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Marcel Cachin.
D. M. Šolomskas Maršrū- 

tuoja.
Dr. A. Petrikos Straipsnis.
Tuoj Baigsis.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPI J A. 5c

4 šių metu rugsėjo mėn. 20 
dieną sukako 80 metu am
žiaus žymiajam francūzy tau
tos sūnui Marceliui Cachin’ui.

Atrodo, Cachin’as yra pat
sai seniausias Prancūzijos 
komunistą veikėjas. J komu
nistini judėjimą jis įstojo 
baigiantis pirmajam pasauli
niam karui ir nuo to laiko jis 
stovi to judėjimo priešakyj. 
Jis, rodosi, yra Francūzijos 
senato narys; jis dar vis tebe
dirba “ITumanite” dienraščio 
redakcijoje.

80 metų laikotarpis — dide
lis laikotarpis, ypatingai re
voliucinio darbininkų judėji
mo vadui, gyvenančiam nuo
latiniame rūpesčių su.kūryj.

šio gimtadienio proga Mar- 
celius Cachinas gavo tūkstan
čius iš- viso pasaulio kraštų 
sveikinimų, tarp kurių buvo 
ir Stalino telegrama.—'

★ i* *
Lietuviu Literatūros Drau

gijos Centro Komiteto sekre
torius D. M. Šolomskas šiuo 
metu yra Michigane.

Jam ten ruošiamos prakal
ti bos ir mažesni susirinkimai, 
kuriuose jis aiškins šių dienų 
bėgamuosius reikalus, taipgi 
■tvirtins savo organizaciją.

D. M. šolomskas Grand 
Rapidse jau buvo, sakė ten 
kalbą; aplankys jis Michiga- 
no lietuvius farmerius ir kitas 
vietas.

šeštadienį ir sekmadienį 
kalbėtojas bus Detroite, o 
pirmadienį—Clevelande.

Svarbu, kad mūsų veikėjai 
pasekmingai prisiruoštų, kad 
mitingai būtų dideli ir nešą 
naudos pažangiųjų lietuvių 
judėjimui.

★ ★ ★

Per tris “šviesos” numerius 
tęsiniais buvo spausdinamas 
gerb. Dr. A. Petrikos išsamus 
raštas apie Homero kūrybą: 
“Homero Ilijada ir Odisėja.”

Tai bene pirmą kartą Ame
rikos lietuvių spaudoje buvo 
giliau paneigta į to didžiojo 
senovės /Graikijos dainiaus 
kūrybą.

kurie “šviesos” gavėjai to 
straipsnio dar neskaitė, ne
studijavo, nuoširdžiai patariu 
jiems tai padaryti.

Dr. A. Petriką įdėjo šin 
darban daug energijos ir pa- 

' aukojo nemažai laiko tam, 
kad mūsų visuomenė galėtų 
susipažinti su Homeru.

★ ★ ★

Sekamą šeštadienį “Litera
tūra ir Menas” skyriuje mes 
išspausdinsime gerb. Jono 
Kaškaicio Dr. A. Petrikos kū
rinio peržvalgą: “Klasikų tė
vas Homeras.”

Jonas Kaškaitis — retas lie
tuvis, taip pamėgęs Homerą!

Atsimenu, tik prieš keletą 
metų jis man iš atminties de
klamavo senovės graikų kal- 

.boje ištisus “II i j ados” pusla
pius!. . .

Patariu skaitytojams per
skaityti Jono Kaškaičio per
žvalgą ir Dr. A. Petrikos il
gą, išsamų straipsnį šviesoje.

★ ★ ★

. Viskas rodo, jog neužilgo 
12-kos komunistų vadovų teis
mas, besitęsiąs federaliniame 
teisme Niujorke, baigsis.

šis teismas tęsiasi jau de
vintas. mėnuo.

Jis lėšavo teisiamiesiems 
• milžiniškas pinigų sumas, su
dėtas ne milijonierių, bet 
liaudies, darbininkii.

Jis paėmė daug energijos, 
kuri būtų buvusi sunaudota 
kitiems reikalams.

Vis tai dėka reakcijai, dė
ka tiems, kurie ją palaiko, 
dėka liaudies priešų pastan
goms pakirsti pagrindines A- 
merikos žmonių civilines tei
ses.
• Ligi šiol, turime pasakyti,

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų teismas nusmerkė 
pakarti Laszlo Rajką, bu
vusį Vengrijos užsieninį 
ministrą, ir du jo sėbrus, 

; kaipo liaudies respublikos 
išdavikus. Jie, kaip ir pen
ki kiti kaltinamieji, prisi
pažino, jog suokalbiavo su 
Jugoslavijos Tito, Ameri
kos ir Anglijos agentais 
per sukilimą nuversti res
publikos valdžią.

Išgirdęs mirties sprendi
mą, Rajk, buvęs Komunistų 
Partijos pareigūnas, pa
reiškė, jog jis pilnai užsi
pelnė tą bausmę. Jis du sy
kiu pakartojo, kad nenori 
pasigailėjimo. Teismas, ta- 
čiaus, priėmė Ra j ko advo
kato prašymą dovanoti jam 
gyvybę.

Kiti du nuteisti pakori
mui yra dr. Tibor Szonyj, 
taip pat buvęs Komunistų
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KINŲ LIAUDININKAI 
UŽĖMĖ AMOY UOSTĄ.
Komunistų - Liaudininkų Armija 
Maršuoja Artyn Kantono

Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.

SOVIETAI NAUDOJA ATOMŲ JĖGA STATYBOS DARBAMS

Kanton, Kinija/ — Čiang 
Kai - šėko tautininkų val
džia pripažino, jog kinų 
Liaudies Armija šturmu 
užėmė Amoy miestą ir uos
tą pietiniai - rytinėje Kini
joje.

Amoy miestas turi bent
200,000. gyventojų, o jo uos- tą didmiestį. Į
tas svarbiausias iš visų, ku- :
rie dar buvo likę tautinin- įjos provincijoje pasidavė 
kams. komunistams 80,000 tauti-

Tautininkai bijo, kad ninku kariuomenės su savo 
liaudininkai - komunistai iš korpusų, divizijų ir briga- 
Amoy galės per jūrų “ran- dų komandieriais.

kovę” užpulti tautininkų 
salą - tvirtovę Formozą.

Pirmadienį tautininkai iš 
laikinosios savo “sostinės” 
Kantono pranešė, jdg ko
munistai užėmė vietas už 
90 mylių nuo Kantono ir iš 
trijų pusių maršuoja | prieš 

Šiaurvakarineje Ningsi-

3 Nusmelkti Mirt už Suokalbį su Titu ir 
Jankiais prieš Vengry Liaudies Valdžią

į Partijos pareigūnas, ir An- 
;dras Szalai, Szonyj’o padė
jėjas.

Lazar Brankov, buvęs 
f Jugoslavijos atstovo pava- 
! duotojas Į3udapeste, ir Paul 
i Justus, Vengrijos seimo na- 
I rys, socialistų vadas, tapo 
nuteisti visą amžių kalėti. 
Milan Ognzenovics įkalin
tas 9 metams.

.Generolas Georgy Pąlf- 
i fy/ir majoras ‘Bela Koron- 
;dy, buvęs policijos pulkinin
kas, kaipo karininkai, yra 
atiduoti kariniam teismui.

7 kaltinamieji prisipaži
no, kad jie taipgi planavo 
išžudyt valdžios ir komuni
stų vadus. Tik^Brankov gy
nėsi nedalyvavęs žudynių 
sąmokslė, bet ir jis prisipa
žino suokalbiavęs su Tito, 
Amerikos ir Anglijos agen
tais nuversti Vengrijos val
džią per ginkluotą sukili
mą.

$5,169,000,000 Per Metus 
Sovietų Priešam Stiprinti

Washington. — Jungti
nės Valstijos per 12 mėne
sių nuo 1948 m. birželio 30 
iki 1949 m. birž. ,30 d. pa
dovanojo $5,169,000,000 eu
ropiniams Marshallo plano 
kraštams ir kitiems komu
nizmo priešams stiprinti, 
kaip praneša prekybos de- 
partmentas.

Anglija iš tos pinigų su
mos gavo $899,000,000, 
Francija $750,000,000, Ita
lija $394,000,000, anglų- 
amerikonų užimta vakarinė 
Vokietija — $983,000,000, 
Kinijos tautininkai $282,- 
000,000, amerikonų kontro
liuojama pietinė Korėja 
$93,000,000 ir t.t. -

tiek teisiamieji, tiek jų gy
nėjai laikėsi irtebesilaiko*did- 
vyriškai.

Keturi teisiamieji, beje, te
besėdi kalėjime: Winston, 
Green, Hall ir Winters.

Vis tai dėka teisėjo Medi
nos “genijalumui”!

Nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos Amerika vi
so sudbvanojo. bei “paskoli
no” 23 bilionus, 340 milionų 
dolerių įvairių šalių val
džioms remti prieš Sovietus 
ir prieš naminius komunis
tinius judėjimus. ,

Vakarinei Vokietijai po 
karo viso duota $2,041,000,- 
000, Japonijai $1,265,000,- 
000, Kinijos tautininkams 
$1,533,000,000, pietinei Ko
rėjai $239,000,000 ir t.t. ■

(Kiti apskąičiavimai ro
dė, jog per paskutinius 4 
metus Jungtinės Valstijos 
davė'Kinijos Čiang. Kai-še- 
ko valdžiai apie 4 bilionus 
dolerių" naminiam' karui 
prieš komunistus-liaudinin- 
kus.) '

Z | , v

Madrid, Ispanija. — De
mokratas Amerikos kong- 
resmanas James J. Murphy 
atlėkė į svečius pas Ispani
jos diktatorių Frapko.

A

Currano Mašina ■ Išbraukė 
Kovingus CIO Marininkus

New York. — Dešiniojo 
CIO Marininkų Unijos pir
mininko Josepho Currano 
mašina urmu pervarė uni
jiniame suvažiavime tari
mą, kuriuom išbraukė se
nus kovinguosius unijos na
rius — Josephą Stacką, H. 
McKenzie, Ferdinandą C.į 
Smithą ir tuzinus kitų šios 
unijos veikėjų - kūrėjų.

Tie žymūs unijistai tapo 
pašalinti pagal klastingus 
curraniečių skundus kaipo 
“raudonieji”, “neištikimi 
Amerikai” ir t.t. i

Currano bendrai išmetė 
iš salės delegatus, kurie no
rėjo kalbėti už tuos unijis- 
tus.

Elektrininku Suvažiavimas 
Pasmerkė Unijos Ardytojus

F v f
Cleveland, Ohio. — Užsi

baigė CIO Elektrininkų U“ 
nijos suvažiavimas. Pirm 
užsidarant suvažiavimas 
2361 balsu prieš 1,436 už
gynė atsišaukimą, kad na
riai kovotų prieš dešiniuo
sius unijos skaldytojus.

Suvažiavimas įgalino 
vykdomąją unįios tarybą 
teisti ir bausti tokius, kurie 
mėgintų ardyti unijos 
nybę.

vie-

liau- 
at-

Pietinės Korėjos 
Jūreiviai Pervedę 
Laivą Komunistam

Seoul, Korėja. — Į 
diską šiaurinę Korėją 
plaukė prekinis Amerikos 
armijos laivas, kuris buvo 
paskolintas dešiniajai pieti
nės Korėjos valdžiai.

Associated Press spėja, 
kad sukilę jūreiviai per-1 
plukdė laivą šiaurinės Ko- i 
rėjos komunistams. Tas 1,- 
897 tonų laivas praeitą an
tradienį išplaukė su drus
kos kroviniu iš pietinės Ko
rėjos uosto Pusano.

Nežinia kas atsitiko a- 
merikonui kapitonui Al. T. 
Meschteriui ir mašinistui 
A. E. Willisui, kurie buvo | 
patarėjai korėjiečiams jū 
reiviams laive.

Auksoriaus Užtaisyta 
Bomba Užmušė 23 
Žmones Lėktuve

Quebec, Kanada. — Ar 
tuotas auksorius Albert 
Guay, 32 metų amžiaus; 
kaltinamas, kad užtaisė 
bombą, kuri susprogdino o- 
re lėktuvą, užmušdama Gu- 
ay’o pačią ir 22 kitus kelei
vius ir įgulos narius.

Guay’o mylėtinė Margue
rite Pilre’ienė prisipažino, 
kad atnešė bombini pundelį 
persiųsti lėktuvu, bet Mar
guerite ginasi nežinojus, 
kad siuntinyje buvo bomba.

Guav norėjo nužudyt sa
vo pačią, nepaisydamas, jog[Trumano valdžią negaišuojant 
žu^ ir kiti žmonės. Pirm įli
pant pačiai į lėktuvą, jis 
apdraudė j oš gyvybę $10,- 
000. ;

es-

Washington. — Kai kurie Amerikos mokslininkai le
mia, kad Sovietų Sąjunga per porą metų galėtų daugiau 
atominių bombų prisigaminti, negu Jungtinės Valstijos, 
jeigu nebūtų padaryta tarptautinė sutarti^ uždrausti 
atominių ginklų vartojimą.

N

Roma. — Kai tik popiežius išgirdo apie atominę So
vietų bombą, tuojau puolė ant kelių melstis, kad Dievas 
atšalintų tą rykštę. - ’

(Jis nesimeldė prieš atomines bombas, kol tikėjo, kad 
vien Amerika jas turi.)

i

Washington. — Plieno Darbininkų Unijos vadai pa
kartojo, kad jeigu plieno kompanijos dar nesutiks savo 
lėšomis įvesti darbininkarųs šveikatos-apdraudos ir se
natvės pensijas, tai įvyks miliono tų darbininkų streikas 
“be jokio tolesnio atidėliojimo.”

Washington.— Republikonas senhtoriųs Taftas šaukė 
,’umano valdžią negaišuojant sumegsti artimds ryčius 

su Franko fašistų valdžia Ispanijoj. * z .
Ispanija būtų labai svarbi karinė pozicija prieš Sovie

tus, sakė Taftas. Be to, Ispanijoj esą atrasta sprogsta
mosios atominės uraniumo medžiagos kasyklos.

SOVIETŲ SĄJUNGA TURI ATOMINĘ 
BOMBĄ BENT NUO 1947 METŲ
Sovietai Vartoja Atomų Jėgą Elektros Stočių. 
Kasyklų, Tunelių ir Vieškelių Statybai

Sovietų Sąjunga plačiai 
naudoja atominę jėgą sta
tybiniams darbams, kaip 
matyt iš oficialės Sovietų 
žinių agentūros TASS pra
nešimo rugs. 25 d.

Tuo pranešimu TASS 
atsiliepė į prezidento Tru
mano ir Anglijos ir Kana
dos valdžių paskelbimą pra
eitą, penktadienį, kad So
vietų Sąjunga “pastarosio
mis savaitėmis išsprogdino 
atominę bombą.”

TASS’o pranešimas seka:
Maskva, rugs. 25.—TASS 

yra vyriausybės įgalintas 
štai ką pareikšti:

— Sovietų Sąjungoje, 
kaip žinoma, yra vedami 
platūs statybos darbai — 
statoma vanden-elektrinės 
jėgos daryklos, kasyklos, 
kanalai ir keliai; o tam rei
kia daug sprogdinimų, pa
naudojant naujoviškiausias 
technines priemones.
Kadangi sprogdinimų dar

bas gana dažnai ėjo ir eina | vo parakas nei dinamitas, 
įvairiose mūsų šalies daly- Tai buvo daug galingesne

ato- 
kaip

da-

linčiai tada laikė Molotovo 
pareiškimą “blofu”. Jie spė
jo, kad Sovietų Sąjunga ne- 
galėsiąnti pasigamint 
minio ginklo anksčiau 
1952 metais.

TASS’o pranešimas 
bar leidžia suprasti, jog So
vietai plačiai vartoja ato- 
rninę jėgą didiesiems kūry
biniams darbams.

! Tatai matyti ir iš sovie- 
tipio poeto Eugeniaus Dol- 
mdstovskio eilėraščio, iš
spausdinto literatūros žur
nale Novy Mir liepos mė
nesį.

Dolmostovskio eilėraštis 
apdainuoja baisiai galingą 
sprogimą Taigoje, tolimojo 
šiaurinio Sibiro giriose; sa
ko:

— Ten stovėjo granito 
kalnas, pastojęs mums ke
lią. Jau seniai, seniai reikė
jo priverst jį, kad atiduotų 
savo metalo rūdą. Buvo pa
dėtas sproginys. Tai nebu- « • -v • • t

galimas daiktas, jog ta- i medžiaga, kurią dabar turi 
' taNgalėjo atkreipti dėmesį mūsų kraštas. Aš nesakysiu

žmonių už Sovietų Sąjun-į jos vardo, 
gos sienų, f ■ '

Kas liečia atominės jėgos 
gamybą, tai reikia prisi
minti faktą, kad jau 1947 
metų lapkrityje Sovietų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistras Viačeslavas M. Mo
lotovas pranešė’So\ 
jungos Vyriausios Tarybos 
susirinkimui, kad Sovietų 
Sąjunga jau turi atominį 
ginklą.

(Kalbėdama^. Jung. Tau- 
itų seime 1947 m. lapkričio 
6 d. Molotovas’ taipgi įspė
jo 'Ameriką, kad atominė 
jėga jau seniai nustojo bu
vus amerikine monopolija.)

Jungtinių Valstijų moks-

Paskirtą valandą įvyko 
eksplozija. Granitas tapo 
susprogdintas į d u 1 k ės. 
Auksiniu spindėjimu nušvi
to Taiga aplinkui kalną.

Senasis kalnas išnyko, ir 
sprogimo griausmas išbu- 

vietų Są- i dino miegančius vaikus 5 
valandą ryto.

O, kad tas garsas pasiek
tų svetimuosius kraštus ir 
įspėtų mūsų priešus, kurie 
išgirs jį tenai! Kalnas su
trupėjo ir išnyko, kaip liep
sna, ir atidengė savo rūdą.

TASS stipriai pakartojo 
Sovietų vyriausybės reika
lavimą padaryti tarptauti-s 
nę sutartį, kuri uždraustų

Vėliausios Žinios
Washington. — Republikonas senatorius John Foster 

j Dulles ragino Jungt. Valstijų valdžią nedaryti Sovietų 
Sąjungai nuolaidų, nepaisant, kad Sovietai turi atomų 
bombą.
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atominių ginklų naudojimą. 
Sako: '

Uždraust Atominius 
Ginklus!

— Tūli užsieniniai lite
liai skleidžia išgąstingas 
baimes ryšium su tuo (kad 
Sovietai turi atominę bom
bą), bet nėra nė mažiausio 
pagrindo tam gąsdinan
čiam trukšmui.

Reikia nurodyti, kad 
nors Sovietų vyriausybė tu
ri atominį ginklą, jinai lai
kosi ir yra pasiryžusi vi
suomet laikytis senojo savo 
nusiteikimo, kad privalo 
būti besąlyginiai uždraus
tas atominių ginklų naudo
jimas.

Kas liečia atominių gink
lų kontrolę, reikia pasaky
ti, jog ta kontrolė būtinai 
reikalinga, kad galima būtų 
sužiūrėti, ar bus vykdomas 
nutarimas, užginantis ato
minius ginklus gaminti.
Ar Amerika Vis Laikysis 

Barucho Plano?
Washigton. — Trumano 

valdžios atstovai linkę lai
kytis to paties senojo Ba
rucho plano, kuris siekia 
Sovietus atominiai nugink
luoti, bet savinasi Amerikai 
teisę toliau gaminti atomi
nes bombas, kaip praneša; 
United Press.

Teigiamą, kad Jungtinės 
Valstijos, turbūt, jau ati
dengs atominius “sekretus” 
Anglijai ir Kanadai, atomi
niam frontui stiprinti prieš 
Sovietų Sąjungą.

Nekreipia Dėmesio į 
Višinskio Pasiūlymą

Trumano valdžia, atrodo, 
nepaiso Sovietų užsienio 
reikalų ministro Andriaus 
Višinskio atsišaukimo Jung. 
Tautų seime praeitą penk
tadienį. Višinskis šaukė pa
daryti penkių didžiųjų tal
kininkų taikos sutartį ir už
drausti atominės bombos 
naudojimą. Penki didieji y- 
ra Jungtinės Valstijos, So
vietų Sąjunga, Anglija, 
Francija ir Kinija.

Teigia-Hong Kong.
ma, kad Kinijos tautininkų 
valdžia netrukus išbaigs sa
vo auksą, sidabrą ir ameri
kinius dolerius.

London. — Anglijos Gele
žinkeliečių Unija su 500,- 
000 nariu nubalsavo lėčiau 
dirbti, jeigu valdžia nesu
tiks pakelti algą $2 savai
tei.

Maskva. — Sovietų Są
jungoj yra 830 universite
tų, o carinėje Rusijoje buvo 
tik 16.

Albanijos valdžia kaltina 
Jugoslavijos valdovą Tito, 
kad jis planuoja karu už
pult Albaniją.

ORAS. — Nekaršta, dali
nai apsiniaukę.
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Neįsileidžia!
Mūsų valstybės departments tiek jau “sudemokratė- 

jo”, kad^jis atsisakė įsileisti šiem šalin Meksikos darbi
ninku vada Vincente Lombardo Toledano.

Kaip jau buvo rašyta, šaukiamoji Chicagon organi
zuotų darbininkų konferencija taikai palaikyti (šiuos 
žodžius rašant, ji prasideda) pakvietė Toledaną dalyvau
ti joje ir pasakyti kalbą apie taikos-palaikymo reikalus.

Toledano pasiryžo atvykti; jis kreipėsi pas Amerikos 
konsulą, prašydamas vizos, bet konsulas, klausydamas 
savo viršininkų įsakymo Washingtone, atsisakė Toleda- 
nui pasą vizuoti!

Toledano jau patapo pavojingas Amerikai asmuo!
Kaip čia seniai tas pats Meksikos darbininkų vadas 

buvo dažnus Jungtinių Valstijų svečias. Jis čia dažnai 
atvykdavo ir išvykdavo visokiausiais reikalais — ypatin
gai, karo metu, Toledano daug dirbo karo pajėgoms 
tvirtinti tiek pas mus, tiek Lotynų Amerikoje.

Dabar jam durys uždarytos!
Dabar Toledano jau patapo pavojingu asmeniu!

Nusivylimas !
Šiuo metu spaudoje pasirodė visa eilė straipsnių iš 

Vakarų Europos. Žurnalistai analizuoja dabartinę tuo
se kraštuose padėtį, sverdami jų ekonominius potencia- 
lumus, taipgi žmonių opiniją. Jie rašo apie pinigų nu
vertinimą, apie tai, ką žmonės mano.

Įdomus tuo klausimu straipsnis tilpo savaitraštyje 
“The Nation”, parašytas jo korespondento Europoje 
Aleksandro Werth’o.

Rašydamas apie Francūzijos žmonių nuomonę, Mr. 
Werth vieną įdomų dalyką iškelia aikštėn: Vakarų Eu
ropos žmonėse, kurie galvoja, nebelieka jokios vilties at
eičiai. Jie šitaip daug maž samprotauja: Rytų Europoje, 
liaudiškose respublikose, kas kita — ten yra viltis, ten 
žmonės tiki nauju gyvenimu, šviesesniu rytojum. Tai 
kas, kad jie šiandien jaučia gyvenimiškų trūkumų, bet 
jie mato savo kraštus atsistatant, jie mato, jog rytojus 
bus gražesnis, laimingesnis.

Kas kita tokioje Francūzijoje ar Italijoje: galvojan- 
tieji žmonės ten mato tik tamsą, tik dar didesnę savo ne
dalią. Čia šiandien bloga, o rytojus žada dar blogesnę 
būseną!

Marshallo" planas, Šiaurės Atlanto Paktas, — dalykai 
sudaryti neva Vakarų Europai gelbėti, ne tik nepadeda, 
bet žmonių gyvenimą sunkina.

Dabar, kai buvo pravestas pinigų nuvertinimas, žmo
nės ten įpuls į dar didesnį pesimizmą. .

“Šiandien bloga,' rytoj bus dar blogiau!” galvos mili
jonai darbo žmonių.

Na, ir ko tuomet jiems teks siektis?
Argi tai nėra vanduo ant komunistinio judėjimo malū

no, — judėjimo, kuris savo programoje turi aiškų pasi
sakymą apie rytojų, kuris teikia žmonėms viltį ir norą 
gyventi ir kovoti? 

— _------
Hearstas — Švento Silvestro Ordino

Kavalierius!
Dienraštis Vilnis Tašo:
“Amerikos geltonlapių karalius William Randolph* 

Hearst susilaukė nepaprasto įvertinimo iš popiežiaus 
Pijaus XII. Jis pakeltas į vyčius švento Silvestro ordino. 

• “Hearstas yra ryškiausias atstovas geltonosios ko
mercinės spaudos. Jo leidžiami laikraščiai permirkę gru
biausiom sensacijom, seksuale gangrena ir kraštutiniai!- 
siu reakcingumu. Hearstas atstovauja žemiausius in
stinktus politinio obskurantizmo. Hearsto laikraščiai yra 
nachališkiausi karo kurstytojai.

“Štai kokį tipą popiežius Pijus pasirinko savo politinės 
.meilės objektu! . t. *

“Mes prisimenam su kokiu pasibjaurėjimu žiūrėjo į 
Hearstą Alfredas Smith, jau miręs. Savo laiku Alf 
Smith buvo gal žymiausias svietiškis Amerikos katali
kas. Smith buvo žymus katalikybės šulas.

“Tai jis apie Hearstą pasakė, kad tokiam žmogui jis 
niekuomet nepaduosiąs rankos. Jam šlykštu į jį net pa
žiūrėti. ’

“Hearstizmas yra pūliuojantis skaudulys ant kūno
Amerikos žurnalizmo.” ■

Teisingai pasakyta! ’
Kas šiandien yra bjauriausio ir šlykščiausio ameriki

niame žurnalizme, sutelpa Hearsto spaudos špaltose! 
Nėra to melo, nėra to šmeižto, paleisto prieš Amerikos 
pažangiuosius žmones, kuris nesurastų sau vietos Hear
sto didlapiuose.

Lietuviškieji fašistai ir jų talkininkai taipgi ieško 'prie
glaudos Hearsto pastogėje.

Visokie arrti-unijistai, anti-semitai, bjauriausi rasistai 
gauna balsą hearstinėje spaudoje.

Na, ir už tai popiežius šį “didvyrį’’ apdovanojo ordinu!
Ar tai nėra smūgis visiems padoriems katalikams?!

SUSIRŪPINIMAS LIE
TUVOS JAUNIMO MOK
SLU IR ŠVIETIMU

Vilniaus Tiesos korespon
dentas paduoda pasikalbėji
mą su Tarybų Lietuvos 
Švietimo Ministru Albertu 
Knyva apie prasidedančius 
mokslo metus ir tas proble
mas, kurios susietos su jau
nimo švietimu ir apmoky
mu. Tarp kitko, Knyva,pa
sakė:

Liaudies* švietimo organai 
turi didelius ir atsakingus už
davinius. Pirmą kartą mūsų 
respublikoje nuo liauju mok
slo metų įvedamas visuotinis 
septynerių metų mokslas vai
kams. Nuo rugsėjo mėn. atsi
darys 406 progimnazijos. I 
mokyklos suolus sės apie 450 
tūkstančių mokinių. Daugelis 
mokyklų bus atidaryta kolū
kių gyvenvietėse.

Kretingos ir Vilniaus parti
nių, tarybinių ir ūkinių orga
nizacijų iniciatyva, daugelyje 
apskričių išsivystė socialistinis 
lektyniavimas dėl naujų mo
kyklų statybos, mokyklinių 
patalpų, inventoriaus ir įren
gimų remonto baigimo pirma 
laiko, del mokyklinių sklypų 
sutvark v mo.

Plačiai išvystyta mokyklinių 
pastatų statyba liaudies staty
bos metodu. Tiktai Kretingos 
apskrityje sėkmingai statoma 
16 mokyklų, Biržų — 12. To
kių mokyklų respublikoje bus 
atidaryta 76. Be to, rugsėjo 
mėn. 1 d. atidarys duris moki
niams dar 19 mokyklų 3,640 
vietų.

Didelis dėmesys skiriamas 
esamų mokyklinių pastatų re
montui. Tam tikslui tarybinė 
vyriausybė paskyrė apie 10 
milijonų rublių. Reikia pasa
kyti, kad remonto tempai yra 
labai nepakankami, šalia to
kių apskričių, kaip Trakai 
Švenčionys,/ Raseiniai, Kaiše- 
dorys, Utena, Varėna, gerai 
re m o n t u o j a n č i ų mokyklines 
patalpas, daugelyje apskri
čių skiriamas nepakankamas 
dėmesys šiam reikalui. Labai 
blogai remontuojamos mokyk
los Lazdijų, Šilutės, Anykščių, 
Pagėgių apskrityse. Taip pat 
nepatenkinamai gaminami 
mokykliniai suolai, lentos, 
stalai ir kėdės. Finansų orga
nai vietose nepakankamai rū
pinasi netrikdomu šių priemo
nių finansavimu, o liaudies 
švietimo skyriai reikiamai ne
sistengia laiku ir pilnai ap
rūpinti mokyklas inventorimi.

Negalima laikyti sėkminga 
kuro ruošą mokykloms. Tiktai 
Vilniaus mieste, Kretingos ir 
Šiaulių apskrityse kuras mo
kykloms pilnai suvežtas. Ki
tuose miestuose ir apskrity^ 
scj kuro su vežimas neviršija 
50—70 procentų reikmės.

Liaudies švietimo organai 
turi sėkmingai parengti mo
kyklas naujiems mokslo me
tams.'Ypač būtina rūpintis 
mokytojų buitinių sąlygų pa
gerinimu.

Atliekamas didžiulis darbas 
leidžiant vadovėlius. Išleidžia
mi 64 pavadinimų vadovėliai 
daugiau kaip 1.400 tūkstan
čių bendro * tiražo. Daugiau 
kaip' 80* procentų jų jau iš
leista. Visi moksleiviai bus 
aprūpinti vadovėliais. Išleid- 
džiama daug mokyklinių pro
gramų. Prekybinės organiza
cijos turi imtis visų priemonių 
kad vadovėliai būtų laiku pri
statyti į vietas.

Respublikoje skiriamas di
delis dėmesys vaikų kultūrin
gam ir naudingam poilsiui 
vasaros metu. Trakų komjau
nuolių ir Būblelių mokytojų 
iniciatyva miestuose ir kaimo 
vietovėse sukurtos budinčios 
mokyklos, kur mokiniai, bu
dintiems mokytojams vado
vaujant, kultūringai pralei
džia savo laisvalaikį — spor
tuoja, tuoj a, organizuoja eks
kursija^, studijuoja gimtąjį 
kraštą, dirba mokykliniuose 
mičurininiuosejsklypuose. Dau
giau kaip 7.000 mokinių per 
vasarą pailsės pionierių sto-

vykiose ir gydyklose.
Mūsų uždavinys — visoke

riopai padėti mokytojams pa
gausinti žinias ' ir įsisavinti 
marksistinį - lenininį mokslą. 
Šią vasarą kursuose kvalifika
cijai pakelti, seminaruose ir 
neakivaizdiniuose skyriuose 
prie pedagoginių mokyklų 
mokosi apie 5.000 mokytojų. 
Ypatingas dėmesys skiriamas 
rusų kalbos ir literatūros dės
tytojų kvalifikacijoms pakelti 
ir jiems parengti.

Nuo naujų mokslo metų 
švietimo skyriai ir toliau turi 
visokeriopai .. padėti mokyto
jams, kreipiant ypatingą dė
mesį į jaunuosius mokytojus, 
baigusius šiais metais pedago
gines mokyklas, šiais metais 
į pedagogų.kolektyvus įsijungs 
663 jauni mokytojai.

Pasirengimas naujiems 
mokslo metams — rimtas eg
zaminas liaudies švietimo or
ganams, ir mes jį turime gar
bingai išlaikyti.

anais istoriniais laikais, kai 
Lietuvos žmonės nusibalsa- 
vo apseiti be smetoninės 
diktatūros ir pasukti socia
listinio gyvenimo kėliu. *
ŽMONĖS, KURIE SAVAIS 
ŽODŽIAIS NETIKI

Koks ten J. Jūragis rašo 
Brooklyno Amerikoje ilgą 
straipsnį apie Marshall Pla
no palaimą žmonijai. Tai 
esąs, geriausias ir aštriau
sias ’ ginklas prieš bolševiz
mą. Jis gieda:

Nepraėjo ir du metai, kaip 
planas pradėjo veikti, o pa
sekmės jau labai didelės. 
Komunistinis puolimas ne 
tik sulaikytas, bet stipriai 

įstumiamas atgal. Komunis
tų partijos, kurios buvo jau 
bekopiančios į parlamentų 
pirmąsias vietas, daug kur

POPIEžIUS IR 
HEARSTAS

Pats pikčiausias visoje 
Amerikoje fašistas yra ke
leto laikraščių savininkas 
milijonierius William Ran
dolph Hearstas. Jo viš/ 
laikraščiai perdėm dvokia 
fašistiniais nuodais ir ne- 
dorybe. Jokš Amerikos pa
dorus žmogus nenori nieko 
bendra turėti su tuo sutvė
rimu. j

Bet už tai šis Hearstas į- 
smigo į širdį pačiam popie
žiui. Draugas rašo: “Wil
liam Randolph Hearst, gar
susis kelių didelių dienPaš
čių ir žurnalų leidėjas, šio
mis dienomis Popiežiaus 
apdovanotas aukštu šv. Sil
vestro ordinu (Knight of 
the Order of St. Sylves
ter).”

Tokisi tokį pažino ir į 
svečius pavadino.
GAILISI, KAD NEUŽ
TENKAMAI APIPLĖše

Gana ilgą laiką svietas I 
nieko nebegirdėjo a piję* 
“prof.” Pakštą, tą didįjį 
klerikalų “galvočių.” Neži
nia, kokiam kampe jis buvo 
užkliuvęs. Bet dabar jis vėl 
garsiai šneka ir visą1 svietą 
iš naujo moko.

Kalbėdamas “istoriškai’’, 
jis suraJMa vieną didelę 
klaidą, padarytą prieškari
nės Lietuvos vadų. Bėgda
mi iš Lietuvos, jie nepa
kankamai apiplėšė Lietuvą. 
Jie labai gražiai galėję iš
gabenti užsienin visus Lie
tuvos pinigus, muziejus, 
archyvus ir bibliotekas. Be 
to, “politiškai kdvai buvo 
galima geriau pasirengti, 
išvęžant laiku užsienin net 
reikalingų žmonių.” Dabar, 
kaip žinoma, beveik tik vie
nas Smetona su savo paka
leni ja paspruko iš Lietuvos

nusmuko į paskutiniųjų, ne
reikšmingų partijų’ eiles, nuo 
komunistų valosi darbininkų 
pasaulinės organizacijos bei 
profesinės sąjungos. Mar
sh all o planas prieš komu
nistinį plitimą buvo kaip ge-’ 
ras vaistas prieš piktžolės, 
kurių ne tik dauginimaisis 
sustabdytas, bet ir jų šaknys* 
išnaikintos. *' Į •
Puiku, ar ne? Jau gražiai 

apsidirbta su į bolševizmu- 
komunizmu, jo jau net ir 
šaknys išnaikintos.

Ar tais savo žioplais žo
džiais tiki pats Jūragis ir 
Amerikos redaktoriai? Aiš
ku, kad netiki. Jei tikėtų, 
tai kiekvieno numerio ne
užpildytų verksmais apie 
“komunizmo ’ pavojų’’, ne
šauktų nuo kiekvieno stogo, 
kad “reikia gelbėtis.”

x Jūragis negali būti toks 
aklas, jog nematytų, kas 
dedasi Azijoje, arba kokia 
krizė purto Angliją ir kitas 
Marshall Plano šalis.

NEPAPRASTAS
NAUJAS LEIDINYS

Jau gavome antrąjį nu
merį “L. M. S. Bulletin.” Jį 
leidžia^ Lietuvių Meno Są
jungos Trečioji Apskritis. 
Tai leidinys, kuriuo galima 
tikrai pasididžiuoti. Su di
dele nauda ir pamėgimu 
,‘Bulletin” gali skaityti ne 
tik kiekvienas menininkas, 
bet ir kiekvienas meną my
lįs lietuvis.

Labai gerai, kad leidiny
je randame raštų abiemis 
kalbomis — lietuvių ir ang
lų.

Buletinį redaguoja mūsų 
gabioji ir žymioji veikėja 
Mildred Stensler, su kurios 
anglų kalboje kolumna Lai
svės Meno ir Literatūros 
puslapyje mūsų skaitytojai 
yra gerai susipažinę ir pa
mėgę. Mes tik galime pa
linkėti buletinio užmanyto- 
jams ir leidėjams geriausio 
pasisekimo. "

T—

Streikieriai pikietuoja B. F. Goodrich Co. šapą, Akro- 
ne, kur 20,000 CIO United Rubber Workers sustrei
kavo, savininkams atsisakius tartis dėl darbininkų, pa-.

reikalauto 25 centų per valandą algos priedo ir 
kompanijos finansuojamo pensijų plano.

Laikraščiai praneša, kad 
Indijoj, kuri“ turi apie 350 
milionų gyventojų, oficialė 
anglų kalba pasilieka dar 
penkiolikai metų.

Vadinasi, visur Indijos 
valdinėse įstaigose, mokyk
lose bus vartojama anglų 
kalba ir rašliava. Ir tokią 
tvarką Anglijos karališkie
ji socialistai pripažįsta “de- 
mokartine.” Savo kalbą už- 
pečkin užkišk, o mūsiškę 
mokinkis ir vartok.

Na, o jeigu dabar Lietu
voj būtų paskelbta, kad į- 
vedama oficialė rusų kalba, 
ką tuomet “demokratijos” 
atstovai pasakytų? Visais 
barabanais “trevogą” muš
tų. * * *

Amerikos Lietuvių Tary
ba rengiaši prie šaukimo 
lietuvių kongreso. Menševi- 
kiško laikraščio bendradar
bis J. Audėnas rašo:

“Turime prisiruošti taip, 
kad kongreso balsas būtų 
ne vien mums patiems gir
dimas, bet kad jį išgirstų 
visa Amerika ir visas pa
saulis.”

Man rodosi, kad čia'jau 
perdaug užsimota. Viena, 
kad to kongreso vadai • — 
Grigaitis, Šimutis ir kom
panija moka tik meluoti ir 

' plūstis; antra, kaip jiedu 
nerėktų, kaip nešauktų, vis- 
tiek neišrėks taip garsiai, 
kad ne tik Amerika, bet ir 
visas pasaulis išgirstų. Jei 
bent Mykolas arkaniolas at
eitų pagelbon su savo triū- 
ba. Užteks, kad tik kongre
so dalyviai išgirs.

Organizacija kovai su 
paralyžiumi atsišaukia į vi
suomenę siųsti dešimtukus 
ir didesnes pinigų sumas, 
nes iždas jau baigia tuštėti.

Taip, “siųskite dešimtu
kus”, gelbėkite kovoti prieš 

Į tą baisią ligą! Bet Truma- 
nas ir senatoriai argi išgirs 
šį šauksmą? Jiems visai ne
rūpi savo šalies nelaimės, 
jie visą savo energiją de
da kovai prieš komunizmą, 
o ne prieš paralyžiaus ligą. 
Jie šimtus milionu doleriu 
skiria Europos ir Azijos fa
šizmo stiprinimui.

* ¥ ¥
Anglijos karališkieji so

cialistai laike rinkimų ža
dėjo imperiją taip sutvar
kyti, kad darbininkai galės 
geriau gyventi, negu kad 
Adomas su Jie va rojuje gy
veno. ’

Bet dabar atsidūrė dides
nėje bėdoje, negu Adomas 
su Jie va, išdrėbti, iš, rojaus. 
Ekonominis krizis taip su
krėtė šalį, kad svaro ster
lingų vertė nupuolė iki $2.- 
80. Reikia pasakyt?, kad 
1938 metais svaras sterlin
gų buvo vertas $4.97. Vė
liaus nupuolė iki $4.03 ir i- 
ki šiol taip laikėsi. Dabar 
gali apsidžiaugti visi Did. 
Britanijos piliečiai su $2.- 
80.

Pinigų vertė nupuolė 30 
nuošimčių, produktų kai
nos tokiu pat nuošimčiu pa
kyla, o kaip su darbininkų 
algomis? Dabar, aišku, rei
kia laukti «naujų streikų, 
nes karališkieji socialistai 
nesutiks darbininkams pa
kelti algas tiek, kiek svaras 
nupuolė.

Adomui ir Jievai bėdų 
pridarė žaltys, o Anglijos 
socialistinei valdžiai Mar
sh alio planas. ■

Franci j a, bekovodama
prieš komunistus ir besi
ruošdama kariauji prieš 
Sovietų Sąjungą, taipgi ga
li pasidžiaugti savo ekomi- 
ne padėčia. Popieriniai pi- i 
nigai pradėjo augti, kaipį

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. D

grybai po lietaūsr!948 me
tais visoj šalyj popierinių 
pinigų apyvartoj buvo 877 
bilionai frarfkų. O jau da
bar randasi 1,179 bilionai 
frankų. Bėgiu metų priau
go 309 bilionai frankų. Va
dinasi, daugiau, negu vienu 
trečdaliu franko vertė nu
puolė. . ’•,

Kuomet darbininkai su- J 
streikuoja, reikalaudami f 
didesnių algų, tai Francijos 
“demokratinė” valdžia, pa- > 
galba ginkluotos kariuome
nės, “tvarką” padaro.

Marshallo planas ir Ame
rikos “demokratinė” tvar
ka, peršama Europos ša
lims, kaip sakoma, prives 
prie “lazdos ir tarbos”, o 
Amerikos doleris visų tųx 
šalių pataps karalium.

¥ ¥ ¥
Washingtone užsibaigus , 

Anglijos, Francijos ir Jung. * 
Valsttijų ministrų pasita
rimams, jie spaudai prane
šė, svarstė ir Kinijos 
klausimą — Kaišeko remi- v 
mą ir visi priėję prie ben
dros išvados.

Kokia ta jų bendra išva
da — spaudai nepasakė. Ar 
tik nebus geriausia išvada, 
tai pastatyti Kaišeko val
džios viešpatavimui kryžių, 
o už Amerikos sukištus bi- 
lionus dolerių užpirkti ek- 
įzekvijas.

★ ★ ★
Višinskis, vykdamas A- 

merikon, buvo sustojęs Ai
rijoj. Ten jį apspito repo r- > 
teriai ir pirmiausias jų bu
vo klausimas, tai kokia Sta
lino sveikata? Višinskis at
sakė — kuopuikiausia.

Niekas taip Stalino svei
kata nesirūpina, kaip ko
mercinė spauda. Nuolatos jį 
sirgdina, nuolatos marina, 
o tas kaip gyvas, taip ir gy
vas. Ar tai ne pikta?

Prelatas Krupavičius ir 
V. Sidzikauskas, Lietuvos 
vadavimo komiteto galvos, ♦ 
būdami Amerikoj ir rink- Z 
darni aukas savo komitetui, l 
išrodė, -sugyvena kaip ba
landėliai - burkuolėliai. Bet 
kuomet nuvyko Europon ir 
abudu nutupė vienan lizde
liu, tai Krupavičius, prisi
minęs savo seną lašinių 
skutimo profesiją, išstūmė 
kolegą Sidzikauską ir pats 
vienas atsitūpė tame lizde.

Prelatas Krupavięius pa
sielgė su savo kolega Sidzi
kausku, kaip ta gegute:* 
Pavasarį linksmai kukuoja, 
o rudenį paukštelius dras
ko.

Laikraščiai praneša, kad 
; Montreal, Kanadoj, tapo 
suareštuotas katalikų kuni- 

^gas ir valgyklos savininkas 
i Arthur Taillefer, už opiu- 
mo pardavinėjimą. Pas jį 

! rasta $45,000 vertės opiu
mo.

Mat, juo greičiau ir dau
giau dūšelių pasiųs į kitą 
pasaulį, tuo didesnį nuopel
ną apturės. Bet Washingto- 
no valdžia visgi turėtų už
protestuoti, nes ir čia sua- v 
reštavimas kunigo Taillefer • 
yra tikybos varžymas. Tuo f 
tarpu nieko nesigirdi, net 
ir kardinolas' Spellmanas 
tyli. O gal popiežius prabils 
ir Kanados policiją eksko- 
munikuos?

V. Paukštys

Pirmoji Pusės Milijono 
Plytų Partija

KAIŠIADORYS, liepos 31 
d.-Apskrities pramonės kom
binatas įrengė naują plytinę. i

Prasidėjo sparti gamyba, 
įmonė pateikė pirmąją pu
sės milijono plytų partiją. 
Plytos skirtos naujosioms kol
ūkių ir tarybinių ūkių staty
boms. V. Balsys.
------ i---------------------------------< 
lily)-— Antr., Rugs. 27, 1949
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PASAKIŠKOS NOJAUS
ARKOS IEŠKOTOJAI

Pirmiau anglai, o pasta
ruoju laiku amerikonai lipo 
ant Ararato kalno, “ieško
dami Nojaus Arkos.”

Mokslininkai Washingto
ne sako, jog arkos ieškoto
jai, gal būt, pasakas vaiko
si.

Maskvos spauda ir radi
jas įžiūrėjo, kad tie anglai- 
amerikonai ištikrųjų ne No
jaus Arkos ieškojo, bet šni
pinėjo karinius įrengimus 
sovietinėje Armėnijoje.

Ararato kalnas, 16,969 
pėdų aukščio, yra Turkijo
je arti Sovietų sienos. Ara
rato viršukalnė po , storais 
sniegynais, kurių jokia va
sara nenutirpina.

Jau keliais atvejais buvo 
tyrinėjama Ararato viršu
kalnė, beieškant bibliškos 
Nojaus Arkos, bet niekas

arka apsistojo ant kalno, 
kur buvo aukos deginamos. 
Babilonų padavimas tei
gia, kad “dievai uostė malo
nų (aukų) kvapą,” o Bibli
ja sako: “Viešpačiui pati
ko malonus kvapas.”

Ryškesnis skirtumas tarp 
dviejų pasakojimų yra tik 
tas, kad babilonų didvyris 
pasiėmė į arką ne tik po 
porą įvairių gyvulių, bet ir 
visokius meistrus, idant ne
būtų užmiršti jų amatai; o 
žydų Nojus arkon suvedė, 
apart suporuotų gyvulių, 
vien tiktai savo šeimos na
rius, be jokio kito žmogaus.

KORTISON GALĖSIĄS PATARNAUTI
A LERGIJŲ LIGONIAMS

Naujasis vaistas kortison 
(cortisone) gal taipgi pa
dės gydyti šienligę (hay
fever), dusulį ir kitas aler
gines ligas, kaip įžiūri dr. 
Louis Prickman, Mayo Kli
nikos narys Rochesteryje, 
Minnesotoj.'

Vartojant kortisoną, toje 
klinikoje buvo stebėtinai 
greit išgydyti tuzinai reu
matinio artrito ligonių.

Tarp alerginių ligų ir 
reumatinio sąnarių uždegi
mo (artrito) yra daug pa*- 
našumo, sako dr. Prick- 
manas.
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nerado jokių arkos palaikų. į išsigelbėję Deukalionas ir
fe-iblijos apsakymas apie! jo žmona nuo tvano. Van- 

visuotinąjį tvaną (patapą) 
ir arką yra panašus į pago
niškus senovės babilonų pa
sakojimus. Taigi manoma, 
jog žydai pasiskolino babi- 
lonii nasaką ir įdėjo į savo

Senovinių graikii padavi- i Alerginė liga atsiranda 
me, pusdievis - milžinas tūliem žmonėm; kada į jų 
Prometėjus iš anksto įsakė . kraują pakliūva priešingas 
savo sūnui karaliui Deuka-'baltymas (proteinas), kaip 
lionui pasistatyti didžiulę 
dėžę - arką. Toje arkoje ir

kad augalų sėkladulkės, ar
klių pleiskanos, priegalvio

(paduškos) plunksnų dul
kės. Kai kurie žmonės ser
ga alergija nuo nesutam
pančių su jais paprastų val
gių — kopūstų, pieno, kiau
šinių ir kt. Tūli yra aler- 
gingi net šilkiniams marš
kiniams.

Vieni alergijos ligoniai 
čiaudo ir ašaroja iš perštin
čių akių, kiti dusulingai ko- 
sėja, kai kuriems opiais 
spuogais nuberia odą ir t.t.

Gyduolė kortison visų- 
pirm buvo pagaminta iš gy
vulinių viršinkstinių liau
kų žievės. Paskui kortisoną 
darė iš jaučių tulžies, kur 
yra panašios medžiagos, 
kaip ir liaukose virš inkstų.

Kitas naujas vaistas 
ACTH, ištraukiamas iš gy
vulių posmegeninių (pitui-

tarinių) liaukų, gydo pana
šiai, kaip kortison. Bet šių 
vaistų gaminimas iš liaukų 
yra ilgas, keblus darbas ir 
per daug brangiai lėšuoja. 
Todėl jų dar tik visai ma
žai tėra. i

Pastaruoju laiku patirta*, 
jog kortisono medžiagos y- 
ra tūluose Afrikos augaluo
se. Kortisono esama ir au
gale vam, kuris auga karš
tose Centralinės ir Pietinės, 
Amerikos šalyse.

Padaryti pradiniai ban- 
dvmai rodo, kad iš tų au
galų bus galima daug grei
čiau ir pigiau kortisoną ga
minti.

Tai lauktina naujiena re
umatinio artrito ir alergijų 
ligoniams.

Babilonų šventraščiuose 
taipgi pasakojama, kad die
vai iš anksto pranešė “iš
rinktajam” žmogui apie bu
simąjį tvaną ir įsakė staty
ti arką-laivą, kuriuom jis

deny s nešiojo arka per 9 
diedas, iki pagaliaus ją nu
tupdė ant Parnasso kąlno.

Yra senovinių pasakoji
mu apie visuotinus tvanus 

dūmelyje kitų tautu.

Karvių Pieningumas 
Be Buliaus Pagalbos

Atrodo, jog ir be buliaus 
patarnavimų galima bus 
gauti pieno iš karvių, —sa
kė anglas Sir John Russell, 
gyvulinių tyrinėjimų sto
ties direktorius.

Neseniai kalbėdamas An
glų Mokslo Pažangos Susi
vienijimo suvažiavime Ang
lijoj, Russelis pranešė, jog 
niekad negimdžiusios ir 
bergždžios, bepienės kar
vės duoda pieno, jeigu pa
naudojamas dirbtinis mote
riškos gyvulių lyties che
mikalas. Tas chemikalas— 
diethylstilbestrol— yra įde
damas bevaikėm ir bepie- 

inėm karvėm po oda; tuomet 
jos ir pasidaro pieningos.

Seniau šis chemikalas bu
vo gaunas tiktai kaipo suL 
tys —- hormonas — iš gyvu
lių pataičių lytinių liaukų. 
Bet pastaraisias laikais jis 

' dirbtiniai gaminamas iš tam 
stiprint raumenis,k kuriuos l^rų medžjagų.

Taip babilonų, taip Bibli
jos apsakymuose arka tu
rėjo būti derva ištepta (iš- 
smaluota) iš vidaus ir lauj 
ko pusės. Abiejose istorijo
se paukščiai buvo iš arkos 
pasiųsti, kad praneštų, kuo
met -tvano vandenys gana 
atslūgs.

Abiejuose pasakojimuose

Hipnotizmas' Pastiprinąs 
Raumenų Jėgą
/ ---------------------------

Washingtono Universite
to medicinos profesorius dr. 
Sedąwick Mead neseniai 
pranešė Fizinės Medicinos 
Daktarų suvažiavimui Cin
cinnati. Ohio, jog kai žmo
gų užhipnotizuoji, tai jo 
rankų raumenys pastiprėja 
vidutiniai 17 nuošimčių.

Todėl manoma, kad hip
notizmas galėtų ipadėt su-

nusilpnino kūdikių ^paraly- 
žius.

Hipnotizmas yra t ame, 
kad' sąmoningas žmogaus 
protas yra anmigdomas 
tam tikrais tiksliais įkalbi
nėjimais. Užhipnotizuotas 
asmuo tuo tarnu netenka 
savo valios ir daro..kas jam 
sakoma bei nurodoma.

Arbūzan įskiepyti Agurkai 
Geriau Aiwa

Bulgarijos akademikai 
Done Knatnv iv Manei Stm- 
lov skieniio ''čierrim) a.mir- 
kų stiebelius į arbūzu stie
bus. Agurkai
stiebu kur kas greičiau au
go ir dvimibai daugiau 

npmi nnt savųjų a-

ant arbūzu

jų

Tas chemikalas dažnai 
vartojamas ir kaip vaistas 
moterims, s u 1 a u kusioms 
“gyvenimo atmainos.”

Pieninių Tyrinėjimų Ins
tituto mokslininkas dr. H. 
D. Kay Shinfielde, Angli
joj, atrado, kad jeigu pa
prastoms karvėms ileidžia- 
nia i krauja truputis thy- 
roidinės (kaklinės) liaukos 
syvų arba pieno proteino 
(kaseino) su iodu; tai kar
vės duoda iki 20 nuošimčių 
daugiau pieno ir tame pie
ne yra daugiau grietinės 
Smetonos), r »

Vw^s Kurs Keičia
Spalva

ATOMINIAI SPINDULIAI GREIČIAU
IŠŠAUKIA VEŽI, TRUMPINA AMŽIŲ

Jungtinių Valstijų Insti- i dūlins, kokius paskleidžia kad jeigu atominės bombos 
4-^^, T J,.,.t: ' cnrncrrlnmo nfnmino hnmhf) K vi Ei i Uorni nanHniomnc Laisprogdama atominė bomba, 

žalingiausi yra gamma 
spinduliai, panašūs kaip 
X - ’spinduliai.

Pasirodė, jog tokių spin
dulių gavę gyvuliukai grei
čiau apserga vėžiu, o kurie 
išvengia vėžio, tai trum
piau gyvena, negu kiti gy
vuliukai, į kuriuos nebuvo 
leidžiama tų spindulių.

Vėžio Instituto moksli-

tūtas Vėžio Ligai darė 
bandymus, kad sužinotų, 
kaip atom-bombos spindu
liai galėtų atsiliept vėžio 
ligoniams arba “linkusiem” 
į vėžį žmonėms. Bandy
mams vartojo įvairius gy
vuliukus.

Tyrinėtojai, nau
dodami tam tikras 
mašinas, leido į gy
vuliukus tokių rūšių spin- ninkai todėl padarė išvadą,

būtų karui naudoiamos, tai 
jos padidintų vėžio ligonių 
skaičių ir sutrumpintų am
žių daugeliui žmonių, nors 
jie ir nejaustų, kaip atomi
niai spinduliai juos palietė. 
Čįia nekalbama apie tuos, 
kuriuos atominė bomba 
tuojau nužudytų arba savo 
spinduliais - dalelėmis taip 
apnuodytų, kad jie turėtų 
po "kelių savaičių ar mėne
sių mirti. N. M.

KAIP APSISAUGO! NUO 
KRIMINALIU PAMIŠĖLIŲ

Dažnai tenka skaityti ir|Unruh buvo fanatiškas Bi- 
girdėti apie kriminalius 
pamišėlius.

Ypatingai po karo padau
gėja pakvaišėliai žmogžu
džiai.

Neseniai karo veteranas
H. Unruh nušovė 13 žmo
nių Camdene, New Jersey. 
Prąeitą pavasarį buvo pa
našių daugmeniškų žmog
žudysčių vakarinėse valsti
jose. Bet tai. ne pirmi ir ne 
paškutiniai pamišusių žu
dikų žygiai.

Ką žmonės turėtų daryti 
apsisaugojimui nuo krimi
nalių pakvaišėlių?

Protligių žinovai ir gydy
tojai-psichiatrai duoda to
kius patarimus, kaip rašo 
mokslinis žurnalas Science 
News Letter:

N. M. Reikia 'tėmyti kaimynus, 
pažįstamus, kurie per daug 
keistai, skirtingai elgiasi, 
negu ,daugumas kitų žmo
nių. '

Jei kas pasidaro per di
delis religinis “karštako
šis”, tai gali būti krimina- 
lio pamišimo ženklas.

Camdeniškis žmogžudis

Valgią? Dažai, Kuri 
Sirgdina Vėžiu

Uraniumas Jūrose ir 
Paprastoj Žemėj

AR ŽINAI, KAD
Skaičiuojama, kad 31 

nuošimtis visų vyrų J.ungt. 
Valstijose atiduoda pačiom 
nepraimtas savo algas.

Keleriopa Alkoholizmo 
Daroma Žala

Jau bent per 10 metų ži
noma, kad jūrų vandenyje 
yra uraniumo. O uraniu
mas — tai medžiaga, iš ku
rios Amerika gamina ato
mines bombas. '

Washingtono atomistai, 
tačiaus, sako, jog dar ne
praktiška būtų traukt ura- 
niumą iš jūrų, nes negana 
tirštai jo yra jūrose.

Atrasta, jog paprastoje 
žemėje bile kur yra dau
giau uraniumo, negu tokia
me pat jūrų vandens kieky
je. Bet iš paprastos žemės 
išskirti uraniumą taipgi bū
tų per didelis darbas ir per 
daug lėšuotų.

Atominių bombų medžia
ga todėl imama iš uraniu
mo kasyklų. O turtingiau
sios jo kasyklos, kiek ame
rikonam žinoma, yra Kana
doj ir Kongo j, afrikinėje 
Belfdios kolonijoje. J Iš ten Saiunga tvirtina, kad 4 iš 

kiekvienų 10 žmonių šioje 
šalyje naudoja akinius.

BRANGUSIS GALLIUM 
METALAS

Pernai Jungtinėse Vals
tijose buvo iškasta tiktai 4 
svarai gailium metalo. Jo 
svaras lėšuoja 48 tūkstan
čius dolerių. Gailium nau
dojamas rakietinių lėktuvų 
motoram vėdinti.

Amerika ir gauna didi i i 
daugumą atom - bombinės 
medžiagos. Pačiose Jungti
nėse Valstijose nėra gau
singų uraniumo kasyklų.

94 nuošimčiai amerikie
čių serga slogomis bent sy
kį per metus.

16 milionų amerikiečių 
pernai gydėsi ligoninėse 
tam tikrą laiką.

sta-Reikėtų 20 bi’nonu 
tinių (bačkų) lietaus aplyti 
visai New Yorko valstijai 
lygiai vienu coliu vandens.) 

4--------  >
Kas minutė gema po du 

berniuku Jungtinėse Vals
tijose.

Daugiau kaip pusė moki
nių ir studentų, {stojančių 
į mokyklas ir kolegijas šio
je šalyje, neužbaigia jų.

A merikiečiu Optometru

Kas daug alkoholio kas
dien geria, tai gali neati
taisomai pagadint i 
smegenis. Tatai parodė ty
rinėjimai, kuriuos dr. L. B. 
Kessler darė valstijinėje 
Michigano ligoninėje Tra
verse City. Buvo atrasta 
keleriopa alkoholio daroma 
žala:

Jei daug alkoholio nuo
lat vartojama, tai jis su
lipdo raudonuosius kraujo 
rutuliukus į gabaliukus; 
dėl to kraujas lėčiau juda, o 
kartai tie gabaliuk. užtven
kia ir kai kurias krauja
gysles; dėl to pritrūksta 
deguonies (oksigeno) kūno 
audiniams, gal net ir sme
genims. *

Alkoholis .ne tik tiesiogi
niai kūną nuodi ja, bet grei
tai išeikvoja vitaminus BĮ 
ir C; dėl to ploniausios 
kraujo gyslelės (kanilarm) 
pasidaro trapios, ir kraujas 
gali net į smegenis pra
trūkti.

Alkoholizmas silpnina at
minti, pro tavim a ir gabuma 
skaičiuoti ir blogina cha-

Jau 1895 metais Vokieti

 

joj patirtą, jog darbininkai 
anilinių dažų fabri 
tankiau suserga vėžiu, 
gu kitose pramonėse, 
faktas paskui patikri 
Anglijoj ir Jungtinė 
štijose.

Aniliniai dažai daromi iš 
anglies dervos. iIš tokios 
dervos gaminami ir geltoni 
dažai (butter fat) sviestui 

i pagražinti. Anglinės dervos 
savo ! dažais dailinami ir įvairūs

ose
e-
as 

tas
Val-

kiti valgiai vakarinės Eu
ropos kraštuose ir Jungti
nė Valstijose. >

Tyrinėtojai įžiūri, jog dėl 
tų dažų valgiuose didėja vi
durių vėžio ligonių skaičius 
“vakarinėje civilizacijoje.”

Kinijoj ir kituose Azijos 
kraštuose, kur valgiai xiaug 
mažiau dažomi ar kitaip 
“daktaraujami”, tai daug 
retesni yra sirgimai ir vi
duriu vėžiu.

Turėtų būti 
užgintas valgių 
anglinės dervos

blijos skaitytojas. Jis šali
nosi žmonių, laikė kaimy-- 
nus savo priešais, rinko vi
sokius ginklus ir krovė juos 
savo kambaryje.

Reikia tėmyti tokius, ku
rie per daug įdomauja šau
namais ar kitokiais mirtin
gais ginklais.

Karo veteranai parsiga
beno - šimtus tūkstančių 
šaunamų vokiškų ir japoni
škų ginklų, kaip atmintinų 
retenybių; ir tais ginklais 
jau nudėta gana daug ame
rikiečių.

Jeigu kas įsivaizduoja, 
kad visi jo neapkenčia, nori 
jam bloga daryti, kad poli
cija nuolat jį sekioja, kad 
kaimynai jį šnipinėja, kad 
jam gręsia visoki keisti 
“prajovai”, tai reikia nu
žiūrėti, jog tas asmuo krau
stosi iš> proto ir gali būti 
pavojingas. Tačiaus yra ir . 
tokių kriminalių pakvaišė
lių, kuriems nesivaidina 
persekiotojai.

Gręsiančio pamišimo žen
klai taip pat gali būti'-dar 
šitoki: Jeigu kas nuolat per 
daug geria, be saiko pini
gus eikvoja arba net jeigu 
yrą_ per daug sąžiningas 

ažuose, nesvarbiuose da
lykėliuose. Šie ženklai liudi
ja, kad asmuo bando pa
bėgti nuo tikrovinio gyveni
mo ir yra nenormalus.

Taip sako protligių gy
dymo specialistai. Jie pata
ria vesti pas gydytoją, y- 
pač pas psichiatrą arba sių
sti’} protligių ligoninę to
kius asmenis, pas kuriuos 

įatsiranda viršminėti keis
tumai, o kur keistuolis at
rodo pavojingas, tai p ra A 

ąiešti valdžios pareigūnams, j 
Nės kai “navatnasis” žmcr 
gus griebiasi revolverio ar 
peilio, tai gali būti jau per 
vėlu nuo jo apsisaugoti.

N. M.

Nauji, Nemuiliniai Milteliai 
Greičiau Skalbia

įstątymais 
darkymas 

dažais.
N. M.

vaiky Gabumai Neina 
Sihnyn

Krautuvėse dabar yra į- 
vairių cheminiai pagamintų * 
miltelių, kurie vieton mui
lo naudojami skalbimui ir 
visokiam valymui.- Tie van
denyj ištirpdomi - milteliai 
daug geriau suardo ir pa- 
liuūsuoja nešvarumų’ dale
les, negu muilas. Juos var
tojant lengviau išplaunama 
indai ir drapanos.

Vieni milteliai vandenyje 
putoja, o kiti atlieka savo 
darbą be jokių putų.

Dabar jie naudojami ir 
vadinamam “sausam” dra
bužių valymui (dry clean-

Tūli Amerikos ir AnglL 
jos “p-alvočiai” dejuoja, kad 
inteligentų ir turtingesnių
jų žmonių šeimos per ma
žai kūdikių gimdo, todėl, 
cnrdi. turėsią sumažėti pro^ 
tiniai žmonių veislės gabu
mai. Bet tai tuščia baimė.

Anodų mokslininkai 1932 
ir 1047 metais tyrinėjo vai
kų gabumus, parinkdami 
11-metinius berniukus ir 
mergaites iš įvairių klasių. 
Palyginus, pasirodė, jog 
protiniai <vaikų gabumai 
per tuos 15 metų ne tik ne*- 
sumažėjo, bet dar pakilo.

Tie milteliai pardavinėja
mi įvairiais vardais. Norint 
parduotuvėje jų pirkti, rei
kia prašyti “soapless wash
ing powders.”

ALASKOS GYVENTOJAI 
PIRM 10,000 METŲ ‘,

Penhsylvanijos Universi
teto profesorius Louis Gid
dings ir danų mokslininkas 
Helge Larsen atrado Alas- 
koje urvus, kur žmonės gy
veno pirm 10 tūkstančių 
metų. Urvuose atrasta ir 
titnaginiai bei akmeniniai į- 
rankiai. Manoma, jog tai 
buvo ne eskimai, o skirtin
gos veislės žmonės.

*TPDTF,q LIGA IR 
BOMBANEšIAI

Washington. — Valdžia 
nraeita mėnesį paskyrė $8,- 
614,737 kovai prieš širdies 
Ii p-a. Bet vienam bombane- 
šiui B-36 išleidžia apie $5,- 
000,000.

Tokiu patvrimus d r. Kes
sler neseniai pranešė Ame
rikos Psichologu Sąjungos 
suvažiavimui Denverv. Co- 
loradoj. N. M.

. Vadinamas vėžišpas 
ras (crab snider) slepiasi 
augalų gėlėse ir lapuose, 
laukdamas, kol nutūps mu-,spalvos, kad musė ar kitas

vo-
Drūtesnės arbūzo šaknys 

priliau prasiveržia žemėn, 
kur daugiau drėgmės. Todėl 
agurkai geriau‘ir auga ant 
arbūzo stiebo.

Kostovas ir Stoilovas, 
Bulgarijos Mokslu Akade- 
miios narjai, tokiu būdu 
surado, kaip agurkus be ------ --
laistvmo auginti sausrioje! baltos iki geltonos, prisitai- 
žertiėje. kydamas prie gėlės ar lapų

sė ar kitas tinkamas vabz
dys. Tada voras stipriomis 
priekinėmis kojomis ir grie-j 
bia savo auką.

Šis balzganas voras gali i 
nakeisti savo spalvą nuo

vabzdys jo nepastebėtų. Ke
li tamsesni ženklai ant vo
ro nugaros taipgi padeda 
jam muses apgaudinėti.

Jis vėžišku voru vadina
mas todėl, kad bėga šonu, 
o ne galva pirmyn, kuomet 
jam gręsia pavojus.

81 METU VYRAS — 
“PARAŠIUTISTAS”

Dansville, N. Y. — žino
mas amerikietis kūno >kul- 
tūristas Bernarr Macfad- 
den,.81 metų amžiaus, nese
niai nušoko iš lėktuvo su 
parašiutu 2,000 pėdų žemyn. 
Tą žygį jis padarė, norėda
mas parodyti, jog “dar ne
senas.”

Itaca, N. Y. — Žaibo pri
trenkti du žmonės buvo pa
imti i ligonvežimį (ambulan- 
są). Bevažiuojant į ligoni
nę, perkūnas šovė ir į li
gonvežimį.

Vadinamos plėšikės mu
sės robber flies) ėda kitas 
muses, bites ir uodus. Plė
šikės musės yra tokio dy
džio «kaip vapsvos.

Benadryl ir pyribenza- 
mine vaistai, vartojami a- 
lergijos ligonių, iššaukia 
skaudžius traukymus (kon
vulsijas) turintiems nuo
marą žmonėms.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—AnU-., Rugs. 27, 1949
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DETROITAS-NEW YORK AS-
PHILADELPHIA, IR ATGAL

, (Tąsa)
atgal. O aš tuo metu kūriau laužus 
Briansko miškuose, ir jau nebe pirmą 
naktį. Lėkiuvai vis neatskrisdavo. Kartą 
mes, tiesa, susilaukėme: vietoj parašiu
tų su radijo, penu ir šaudmenimis mums 
numetė aštuonis fugasus. Bet aš vis ne
nustojau vilties, atkakliai kūriau laužus 
ir svaidžiau į dangų raketas. .

Pagaliau aštuntą ar devintą parą, at
siliepdamas į mūsų šviesinęs aimanas, 
vienas lėktuvas (o skraidydavo jų vir
šum mūsų ir savų ir priešo baisi galybė) 
ėmė įtartinai suktis viršuj laužų. Mes 
jau pasidarėme gudresni ir iškasėme,ša
limais plyšius. Iš tų plyšių buvo leidžia
mos raketos ir kodiruojama.

Nors lėktuvas skrido iš vakarų, aš vis 
dėlto, nors ir be rimtos vilties, signaliza
vau jam. Po trečio ar ketvirto rato virš 
mūsų įsižiebė šviesinęs dėmės, o kai aš 
apšviečiau jas raketa, tai įsitikinau, kad 
parašiutais mums leidosi ilgai lauktas 
krovinys. Numetęs keturis maišus, lėk
tuvas įžiebė žalias šviesas ir, draugiškai 
jomis rhirktelėjęs, nuskrido į rytus. Tai 
buvo senas, fanerinis * brezentinis lau
žas “PR-5.”

Sekančią dieną aš pranešiau vadovy
bei apie krovinio gavimą. O dar kitą die
ną gavau atsakymą: “Jokio krovinio mes 
jums nesiuntėme.” Tiktai tada aš su
pratau, kodėl viename maiše buvo laiš
kai su nežinomu lauko pašto numeriu, o 
atidžiau peržiūrėjęs turinį, radau lakū
no raštelį: “Draugai partizanai! Trečią 
dieną skrendu pas Fiodorovą, bet vis nė
ra signalų. Metu į jūsų laužus. Jei su
tiksite Fiodorovą, pasidalinkite krovinį. 
Linkėjimų! Pilotas'Miša.”

Žinoma, krovinį mes sunaudojome, 
netgi nepagalvoję apie dalinimąsi su jo 
savininku. O, be to, tai būtų buvę ir ne
įmanoma. Dabar gi, 1943 metų kovo 
mėnesį, beveik po metų, Fiodorovą^, bu- 

'^vęs VKP(b) Černigovo apkomo šekre- 
torius, Tarybų Sąjungos Didvyris, trau
kė iš Černigovo srities į vakarus beveik 
tuo pačiu maršrutu, kuriuo mes buvome 
ėję pereitą rudenį.

Jo žvalgyba buvo pas mus dieną prieš 
tai, kai Kulbaka sunaikino buksyrą su 
krovinių valtimis, o patsai Fiodorovas 
su štabu ir pagrindiniais savo daliniais 
atvyko sekančią dieną.

Kovpakas ir Fioddrovas, Rudniovas ir 
Fiodorovo\komisaras Družininas pasL 
kąlbėjtuapi\savo reikalus, o paskui, pa-. 
/edę svečius rūpesčiui Pavlovskio, ku
kiam buvo įsakyta gauti paęios geriau
sios degtinės, Kovpakas išėjo į gatvę, ne
ramiai stebėdamas vokiečių lėktuvus.

Aš dėl visa ko stengiausi nesirodyti 
Fiodorovui į akis: kas jį žino, o jeigu 

> staiga prisimins senąją skolą.
i Dabar, tokių svečių akivaizdoje, jokiu 
būdu negalima buvo susikompromituoti. 
KovpakUxspėliojimu, vokiečiai turėįo pul- 
tiliš upės( nuo šiaurės pusės. Tai reiškia, 
kad per haktį reikia perstatyti visą su
dėtingą usįuolandų, apkasų ir tranšėjų 
sistemą išilgai upės kranto.

Svečiai jau pasirodė. Žygiuojantis 
drauge su Fiodorovu pulkininkas Melni
kas apie dvidešimt penkis kilometrus la
biau į šiaurę nuo mūsų užpuolė su savo 
daliniu bežygiuojančią priešo koloną ir 
sutriuškino ją į šipulius. Sumušė gur
guolės dangą, o gurguolę paėmė. Be to, 
kas ^svarbiausia, paėmė dvi visiškai ge
ras IQ5-milimetrines sistemos “Škoda” 
patrankas su sviediniais.

Jerlnus ištiktų nesėkmė — mums bū
tų gėda prieš visą partižanų pasaulį. Va
dovybė tai supratę, bet jinai bent mokė
jo nuslėpti savo susijaudinimą, maskuo
dama jį šypsojimusi bei juokavimais'. Ži
nia apie Fiodorovo atvykimą, kuris buvo, 
“kaip ir mūsų vadas, Tarybų Sąjungos 
Didvyris,” pasklido po visas kuopas ir 
nuėjo grandimis. <

— Vyrai, dabar mums negalima nu
sileisti.

— Nors patsafAllolfas tegu puola — 
/ nenusileisime. J /

’ Rudniovas iki viclurnakčio vaikščiojo 
po kuopas, kalbėjosi su kovotojais, skirs
tė uždavinius politini 
partorgams. *

Iki vėlybos nakties štabo troboje degė 
šviesa: čia užeidinėjo vadai, bėginėjo

s vadovams ir

žvalgai, ryšininkai, atnešdami žinių ir 
santraukų, išvežiojo įsakymus.

Aušra užtiko mus jau sukilusius.
Rytą prie štabo trobos prijojo raitelių 

žvalgybos skyriaus vadas Kostia Rud- 
niovas, komisaro brolis. Po penkių minu
čių jis išėjo iš štabo ir šūktelėjo: “Mi
chailai Kuzmičiau!” Užšokęs ant arklio, 
prijojo Siemenistas. Tuo laiku jis buvo 
jau sumanus ir drąsus žvalgas-ryšinin- 
kas.

Kostia Rudniovas pliaukštelėjo rimbu

* — Michailai. Kuzmičiau! Dumk pas 
Jefremovą, penktosios vadą. Perduok 
jam vado įsakymą f per penkiolika minu
čių teišveda žmones iš kaimo ir užima 
apkasus... Supratai?

— Supratau, drauge vade!
Į priebutį išėjo Semionas Vasiljevičius 

Rudniovas. Jis tarė broliui:
— Te tau, Kostia, binoklį! Užlipk ant 

kalvos ir stebėk upę, o kai pastebėsi ką, 
tuoj pranešk!

— Klausau, drauge/komisare: stebėti 
nuo kalvos!

Nuo pat savo atvykimo į Kovpako da
linį momento Kostia Rudniovas — prieš 
karą kolektyvinio ūkio pirmininkas — 
niekuomet nevadindavo brolio vardu, o 
visada tik “draugas komisaras.”

Mano darbai visi jau buvo pabaigti, be
liko tik laukti naujų: pranešimų, “liežu
vių;” o tuo tarpu svarbiausias žvalgo 
ginklas buvo akys. Užkopęs su Kostia 

• ant kauburio, aš atsiguliau po krūmu.
Pasekęs kokia penkiolika minučių tuščią 
upę, aš pajutau, kad nebegaliu ilgiau ko
voti su snauduliu. Tekėjo ?saųlė ir šildė 
nugarą. Akys lipo. Viršum upės ir pa
krantės" krūmų plaukė rūkas A ? ,

— Drauge papulkininki, vokiečiai. .. 
Aš pašokau, griebdamasis automato.
— Kur?,..
Kostia patrynė linzes. Ranka perbrau

kė sau per akis. •
— Ar tik nepasirodė? t
— Ana plaukia.
Virš upės, dabar jau aiškiai, buvo 

matyti garlaivių dūmeliai. Vokiečių flo- 
tilija plauke iš Moziriaus.

— Lėk pas komisarą, pranešk.
Kostia viesulu pasileido nuo kalvos.
— Eina. .. baudėjai, šeši garlai

viai ... — uždusdamas nuo greito bėgi
mo, pranešė jis.

— Žiūrėk kaip, šeši garlaiviai?... 
Kokia garbė! .Gal būt, berneli, tau tik 
pasirodė? Juk baimė turi dideles akis. .. 
A? — kopdamas į kalvą, kalbėjo Kovpa
kas.

— šeši dūmeliai.. . dievaži. .. savo 
akimis...

Kovpakas, Rudniovas ir Bazima užko
pė į kalvą — jų svarbųjį komandos pun
ktą. Aš tik dabar pastebėjau, kad saulė 
buvo jau aukštai. Vadinasi, aš miegojau 
ne mažiau kaip valandą.

Ryšininkai pasiliko kalvos papėdėje. 
Po minutės užlipo į ten ir Fiodorovas. Aš 
raitas, kol dar garlaiviai buvo toli ir ne
galėjo pastebėti judėjimo žemame kran
te, nulėkiau pas kuopos vadą.

Moskalenka sėdėjo ant gaugaruoto me
džio? Apačioje, po medžiu, stovėjo penk
tosios kuopos vadas Jefremovas.

Riazenės tarme su “o” Jefremovas 
rėkė Moskalenkai:

— Nematai, sakai, nieko... geriau 
žiūrėk! Geriau Mikola...

— ... Du, keturi, šeši... šešis dūmus 
matau, Stiopa. Fricai eina... šeši gar
laiviai !...

Vilkstinė plaukė greitai; trys kilomet
rai nuo kraštutinės mūsų užtvaros — 
priešai Dernovičių kaimą, kateriai 
paleido ugnį į’ krantą iš kulkosvaidžių ir 
patrankų.

Priplaukė arčiau: mūsų užtvara ty
lėjo. Krantas buvo tuščias. Ką, ką, bet 
maskuotis tai mes mokėjome!

Tęsdami šaudymą akla laime, garlai
viai plaukė srove žemyn AreVičių link. 
Susilygino su penktosios kuopos pozicijo
mis.

Tikslas buvo toks artimas ir viliojantis.
—Stiopa, duokš komandą... — tren- 

ksim tiesiuoju taikymu ... juk praplauks 
gi... fricai... E!

— Drauge kuopos vade, duokit ko
mandą !

' (Bus daugiau)

(Pabaiga)
Ant Bowery Gatvės

Bowery gatvė yra žino
ma kaipo skurdžių, gyveni
mo netekusių ir nieko ne
paisančių žmonių gatvė. Jie 
ten vaikšto, gyvena, ir net 
guli ant šaligatvių. Kad už
miršt savo praeitį ir visus 
rūpesčius, jie tą viską pa
skandina degtinėje. Tarpe 
tų nupuolusių žmonių, sa
koma, yra daktarų, advoka
tų, rašytojų, aktorių ir ki
tokių profesionalų, o dabar 
jie apdriskę, nevalgę ir tik 
mirksta degtinėje. Čia žiū
rėk, tik ką pastovėdami 
prie kokio nors mūro, arba 
prie smuklės kampo čiulpia 
degtinę iš visos “paintės”; 
kitur, smuklės tarpduryje, 
išsiplėtojusi guli girta mo
teriškė; dar kitur ant šali
gatvio sudribęs vyras. Nie
kas jų iš ten nevaro, niekas 
jais nesirūpina. Jie atsisky
rę nuo žmonių gyvenimo. 
Kur jie dingsta žiemos lai
ke — nežinau. Smuklių ant 
tos gatvės matosi užtekti
nai. Ir tas viskas dedasi 
turtingiausiame pasaulio 
mieste, garbingiausios de
mokratijos šalyje! Baisus 
vaizdas Bowery gatvės!
Važiuojame Piknikai!

Sekmadienio ryte pože
miniu traukiniu nudundė
jome Brooklytfan, prie Lai
svės įstaigos. Stovi du- “bu- 
sai”, žmonės renkasi. Lais
tės administratorius drg. 
Buknys dirba ir sekmadie
nio ryte, mat, jis gaspado- 
rius, tvarko finansus. Jau 
laikas išvažiuot, bet dar ne 
visi susirinkę. Pagaliaus 
pamačiau, ateina drg. Bim
ba, pypkę rūkydamas. Pir- 
miaus drg., .Bimba nerūkė, 
o dabar net pypkę nusipir
kęs! Gal protestui prieš 
tuos, kurie rašė straipsnius 
prieš’ rūkorius? Tas man 
patinka, nes ir aš rūkau. 
Atėjo ir draugai Mizarai, 
kurie sykiu važiavo pikni
kam O drg. Bimba tik pik- 
nikierius išleido, bet* pats 
nevažiavo.

Dar prieš išvažiuosiant 
piknikan, susitikome ir gra
žiai susidraugavome !su 
draugais Byronu ir Kalvai
čiu, ir beveik visą laiką ir 
piknike buvome sykiu. Kak 
vaitis — tai buvęs rocheste- 
rietis,• su kuriuomi ir Ro
ches teryj e gyvenome drau
giškai. O drg. Byronas tai 
“šiūr” pavargo su tais “at
vykėliais” detroitiečiais.

yažiuojant piknikan, vi
si važiavo tykiai, tarpe sa
vęs šnekučiuodami. Bet at
gal atvažiuojant jau buvo 
kitaip.
Piknike

Philadelphiečių piknikas, 
atrodė, buvo pasekmingas, 
nes žmonių privažiavo “ba
sais” ir, autompbiliais tiek, 
kad atrodė; jog sodas (par
kas) bus mažas. Vieta gam
tiškai graži: medžiai,, žolė, 
ir vienoje pusėje teka plato
kas gražus upelis. Mudu su 
draugu Byronu nuėjome 
apžiūrėt upelio, bet kai i 
sisukome atgal, tai Masj 
jau laukė su kemera, ,Ju 
“kidnapint” mudviejų 
veikslus. Taip ji ir pada

x Piknike tekę susitikt šė
mis draugus. Pirmiausia įte
ko pasisveikirlt su draugu 
V. Paukščiu, jis buvo pris
tatytas prie darbo, “barę:

įtė 
'd 

l|a- 
ė.

:e- 
fią 
a-

kius” pardavinėjo. Pirr 
sykį pasimačiau su phil 
delphiėčiu draugu Pranai
čiu, ir kitais philadelphie- 
čiais; Pranaitis, rode 
tvarkė automobilių “tra: 
ką”. Nagi štai ir laisvietis 
drg. Kuodis! Aš tuojau ji

si, 
fi-

užklausiau: -kaip draugas 
atvažiavai, ar vis dar su 
tuo “dusulingu” forduku? 
Drg. Kuodis atsakė, kad 
“nė.” šį sykį, sako, —“ma
nę atvežė drg. Klimas sa
voje mašinoje.” O kaip tą
sai “dusulingas” fordukaš, 
— klausiau jo, — ar dar 
tebelaikai jį? Sako, “dar 
tebelaikau, gerai rieda, tik 
pasidarė girtuoklis, daug 
gesolino sugeria, ir vis atT 
siranda nauji skaudėjimai 
jo viduriuose”. Supranta
ma, tai buvo pajuokavimas, 
o kai atėjo wilkesbarietis 
drg. Valukas su žmona, tai 
dar daugiau skanių juokų 
turėjome. Drg. Valukas ne
sijuokdamas moka gražiai 
dalykus nupasakot. O štai 
ir Senas Vincas, nors jis ir 
nebejaunas, bet gražiai at
rodo, vikrus vyras, ir neti
kėtum, kad jis dabar yra 
“farmerys.” Aš tuojau jį 
užklausiau: kodėl draugas 
dabar nieko neberašai į 
laikraščius? — tavo raštus 
žmonės labai mėgdavo skai
tyt. Drg. Senas Vincas nu
siskundė, kad neturi užtek
tinai laiko, sako, “čia kar
vutės, vištelės, ir kiti gy
vulėliai,1 reikia juos visus 
apžiūrėt, pavaldygint, o 
prie to, dar yra ir kitokios 
nerašymo priežastys.” Bet 
kokios tos priežastys, — 
drg. Vincas nepasakė.

Pagalinus susitinkame, ir 
daktarą Petriką su žmona 
(buv. soliste česnavičiūte). 
Čia vėl pašnekesys, pajuo
kavimas. Daktaras jau nori 
važiuot namo, o jo žmona 
nori dar ilgiau pasikalbėt, 
pajuokaut; ji maloni, drau
giška; nenuostabu, kad ji 
gražiai ir dainuodavo kaipo 
solistė.

Bet jau laikas ir visiems 
važiuot namon • (Brookly- 
nan), nes mūsų “busas” iš
eis paskirta valanda. O dar 
kai kurie turime likusių 
barčekių, reikia juos pikni
ke palikt. Bet kaip? — nes 
kiekvienas turi jau nedaug. 
/Tuojaus atsirado sumany
mas, kad reikia suorgani- 
zuot kolūkį, žinote, J'kolek- 
tivnoe choziaistvo.” Taip 
ir padarėme: visi sudėjomė 
barčekius, ir draugus By- 
roną ir Kuodį “išrinkome” 
to kolūkio vedėjais. Net ir 
drg. Mizara prisidėjo prie 
kolūkio , nes padavė kelįoli- 
ką “barčekių”, ir pasakė: 
“darykite ką norite, o aš su 
Petrikais jau važiuoju na
mo.”

Išsyk pasirodė, kad mū
sų! kolūkio vedėjai negeri, 
nes jie užorderiavo, — net 
nesinori sakyt, — visiems 
lietuviškos sriubos, paga
mintos darbščių gaspadinių 
(šeimininkių). Išsyk neno
rėjau imt, bet kai pradėjo
me tų sriubą srėbti, tai pa
sirodė labai skani, taip, kad 
norėjau prašyt dar kito 
kaušo.
Važiuojame N&mo '

Mūsų “busas” j^u tūri iš
eit, o čia dar visų keleivių 
nėra, negalima jų visų “su
medžioti.”. Mūsų “buso” 
“konduktorė” (ke 1 e i v i ų 
tvarkytoja) draugė Kava
liauskaitė net apšiverkė, 
kad negali sutvarkyt kelei
vių. Draugė Kavaliauskaitė 
labai gražiai ir nuoširdžiai/ 
tvarką prižiūrėjo. / /

Kai pradėjom važiuot, tai 
“buse” • pasigirdo I įvairios 
dainos.; atsirado kvartetai, 
duetai, ir “solistes”. “Gra
žiai” jie dainavo, bet dar 
gražiau buvo, kai jie (arba 
jos) — nudildavo. Aš tik 
bijojau, kad tos “dainos” 
nepaveiktų “buso” keravo- 
toją (“draiverį), ir kad jis

nepadarytų klaidos važiuo
damas.

jau prie “Laisvės” įstai
gos Brooklyne, kur ”busas” 
sustojo, ir visi keleiviai at
sisveikinę su viens kitais iš
siskirstė kas sau. Mudu su 
Masyte dar turime važiuot 
požeminiais traukiniais į 
New Yorką. Kad geriau, be 
klaidos, galėtumėm perva
žiuot, tai drg. Byronas pra
leido (palydėjo) mus net i- 
ki viešbučio durų, ir čia su 
apgailestavimu, kad reikia 
atsiskirt su geru draugu, 
atsisveikinome su juomi, ir 
“Labor Day” ryte Empire 
State traukiniu jau riedėjo
me atgal link Detroito. De
troite išlipo labai daug 
žmonių. Mat, čia industrijos 
miestas, ir po švenčių visi 
turės eiti prie savo užsiėmi
mų.

Prie pabaigos dar pasa
kysiu vieną “paslaptį”, bū
tent, kad advokatei Musy
tei labai patiko philadel- 
phiečių piknikas, ir brook- 
lyniečiai draugai, su ku
riais .ji susitiko; ji norėtų 
ten gyvent.

Mikas Detroitietis

ta 400 naujų taškų 39 kolek
tyviniuose ūkiuose. Radijas 
prabilo “žuvininkų,” "Di
džiojo Spalio,” "Liaudies ko
votojo,” “Aušros,” “Raudono- ‘ 
sios aušros” ir kituose kolū
kiuose. Kolektyvyiių ūkių 
valstiečiai su džiaugsmu įsi
rengia radijo reproduktorius, 
kurie jiems duoda galimybės 
paklausyti svarbių žinių, gau
ti per radiją konsultacijų ir 
patarimų žemės ūkio ir kitais 
klausimais.

Šiaulių valsčiaus kolūkio! 
“Di'dysis Spalis” nariai Pau
lauskas, Vaitekūnas ir Juras 
pasisako, kad radijas jiems 
suteikė džiaugsmą, nes jie gy
vendami kaime gali girdėti 
naujienas ne tik iš mūsų res
publikos, bet ir kitų broliškų
jų respublikų, klausytis muzi-

/

»

ŽINIOS IS LIETUVOS
Nauji Kadrai Kolūkiams

RADVILIŠKIS, rugp. 6/1.— 
Per du pastaruosius mėnesius 
apskrities vykdomojo komite
to žemės ūkio skyriaus inici
atyva įvyko eilė kursų kolū
kiečiams. Birželio 

valandų 
ir

mėnesį 
kursai 

veterina- 
Neseniai 35

baigti 96 
grand ininkams 
rijos sanitarams.
kolūkiečiai baigė dviejų sa
vaičių kursus, kuriuos suren
gė mokslinės gyvulininkystės 
tyrimo stoties Baisogaloje 
moksliniai bendradarbiai. Taip 
pat mokslinės gyvulininkystės 
tyrimo stotyje buvo' suorgani
zuoti vienadieniai. kolūkių 
pirmininkų ir sąskaitininkų 
kursai.

Birželio ir liepos mėnesiais 
įvairius ^.kursus baigė daugiau 
kaip 150 kolūkiečių.

Už Kultūringą
Gyveniriią Kolūkiuose

ŠIAULIAI, rugp. 6 d.—šių 
metų birželio mėnesio pra
džioje Šiaulių apskrities ko
lektyvinių ūkių vadovai, par
tiniai ir tarybiniai darbuoto
jai, ryšių specialistai ir Šiau
lių, miesto organizacijos, še- 
f u o j a n č i o s kolektyvinius 
ūkius, paskelbė radiofikacijos 
ir elektrifikacijos mėnesį ir 
priėmė kreipimąsi į visos Ta
rybų Lietuvos kolūkiečius, ry
šininkus ir kt.

Per vieną mėnesį Šiaulių 
apskrityje buvo paruošta 4,- 
500 stulpų, iš kurių 3,745 jau 
pastatyti. Nutiesta 110 kilo
metrų radijo linijų ir įreng-

Tautosakos Rinkėjai
ALYTUS.—Aktyviai dirba 

Daugų kraštotyros ratelis, 
vadovaujamas mokytojo Ru- 
čio. 30 jo narių renka tau
tosaką, liaudies meno ekspo
natus, daro ekskursijas į apy
linkes, siekia pažinti savo 
apylinkes istorinę praeitį, ap
rašinėja vietos istorinius pa- 
minklus^-piliakalnius, renka 
eksponatus apskrities krašto
tyros muziejui.

V. Miklaševičius.

Šefu Parama
ZAPYŠKIO valsčiaus (Kau

no apskr.) Petro Cvirkos var
do ir “Tarybinio artojo” kol
ūkius ^šefuoja Kauno geležin
kelio mazgo 11-sios distanci
jos ryšių ir signalizacijos ta- * 
rybos kolektyvas, šefai pri
siuntė kolūkiečiams radijo 
garsintuvus, vielą, izoliatorius 
ir kitą medžiagą. (Ryšių 
technikui Kiškiui vadovau
jant, vyksta kolūkių radiofi
kacijos darbai. I. Paukštys.

Keturių Valsčių 
Hidroelektrinė

TRAKAI.— Liaudies staty
bos metodu Lentvaryje pra
dėta statyti keturių valsčių 
hidroelektrinė. Ji teiks ener
giją apskrities centrui, o taip 
pat Trakų, Lentvario, Vievio 
ir Rudiškių valsčiams.

Turbinoms varyti bus pa
naudota vandens srovė, kuri 
bus gauta sujungus tarpusa
vyje perkasais vietos ežerus.

Geležinkelininkai Miesto 
Tvarkymo Darbuose

ŠIAULIAI, birž. 30 d.—Ge
ležinkelio stoties kolektyvas, 
stojęs į miesto atstatymo tal
ką, ėmėsi grįsti cementinė
mis plytomis 43 metrų ilgio 
stoties peroną .

1 Vyt. Dildą.
—/---------- ;----------------

Lawrence, Mass..— Areš
tuota Patrick Gulla’ienė, 
kuri maudynėje namie pas
kandino dvi mažytes savo 
dukteris.

Louis Hollander, neva darbininku vadas, Nbpv Yorko 
amalgameitę viršininkas, pristato jj valstijinei CIO 
10-jai konvencijai, įvykusiai Saratoga Springs, N. Y. 
Jo ir kituį tokių vadovaujama konvencijos didžiuma nu
gare remti fėro pakėlimo čampijoną O’Dwyerj prieš 
darbininku kandidatą Marcantonijų. Nariams, žinoma, 
viršininkų parinktasis kandidatas bus peršamas, tačiau 

negali būti'priverčiamas, jie galės balsavimuose 
vaduotis savu supratimu.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugs. 27, 1949
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kompanų 
stambios

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

Telefonas
EVergreen 4-9407

chorui, 
įvyks 
7-tą,

<SU- 
ksta

didžiausias 
todėl ir rei-

gerokai su- 
vėjas labai ramus,

nebuvo galima ant 
Dabar

4 metai,
Aukštis, 

kiek laiko 
Francisco 

lietuvių ir

leidimą pakelti mokesčius ant 
telefonų, Oaklando 
ir daug kitų.

i •

i 

BES. TEL.
HY. 7-3631

piknikas
Liet, Taut. Na- 
St. ir Keswick 

visos apylinkes

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

Newark 4, N. 9. 
HUmboldt 2-7964

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

senyvų žmonių.

pasidarbavęs, 
velioniui 
atsimini-

JSan- 
ši kompanija turn sa

vo gelžkelio stotį Oaklande, 
ir ten atvykusius keleivius už

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

MONTELLO, MASS.
Knygyno naudai 

spalio (Oct.) 2-rą, 
mo Parke, Winter 
Rd. Kviečiame iš
dalyvauti. Bus gerų valgių ir geii-

Prasidės 1-mą vai. po pietų.
(215-216)

Stockholm, Švedija. — 
Sunkiai serga senis švedi 
jos karalius Gustavas.

labai gera ir 
važiuojant žmo- 
nenuvaygpti, ka-

Sietyno Speciales Pamokos 
ir Mitingas

Mes, Sa 
tojai, šią vasarą tikrai turė
jom šaltą ir vėjuotą, kad va
karais net 
gatvės

I ■ u'X

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS. .
32 pusi., kaina 20c. 

Gera nuolaida platintojams.

Po Miestą Pasidairius
Tenka pastebėti atvykusius 

keleivius iš kitų valstijų, ar 
iš kitų miestų. Didžiuma ste
bisi, kad San Francisco jau 
senas ir didelis miestas, bet 
dar neįstengia įsigyti gerą 
gelžkelių stotį. čia yra tik 
viena gelžkelio stotis, nuosa
vybė Southern Pacific kompa
nijos, ant 3-čios ir Tounsand 
St. Bet ir ta viena stotis la
bai paprasta, mažytė. Maži 
miesteliai turi daug geresnes 
gelžkelio stotis, negu šis vadi
namas didmiestis.

Kadangi tik viena stotis yra, 
ir gelžkelis j pietus vingiuo
jąs] pro labai daug miestų ir 
miestelių, tai darbo dieną bū
na baisiai užsikimšus kelei
viais nuo ryto iki vėlumos va
kare. Kompanija daro nepa
prastai didelį biznį, bet, ne
žiūrint visų jeigu, kompanija1 tą patį bilietą atveža į San 
padavė reikalavimą į valsti- Francisco ar į Oaklandą nu
jos seimelį, kad būtų leista veža. San Francisco, paly- 
pakelti mokestis .dėl keleivių-; ginus su kitais miestais, tai 
važiuotojų. Aišku, kad kom-; dar labai atsilikęs su trans- 
panija nori išnaudoti progą, portacija ir geležinkelių sto
nes dauguma kųmpanijų gavo timis.

<Apie Bušų Stotis
Apart gelžkelių 

jos, čia randasi dvi 
busų kompanijos ir pora ma
žesnių. Pirmą vietą užima 
Greyhound kompanija, kuri 
pirmiau čia turėjo dvi stotis, 
dabar nežinia dėl kurių prie
žasčių liko tik viena ant gat
vės. Jei keleiviam prisieina 
skubotai važiuoti, tai turi po 
daugiau valandos eilėje lauk
ti, kol gauna bilietą. O ka
dangi nuolatinis žmonių 
sik imsimas, tai labai tir 
ir sanitariškumo. (

Antra kompanija—tai- 
ta F e

girdi KINIJA!Atsisuki radiją
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJĮA!
Washingtone senatoriai ir kongresmanai 

turi ant lūpų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauda ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos?

Dalykas yra didelis. Kinija šiandien yra1 gyviau
sias diskusijų klausimas visame pasaulyje. Kas apie 
Kiniją mažai težino, tas negali turėti geros nuovo
kos apie šių dienų bėgamuosius klausimus. j

Iki šiol lietuviams buvo sunku savo kalboje pla
čiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro
šiūrą, kuri duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi
gyti ir perskaityti tą^svarbią brošiūrą'. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas.

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

, I

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite:
. J 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.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekvruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą sato mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Salaveišių “Koncertas”
Labai dažnai man prisieina 

pravažiuoti Howard gatve ar
ti trečios, kur yra didžiausias 
centras girtuoklių ir valkatų. 
Praeitą sekmadienį susto
jau laukti buso, užgirdau gar
siai giedant: Apstojęs didelis 
būrys žmonių, vieni žiopso į 
Salaveišių muzikantus, • kiti 
bando i pritarti jiems giedoti, 
kiti sau. pašaliais dainuoja ir 
juokus krečia. Prisiartinus 
prie jų tos garsios muzikos, 
pamačiau, kaip užsimerkęs 
girtuoklis, varvančia nosimi, 
vienoj rankoj laiko purviną 
kepurę, o su kita ranka mo
sikuoja ir bando giedoti.

Pažvelgiau toliau, žiūriu, 
net trys (girtuokliai nukritę 
ant šaligatvio; vienas kry
žium guli, | kitas pasirėmęs 
snaudžia, trečias atsirėmęs į 
sieną, kiti griuvinėdami vie
nas kitą stumdo. Taip ir ei
na didelis girtuoklių paradas, 
o Salaveišių orkestras iš še
šių mandolinų, itališkos armo
nikos ir vargonų, kad jau 
traukia, net apylinkės namai 
skamba.

Pastovėjęs kėlėją minučių, 
manau sau, visai | nesigailiu, 
kad aš čia sustojau pažiop
soti, nes ne tik girdėjau Sa
laveišių “koncertą,-” bet ma
čiau ir puikias “sorkes” How
ard girtuoklių centre.

Ima abejonė, ar nors vieną 
iš to pulko “paklydėlių” pa
trauks į “dvasią šventą” sa
laveišių giesmės ir pasakaitės, 
nes kiekvieną sykį matosi vis 
didesnis pulkas girtuoklių.

gatvės ramiai .išeiti.
jau antra savaitė čia oras la
bai pasikeitė ir 
šilo, taipgi
kad jaučiasi, kaip Kalifornty 
joj.

Apie Laikraščių Vajų
Kaip matosi, didesnėse lie

tuvių kolonijose mūsų laik
raščių vajus jau pradeda 
žengti pirmyn, ' bet nežinau, 
kaip bus mūsų tolimoj kolo
nijoj, ar bus galima rasti, ke
letą naujų skaitytojų, ar ne.

'Senesni vietiniai gyventojai, 
ypač Oaklando draugės, gal 
parodys, ką galiūnes ten bis- 
kį platesnė dirva, negui pas 
mus.

Draugė Lapėnienė yra daug 
pasidarbavus dėl Vilnies va
jaus Chicągoj pirmiau, tai 
manau, kad ji ir čia nepraleis 
progos, kad ir mažoj koloni
joj. Ką sakai, Ievute?

Alvinas.

Atsiminimas
Nors daug, žmonių miršta, 

ir visus negalima nė suminė
ti, bet kuris būna šiek tiek 
visuomeniniai
tad nors artimesni 
draugai išreiškiam 
mą.

Rugsėjo 8 d. suėjo 
kai mirė Jurgis 
Stockton, Cal. Jis 
gyvendamas San 
veikė ir darbavosi 
tarptautiniame veikime, todėl 
šio miesto lietuviam jis gerai 
buvo žinomas žmogus, it kaip 
kurie dar gerai įvertina jo 
triūsą. Mirdamas paliko, žmo
ną Oną, brolį ir brolienę. 
Mes, atsimindami jo mirties 
4 metų sukaktį, apgailestau- 
jąm jo netekę. Jis čia būtų 
buvęs labai reikalingas veiki
me ir mūsij organizacijose.

Išreiškiame gailestį.
Žmona, Brolis ir Brolienė.

Naujas Plukdymo Būdas
Tauragė, birž. 29. Gerai dir

ba plukdymo ruožo kolektyvas. 
Plukdytojai Jurgis Simaitis, 
Jurgis. Naujokas įr kt. normą 
įvykdo 360 procentų.

Brigadininko Kasiulio va
dovaujama brigada pritaikė 
nauja sielių plukdymo būdą. 
Iš karto plukdoma 2.500 ku
binių metrų medžiagos. .,

DRG. D. M. ŠOL0MSKO 
\ PRAKALBOS

šiandien pasaulyje kasdieną 
įvyksta nerųažai žymių daly
kų, apie kuriuos mums yra 
pravartu žinoti, net nežiūrint, 
ar jie mums gerą ar blogą 
lemia. Nors tai yra Neleng
va darbo žmogui tą visą pa
sekti - sukaupti, tačiau mes 
turime gęrų priemonių, ku
rios mums žymiai pagelbsti 
tame reikale. Tomis priemo
nėmis yra mūsų spauda, pra
kalbos ir mūsų organizacijos. 
Be tų priemonių mes, laikui 
bėgant, paliktume gyvais na- 
bašninkais, žinotume, kas 
naujo atsitiko tik pas mūsų 
artimiausią kaimyną. O to, 
aišku, mums neužtenka. To
dėl patartina kiekvienam, 
ant kiek galima, išnaudoti 
virš minėtas priemones, sekti 
vietinius ir pasaulinius įvy
kius ir daryti iš jų išvadas, 
nes tie įvykiai savu faiku dau
giau ar mažiau atsilieps ir į 
mūsų gyvenimą. Todėl yra; 
geriau numatyti savo ateitį ir, 
jeigu ji lemia ką nors blogo, 
kovoti prieš, kad tai neįvyk
tų.

šiuom laikotarpiu yra be 
galo svarbu sekti pasaulinę 
situaciją, ir, ant laimės, mes 
Cleveland^ turėsime toje te
moje prakalbas. Kalbės LLD 
Centro sekretorius drg. D. M. 
šolomskas. Prakalbos įvyks 
spalio (Oct.), 3 d., Slovenian 
A u d i tori j o j (žemutinė j sve
tainėj), 6417 St. Clair Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

J. Žebrys.

Artinasi žiemos sezonas, tai 
ir vėl mūsų LLD 45 kuopa 
rengiasi prie pasekmingos ir 
sutartinos darbuotės darbinin
kų labui.

Nors kiekvieną žiemą mes 
esame turėję gana gerų pa
sekmių ir gana gražiai esame 
prisidėję su gausiomis auko
mis dėl įvairių darbininkiškų 
reikalų, bet šią žiemą dar tu
rime dvigubai pasidarbuoti, 
nes, reakcijai siaučiant, darbi
ninkų kova taipgi dvigubai 
pasunkėjo. Tad mūsų visų 
užduotis imtis iš peties dirb
ti, nes per vasarą esame ge
rai pailsėję.

Kaip visuomet, taip ir šią 
vasarą man teko vėl apsiląn- 
kyti tame, kaip čia pasakius, 
good old Pittsburgh, Pa., ir 
teko susieiti ir pasimatyti su 
savo senais ir gerais draugais 
ir draugėmis, kas man sutei
kė daug džiaugsmo ir malo
numo. Mat, labai daug metų 
išgyvenus Pittsburghe ir stai
ga apleidus jį, kartais ir labai 
liūdna pasidaro. Nors Pitts- 
burghas ir yra plieno centras, 
bet darbininkų būvis jame ne
apsakomai skurdus, ir daug 
darbininkų jau vaikščioja be 
darbo ir duonos. O ypatingai 
daug senyvų vyrų darbą pra
radę ir kito darbo gauti ne
begali, nes yra jaunų vyrų. 
Tai kas tave seną norės sam
dyti? Daugybė yra tokių, 
kurie jau yra išsiėmę už šiuos 
metus visą jiems priklausomą 
nedarbo pensiją. Tai vargas, 
nėra i,š ko gyventi. Tai vis 
dar pusė będos vasaros laiku, 
bet atėjus žiemos šalčiams, iš 
kur reikės; gauti ktlro ir šil
tesnių drapanų, kad nors ne
sušąli ? Darbdaviui tas nerūpi.

Manau sau, vasara, tai yra 
vargdienio žmogaus, motina, 
nes kurie turi plotelį žemės, 
gali užsiaugint sau daržovių 
ir šiaip taip pramist. Pavyz
džiui paimkim kad ir mano 
švogerį A. Martinkų. žmogus 
jau sehyvas ir jau geras lai
kas kai nedirba* Vasarą pa- 
siaūgina gana gražų daržą ir 
žmonelė viską rūpestingai su
deda - sukenuoja, tai ir žie
mai atėjus bus malonu savo 
triūsu pasinaudoti. Dar ir 
man išvažiuojant, Martinkai 
visko prisidėjo.

Važiuojant busu į Floridą, 
kelionė buvo 
graži. Busti 
gus nė kiek

dangi busas, pavažiavęs po
rą valandų, vis sustoja 15 ar 
20 minutų, tai gali išeit pa
vaikščiot, papietaut ir tokiu 
būdu labai gerai keliaut. Aš 
patariu visiems taip važiuot, 
nes yra daug pigiau ir kelio
nė gera ir neilgesne,, kaip 
traukiniu važiuojant.

Kelionėj daugiausia matyt 
važiuojant
Mat, iri jie, kaip tie paukšte
liai, skrenda į tą kraštelį, kur 
nėra šalčio, ir jiem saulutė 
šildo per ištisą metelį. Sakau, 
laimingi tię žmoneliai, kurie 
senatvėj to užsitarnavo.

Natalia

Nepaprastos pamokos ir 
vėliau susirinkimas įvyks rug
sėjo 28 dieną, Lietuvių salėje.

Po mėnesio laiko atostogų, 
padykinėjus, pasilsėjus, lai
kas ir vėl visiems drauge su
sirinkti ir pasitarti, padisku- 
suoti choro veiklos problemas 
ir žiemos veikimo tikslus. 
Tuomi visi ir visos mielai 

ni susirinkti kaip 8 
kad pradė-

nokąs laiku, o vėliau,

kviečia 
valandą vakare, 
jus pa
po pamokų, turėsim apsvars
tyti meno darbuotės viso žie
mos sezono problemas: ką 
veiksime, kaip darbuosimės ir 
ką statysime savo metinėj 
šventėj. Maloniai prašomi se
ni choristai-tės dalyvauti. Bet 
būtinai reikia ir naujų spėkų 
pagilinimui gausesnės veiklos, 
smarkesnės meninės - kultūrL

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA., IR 

APYLINKĖ
ALDLD 6-tos Apskrities konfe

rencija įvyks lapkričio-Nov. 6-tą, 
prasidės 10-tą vąl. ryto, Liaudies 
name, 735 Fairmount Ave. Prašome 
visų kuopų išrinkti delegatus ir 
prisiųsti į šią konferenciją. Taipgi 
prašome kuopų duoti gerų suma
nymų konferencijai. — P. Puodis.

(115-116)

ROCHESTER, N. Y.
LDS U-ta kuopa rengia nepa

prastą vakarienę, kuri įvyks šeš
tadienį, spalių (Oct.) 1-mą, 6:30 v. 
vakare, Gcdemino salėje. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Wm. Cherny.

(215-216)

DETROIT, MICH.
Moterų Pažangos Choro pamokos 

įvyks penktadieniais, 7:30 vai. va
karais. Taigi Choro valdyba ir mo
kytoja Mrs. Shuler kviečia ir laukia 
sugrįštant pirmiau dainavusių ii 
norime naujų dainininkių 
Sekamos Choro pamokos 
penktadienį, spalio (Oct.) 
7:30 vai. Vakare, salėje 4097 Por
ter St.

Lapkričio 13-tą turėsime koncer
tą. Laikas būti visoms pamokose ir 
pasiruošti koncertui. Laukiame visų 
atsilankymo. — Choro Valdyba.

(215-216)

CLEVELAND, OHIO
L. L. D. 22 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, llugs.-Sept. 28 d. 
paprastoje vietoje. Visi nariai esa
te kviečiami dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų xaptarimui. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Karščiai pasibai
gė, jau nevargina mus, galime jau 
stoti j. visuomeninį darbą. Atsives
kite naujų darių j organizaciją.
—Kuopos Komitetas. (214-215)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer 

ries darbuotės.
Taipgi atkreipiame choro 

simpatikų ir jo rėmėjų spe
cialu atydą, kad vien simpa
tijos ir gerų u orų turėti link 
paties choro nebepakanka, 
bet kad reikia bendrai daly
vauti meno, kultūros organi
zacijoj.

Lai visi ir visos įsitėmina 
šį pranešimą-paraginimą: su
sirinkti rugsėjo 28 dieną, 8 
valanda vakare!

Jūsų Reporteris
ALBINAS.

PRAKALBOS SVEIKATOS 
KLAUSIMU

Sveikatos klausimu prakal
bos įvyks sekmadienį, spalių 
2 d., antrą valandą po pietų, 
Lietuvių Svetainėje, 315 Clin-’ 
ton St.

Prakalbą sakys mūsų bran
gus ir didžiai gerbiamas dak
taras J. J. Kaškiaučius iš 
Newark, N. J. Tema: “Jūsų 
viduriai ir jūsų sveikata.”

Tai bus visiems vietos lie
tuviams gera proga gerai ir 
suprantamai susipažinti su

CHARLES J. ROMAN r
Laidotuvių 

Direktorius

♦♦♦♦♦♦♦■r*****************: ‘ 

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th; ST., 
ČJor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW k. 
BUYUS

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238 

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

^518 Grand Street, * Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

' (BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS
| FUNERAL HOME
S ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
PZ (Laisnluotas Balsamuotojas)

/ Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
ra ' Patarnavimas biis užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
e) ' Mylimiems Pašarvoti Dovanai
g 660 GRAND ST. BROOKLYN, N

ggsd---------  --------

įvairiomis ligomis ir susirgi
mo priežastimis. Apie ligas 
žmonės daugiausiai kalba, 
kada jau suserga, bet neži- « 
no, nuo ko tie susirgimai pa
eina.

Todėl visi ateikite pasiklau
syti daktaro J. J. Kaškiau- 
čiaus kalbos tais svarbiais 
klausimais. Sužinosime, ka
me yra pati pamatinė prie
žastis susirgimų, tbliau išsi
vysiančių į didesnes ligas, 
kurios priverčia 
su gyvybe.

Sveikata yra 
žmogaus turtas, 
kia sužinoti, suprasti, kaip ją 
apsaugoti. Tai šiose prakal
bose ir bus tas sužinota.

Prakalbas rengia LLD 20- 
tos Kuopos Moterų Skyrius. 
Visus šircįjngiausiai užprašo 
dalyvauti. Rengėjos.

įrengtas Parkas*
KUPIŠKIS, birž. 29.—Gy

ventojai per talkas įrengia 
miesto centre parką. .Išvaly
ta apie 500 kubinių metrų 
griuvėsių, pasodinta 200 de
šimtmečių liepų ir dekoratyvi
nių krūmų. Numatyta įreng
ti sporto aikštelės.

V. Tučius.

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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Apie Aido Chorą
Po gerų atostogų aidiečiai 

skaitlingai renkasi į Aido 
Choro pamokas. Taip pat at
eina ir vienas kitas naujas 
narys.

Dabar kaip tik laikas įsto- 
ti„į Aido Chorą — nes arti
nasi visi mūsų parengimai, į 
kuriuos Aido Choras 
dažnai kviečiamas.

būna

pranešti, kad į Ai- 
įstojo nariais šie 

Vytautas Gogas, J.
Tafi Nevinskienė, 

Ona Ba-

Džiugu 
do Chorą 
asmenys: 
Boduch,
Juozas Babarskas, 
barskienė ir jų dukrelė Irena 
(Babarskai trik mėnuo laiko 1 
atvykę iš Argentinos).

Aido Choro mokytojas J. 
Kazakevičius tik šypsosi su
silaukęs tiek naujų aidiecių.

Spalių 9 d., sekmadienį, 4 
vai. po piet, įvyks Aido Cho
ro parengimas su įdomia 
nine programa, kurioje 
atvaizduota legenda apie 
parčio žiedą.

Mūsų publika turės vėl
gos pamatyti įdomų vaizdeP 
iš lietuvių tautosakos.

Teatrininkai Gražiai Atsisveikino
—s ’ z

Su Nikiu Pakalniškiu
Praėjusio ’šeštadienio v;U<a- 

rą Lietuvių Kultūriniame Cen
tre Bropklyno lietuviai teatri
ninkai 
t

Liaudies Teatras — 
jo surengę gražų atsisvei

kinimą su nusipelniusiu meni- 
\mrku - vaidintoju d. N. Pa- 

, kalniškiu ir jo šenn><ttroj iš- 
vyksiančiais Chicagon apsi
gyventi.

Prie gausiai vaišėmis pa
ruošto stalo visi dalyviai, savo 
trumpais išsireiškimais drau
go Pakalniškio labai apgailes
tavo ir širdingai palinkėjo 

‘jam geriausios kloties Chica
go.). Visų kalbos susivedė į 
vieną bendrą mintį: mes d. 
Pakalniškio labai apgailestau
jame, bet chicagiečiai juomi 
džiaugsis, ir kiek jie juomi 
džiaugsis, tiek mes juomi di
džiuosimės.

ta, kad d. Pakai n išl$iis Ęrook- 
lyne yra vaidinęs šiuose 
kainose:

“ A m e r i k a Pirtyj’” * i
“Tamyla”
šalaputris” ,
Baudžiavos Nuotakos 

nt Bedugnės Krašto” 
“Partizanai” :•

i “Iš Meilės” - -
“Kornevilio Varpai” 
“Išeivis” 
“Mirtų Vainikas” ■' . 
“Neturtas—Ne- Yda?’ 
“Pusseserė Salomėją” 
“Pavogtas Kūdikis” 
“Atvažiavo su Kraičiu” j 
“Kurčias žentas” ■ 
“Aš Numiriau’* ‘Je • • ' , t f

“Aušros-1 Sūnus” f 
“Rudens Smuikini”1 
“Tamsybės Galybė” 
“Lietuva’’ '■
“Birutė?* At

vei-

Aido Choro - pirmininkė A- 
melia Burba labai rūpestingai • 
veikia dėl vaizdelio “Papar
čio žiedas” pastatymo. Šią 
vasarą jinai buvo LMS 3-čios 
apskrities vasariniuose nkųur 
kursuose, kur buvo suvaidin
tas minėtas vaizdelis — tad 
Aido Choras ir remiasi josios 
įsigytomis tenai žiniomis.

me- 
bus 
pa-

N. Pakalniškis'

Farm a Irina i 
Pergalė”

Viso 25 j veikalai!
Daugelis’ šių veikalų buvo 

suvaidinta vpo keletą kartų.
Taigi, dĮ Pakalniškį išlei

džiame Chicagon su dideliu 
praktikos kraičiu.

Už nuopelnus jam tapo 
įteikta Sovietų Sąjungoj pa
gaminta stovylėlė, 
janti tūlą Gogolio 
“Čėrauninkai” mintį, 
mėlis, kuriame visi 

i'pasirašė.
Dar karta — geros kloties, I - .• draugai Pakalniškiai!

Kalbų eigoj tapo išskaičiuo-! S. V. .

vaizd no
ve i kai e 

ir albu- 
dalyviai

Stokite visi į Aido Chc^'o 
eiles dabar! 
Aido Choras 
harrhoningas!

Lai būna mųšų 
ir 

FH.

Ateikite Pažaisti
Dar vis permažai susirenka 

moterų - merginų į Moterų 
Lygos “bowlinga” trečiadie
nių vakarais. 'Mes ypač pasi
gendame gražios grupės jau
nųjų moterų, ir merginų, ku
rios gyvena artimai prie Li
berty Auditorijos ir kurios 
jau yra parodę intereso šiam 
sportui.

Ateikite, sesės! Bus jums 
smagumo ir mums linksmiau. 
Sykiu' prisidėsite prie svar
baus rengimosi prie naciona- 
lio lietuvių turnamento,. k u riš" 
įvyks New Yorke šį pavasarį.

Prašome visas be skirtumo. 
Bus ir ant sveikatos mums 
visoms praleisti smagų ’vaka
rą. ' Pradedame 8 vai., ’H. V.

Miestas Galėtų Gyventi 
Su ■ 5 Centų. Fern

Amerikos Darbo Partijos 
kandidatas į Manhattan pre
zidentą Ewart Guinier sako, 
kad nei majoras O’Dwyer, 
nei majoro oponentas šiuose 
rinkimuose Newbold Morris, 
republikonų - liberalų kandi
datas į majorą nenori nei ga
li mažinti fėrą, nes jie pra
sikalstų savo rėmėjams, ku
riais yra stambiojo biznio in
teresai.

Guinier pataria fjėrą ma- 
-žfnti pakėlimu taksų stambio

jo biznio-bankų interesams. 
Fėro klausimu įdomių faktų 
paduoda ir darbininkų laik
raščio Daily Worker rašyto
jas Michael Singer. Rugsėjo 
26-tos laidoje išspausdintame 
rašte jisai, greta kitko, rašo: 

“Nei majoras, nei jo re- 
1 publikoniškas - liberališ kas 
oponentas Newbold . Morris 

Cle- nedisktisuos šioje kąmpanijo- 
velandą, Detroitą, Chicagą ir je to, kaip miesto administra- 
'Minneapolis savo profesijos! cija g$i Įvesti visuomenei 
reikalais. Ji sugrįš tik šios ! naudingus pagerinimus, soci- 
savaitės gale. - , alį patarnavimą, penkių cen-

Mizarienė Išvyko 
Darbo Reikalais

Eva Mizarienė išvyko j

tų fėrą, daugiau prieinamo
mis ren domis namų, pastaty
ti mokyklų ii- ligoninių be di
desnio bereikalingo aptaksa- 
vimo dirbančiųjų už algą, ei
linių žmonių, ‘straįjhangerių.’ 

“Majoras O’Dwyer ne tik 
neišrišo tos problemos, bet 
aršiau, nepakankami patarna
vimai, kokius mes dabar tu
rime, vyriausia yra ( O’Dwye- 
rio iščiulpiami taksavimu ma
žiausia uždirbančiųjų.

“Nežiūrint majoro pakėli
mo subway fėro kita tiek 
pernai, jo pakėlimo sales tak-r 
sų nuo 1 iki 2 nuošimčių 1946 
metais, mieste patarnavimai 
yra chaosiški, algos nepakan
kamos, darbo sąlygos nuolat 
blogėja. O ką apie tai sa
ko Newbold Morrisas?
“Republikoniškuoju Būdu

“GOP - liberalų išvada, 
kaip ' sugestuoja Morrisas, 
yra “suvienodinti” fėrą, kas, 
išvertus paprastojon kalbon, 
reikš 10 centų už važiuotę 
busais visose- penkiose miesto

Kriaučių Atydai
Rugsėjo 28 d., 7:30 vaka

ro, įvyks kriaučių susirinki
mas Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo patalpoje, 280 U- 
nion Avenue.. Kriaučiai ir 
kriaučkos, nepraleiskite neda
lyvavę šiame svarbiame susi
rinkime. Nedalyvavus, pa
tiems būtų nesmagumas, neži
notumėt, kas dedasi pas 
kriaučius lietuviškose dirbtu
vėse. Taigi, numeskite visus 
kitus dalykus į šalį ir daly
vaukite suvirinkįme, minėtu 
laiku. J. S. .’.

Kazimieras Kairys
Dar Ligoninėje

Kazimieras Kaičys, kriau- 
čiams ir visiems gerai žino
mas, ilgą laiką dirbęs pas At- 
kočaitį (siuvo pamušalus-lai- 
ninkuš), dar vis guli ligoninė
je—Prospect Heights Hospi
tal. 775 Washington Ave., 
Brooklyn, N, Y.

Kairiui buvo padaryta ope
racija ant vidurių ir buvo ti
kėtasi. kad trumpoje ateityje 
jo sveikata pagerėsianti. Bet 
jau prabėgo mėnuo laiko, o 
jo sveikatos pagerėjimo nesi
mato . Man teko keletą sy
kiu atlankyti jį ligoninėje 
dienomis po operacijos ir da
bar lankiau. Jis vis dar guli 
daktarų visokiomis paipomis 
aptaisytas. 1 Jau daug kartų 
jam davė kraujo. Po kraujo 
davimo jo sveikata biskutėlį 
pagerėja, būna stipresnis, bet 
už poros ar trijų dienų tas 
kraujas prapuola, ligonis vėl 
pasiliekti silpnas, tad ir vėl 
turi duoti kraujo jo gyvybei 
palaikyti. K;*..-,

Taigi, kriaučiai ir ne kriau
čiai, visi jo geri pažįstami, 
atlankykite jį ligoninėje gu
lintį, ligoniui bus smagiau. 
Valandos yra nuo 1 iki 3 po 
pietų ir nuo 7 iki 8 kas dieną.

J. Stakvilevičius.

Norite Pamatyti New 
Yorką iš Oro?

Jumis pavėžins ne bile kas, 
bet policijos pasamdyti didie
ji keleiviniai; lėktuvai atei
nantį šeštadienį! ir sekmądie- 
nį, iš Floyd Bennett Field. 
Pelną skiria Policijos Atletiš
kai Lygai. Neteko patirti, 
kiek tokia kelionė kainuos.

PRANEŠIMAS
Ė. NEW YORK IR
RICHMOND HILL, N. Y.

Trečiadieni,'28 d. Rugsėjo, 8 v. v., 
Kultūros Centre įvyks LLD 185 kp. 
susirinkimas. Nariai, kurie galite, 
malonėkite dalyvauti. Kurie dar 
neužsimokėję už šiuos metus — pa- 
sistengkite užsimokėti. — S .B.

; (214-215)
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Bing Crosby filmoje “Top\ o’ the Morning,” paskutinę 
savaitę rodomoj New Yorko paramount Teatre. < Tre

čiadienį pradės jodyti naują filmą.

apskrityse. Jo vyriausias rė
mėjas, Paul Windels, numerio 
1-mo siūlytojas aukštesnio 
fėro, ir tos dalys stambiojo 
biznio interesų, kurių nesi
randa majoro ’ O’Dwyerio 
kampe, ragina įkurti “Tran- 

I zito Autoritetą,” kitą būdą 
pakelti subway fėrą iki 15 
centų, kaip buvo Chicagoje.

“Nei O’Dwyer, nei Morrisas 
išaiškins 'žmonėms, kaip mes 
galime sukelti pinigų. Dėl ko?

! Dėl to, kad jų rėmėjai (va- 
| dinami bankieriais) jiems ne- 
■ leis. Juk pakanka tik prisi
minti, kad i Emil Schram, 
New Yorko Stock Exchange 
prezidentas, buvo vienu iš 
sumanytojų judėjimo draf- 
tuoti O’Dwyerj kandidatu f 
majorus...” T-as. •

Caesar G. Finn, 48 metų, 
kompozitorius - pianistas, už
simušė nukritęs 8 aukštus nuo 
laiptų 135 Central Park West, 
kur jis gyveno. Eidamas laip- 
taiss jis kaip nors pašlijęs ir 
pervirtęs per grotelius.

1 Anthony Grigalis
Geperal Contractor

• j < < t ••

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig modeminės mados.

Viena Di 
Asfaltu 
6 Blokus

Praėjusi 
miršę dvejopą 
miesto 'ių 
riaus darbininkai ir mechaniš

 

kasis aparatas buvo pasiųsti 
pataisyti 
Fifth Avehue ,__ ............. .

ir akmeniniu rezidencijų dis- 
trikte,

Kuorriet bizniui reikia, Die
vulis gali palaukti. Tai ne 
vieno menko namų savininkė
lio maliorius, kuris aną dieną 
tapo 
ties 
l.vje, 
vojo 
tadienį.
duojantis įstatymu, kurio au
toriai velytų visus mažuosius 
žmonelius suvaryti bažnyčion. 
Ant Fifth Ave.
žmonės dirbo savo^ bosui, mie
stui, . tad jiems nebuvo grie- 
ko, nei jie gavo ekstra mo- 
kesties, gausią tiek pat liuos- 
laikio bile kurią dieną.

Užmiršus bizniškąją dalį, 
darbas ištikrųjų buvo įdomus 
—per apie 12 valandų nauju 
asfaltu išpilta plačios gatvės 
6 blokai, parodant, kaip pui
kiai, kaip daug galima nu
dirbti ten, kur dirbama ben
drai vienam tikslui.

Darbui atlikti buvo 
ta apie 150 to darbo mecha
nikų, su 6 diclžiuliais mecha
niškais volais ir 9 sunkveži
miais, pristatinėjančiais as
faltą. Dirbti pradėjo 7 ry
to, baigė po piet, apie 6 va
landą vakaro jau pradėjo

j €a Išliejo
atves

sekmadienį, 
šventę, 
taisymo sky-

užsi- 
visi

blokus garsiosios
prekybiniame

nuteistas Bronxe, to pa- 
New Yorko miesto da- 
už tai, kad jis malia- 

savo draugo namą šven-
Teisėjas jį teisė va-

dirbusieji

atsius-

Liepti Žiedų

•Gaisre ir Eksplozijoje Lygus Prasikaltimas, 
i 2 Mirė, 6 Gaisragesiai Nelygi Teisdarybe 
1 Sužeisti

Eksplodavus chemikalams 
Grand Machine šapos “spray 
roome,” 111 E. 129th Street, 
'New Yorke, tapo užmušti du 
darbininkai, abu jauni negrai, 
William Hargrave, 24 m., ir 
Leonard J. Lennon, 28 m.

Pašaukus gaisragesius ge
sinti eksploziją sekusią ugnį, 
antroji eksplozija pritrenkė 
prie žemės ką tik įeinančių 
gaisrą gesinti grupę. Atbėgę 
kiti gaisragesiai tuos pirmiau- 
sift ėjusius keturis- išgelbėjo 
ir atrado užmuštuosius dar
bininkus. *

Dar vieną gaisragesį įkan
do kąimynų šuo gaisragesiui 
einant, ant gretimo pastato 
pažiūrėti, ar gaisras plinta į 
kitus pastatus..

Pas magistratą teisėją Pe
ter Horn buvo pašaukti šeši 
asmenys, kaltinami ėmus ne
darbo apdraudos arba pašal
pos tuo pat laiku, kada jie 
dirbdavo ir, anot Skundų, už
dirbdavę virš leisto dasidirb- 
ti prie nedarbo apdraudos ar 
pašalpos uždarbio.

Ar jiems užtekdavo to už
darbio pragyventi, žinoma, 
niekam čia neapėjo, penki iš 
teisiamųjų buvo negrai. Tei
sėjas išnešė nuosprendžius vi
siems negrams: keturis iš jų 
pasiuntė po 60 dienų kalėti, 
vieną 30 dienų. O baltojo 
bylą dar pastudijuosiąs, pa
liko jį teisti atskirai.

' Moteris Įtarta Vagine-
•• uir i i« • t

Laisvei 
šviežio
Kenuo-

bus

Medus
Bitininkas Kimčius 

atvežė didelį trbką 
liepų žieddų medaus,
kite vaisius su medum 
skaniau ir maistingiau. Tuo
jau kreipkitės į Laisvės įstai
gą ir įsigykite šviežio me
daus.

Ateina ruduo, artinasi slo- 
1 gos. turėkite namie medaus 
ir gerkite arbatą su medum. 
Tas padės jums apsisaugoti 
hub slogų ir padės slogas 
pergalėti, jei apsirgsite.

Skanesni ir maistingesni 
yra tortai , (kėksai), kepami 
su medum. Pabandykite, gal 
ir jūs pamėgsite ’su medum 
keptus tortus.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
a H—2 dienomValandos: į g—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esamo pasižymėję 

kaipo ekspertai.
< i •

Klauskite 'mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-8215 

oo<x>o<xx>cxx>oo<x><xxxx>ooo<x>o

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name z 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Diskusuoja Nedarbo 
Apdraudę

Viešbutyje Roosevelt, New 
Yorke, susirinko valstijų ne
darbo apdraudos įstaigų ve
dėjai disk*usuoti, 
ctaugiau, 
(mos iš 
fondų, 
sesijoje
torius Maurice J. Tobin.

jime nuo Maldininkų

kam duoti 
o kam mažiau para- 
nedarbo apdraudos 
Trečiadienio vakaro 
kalbės darbo sekre-

leisti lengvuosius auto nauju 
keliu, o 7 valandą pradėjo 
ristis ir didieji busai.

g • BROOKLYN S i

f LABOR LYCEUM^ 
| DARBININKŲ ĮSTAIGA 2

I
Šalis dėl Balių, Koncertų, Ban-J 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.2

Puikus steičius su naujausiais g 
įtaisymais. 2

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS S 
Kainos Prieinamos. 5

949-959 Willoughby Ave. g
5 Tel. STagg 2-8842

Jauna moteris, pasisakiusi 
esanti Mrs. Green, karo naš
lė ir benamė, tapo areštuota 
New Yorke. Ją kaltina, kad 
ji bėgiu savaitės apvogusi 
grupę moterų, prisilaikydama 
prie jų Šv. Patricko katedro
je, kuomet jos, melsdamosios, 
pasidėdavo savo ridikiulj gre
ta. savęs.

SHALINS f 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

. visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. Shalins—J. B. Shalins

TEL. Virginia 7-4499.

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

Petras Kapiskas
' PALAIKO

BAR & GRILL

rows
' UP-TO-DATE

BARBĖR SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

f BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: j®“12. 
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Penktadieniais uždaryta

7T
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Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMOyVALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
/ PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITEJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y 
Tt*. rVerrreen 4-9612
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