arklius, karves, pasista
tyti naujas trobas, apsirū- 

lintum desėtką tūkstančių 
doleriu, aš padaryčiau tau 
popierius, ir tu būtum pu
sės to biznio savininkė.

“Suglumyta” našlę taip 
ir padaro. O “auksinis” biz
nierius tuojau ir dingsta, 
kaip kirvis vandenyje. Naš
lė gi netrukus turi prašyti 
pašalpos iš miesto.

Turėdama tokius atsitiki
mus galvoje, amerikone Ma- 
ripna S. Eberly, vienos ap
draudos kompanijos parei
gūnė, todėl, stipriai pataria 
vyrams ,kad stambesnes ap
draudas užrašytų ne vienu 
kartu savo našlėms išmokė
ti, bet. po tam tikrą dalį per 
mėnesį.

. Sylvia S. Porter, finansi
nė redaktorė dienraščio 
New York Post’o andai pa
rodė, jog vidutinė našlė per 
septynetą metų nustoja vi
sų pinigų, kuriuos vyras 
paliko kaip išmokėtiną vie
nu sykiu apdraudą.

Lietuvių patarlė sako: 
“Kunigo naudą velnias gau
do.” O apie tokius palikimus 
našlėms galima pasakyti: 
“Našlės naudą žulikai gau
do.”

Senas Brooklynietis.- 

pinti mineralinėmis trąšo
mis ir t.t.

Valsčiaus Taryba, nubrė
žė praktinį rinkėjų įsaky
mų realizavimo planą. 
Kiekvienam deputatui buvo 
pavestas konkretus uždavi
nys. Plano įvykdymo kont
rolė atiteko šio valsčiaus 
valstiečiui, kuris buvo iš
rinktas valsčiaus vykdomo
jo komiteto pirmininku. Bu
vo nutarta visų pirma su
teikti pagalbą bei paramą 
buvusiems samdiniams ir 
vargingiems valstiečiams.

Kaimo visuomenė pirmoje 
eilėje padėjo pastatyti tro
bą Juozui Kondratui. Jam 
taip pat buvo suteikta pa
galba ūkiui sutvarkyti, pa
dėjo gauti paskolą arkliui į- 
sigyti, karvei nusipirkti, ap
rūpino sėklomis, žemės ūkio 
inventorium, m i neralinė- 
mis trąšomis. Pirmą kartą 
savo gyvenime Kondratas šį 
pavasarį apsėjo savo žemę, 
aparė su savo arklu bei ar
kliu. Jis turi savo namą, sa
vo vežimą. Kondrato lau
kuose noksta puikus der
lius.

— Po 120 pūdų nuimsiu 
iš hektaro, — šypsodamasis 
sako jis, — pagaliau ir aš 
tapau žmogumi. Niekad ne
galėjau galvoti, kad išbri
siu iš vargo. Ačiū tarybų 
valdžiai.

Valsčiaus Taryba ne vien 
tik valstiečiui Kondratui 
suteikė paramą. Nieko ne
turėjo našlė Kotryna Siso- 
vienė, kuri pasiliko su še
šiais vaikais. Jai padėjo pa
sistatyti namą, davė pinigų 
karvei nupirkti, prirėžė 10 
hektarų žemės. Mašinų-ark- 
lių nuomojimo punktas apa
rė ir užsėjo jos žemę. Są
žiningai ir džiaugsmingai 
dirba Sisovienė savo ūkyje. 
Laukai išravėki, pasėliai pa
tręšti mirieralinėmis trąšo
mis ir juose noksta gausus 
derlius. Iš džiaugsmo vals
tietė net pajaunėjo. Ji pasi- 
liuosavo nuo tūkstančių rū
pesčių. Vaikai sotūs ir ap
rengti, visi mokosi. Gyvenk 
ir džiaugkis!

Didelę paramą iš valsty
bės pinigais, statybinėmis 
medžiagomis ir žemės ūkio 
inventorium taip pat gavo 
Mičenkių kaimo vargingieji 
valstiečiai Konstant. Damb
rauskas, Aleksandra Ga- 
liaunė ir daugelis kitų.

gavo 500 kub. metrų staty
binių medžiagų, 250 tonų 
mineralinių trąšų, šimtus 
arklų ir akėčių.

. Pabradės valsčiuje smeto
niniais laikais iš kiekvienų 
10 ūkių 6 ūkiai priklausė 
vargingiesiem valstiečiam, ą / j 
kurie neturėjo nei arklių 
nei karvių. Dabar valsčiuje 
nėra nė vieno vargingo val
stiečio ūkio. Buvusieji var
gingieji valstiečiai gavo že
mės ir atsistojo ant kojų.

Greta valstiečių materia
linio gerbūvio augimo, die
na iš dienos kyla jų politi
nis ir kultūrinis lygis. Vals- ■'** 
čiuje atidaryti — vaikų dar- * . 
želis, ambulatorija, vaistinė, 
ligoninė, naujas klubas 
stacionariniu kino įrengi-' 
mu, įsteigta didelė bibliote- . t J 
ka. Pilnumoje elektrifikuo
tas valsčiaus centras. Vals- < 
čiaus kaimuose organizuoti. 
10 klubų - skaityklos, prie v 
jų įsteigtos nedidelės biblio
tekos. Valsčiaus kilnojama
sis kinas keliauja per kai
mus ir reguliariai demons
truoja kino filmus. Valsčiu
je veikia 20 pradinių mo
kyklų ir viena progimnazi
ja. Praėjusių metų rudenį ( 
buvo atidarytos trys nau
jos mokyklos. Visi mokykli
nio amžiaus vaikai mokomi * 
pradinėse mokyklose. Birže
lio 28 d. buvo išleista pir
moji po karo baigusių pro
gimnaziją laida.
Kaimo inteligentija: agro

nomai, gydytojai, mokyto
jai reguliariai skaito kaimų 
klubuose paskaitas agrono
mijos, medicinos ir kitų 
mokslo šakų temomis. Prie 
kiekvienos kaimo Tarybos į- 
steigtos nedidelės agrono- 
minės literatūros bibliote
kos.

Daugiau kaip 30 milio
nų svarų gyvulių kepenų 
šioje šalyje yra per metus 
suvartojama g a m i nimui 
vaistų nuo mažakraujystės 
ir kitų ligų.

Kai kurie sardinkų ke- 
nuotojai Maine valstijoje 5 
vartoja saulėžolių (saulė- . 
grąžui aliejų vietoj alyvų |! 
aliejaus dėl geresnio sko
nio.

Paprastose bulvėse yra 
apie 15 nuošimčių krakmo
lo. ' ' ■

Valsčiaus Taryba padėjo ----------------
vargingiems valstiečiams ir Ketvirtadienį suėjo 30 me- 
samdiniams gauti 218 tūks- tų nuo Pirmojo pasaulinio 
tančių rublių ilgalaikių kre- karo pabaigos. 
» ..... -..... ........... > .......... »
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Lapkr. 15, 1948
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(Tąsa)
73—Dienos ir naktys

— Procenko įsakė; — skubiai atšovė 
Maslenikovas pašoko, jgreibė į mili- 

į batalijoną ir įsakė man nakčia pas jus 
užvažiuoti. Kąip jūs, Aleksiejau Ivano- 
vičiau?

— Nieko, — pasakė Saburovas ir, su
tikęs Midų . Maslenikovo žvilgsnį, pa
klausė: — ką, smarkiai aš sublogau?

— Sublogote.
Maslenikovas pašoko, įgreibė į mili

nės kišenes, ištraukė dėžutę tešlainių, 
- paketą su cukrum; tris dėžutes ameriko

niškų konservų, greit viską padėjo ant 
■ stalo ir vėl atsisėdo.

— Peni vyresnybė?
— Mes dabar daug visko turime. Ap

rūpina gerai.
— O pakely skandina?
— Kartais skandina. Viskas, kaip 

jums esant, Aleksiejau Ivanovičiau.
**—Na, kokius gi tu didvyriškus žygius 
ten be manęs atlikai?

— Kokius gi? Vis tokius pat, kaip 
jums esant, — pasakė Maslenikovas. Jis 
norėjo papasakoti, kad ir jis, ir bendrai 
visi laukia SaburovO, bet, pažvelgęs į su
liesėjusį, išvargusį kapitono veidą, susi
laikė.

— Ką, laukiate manęs? — paklausė 
Saburovas 'pats.

— Laukiame.
— Po trejeto dienų ateisiu.
— Ar ne per anksti?
— Ne, kaip tik, — ramiai tarė Sabu

rovas. — Kur jūs dabar? Vis ten pat?
— Vis ten pat. Tik mūsų kairėje jie 

priėjo visai iki kranto, kad praėjimas į 
pulką dabar siauras, tik naktį einam, 
dieną retai.

— Na, ką gi, teks iki jūsų naktpkaps- 
tytis. Ateisiu revizuoti naktį. Kaip Va
ninas bekovoja?

— Gerai. Mes Koniukovą būrio vadu 
■^“"paskyrėme. | '

— Susįdoroja?
— Nieko.
— Kas gyvas, kas ne?
—• Beveik visi gyvi. Tik sužeistų daug. 

Sužeistas Gordijenko.
— Šičia atvežė?
— Ne, pasiliko ten. Jį sužeidė lengvai, 

bet užtat iš karto keturiose vietose. O 
manęs vis nesužeidžia ir nesužeidžia, — 
pagyvėjęs užbaigė Maslenikovas. — Aš 
kartais net galvoju, tur būt, manęs taip 
niekados ir nesužeis arba jau iš karto 
Užmuš.

— O tu negalvok, — pasakė Saburo
vas. — Tu iškart visam laikui nuspręsk, 
kad tai įmanoma, o paskui jau negalvok 
kasdien. * . ’ , N

— Aš taip ir stengiuos.
Jie visą laiką šnekėjosi apie batalijo

ną, apie tai, kas kur įsikūrė, kas perkel
ta ir kas po senovei palikta.

— Kaip blindažas? — paklausė Sabu
rovas. — Vis dar toje pačioje vietoje?

— Toje pačioje.
Saburovui buvo malonu, kad jo blin

dažas vis ten pat, senoje Vietoje; Tuo 
reiškėsi tūlas pastovumas, ir, be to, jis 
pagalvojo apie Anią ir apie savo žodžius 
dėl vestuvių blindaže.

— Klausyk, Miša, — netikėtai kreipė
si jis į Maslenikovą. — Tu nehūstebai, 
kad aš ne ligoninėje, o čia?

— Ne. Man pasakė.
t— Ką tau pasakė?
— Viską.
— Taip... Aš labai laimingas... — 

patylėjęs pratarė Saburovas. — Labai, 
labai. O atsimeni, kaip ji sėdėjo valty 
ir gręžė plaukus, o aš pasakiau tau, kad 
ją pridengtum miline. Atsimeni?

Atsimenu.
— O paskui mes nuėjome, o jos jau 

nebebuvo.
— Ne, šito neatsimenu.
— Na, o aš atsimenu. Aš Viską atsi

menu ... Aš čia galvojau paprašyti, — 
pridūrė jis netrukus, — kad ją priimtų 
į mūsų batalijoną sesute, bet paskui kaž
kaip širdį sugniaužė.

— Kodėl?
— Nežinau. Bijaū žaisti likimu. Štai 

ji kasdien važinėja, ir nieko, o tėn... 
nežinau. Baisu pačiam ką nors pakeisti.

Saburovas labai norėjo daugiau apie

Ntį&įfc

Anią pasikalbėti, bet susilaikęs jis pa
keitė pokalbį ir paklausė:

— O Procenko kaijT jis atrodo?
— Nieko, juokiasi, kaip visados, net 

dažniau.
— Tai blogai, — pasakė Saburovas.

— Vadinas, nervinasi.
— Kodėl nervinasi?
— Kai jam sunku, jis juokiasi daž

niau, negu paprastai. Taip, o svarbiau
sio ir nepaklausiau. Kas pulko vadas?

— Visiškai naujas, majoras Popovas.
— Na kaip?
— Nieko, gal net gerai. Geriau kaip 

Babčenko. ~
— Taip pat narsus?
— Taip pat narsus. Be to, ir ramus. 

Ir ne niūrus, — linksmas, kaip ir mūsų 
generolas. Jiedu, tarp kitko, anksčiau, 
berods, kažkur kartu tarnavo.

— Net tikrai. Generolas niekad ne
pamiršta savo senų tarnybos draugų. 
Tas, bendrai imant, gerai. Šito kartais 
mums trūksta.

— >Ko?
— Atminties.
Taip jie šnekėjosi dar kokią dešimt 

minučių, po to Maslenikovas staiga su
kruto. Saburovas jo veide pastebėjo nau
ją padidėjusios atsakomybės išraišką, 
tur būt, jam pasidarė neramu, kad jo il
gai nėra batalijone.

— Vakare, — pasakė atsisveikinda- 
x mas Saburovas, — po trijų dienų. Arba

tos užvirink. Aš čia virdulį piršau, — 
linktelėjo jis į kampe stovėjusį virdulį.
— Norėjau jums į blindažą dovaną at
vežti. Neduoda. Na, eik. Perduok visiems 
linkėjimų. Ji šiandien į diviziją išvažia
vo. Gal pas jus ten bus.

— Na? Ką gi perduoti?
— Ką perduoti? Arbata pavaišink, o 

tai ji pati nesusipras. Eik. Neatsisvei
kinu.

Kitą dieną Saburovas pirmą kartą at
sikėlė ir pabandė vaikščioti. Kojas gėlė 
ir linko. Jausdamas silpnumą ir galvos 
svaigimą, jis išėjo į gatvę ir truputį pa
stovėjo prie vartelių, klausydamas toli
mo artilerijos gaudimo.

Kiekvieną dieną Ania parvažiuodavo 
vis vėliau ir išvažiuodavo vis anksčiau. 
Iš jos nuvargusio veido jis matė^ kaip 
jai buvo sunku, bet apie tai nekalbėjo. 
Kam?

Daktaras, Anios prašomas užbėgęs iš 
ligoninės minutei pas Saburovą, jo ne- 
apžiūrinėjo, tik profesionaliniu judėsiu 
pačiupinėjo kojas prie kelių ir kulkšnių, 
žvelgdamas jam į veidą ir klausinėda
mas, ar skauda.. Nors iš tikrųjų skaudė- 

, jo; bet Saburovas buvo tam pasiruošęs ir 
pasakė, jog neskauda. Paskui jis paklau
sė, kada ryt išeina sunkvežimiai į perkė
limo vietą. Daktaras pasakė, jog, kaip 
paprastai, penktą vakare.

— Ką, jau rengiatės iš mūsų paspruk-

—♦ Taip, — atsakė Saburovas.
Daktaras nenustebo^ nesiginčijci ir ne

prieštaravo. Jis buvo pratus. Čia,, prie 
Stalingrado, tai buvo įprastas dalykas.

— Sunkvežimiai išeina penktą valan
dą. Bet jūs vis dėlto atsiminkite, kad ne 
visai sveikas.

— Aš atsimenu.
— Na, gerai, kol kas, — pasakė dak-

* taras, atsikeldamas ir spausdamas Sa- 
burovui ranką.

Saburovas, staiga panoro iškrėsti pokš- 
‘ tą: sekundę sulaikęs daktaro ranką sa

vojoj, jis ją spustelėjo ne iš visos jėgos; ‘ 
bet vis dėlto stiprokai.

— Na, po velnių «u Jumis, —’ pasakė 
daktaras. — Aš gi sakau, važiuokite^ 
Ką jūs man įrodinėjate? — ir trindamas 
pirštus, jis apsisuko ir nuėjo į dūris.

Kai atėjo Ania, Saburovas pasakė, 
kad jis rytoj grįžta į Stalingradą. Ania 
tylėjo. Ji net nesiginčijo —- ar ne per 
anksti — ir neprašė jo pasilikti dar 
dieną.

— Tiktai kartu, — pasakė ji. Gerai?
— Aš taip ir maniau.
Visą dieną ji buvo tyli ir užsimąsčiuši, 

ir, nors labai pavargo, šį kartą miegas 
jos neviliojo. Ji tylėdama sėdėjo šalia jo; 
glostė plaukus ir atidžiai stebėjo jo vei
dą, tarsi stehgdamasi geriau įsiminti.

(Bus daugiau)

B®

“Mūsų amatai yra unijiniai, tai dėl ko neturėtų būti 
mūsų mokytojai?” šaukia C1 studentų nešami plakatai 

prie Coyne mokyklos Chicagoje, kur jie mokosi elektris- 
tais. Jie išėjo Į demoristraciją paremti streikuojančių 
savo mokytojų reikalavimą algos priedo. Mokytojai, 
nariai CIO Teachers Unijos, grąžon už studentų para
mą, prie pikieto linijos pasistato juodąją lentą ir ant 

jos užrašinėdami aiškina studentams elektros 
problemas.

ATSKALŪNAS
JACK LONDON

—Jei tū, Džoni, nesikelsi, 
tai aš neduosiu tau Pagyti nė 
kąsnelio.

Šis grasinimas nė kiek vai
ko nepaveikė. Jis vis tebe
miegojo ir atkakliai nenorėjo 
skirtis-su savo miegu, kaip, 
svajotojas su savo svaja. Ber
niuko rankos nejučiomis susi- 
gniauižė, ir jis konvulsingai 
kirto kelis silpnus, smūgius į 
ofą. Šitie smūgiai buvo skirti 
motiiiai, bet ji buvo prie to 
pripratusi, todėl, lengvai jų 
išvengusi, pagriebė jį už pečių 
ir smarkiai papurtė. .

—Palik mane ramybėje!
Tai buvo duslus, pro mie

gus išsiveržęs riksmas, kuris 
stiprėjo, lyg raudojimas, vir
to piktu klyksmu, o paskui 
nusilpo ir perėjo į neaiškų cy-

Tai buvo gyvuliškas 
kankinamos 
pripildytas 

begalinio protesto ir skausmo.
Bet ji nekreipė į tai dėme

sio. Ji buvo liūdnų akių, iš
vargusi moteriškė, įpratusi 
į šią sceną, kuri kartojosi 
kiekvieną dieną. Ji pagriebė 
antklodę ir bandė ją nutrauk
ei, bet berniukas, nustojęs 
mosuoti rankomis, beviltiškai 
įsikibo į antklodę. Susirietęs 
kamuoliu lovos gale, jis vis 
dar buvo užsiklojęs. Tada ji 
pamėgino nutraukti čiužinį 
ant grindų. Bet berniukas jai 
priešinosi. Ji įtempė visas jė
gas. Ji buvo stipresnė, todėl 
berniukas ir čiužinys turėjo 
pasiduoti: berniukas instink
tyviai šliaužė paskui čiužinį, 
kad apsisaugotų nuo kamba
rio vėsumos, kuri žnaibė jo 
kūną.

Kai jis persivėrė per lovos 
kraštą, atrodė, jog tuoj nu
kris galva -žemyn ant grindų. 
Bet jame nubudo sąmonė. Jis 
atsitiesė ir valandėlę svirdu
liavo vos negriūdamas. Pas
kui kojomis pasiekė grindis. 
Tą akimirką motina pagriebė 
jį už pečių ir stipriai papur
tė. Jis vėl smogė kumštimis; 
bet šį kartą stipriau ir taik
liau. Tuo pačiu metu jo akys 
atsimerkė. Motina paleidb 
berniuką. Jis buvo pabudęs.

,—sumurmėjo jis.
paėmė lempą ir pa- 
išėjo, palikdama jį

pimą.
riksmas, tartum 
būtybės riksmas,

atleis iš darbo, —

Motina 
skubomis 
tamsoje.

—Tave
dar įspėjo ji.

Jis nebojo tamsos. Apsi
rengęs jis nuėjo į virtuvę. Jo 
eisena atrodė labai sunki, 
norš/jis buvo blon&s ir leng
vas berniukas. Kojas vilko, 
lyg jos būtų švininės, kas ta
čiau atrodė labat'keista: juk 
jos buvo tokios plonos. Jis 
prisitraukė prie stalo kėdę 
išlūžusia sėdyne.

—t\žoni! /— griežtai suriko 
jo motina.

Jis staiga , pašoko iluo ke-

mažesni už tave.
Į šį priekaištą jis nieko ne

atsakė. Jis nebuvo plepus. Jis 
jau daugiau nebesidairė tokiu 
alkanu žvilgsniu. Jis niekuo
met nesiskundė ir pasižymėjo 
kantrumu, kuris buvo,toks pat 
baisus, kaip ir toji mokykla, 
kurioje jis to kantrumo išmo
ko. Jis baigė gerti kavą ir, 
nusišluostęs burną atžagaria 
ranka, ruošėsi atsistoti.

—Palauk truputį,—skubiai 
pratarė motina. — Aš manau, 
kad tau galima atplauti dar 
vieną visai ploną riekelę duo
nos.

Tai buvo maža jos gudrybė. 
Apsimesdama plaunanti jam 
riekelę nuo kepalėlio, ji pa
dėjo kepalėlį ir riekelę atgal 
į duonos krepšelį ,o jam pada
vė vieną iš sau nupiautų dvie
jų riekelių. Ji tikėjo, kad jai 
pasisekė jį apgauti, bet jis 
pastebėjo tą jos išdaigą. Ta
čiau, nežiūrint to, jis visai 
nešigėdindamas paėmė duoną. 
Jis filosofiškai apgalvojo, kad 
jo motina, sirgdama chroniška 
liga, negali turėti tokio apeti
to, kaip kiti.

Pamačiusi, kad jis kramto 
sausą duoną, ji ištiesė ranką 
ir supylė savo kavą į jo puo
duką.

—Man šįryt kažkodėl vidu
riai truputį netvarkoje, — pa
aiškino ji.

Tolimas, ilgas spiegiantis 
švilpimas privertė juos abu 
pašokti. Ji pažvelgė į meta
linį žadintuvą, stovintį ąnt 
lentynos. Rodyklė žymėjo pu
sę šešių. ’ Visi kiti fabriko 
žmonės dabar dar tik budo iš 
miego. Ji užsimetė ant, pe
čių skarą, o ant galvos užsi
dėjo seną, suglamžytą tamsią 
skrybėlę.

—Mes turime bėgti, — tarė 
ji, užpūsdama lempą ir užge
sindama židinyje ugnį.

Jie apgraibomiš'susirado ke
lią iš kambario ir laiptais že
myn. Lauke v buvo giedra ir

šalta, todėl Džonis, vos 
ėjęs' į orą, ėmė ( 
žvaigždės dar nebuvo pradė
jusios blankti, ir miestas sken
dėjo tamsoje. Abu, Džonis ir 
jo motina, ėjo vilkdaffti kojas. 
Raumenys tingiai jas kilnojo.

Po penkiolikos minučių ty
los motina pasūkb į dėžinę.

—Nepavėluok, buvo jos
paskutinis įspėjimas prieš 
dingstant tamsoje.

Jis nieko neatsakė ir ramiai 
žingsniavo toliau. Fabriko kie
me visos durys buvo Atdaros, 
ir jis greitai įsimaišė į tą mi
nią tamsoje’ pirmyn^ besigrū
dančių žmonių. Kai jh priėjo 
prie fabriko vartų, sirena vėl 
sukaukė/ Jis pažvelgė į ry
tus. Virš horizonto, dantyto 
namų stogais, kilo blanki Švie- W 
sa. Tiek diėnds jis ir tema
tydavo, nes paskui atgręždavo 
jai nugarą ir įsiliedAVo į dir
bančiųjų minią.

Jis užėmė savo vietą vieno
je daugybės ilgų mašinų eilių. 
Prieš jį, virš dėžės sti mažo
mis špūlelėmis, greitai sukosi 
didelės špūlės. Ant jų iš ma- • » 
žų špūlelių jis vyniojo džuto 
siūlus. Dapbas buVb papras
tas. Buvo reikalaujama tik 
miklumo.' Staklėse buvo tiek 
daug didelių špūlių, kurias 
reikėjo privyniotį, ‘ o mažos 
špūlelės išsivyniodavo taip 
greitai, kad nebūdavo nė mi
nutės laisvo laiko.

Jis dirbo mechaniškai. 'Kai A 
maža špūlelė išsibaigdavo, 
jis kaire ranka sustabdydavo 
didžiąją špūlę ir tuo pačiu 
metu nykščiu bei smiliumi pa
gaudavo lekiantį siūlo galą. 
Taipgi tuo pačiu metu dešine 
ranka jis pagriebdavo palaidą 
mažosios špūlėleš siūlo galą, 
šituos sudėtingus abiejtį ran
kų judesius padarydavo tą 
pačią akimirką ir greit. Ta- / 
d a jo rankos žaibo greitumu 
sumegzdavo audėjų mazgą ir . 
paleisdavo špūles.

(Daugiau bus)
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nupigintas pardavimas
sulūžu-

neatsa-

visa, ką galiu. Tu tai ži- 
xBet kiekvienas sutaupy- 
doleris—tai didelis daik- 
o, be to, mums čia daug 

Tu tai žinai.
visai neklausė, 
Visa tai jis jau 
kartų girdėjęs, 
buvo siAUra, ir

dės ir, netaręs nė žodžio, nu
ėjo prie kriauklės. Tai buvo 
nešvari, purvina kriauklė. Iš 
jos vamzdžio ėjo nemalonus 
kvapas. Į tai jis neatkreipė 
dėmesio. Tai, kad kriauklė 
dvokė, jam atrodė natūralu 
lygiai taip pat, kaip jam at
rodė natūralu ir tai, kad mui
las būdavo nešvarus ir beveik 
nemuilindavo. Jis labai ir ne
sistengė, kad muilas putotų. 
Jis pasitenkino plekštelėjęs 
keliskart iš čiaupo bėgančiu 
vandeniu. Jis nevalė dantų. 
Todėl jis niekuomet nebuvo 
matęs dantų šepetuko ir neži
nojo, kad pasauly yra žmonių, 
kurie prasimano tokius niekus, 
kaip dantų Valymą.

.—Galėtum, nors kartą per 
dieną pats susiprasti, kad. 
reikia nusiprausti,—nusiskun
dė motina,'

Ji nukėlė nuo puodo
sį dangtelį ir įpylė du puodu
kus kavos. Jis nieko 
kė, nes jie dėl to nuolatos 
ginčydavosi, ir tai buvo vie
nintelis atvejis, kada motina 
būdavo kieta, kaip deimantas. 
“Nors kartą per dieną” — tai 
buvo paraginimas, kad jis nu
sipraustų veidą. Jis nusišluos
tė šlapiu, nešvariu ir suplyšu
siu rankšluosčiu, nuo kurio 
ant jo veido pasiliko lininių 
siūlų. '

—Kaip aš norėčiau, kad 
mes gyventumėm arčiau,—ta- 
rė ji, kai jis atsisėdo.—Aš da
rau 
nai.
tas 
tas,
erdviau.

Jis .beveik 
ką ji kalbėjo, 
buvo daugelį 
Jos galvosena
ji amžinai dejuodavo, skųsda- 
mosi, koks esąs didelis vargas, 
kad jie gyvena taip toli nuo 
fabrikų..

—Daugiau dolerių — dau
giau mAisto, — pamokančiai 
pastebėjo jis.—Aš mieliau su
tikčiau eiti truputį toliau^ kad 
tik gaučiau geriau* pavalgyti.

Jis valgė skubiai, nuryda
mas nesukramtytu duonos 
kąsnelius su kavos gurkšniu. 
Tas karštas ir purvinas skys
tis, kurį jis gėrė; vadinosi ka
va/ Džonis ’ buvo įsitikinęs, 
kad tai yra kava—dargi puiki 
kava. Tai buvo vieria iš tų 
nedaugelio jam i likusių gyve
nimo iliuzijų. Jis niekuomet 
nebuvo gėręs tikros kavos.

Prie- duonos būvo mažas 
gabalėlis šaltos kiaulienos. 
Motina vėl ‘pripylė jam puodu
ką kavoš. Baigdama^ valgy
ti duoną, jis apsidairė, lyg 
prašydamas, ar negaus ko 
daugiau. Motiha pastebėjo tą 
jo prašantį žvilgsnį.

—Nagi, nebūk paršelis; Džo
ni,
vo dalį, broliukai ir sesutės

tarė ji Tu gavai sa-
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Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi- 
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū
lerių. 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
t

701 Grand Street Brooklyn, Ns Y.

Telefonas STagg 2-2178

Z'i
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Al

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

aara-------—-------- ----------- t
4 pusi.—Laisve (Liberty4, Lith. Daily)-—Pirm., Lapkr. 1

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną at 
naktj, greit suteiksitnė 
modemišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų Šer
meninė. Mūsų patamAVi- 
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti. i

*

ą ris

.«a

i

i ■->■, uėril.į.

1113 Mt. Vernon Si . 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4|10
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Cleveland, Ohio
Alice Jonikienė Kalbės

Draugė Jonikienė yra Vil
nies redakcijos štabo narė ir 
nenuilstanti darbuotoja Chica- 
goj ir jos apylinkėje draugiji
niame darbe. Ji yra gera rašy
toja ir kalbėtoja. 0 kada šiuo 
laikotarpiu kiekvienas savo 
mintyse tuvi įvairių klausimų, 
būtent: Kaip pastoti kelią bai
siam karui bei fašizmui, prie 
kurio taip stropiai rengiasi 
Wall Stryto tarnai, būdami pre- 
zid. Trumano kabinete ir ad
ministracijoje; kas ištikrųjų 
dedasi vakarinėje Vokietijoje, 

z kokią reikšmę turi Francūzijos, 
Italijos, Kinijos, Pietinės Kore- 
jos, Graikijos ir kitų šalių dar
bininkų kruvinos kovos, ir kaip 
sustiprinti v mūsų silpstaritį 
draugijinį veikimą? Draugė Jo
nikienė atsakys į daugelį pana
šių klausimų.

Draugei Jonikienei prakal
bas rengia LLD 15-tos Apskri
ties komitetas, šeštadienio va
kare, lapkričio 20, Kroatų sve
tainėje, 6314 St. Clair Ave. 
Pradžia 7:30 valandą vakare. 
Todėl pasitikime draugę Joni
kienę kuo skaitlingiausiai, kad 
suteikti jai daugiau energijos 
skleisti apšvietos darbą, o atsi
lankę nesigailėsime.

Alice Jonikienė yra pasiren
gusi kalbėti visose Ohio lietu
vių kolonijose sekamai:

Lapkričio 16 Akrone.
Lapkričio 17 Steubenville.
Lapkričio 18 Youngstowne.

r Lapkričio 19 Burtone, pas 
ūkininkus.

Lapkričio 20 ir 21 Clevelan- 
de.

Todėl, clevelandiečiai, priva
lome pasinaudoti draugės Joni
kienės buvimu pas mus ir sek
madienį, lapkričio 21, draugiš
kam pasikalbėjimui. Tą dieną 
irgi privalome skaitlingai pasi
tikti draugę Jonikienę.

Ohio P. P. Rengiasi prie 
Naujų Darbų

Ant rytojaus po rinkimų die- 
mos Progresyvių Partijoj pir- 
inininkas Dr. Oliver S. Loud 
pradėjo rengtis prie uždėjimo 
P. P. pastoviai ant baloto Ohio 
valstijoje: ant lygios papėdės su

republikonų bei demokratų par
tijomis. “Mes nelinkę pasiduo
ti ant ilgiai! senųjų partijų ma
lonei,” sakė Dr. Loud.

Dr. Loud yra fizikos profe
sorius Antioch Kolegijoje, ėjęs 
atominės energijos mokslinin
ko pareigas Manhattan Atom
bomb projekte? Jis yra anūkas 
kadaise buvusio Weniouth, 
Mass., bankieriaus John Loud, 
kuris prisidėjo prie įkūrimo 
trečios partijos 1856 m., ku
riai vadovavo Abrahatn Lincol- 
nas, taipgi jo sentėvis Jacob 
Loud su 7 savo sūnumis, karia
vo Washington© armijoje — 
Amerikos revoliucijoje.

Kad uždėti pastoviai Progre
syvių Partiją ant baloto Ohio 
Valstijoje, yra reikalinga su
rinkti ant peticijų 425,000 pilie
čių parašų. “Bet pilnam užtik
rinimui mes pasibrėžėme gauti 
750,000 parašų,” sako Loud. 
Pradiniams prisireng imams 
tuojau po rinkimų dienos įvy
ko įvairių komitetų pasitari
mai, o Centr. Komiteto visuoti
nas susirinkimas įvyks lapkri
čio-21 Columbus, Ohio.

J. N. S.

Los Angeles, Cal
Rinkimai Mūsų Mieste

šiemet prezidentiniai rinki
mai buvo daug, skirtingesni ne
gu pirmiau yra buvę.

Pirmiau būdavo tai nuo vi-

kiekvieną sykį atsišakė kalbė
ti, dažnai visai nutylėdami;

Šiemet pas mus Hiikimai pra
ėjo kaip kokie religiški atlai
dai, lyg kad žmonės laikytų 
Sau kokia nuodėme kalbėt apie 
rinkimus.

Geriausia tai buvo galima iš 
piliečių veidų sužinoti, kad jie 
tiesiog bijo pasirodyti, kokiai 
partijai jie priklauso.

Toks jausmas tarp žmonių 
rodo ką tokio negero mūsų de
mokratijoj, kaip svetimo, ne- 
amerikoniško.

Reikia atsiminti, kas dedasi 
po demokratijos skraiste. Areš
tavimai, iš darbo atleidimai, 
visokios priesaikos, kad esi toks 
kaip jie nori, o ne kitoks. JeigU 
pasisakysi ne tokiu kaip mūsų 
valdininkai nori, tai, žiūrėk, ne
teksi darbo, nes tave apmalia- 
voš raudonai'.

Matomai, žmonės samprotau
ja, kad prie tokios isterijos, 
prie Thomas ir Kenney komite
tų tyrinėjimų, galima netekti 
darbo atvirai veikiant bile par
tijoj, nes rinkimus laimėjusi 
partija gali keršyti savo prie
šams, kitos partijos žmonėms.

Suprantama, iki darbo bus 
užtektinai, iki reikia darbinin
kų, samdytojai nepaiso partinių 
skirtumų, bet ne visi darbinin
kai tai supranta.

Tokiu būdu, bijodami, kad 
jiems tas po# rinkimų neatsi
lieptų skaudžiai ir tylėjo prieš 
rinkimus. R-ka.

Miami, Florida
LLD 75 kuopa rengia šau

nų pikniką, sekmadienį, lap
kričio 21 d. Prasidės nuo pat 
pietų, Frank Mockaus vien
kiemyj < R. T. Box 120.

Kelrodis važiuot su auto 
mašina važiuojasi iš Miamės 
Lė Jėuhč'Rd. linkui pietų, pra
važiavus mažą tiltą reikia pa- 
iitit Ingrbham Highway, už pu
sės mylios pastebėsite iškabą: 
“Road Davis,” sukite į dešinę 
ir bus Mockaus vienkiemis.

Bus visokių gėrimų ir valgių, 
o taipgi ir gros naujas grama- 
fonas visokius šokius, ypač lie
tuvišką polką. Kuopa kviečia 
visus lietuvius iš plačios apy
linkės ir atvažiavusius svečius 
iš šaltos šiaurės. Visi turėsime 
gerus laikus puošniame sodne.

Kuopos Korespondentas, 
V. J. Stankus.

St. Petersburg, Fla.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkds

306 UNION AVENUE

TONY’S DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai

Valandos:

Penktadieniais uždaryta.
^nffl!uffiHHnniiiminiiiiuitmiuu<Hiiitiiiuiitiiiiiiiitunrnutniitniuiniiiiiit»aKiit

durvasaros automobiliai apsilip- 
dę savo pasirinktais kandidatų 
vardais, krautuvių languose 
kandidatų paveikslai, o prieš 
pat rinkimus visokios demons
tracijos gatvėmis, užbaigiant 
dideliu mitingu, prakalbomis.

šiemet visai to nebuvo. Nete
ko matyti nei vieno automobi
lio su prezidentiniu kandidatu, 
nors tūkstančius kasdieną ma
čiau važiuojant.

Tuojau po nominavimo kan
didatų visų trijų partijų žmo
nės kalbėjo, diskušavo darbuo
se ir kaimynystėj, kurie vienas 
kitą pažįsta, bet juo toliau tai 
kalbos ėjo mažyn apie rinki
mus,. o spalių mėnesį visai nu
tilo.

Daug sykių teko užklausti de
mokratus ir republikonus, su 
kuriais iš sykio kalbėdavom; ir

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

Lietuvis laisniuotas graboriųs
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

Du kambariai Šermenim, didelis puikiai įruošta* 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui..

Asmeniški aptarnavimai sutęikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. *

* —si

AtigUst Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefėnuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Baltimore, Md.
Lietuvių Moterų Progresyvis 

Klubas buvo surengęs draugiš
ką išvažiavimą, kuris atsibuvo 
spalių 3 d., pas draugus Deltu- 
vus, Hanovei*, Md.

Nuo parengimo liko ir pelno 
$61.75. Kadangi parengimo pel
nas buvo skirtas spaudos para
mai, tai klubo susirinkime, 
įvykusiame lapkričio 6 d., buvo 
paskirstytos aukos sekamai: 
Laisvei $40, Vilniai $10, Liau
dies Balsui $20, The Worker’iui 
$3 ir Lietuvių Kultūriniam 
Centrui teismo vedimui $4.

Kaip matome, mūsų rtibterys 
nėi biskio neskūpios geriems 
tikslams, paaukavo daugiau ne 
kaip uždirbo ir labai gražiai 
dėkavbja visiems į jų parengi
mą atsilankiusiems.

Tame pačiame parengime 
drg. Gabrielius ir Ona Januš
kai aukavo $5 dėl Laisvės po- 
pierio fondo. Didelis- ačiū jums, 
draugai Januškai!

Pradžioje praėjusio mėnesio 
buvo smarkiai susirgęs drau
gas F. Pivariūnas, taip, kad bu
vo reikalinga net dvi operaci
jos. Dabar randasi savo na
muose ir povaliai sveiksta. Lin-
kiu draugui greito ir pilno pa
sveikimo!

Draugai Deltuvai; Arbutus, 
Md., praėjusią vasarą užaugino 
didelį pulką gražių kalakutų, 
kurie dabar jau kaip tik tinka
mi kepimui. Kurie mylite kala
kutieną, kreipkitės pas keltu
vus.

LLD 25 kuopa rengia pasiti
kimą Naujų Metų, kuris įvyks 
penktadienį, gruodžio 31 d., Lie
tuvių svetainėje, ant trečių lu
bų. Visi ruoškitės dalyvauti.

Praėjusiame kuopos susirin
kime nutarta aukoti 5 dolerius 
Lietuvių Kultūriniam Centrui 
teismo vedimui.

Sekantis LLD 25 kuopos su
sirinkimas bus mėtinis ir atsi
bus 13 d. gruodžio, pradžia 8 
vai. vakarė. Draugai; kaip Vi
siems žinoma, kad metiniame
susirinkime visuomet būna 
daugiau ir svarbesnių reikalų 
svarstymui, negu paprastuose 
susirinkimuose, tai visi nariai, 
nors sykį ant metų, susirūpin
kite savo draugijos reikalais ir 
dalyvaukite metiniame susirin
kime. šiame susirinkime gausi
me šių metų knygą “žmogus ir 
Mašina” ir knygą atsiimdami 
palengvinsime sekretoriui, kad 

.am nereikės pundą knygų ne
šioti į susirinkimus ir atgal.

Vincas.

Washington. — Armijos 
valdyba šaukia daugiau mo- 

t terų nuo 19 iki 28 metų am
žiaus į pagalbinę armijos

Atėjo ir mūsų veikimo sezo
nas Floridoje. Kaip žinoma, 
kad Floridoj žiemos laiku se
zonas yra puikiausias ir ge
riausias, todėl ir daug turistų 
susilaukiame iš šiaurinių vals
tijų.

Tarpe jų, nemažas skaičius 
būna ijr lietuvių. Todėl ir Flo
ridoj gyvenantiems lietuviams 
pasitaiko geresnių progų pa
rengimams, nes į tuos parengi
mus atsilanko ir turistai.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 45 kuopa savo susirinkime, 
spalių 31 d. aptarė parengimų 
reikalus ir nutarė rengti pikni
ką pas George ir Alenutę Ber
notus, sekmadienį, lapkričio 28 
d.

Piknikui vieta graži. Bus ge
ra proga vietos lietuviams ir 
čia esantiems turistams susitik
ti, susipažinti ir pasikalbėti. 
Todėl, visus lietuvius kviečiame 
atsilankyti į šį pikniką. Pikni
ko vieta netoli U. S. kelio No. 
41 ir netoli kelio No. 92.

Tai buvo pirmas susirinkimas 
nuo pavasario, nes vasaros lai
ku susirinkimų nelaikome, ka
dangi nemažas skaičius mūsų 
narių būna išvažiavę į šiauri
nes valstijas.

Kuopa auga, jau vėl prisira
šė nauji nariai — Stasys Papa 
ir jo žmona, ji* Aleksandras 
Wassel.

Nemalonu tik tas, kad kuopos 
organizatorius J. Zablackas 
sėrga nuo rugpjūčio iriėriesio. 
Visi vėlinamo jam grėitai pa
sveikti ir vėl kartu dalyvauti. 
Taipgi it’ Žablafckienės nekokia 
sVėikata. Atrodė, kad jai tu
rės daryti operaciją ant akies. 
Lirikiii. kad viskas pavyktų ge
rai.

išrinkimo ir balsavo už Truma- 
ną, kitaip jie būtų balsavę už 
Wallace.

Taigi, “mažesnio blogumo” 
teorija ir čia paveikė.

Čionai taipgi nemažai žmo
nių įbauginti laivakrovių ir ki
tų pamario unijų viršininkų 
tyrinėjimais. Patys viršininkai, 
žinoma, nebijo. Tyrinėjimai ne
pabaugino Hugh Bryson arba 
Harry Bridges, bet ne visi tiek 
supranta ir mažai suprantan
čius tai baugino.

Abelnai čionai daryta viskas, 
kad atgrąsinti bailesnius žmo
nes nuo Wallace ir Progresyvių 
Partijos.

Los Angeles areštai pravesti.
Nežiūrint viso to, vistiek apie 

180,000 žmonių balsavo už pro
gresyvių kandidatus. Ta parti
ja, kaip rodos, pasiliks dabar 
pilnateisė, - nes ji gavo daug 
balsų.

Progresyviai pas mus, kaip 
ir kitur, planuoja palaikyti par
tiją ir dar labiau ją įveiklinti, 
kad ji taptų politinis organiza
torius viso liberalinio, demo
kratinio elemento šioje valsti
joje.

Lietuviai, sulyg išgalės, veiks 
kaip veikė rinkimų vajuje.

L-is.

London. — Anglijos val
džia planuoja uždraust Pro- 
gresyvę Darbininkų Partiją 
Cyprus saloje.

San Francisco. —Baigėsi 
žibalo darbininkų streikas 
Ričhmonde, Calif. Kompa
nija* pakele jiem algą pus- 
trylikto cento valandai.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Sehesni žmones

ŽINIOS IŠ UETUVOS HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Šefų Parama OPERATORES

ŠIAULIAI*, rugp. 11 d.— 
Garvežių depo kolektyvas, 
šefuodamas Šiaulių M T S ir 
eilę kolektyvinių ūkių, teikia 
jiems paramą. Geležinkelinin
kai MTS atremontavo du 
traktorius ir daug smulkesnio 
ūkio inventoriaus. “Užvenčiu” 
kolektyviniam ūkiui jie atre-
montavo garo Jokomobilį, o 
kitą lokomobilį- remontuoja 
“Bubių” kolektyviniam ūkiui.

Į šefuojamus kolektyvinius 
ūkius dažnai atvyksta geriausi 
depo agitatoriai, kurie su pa
skaitomis aplankė daugelį ko
lektyvinių ūkių: “Laisvė,” 
“Stalino keliu” ir kitus.

- K. 'Straukas.

Vertinga Etnografine 
Medžiaga

VILNIUS, rugp. 11 d. — 
Iš Švenčionių apskrities grįžo 
Vilniaus Etnografinio muzie
jaus darbuotojų ekspedicija, 
kuriai vadovavo muziejaus di
rektorius V. Žilėnas.

Ekspedicija aplankė Mela
gėlių, Daugėliškio, Ignalinos, 
Švenčionėlių, Kaltinėnų vals
čius ir surinko daug vertin
gos etnografinės medžiagos: 
kelis šimtus lietuvių liaudies 
audinių, mezginių ir kitų 
rankdarbių pavyzdžių, o taip 
pat gražiai ornamentuotų ir 
labai senų verpsčių, verptukų, 
vėtyklių, “elgetų kaušų/’ 
grūstuvų ir kt. Aprašyta ir 
nufotografuota -daug kraičio 
skrynių, senoviškų spintų ir 
pora dūminių pirkių, kurios 
liko čia, kai šis kraštas buvo 
lenkų okupuotas ir buvo ‘to
limiausias lenkų užkampis.

Izraelio vyriausybe suė
mė du Jungt. Tautų stebėto
jus karo tarp žydų ir ara
bų; paskui juos paleido.

IR FINISERKOS
PATYRUSIOS 

Prie Moteriškų Koatų ir Siūtų 

Nuolatinis Darbas 
Junior deb

COAT AND MUIT CO. 
411-413 ANDERSON AVENUE

Fdjrview, N. J.
(273)

■ ■■■tniim.it■■ ĮįĮfi

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STALIORIAI
Darbas prie stalo. Gera Alga. Nuolatinių

SPECIALTY WOODCRAFT, i N t. .
11 E. 1671h St., Bronx, N. Y. ..

........ .......... . ........V.......................

Sakoma, kad Sovietų Są
junga apsčiai gumos perka 
Mala j aus pussalyje.

Tahiti šibditigą ačiū visoms 
F’ittsbtihghb diati^ėrnš it drati- 
gams, Itdriė riiahe 'jankė laike 
ligos ir stiiėikė Sūhariiiriittio bei 
ddvariėlių. Taipgi širdingai ačiū 
lt. Kairiėtiėi, Bagiižienei, Ang- 
lihškieriei, jribiohškiėnėi, Kbik- 
štūriięriėi, tfhrriariiėhėi; Šimkie
nei; Taipgi dčiu St. Jasilioniui 
už linkėjimus ii; E. K. Sliekie- 
nėi. -

Aš susveikau ir vėl grįžau į 
Floridą. Kelionę turėjau gerą, 
kartu mano sūnus Pranas ir 
jo žmona Marė atvyko apsigy
venimui. Jaučiuosi gėraį. Flo
ridos oras man patinka.

Natalia Lenigan.

San Francisco, Cal.
Progresyvių Partijos Balsai 

Kalifornijoje

Independent Progressive Par
ty, kuri čionai statė Henry 
Wallace ir Glen Taylor kandi
datais, taipgi statė ir kitus kan
didatus, pirmesnių .apskaičiavi
mu gavo 178,713 balsų. Galuti
ni apskaičiavimai gal,pakels iki 
180,000.

Tai yra mažiau, negu dauge
lio tikėtasi.

Kokios priežatys tam buvo?
Jų yra eilė. Viena, čionai, 

kaip ir visur kitur, daugelis 
priešingi Tafto - Hartley įsta
tymui, o kati Trumanas žadėjo 
jį atšaukti, tai jie bijojo Dewey

Mainantis orui, dauguma žmonių 
serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruoš?, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko- 

l jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, njkstelėjimą, 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, 1 vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji- 
irius ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

Jei turite piles (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostį, tuoj prašalina pilės 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 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA -
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti, pas 

E. Beirs (vaistinėj) ,158 Park St.
- 4 (adv.)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD 68 kp. specialis susirinkimas 
įvyks lapkr. 15 d., 7:30 v. v., Lais
vės Choro salėje. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti, nes ,turime svarbių 
reikalų aptarti. Būtinai reikia iš
rinkti delegatus į LLD 3-čios Aps
krities konferenciją, kuri įvyks 
gruod. 5 d. Hartforde. Manoma, kad 
atsilankę nariai į šį susirinkimą ga
lės gauti naują knygą. Taipgi ma
lonėkite užsimokėti duokles už atei- 
niančius metus. Valdyba kviečia na
rius \ pasidarbuoti kuopos naudai, 
prirašykite naujų narių. Naujas ną- 
rys užsimokėjęs $1.55 duoklių į me
tus, už tai gauna žurnalą šviesą” 
(kvartalinis) ir naujai išleistą kny
gą kasmet. — Valdyba (267-268)

HARTFORD, CONN.
LLD 3-čios Apskrities konferenci

ja įvyks gruodžio 5 d., Laisvės Cho
ro salėje, 155 Hungerford St., 10 v. 
ryto., Visos kuopos išrinkite delega
tus'ir laiku pribūkite konferencijoj. 
— F, Repšys^ sekr. (267-268)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

Idpkr. 16 d„ 7:30 v. v., x 143 Pierce 
St. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
turime labai svarbių' reikalų, taipgi 
gausime naują knygą. — J. Mesko.

(268-269)

1 ---------------— -  ‘v'—.=r?

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172
— —.................—,J

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame* 
rikoniškals. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojU 
įvairiom spalvuht

JONAS STOKES
S12 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone AH., t>H« 
Chauncey St., Broadway Lin*.

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker &.Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

<•► /y
23t Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. T.
---------

fV u
■■■■ ■ ' ■—-■■■■ — ■ mĮg*

GERI PIETŪS!
Kada herite ^gerų pietų, 

. kreipkfįes 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 
grhžus pasirinkimas.

A------------- ----------- n

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.DailyLąpjcr. 15, 1948
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Pirmieji Laisvės 
Koncerto Svečiai

Bene pirmasis anksti šešta
dienio rytą pribuvo dienraš
čio Laisvės rasti n en Stasys 
Kuzmickas iš Shenandoah, 
Pa.

Kuzmickas atvyko LDS rei
kalais, kaip iždo globėjas, 'ra
čiau žadėjo liktis čionai iš
girsti dienraščio Laisvės meti
nį koncertą, suruoštą lapkričio 
14-tos popiečio 3:30, Liberty 
Auditorijoje, kampas llOth 
St. ir Atlantic Ave., Richmond

Perkraustėm 
Batų Krautuvę

Pranešam mūsų visiems bu
vusiems ir būsiantiems kostu- 
meriams, kad mes perkraus
tėm savo batų krautuvę į nau
ją vietą, tai yra į 107-13 Ja
maica Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Važiuoti reikia Jamai
ca elevated line ir išlipti ant 
lllth St. stoties. Tai yra taip 
pat, kaip kad važiuojant į Li
berty Auditoriją. Mūsų krau
tuve tik trys blokai nuo 
nėtos svetainės.

Taigi, kviečiame visus 
patingėti atvažiuoti, nes
čia laikome dar geresnius ba
tus ir daug visokių madų. Ir 
taipgi' maloniai patarnausim.

Jonas ir Magdė Juškai.

mi-

ne
mes

Paminės Cacchiones 
Sukaktį

Peter V. Cacchione mirė 
lapkričio 6-tą, 1917 metais, 
atlikęs Miesto Taryboje ir už 
jos sienų žmonėms daug gero.

Kol Cacchione btivo tarybo- 
jis nuolat kovojo prieš ban- 

kelti fėrą, tad tas kėli
mas buvo kelis kartus atidė
tas. Pakeltas foras atėjo po 
jo mirties. Jis buvo kovoto
jas už taiką ir gausą žmo
nėms.

Cacchionės sukakčiai pami- 
. nėti yra rengiamas- masinis 

mitingas lapkričio 17-tos va
karą; Brooklyno Academy of 
Music. Lietuviai taipgi turime 
tikietų. įsigykite pas mus, 
dalyvaukite paminėjime pa- 
vyždingo vado, kovotojo, 
įžanga tik 35 c. N.

Mirė
Stanley' Miller, 44 m.

Siaus, gyveno 1236 Pacific St., 
Brooklyn, N. Y., mirė Kings 
County ligoninėj, lapkr. 11 d. 
Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks lapkr. 15 d., Šv. 
Traicės kapinėse. Laidotuvių- 

• apeigomis rūpinasi graborius
J. Garšva.

am-

“THE RED SHOES”
J. Arthur Rank’o veikalas 

Technicolor Spalvom
DT [AH 45th Street
DlUvU w nuo Brodway

Moira Shearer, pripažinta pir
maeile balerina už jos gražų 
vaidinimą Eagle-Lion’s filmo- 
je “The Red Shoes,” rodomo
je Bijou Teatre, New Yorke, 

45th Street, netoli 
Broadway.
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12-kos Komunistą Vadą 
Byla Atidėta

Sako, Kad Quill Esąs 
Parsidavęs Majorui

Austin Hogan, Quill’o su
spenduotas iš prezidentystės 
CIO Transport Workers 100- 
niame Lokale už tai, kad jis 
Quill’a kritikuoja, su juo ne
besutinka, liudijo padėtį tyri
nėjančiai centralinei unijos 
komisijai. Hogan sakė, kad 
majoras O’Dwyer leido Quill’- 
ui įvesti miestavo transporto 
unijai duoklių atskaitymo iš 
algos sistemą (check-off) kai
po kyšį Quill’ui už leidimą 
uniją paversti k om paniška 
unija.

Jeigu Quill nebus sutvarky
tas, unijos ateitis liekasi juo
da, sakė Hogan’as.

Hogano pareiškime, atrodo, 
esama tiesos. Niekad seniau 
unija nėra buvusi pavartota 
taip, kaip buvo Quill’o pavar-

totą prieš keletą savaičių. ' 
QuiU’as buvo iššaukęs darbi
ninkus į kelių valandų strei
ką už pakėlimą autobusų fė- 
ro. Tai būtų tas pats, jeigu, 
pavyzdžiui, kriaučiams būtų ■ 
įsakyta streikuoti už tai, kad I 
bosas pakeltų žmonėms par
duodamo kostiumo kainą.

Aišku, darbininkai labai pa- ; 
sipiktino. Išvedęs kelioms va
landoms, Quill’as vos besuva- Į 
re juos darban uį dienos, o i 
kitus už dviejų. Kartą su
stabdyti nuo darbo, darbinin
kai buvo pradėję kelti reika
lavimus savo naudai. I lo- 
gan’as buvo vienu iš vadų rei
kalavimo darbininkams page
rinimų. Už tai Quill suinži- 
nieriavo jo suspendavimą, kai
po “raudono.”

Majoras Skubėsiąs Namo 
Del Laivakrovių Streiko

Iškilus rytinio pajūrio lai
vakrovių streikui, majoras O’
Dwyer turėsiąs savo atostogas 
trumpinti. Jis buvcTketinęs 
pabūti pas brolį ant farmos 
Kalifornijoj iki lapkričio 21- 
mos. Tačiau dabar, kilus 
streikui, jo buvo laukiama 
parskrendant į L a Q u a rdia 
Field lapkričio 14-toš rytą.

Streikas prasidėjo New Yor
ke be oficialio unijos viršinin
kų užgyrimo. Tačiau, kuo
met jis jau prasidėjo, o su- 
rokuoti laivakrovių balsai ro
do, kad už streiką balsavo 
45,000 
rytinio pajūrio uostuose, 
jos viršininkas Joseph P. 
an paskelbė, kad streikas 
oficialia.

Darbininkai r e i k a I a u. j a

už 
laivakrovių ir kituose 

uni- 
Ry- 
yra

Vaikas Pateko po 
Bušo Ratais

pa-

Nuėjęs su motina laukti iš 
mokyklos grįžtančios sesutės, 
Joseph Dembri, 4 metų ber
niukas, paslydo, pavirto po 
besijudinančio iš‘vietos auto
buso ratais ir tapo ant vie
tos užmuštas prie Seaview 
Drive ir E. 87th St., Canar- 
sie.

Motina tuo laiku buvusi įė
jusi į tenai esančią būdelę 
telefonuoti.

Levin,

Aukštos Kainos 
Prarys Kalakutieną

kelti algas, samdytojų moka
mo gerovės fondo, saugumo 
darbe. Firmos yra pasiūliu
sios po 10 centų mokesties 
priedo per valandą dieniniams 
ir*-po 15 centų naktiniams ir 
šventėmis, bet darbininkai to 
pasiūlymo nepriėmė. Heika-, 
Jauja po 50 centų priedo.

Turgaviečių departmentas 
į praneša, kad artėjant Thanks
giving šventei, kurios proga 
tradiciniai yra priimta puo
tauti su kalakutiena, prekybi
ninkai pradėjo kelti kainas.

Menama, kad šventėmis ka- 
I lakutienos svaras kainuos 75 
I centai už svarą mažo ir 
dutinio ir po 69 centus už sva- 

i ra didžiojo kalakuto. Tai 
1 aukščiausios kainos per 15 
į motų.

Pasekmė 
aišk u, 
žmonių 
jais naudosis 
tekliu šeimos 
čiuose. Dėl 
lakutų liksis 
kitų švenčių ir ,ąnot Seno Vin
co, patys save sues. Juo il
giau reikia jau išaugintą ir 
nupenėtą gyvulį ar paukštį 
laikyti, juo mažiau naudos 
benešą farmeriui už jį gauta 
kaina, nors ji būtų ir kiek 
aukštesnė.

Iš pakeltų kairių turės nau
dos prekybinės firmos-r-pigiai 
supirks, brangiai parduos.

Amerikos Komunistų Parti
jos 12-kos vadų teismas tapo 
atidėtas neribotam laikui, ka
dangi buvo įrodyta, jog parti
jos nacionalis pirmininkas 
William Z. Foster serga, nė- 
gali pasiruošti apsigynimui.

Jeigu nebūtų gavę atidėji
mo, byla būtų prasidėjusi lap
kričio 15-tą.

Kiaušiniai Pabrango
vi-

tokio pabrangimo, 
bus ta, kad daugelis 

neišgalės kalakuto, 
tik didesnių iš- 
ir ponai viešbu- 
to daugelis ka- 
laukti farmose

NAUJA ŽAI5MAVIETĖ

pit-

Filmos-Teatrai

Embassy Newsreel Teatruo- 
žiniu ištraukos filmose iš 

•aikijos, Francijos, Palesti
nos ir iš daugelio kitų šalių.

Paramount Teatre, prie 
Times Square, rodo “Sealed 
Verdict,” neva surištą su na
ciu teismais tačiau no faktiš- 

< 1

ką. Priedams—asmenų aktai 
scenoje.

Radio City Music Hall tebe- 
rodo “You Gotta Stay Hap
py,” taipgi smagūs, lakūs 
veiksmai scenoje.

Roxy Teatre rodo smagią 
komišką “Unfaithfully Yours.” 
Ir yra asmenų sudėtinė pro
grama.

Rivoli \Teatre pasilieka il
giau dramatiška filmą “The 
Snake Pit,” su Ingrid Berg
man protlige susirgusios gra
žuolės rolėje.

City Housing Authority 
skyrė $60,000 įrengimui žais- 
mavietes vieno akro plote 
Gowanus Houses projekte. 
Plotas randasi tarp Wyckoff, 
Hoyt ir Bond Sts. Tos sumos 
neužteksią įrengimui? vjjsko, 
tačiau tikimasi, kad skirtumą 
padengs iš paskyrų parkų de
partments.

žaismaviete naudosis 1,141 
projekto šeima ir bendrai su- 
siedija. Joje bus smėlynė vai
kams* taipgi* braidymui prū
das ir paddle tennis, handball, 
basketball ir volley ball žais
mėms Vieta.

Penkių tonų sunkvežimis su 
$6,000 vertės drabužių tapo 
nuvažiuotas šalin - pavogtas 
nuo 170 E. 116th St., New 
Yorke, dienos/' šviesoje, vai
ruotojui įėjus įstaigon pati
krinti užsakymą.

Pasidavė Operacijai
jam tūlas 
Pastaruoju 

patarė pasi- 
ką jis ii* pa- 

12-tą. šiuos

Kovos prieš vėžio ligą cen
tras Bronxe atsišaukė į susie- 
dijos automobilistus savano
riškai pagelbėti vežioti ligo
nius iš namų j ligonines ir kli
nikas.

St. Albans gyventojai rei
kalaus miesto numatyti pi
nigų įsteigimui ir* išlaikymui 
policijos stoties. Lig šiol toji 
sritis turi atsidėti ant Jamai
ca ii* Queens Village stočių.

Kiaušinių kainos praėjusią 
savaitę dar pakeltos po 3 iki 
4 centų už tuziną, žadėtų 
rinkimuose žemesnių kainų 
dar nesimato. Užmiršę rinki
minius pavojus, kad gal iš
rinks progresysvius, pelnikau- 
tojai dabar dar daugiau šie
nai! j asi.

SENUKAMS NEPATOGU 
GYVENTI VIENIEMS

Du 76 metų senukai pri
žiūrėjo buvusio bankierio 25 
šeimų namą prie Four Corn
ers Road, Staten Island, ten 
abu gyveno, šiomis dienomis 
juos atrado vieną prieš kitą 
sėdint atit kėdžių, bet vienas* 
Charles Sharrott, buvo miręs, 
o kitas, Morris Driscoll, išba
dėjęs.
staigios draugo

Tšljkusysis gyvu tapęs 
mirties taip 

nustęlbtu, kad nebeturėjęs 
spėkų pasikelti, pasiekti tele
foną pašaukimui pagalbos.

Miestavieji rokuotoj ai balsų 
baigė patikrinimą praėjusiais, 
balsavimais paduotų balsų už 
visokius kandidatus. Dar te- 
bepatikrinami .balsai už kan
didatus į general sessions tei
sėjus, kadangi ten išrinktasis 
Frankenthaler gavęs tik labai 
mažą didžiumą balsų.

Sveikina iš Floridos
Sveiki, visas Laisvės štabas. 

Aš čia saulėje kaitinuosi ir 
gėriuosi gamtos gražumais. 
Tik gaila, kad laikas trumpas.

P. Taras.
! t

Teisiamas Julio Ramirez Pe
rez, kaltinamas užmušime 
Mrs. Vera Lotito, kuri būk Pe- 
rez’ą užtiko savo apartmente.

Aktorius Canada Lee, vaidinęs vieną iš vyriausių rolių 
Teatro Gildijos statomame Dorothy Heyward’s veikale 
“Set My People Free.” Pradėjo vaidinti lapkričio 

3-čią, Hudson .Teatre, 44th St., netoli Broadway, 
New Yorkė.

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
h -Per 

Albiną

Permanent Waves 

5 1 50

UP

Swirl Cut

Brooklyniečio Didvyrio 
Paveikslas Padėtas 
J “Hall of Fame”

Mr. ir Mrs. Samuel
gyvenantieji 1504 — 33rd St., 
Brooklyne, įteikė valdinei mi- 
litariškai administracijai pa
veikslą savo sūnaus patalpinti 
Pentagon’© “Hall of Fame,” 
Washingtone.

Saržentas Meyer Levin buvo 
bombardieriumi tame lėktuve, 
kuriame Collin Kelly atakavo 
japonų karo laivą Haruną 
trečią karo dieną. Kelly buvo 
užmuštas toje atakoje, bet 
Levin’as kariavo dar arti dve
jus metus, tapo užmuštas B- 
17 lėktuvui sudužus 1943 m.

Aprašymą tų, ceremonijų 
spauda bandė pastatyti taip, 
būk didvyrio tėvai nusistatę 
prieš rusus. Antraštėse pasa
kyta, kad’ “Rusijoje gimę auk
so žvaigždės tėvai didžiuoja
si davę sūnų Jungtinėms 
Valstijoms.” Ir tik tūli laik
raščiai toliau rašte pilnai pa
kartojo, k 4 sakė Levinas įteik
damas paveikslą, o kiti visai 
praleido nepaminėję jo kalbos 
to punkto, kuriame Levinas 
pareiškė, kad: ... “MeS, žy
dai, buvome persekiojami ca- 
ristinėje Rusijoje; me*s netu
rėjome teisių.”

Vincas žvirblis 
laikas sirginėjo. 
laiku gydytojas 
duoti operacijai, 
darė lapkričio
žodžius rašant jo padėtis te
bebuvo nežinoma.

Žvirblis brooklyriiečiuose tu
ri plačių pažinčių. Pastarai
siais keliais metais dirbo bar- 
tenderiu pas S. Mišiūną, kam
pas Union Avė. ir Grand’ St., 
Brooklyne.

Linkime greit pasveikti!

Kongresmanas Vito Marcan- 
tonio, vienatinis vienų darbie- 
čių balotu tapęs iš naujo iš
rinktu. Prieš j j buvo jo dis- 
trikte pastatyti ir visos šalies 
reakcininkų remti Tammanės 

demokratų ir republikonų 
kandidatai.

PEIST LANE 
DREGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANĘ, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

RIDGEWOOD-BROOKLY N,

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 16 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
saloje, 147 Thames St. Visi nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, gau
site naują knygą — žmogus ir Mą- 
šina. Taipgi vakarienes komisiją tu
ri dalyvauti, reikia pasitarti. Kurie 
paėmėt tikietų pardavimui, grąžinki
te šiame susirinkime. — P. Babars- 
kas, sekr. (269-270)

BROOKLYN •

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SalSs dėl Balių, Koncertų, Ban
krotų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

'Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS
/

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

* ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITftJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

for difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed ... or ba
by fine ... hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos 
mokamai 
kai pasitarti
jūsų plaukų 
symą.

. užeiti ne- 
asmeniš- 

apie 
sutai-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizgantį 

sukelia komplimentus

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbaneVimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, natural? 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Fashion
Center

For Appointment Cail EVergreen 4-2525
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

Hairdressers

Peter Kapiskas

I *eter

BAR & GRILL
tines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174
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Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS ■'

TELEVISION' Telefonas 
EVergreen 4-7729
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