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Kaiminka “Amerika” pasi
klojo polemizuoti. Polemizuo-

“Ceiai, tada mes 
šiame poną Mizarą: o 
su tais lietuvių tautos 
mis, kuriuos Lietuvoje 
jūsų darbdaviai? Jūs ( 

žudynių ne tik tylite, 
joms pritariate ir prid< 
te(“Am.” š. m. I
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Nesenai miręs belgi, 
toj as Materlink as yra 
kęs: “kiekvienas mato kita 
tą, ka pats savyje regi.”
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Angliakasy kits Kompanijos! Pranešimas Laisvės Višinskio Skundas
Atsisako Tartis su Skaitytojams
.Mainierių Unija
Laukia, kad Truman Panaudotų i 

me Indžionkšiną prieš Slreikierius .
čio rašytojui “dėl tų žudynių” W ashington. 
turbūt nieks negalėtų atsa- ■ dieni pranešta

na- 
visiems žinomas kaip 
teisingas, t a u r u s 

d a r b o žmogus, 
ligi šiol nieko nie-

ies
Ameriką ir Angliją kaip 
Karo KurstytojusSu penktadieniu, , lapkričio 18 diena ’(‘November 18) I 

dienraštis Laisvė išeis tik keturių puslapių. Nes lapkri- i 
■ čio 17-tą jau pradės ardyti spaustuvės mašinas ir kraus-i o • . • 717 • /O *7 1 .

jas į Kultūrinio’Centro patalpą. Kol perkraustysi- ^OVLCtdi IS 1 jClUjf)/' Kdl^ClLCl^i'įd
(me, dienraštis Laisvė! išeis tik keturių puslapių. Išeis iš- 
! tisas penkias dienas į savaitę, taip kaip dabar yra lei- 
j džiamas ir nebus pertraukos nė vienai dienai kraustymo-

— Pirma-j vėl sustreikuotų po lapkri- ! 
kad minkš-Įčio 30 d. Unija yra trimis 
kompanijos! s a v a i temis pertraukūs 
ierybas su streiką iki tos dienos.

! Mainierių Unijos pirminiu-! Valdinis streikų 
ku John L. Lewisu dėl nau-jjas Cyrus Ching 
jos sutarties, streikui baig-|prez. Trumanui 
t i. j faktų tyrinėjimo

Kompanijos tikisi, kad j anglies pramonėje. Teigia- 
prez. Trumanas panaudos j ma, kad valdžia uždraustų 

.teismo indžionkšiną-draus- |mainieriam jianaujint strei- soną.ji Laisvės adresą ir telefoną. L. 
mę, pagal laito-Hartley o i ką, kol prezidentinė komisi- 4^7 Lorimer St Brooklyn 6 N. Y. 

■įstatymą, jeigu mainieriai!ja “ieškos faktų.” ~ '

tosios anglies
Visas persikraustymas užims apie tris savaites. Dalį 

mašinerijos išvešime ir sustatysime naujoje vietoje, o su 
’ ios dirbsime senoje vietoje. Kai 

naujoje vietoje jau bus sustatyta iškraustytoji dalis ma-
I likusia dalim rnašinerįi t ‘I "V Z*\ 1 Z*\ Y V 1 4- Zi •« Y t S V % » « 1

pataria šineriįjos, darbininkai pereis ten dirbti ir tada perkrau- 
paskirt stysime likusiąją dalį mašinerijos. 1 \

komisiją

Uždrausi A teminius

Na, o kai dėl mano “darb
davių”: kas gi jie? Kur ir 
kada, jie nužudė bent vieną 
žmogų ? 

Mano darbdaviai — Lais
ves Bendrovės direktorių ta
ryba.

Kiekvienas tos tarybos 
rys yra 
taikus, 
lietuvis 
ir jis
kur nėra nužudęs. — juo la-; 
biau nėra to atlikęs Lietuvoj, I 
nes visi tarybos nariai gyvena 
Amerikoje, Didžiajame Niū-( 
jorke. . -

Argi tai nėra klerikalu laik- Ptueidę 
rašei o bendradarbio 
mas ?

“Kliedėjimas” gan 
žodis, tiesa, bet čia negalima 
buvo be jo apsieiti.

Susmuko Provokatoriški 
Paskalai dėl Medinos

U. S. Plieno Trasias 
Susitarė su Unija

New York. — Du berną- į ■ f — 
liai ir dvi mergos buvo j Pittsburgh.
' ‘ ' 1 p r o v o katoriškus 

gandus, būk esąs padarytas 
sąmokslas nužudyti federa-

tvirtas i 1L apskrities teisėją Harol
dą Mediną, kuris nuteisė 11 'sutiko įvesti savo lėšomis 
k. uni. tii \ adų. ; senatvės pensiją i'

Tuos paskalus ištyrė mie- kam, sulaukusiem 65 
dėl vykdomų žmonių įstinė policija ir šalies 
Lietuvoj, 
joms pritariame ir 

jas pridengiame?
Kiekvienas, skaitąs mūsų 

dienraštį, gerai žino, jog ne!
Mes nuolat apie jas rašėme 

ir smerkėme.
Prieš virš vienerius motus, 

pavyzdžiui, vadinamieji nar- 
tizanai, kuriuos “Amerika” 
garbino ir tebegarbina, naktį 
užpuolė Dzūkijoje tris 
mas, tris valstiečius. Jų 
dybas padegė, o visas tris 
mas, — tėvus 
gal pastarųjų 
riai užmušė.

Vienu iš tu 
no tikrasis broljs Povilas 
neregvs, darbo, rūpesčiu 
skurdo iškamuotas valstietis!

Povilas 1919-1920 metais 
buvo savanorys, — vadinasi, 
nieks negalėio jam primesti 
jokios “praeities.”

Povilo geras kaimynas Pi" 
gaga ir jo šeima susilaukė to
kio pat likimo.

United
States Plieno korporacija 
taipgi pasirašė < 
sutarti su CIO Plieno Dar-

O kai
žudvniu

Lake Success, N. Y.—So- dieni, kalbėdamas politinia
me jungtinių Tautų/ seimo 

užtikrino, 
vyriausybė leistų 
autų inspektoriam 

Angliją kaip karo kurs- Tegtritariar peržiūrinėti ato
mines Sovietų pramones. 
Višinskis sakė: Į

! — Jie galėtų uostyti, čiu
žinėti, laižyti ir kitaip ban- 
■dyti atomines Sovietų me
džiagas. Bet Sovietų Sąjun
ga niekuomet nesutiks per
vesti atomųies savo kasyk
las ir dirbyklas Jungt. Tau
tų komisijai, kurioje vieš
patautų amerikonų ir ang

vietų užsienio reikalų mi 
Įnistras Andrius Višinskis ! komitete 
Ipirmadienį skundė Jungti- 'Sovietų 
įnių Tautų seimui Ameriką 
:ir .
! ty tojus.
i Sovietų delegatai pakar
otojo siūlymą padaryti tarp
tautinę sutartį, kuri užgin
tų atominių ginklų naudoji
mą. ;

Višinskis praeitą šešta-

kad

Tikimėsi, kad dar prieš Kalėdas vėl pradėsime leisti 
dienraštį šešių puslapių, taip, kaip dabar yra leidžiamas.

Susirašinėjimams ir visais kitais reikalais naudokite 
senąjį Laisvės adresą ir telefoną. Senasis antrašas yra:

~ ~ ~ Telefonas: STagg
i 2-3878. Administracija ir redakcija dar pasilieka senojo- 
i je vietoje ir, kaip aukščiau minėjome, dienraštis dar 
■leidžiamas senojoje vietoje. Tad visi reikalai vis dar yra 
; atliekami senojoje vietoje. Kaip greit pilnai persikelsi- 
;me, taip greit dienraštyje paskelbsime naująjį antrašą.

Visų vajininkų prašome darbuotis kiek tik išgalint 
gavimui nauju skaitytojų. Patys suprantate, kaip sun-' Hong Kong.

__ jkusyra persiKėlimas, kaip daug jis kainuos. Jei truktu- tautininkų žinių 
dvimetinįj me l^n^ū’ persikėlimas gali susitrukdyti. Todėl prašome pranešė, kad jau pabėgo jų 

visų skaitytojų paremti savo dienraštį finansiniai, kadęvaldininkai iš TZ---’-----
. įKveičdv provincijos

Taipgi prašome vajininkų suprasti administracijos į Bes.

Čiango Valdininkai 
į Pabėgo iš Kvejango

rikinis Barucho pla- 
jnas rėikalauja perduoti to- 

pauegu jųįkiai komisijai visas atomi- 
Kvejango, įmones Sovietų Sąjun- 

sosti-igoj įr visur kitur.
1 j Tuo tarpu, Amerika ne

užims prisileistų tarptautin. kon- 
P^r- t rolės ir vis gamintų sau 

atomu bombas, iki atominė 
jėga ištisame pasaulyje bū- 

tuomet(įu “^apa suvaldyta.”

I binipkų Unija. Korporacija persikėlimo darbas nesitrukdytų. 
.......... lėk.... 1j Taipgi prašome vajininkų ;i .

■ senatvės pensiją darbiniu- pareigas šiuolm suirimo momentu, šimtai įvairių keblu-'' į Liaudies
> metų imu iš priežaties kraustymosi painioja mums rankas at-!Kvejangą, tai pusiau 

iamžiąus ir dirbusiem jai 'likimui reguliarių biznio reikalų, labai apsunkina aptar- (kirs 
ibent 25 metus. Tokiem bus navimą vajininkams. Todėl prašome atleisti, jei atsitinka i Tautininkų

Armija

įkirs tautininkų * armij 
i k a r i u omeįi 

kokių klaidų. Prašome būti kantriais ir greit, priminti įčungkingo srityje 
administracijai, kai įvyksta kokia klaida. Mesi rūpinsi-Jtapsjitkirsta nuo jų kariuo- 

j mes kuo greičiausia klaidas atitaisyti.
--------- Tnip pat bus "įsteigtas i Mažesnius spaudos darbus, tokius, kaip plakatai, 

Milijonai Nepaima nė Sveikatos ! apdraudos fon- ir kitus smulkesnius darbus mes galime atlikti ir 
iD ivisHęuiiai iiCzgauiia ,KUcųls j<urj samdyto jai ir dar-1 besikraustant. Bet su didesniais darbais, i 
Po $1 000 Akos- - - - - , bininkai palaikys'lygiais'j- i Programos knygutės ir kitais, tam panašiais kuriuos

i • ? o * i mokėjimais po pustrečio I rei^ia £Teit atlikti, dabar, persikraustymo laiku, nega-
|cento nuo kiekvienos darbo lėsime padaryti. ...... . .v. .

ai- mes įdžios agentai FBI ir prane
jog vadinamas “suokai-i mokama po $100 per mene- 
prigš Mediną yra tik- ę si, įskaitant ir valdinę pem 

- ------  ---------- siją (social security). 
Taip pat bus

itai tuščias išmislas. (sakyta ČechiįKunigam
‘ Liaudies Armijos fmgi-C$eyei(|jnainiauti 

tokiais, kąsniai kai kur jau pramarša- ;
|vo pro Kvejangą į vakarus.'A — Vyriausybe į-

Amerikines zmių agentu- ;sapg kataliku kunigam pri- 
I 4-mrt’in Jznrl h Aiiclimn Izni , . v c , i*vi •siekti ištikimybę Liaudiškai 

Čecf^igįoA^kijos Respubli
kai be veidmainiavimų, ku
riuos vyskupai patarė.

Vyskupai sakė, kad kuni
gai prisiekdami privalo žo
džiu bei raštu pareikšti, jog 

i jie bus ištikimi respublikai 
tiktai tokiuose dalykuose, 
kurie neprieštarauja jų są
žinei ar bažnytinei politi
kai.

■ros teigia, kad liaudininkai į 
j užima pozicija už 40 iki 80j 
| mylių nuo Čungkingo, laikl-, 
■nosios tautininkų sostinės.!

Washington. — Kongre- I , 
so komitetas ištyrė ir atra- i v „ ’rn- i rln in(f R milinnni čmmu L. S. PllGUO korPOraClja uo, og o muionai seimu, . . i .‘ i samdo apie 170,000 darbi- 

kaip po tūks- i

so-
s Jungtinėse Valstijose gau

.. .. ; na mažiau,vaikus—ziau-l. ,. . . . . ;i . , ----------------------itanti dolerių algos per me- j A .
trijų buvo ma-;tus’ (’ trečdalis visų už alga j 1(|(J uOu CiailgO KaTlŲ

■' „įdirbančių amerikiečiu gau- L .... c 1
jr na mažiau kaip po 2 tūks-1 rabego i Haman dalą 

tančius dolerių per metus.

ir

Laisvėje mes ne tik to ban 
elitų “žvgio” 
.jį smerkėme!

O ką sakė
“Amerika” ?!

Kur; Buvo 
mas,” kuriuo 
do rėdytis?

Ji džiaugėsi!

Hąinąn Sala, Kinija. — 
Kuomet Kinijos Liaudies 

! Armija į pietų vakarus nuo 
{savo užimto Kantono pri
spyrė Čiango kinų tautinin- 
ikų kariuomenę prie pajū- 
|rio, i

Iknd nirm knlėdii iio nor- gi’ūdo savo'kareivius lai-Į ov.1 YV1 °?.11 krmw.vs «>vn' armiios hpi. v«is ir valtimis į Hainan sa- i senatvės pensijos .įvedimo.

Tačiau, jei jums reikia kokių nors apskaičiavimų dėl 
draugijų spausdipių, tai negaišinkite savo laiko, prisiųs- 
kite mums tuojarį ir mes jums duosime aprokavimus. O 
už trejetus savaičių mes vėl galėsime atspausdinti jums 

I visokius spausdinius dar geriau, negu atlikdavome iki 
! šiol.

Kaip eis persikraustymas, mes rūpinsimės dažnai in
formuoti dienraščio skaitytojus ir tikimėsi, kad visi ap- 
išvietą branginantieji žmonės visaip padės mums persi- 
; kraustymo darbe.

j

Fašistų Padiktuoti 
Rinkimai Portugalijoj

Kiek Anglį] Armijos 
Dar Lieka Graikijoje?

Athenai, Graikija. —An 
■glų komandieriai pranešė *1 *1 * 1 T —• 1 ••

Laisves Administracija.

Vėliausios Žinios
tai Čiango oficieriai! Pittsburgh.' — Jau visos stambesnes plieno kompani- i 

lai- i jos pasirašė sutartis su CIO Plieno Darbininkų Unija dėlį

neslėpėme, bet i kraustys savo' armijos bri
gadą iš, Graikijos į Anglijos 

mūsų kaiminka valdomi Cyprus salą. Nej- 
l pasakoj kiek dar analų ka- 

jos “žmonišku-i riuomefiės lieka Graikijoje, 
šiandien jį ban- kur jie talkauja monarcho- 

fašistų karui prieš dernok/- 
ratinius graikų' partizanus.

dar vis 
galima

pataria

penu Mikolaiči

Jei “Amerikos” bendradar- 
i bis norėtų savo skaitytojams 
pasakyti tiesą, tai jis, be abe- 

i jojimo, susirastų aną praneši
mą ir jį bent trumpojo sutrau- 

: koje pateiktų savo skaityto-
pas Lenkijos liau-iJantls-
klausti to, ko jis ' Bet mūsų “šventam” kaimy- 

j nui tai nerūpi!

Jeigu klerikalams 
kvepia Katvnas, tai 
baicrti ir dėl jo.

Minėtasis rašytojas
man anie K at yno žudynes pa 
kalbėti “su 
ku.”

Kam eiti 
dies priešą
pats dargi nežino?

Argi ne rimčiau tą Hitlerio- 1 
Goebbelso baisią ' klastą an-: 
nuogintr oficialiu raportu, 
pateiktu žymiųjų mokslinin
kų ir rašytojų, kurių tarpe 
buvo toks vyras, kaip A. 
Tolstojus ?

Speciali komisija, vietoje 
tyrusi tą žvėrišką hitlerininkų 
darbą, aiškiai’ir atvirai išdės
tė pranešime, kuris, be kitko, 1 
tilpo ir amerikinėje spaudoje. į

Mes apie tai tuomet pla- ; laikų farizėjai. 
čiai rašėme!

atro- 
k tiri e 
biznį 

jį išpaujo nukryžiavp-

O kai dėl Kristaus: .jei jis 
šiandien prisikeltų, tai, 
do, patys klerikalai, 
taip mėgsta jo vardu 
daryti 
tų.

šventraštis sako, jog Kris
tus buvo biednas žmogus, gi 
mūsų klerikalai už dolerį pa
sirengę atlikti pati negarbin
giausi darbą, kaip Kristaus

Aišku ? !. . .

lą, apie 12’mylių nuo saus- 
žemio. Tokiu būdu jau 100,- 
000 tautininkų kariuomenės 
suvaryta į šią sala.

Perbėgdinti salon karei
viai didžiumoje alkani,., be 
pastogės, guli ant šaligat
vių; daugelis serga malia
rija ir kitomis apkrečiamo
mis ligomis, kaip rašo As
sociated Press.

Karinė Turkijos Lėktuvų 
Aikštė už Jankių Dolerius

Ankara, Turkija. — Tur
kija statysis didžiulę, taiko
mą kariniams lėktuvams 
aikštę. Tai bus viena di
džiausiu lėktuvinių pasau
lio aikščių. Ji bus pastatyta 
už milionus dolerių, ku
riuos prez. Trumano val
džia skyrė kovai prieš* ko
munizmą.

Short Hills, N. J. — Mirė 
buvęs New Jersey valstijos 
teisėjas Walter Gardner, 80 
metu amžiaus, v

Grįžta darban 400,000 streikieriu.
4 žmones nuo LSan Francisco - Prasidėjo teismas prieš Harry Brid- ,žiuos kandidafus. 

gesą, vakarines CIO Laivakrovių Unijos vadą. Valdžia ____ :____
kąltina jį, kad Bridges, imdamas, pilietinius popierius ! — ----- -
1945 metais, užsigynęs, kad jis buvęs komunistas.

Lisbon, Portugalija.
Vadinamo Portugalijos 

; “seimo rinkimuose” fašisti
nė premjero Salazaro va%. 
džia laimėjo visus 120 ats 
vų.

Tiktai dviejose apskrity- , 
se buvo išstatyti nefašisti- i 
niaį kandidatai, bet ir ten! Chicago. — Baltųjų 
fašistai laimėjo, nes fąšiS' 
tinis teroras atgrasino ___  _________________

balsavimo už Chicagos South Šideje; ata-

/Baltųjų Gaujų Riaušės 
rieš Negrus Chicago j 

i

go- 
vėdos per kelias dienas kru
vinai užpuldinėjo negrus

ORAS.— Nešalta giedra.

iį ' 7

Washington.— Grįžta Amerikos valstybės sekretorius 
Dean Acheson, kuris Paryžiuje slaptai tarėsi su užsieni
niais Anglijos ir Francijos ministrais. Jis taip pat lan
kėsi vakarinėje Vokietijoje ir kalbėjosi su vokiečiais jos 
valdininkais.

Chicago. — Pranešama, kad ir ^policija padėjo baltie
siems užpuolikams prieš negrus Chicagos South Sidėje.

Detroit. — Miesto tarybos rinkimuose progresyvių 
kandidatai kun. Charles A. Hill ir Stanley Nowak gayo j

v Chester, N. J. — Nukrito 
privatus lėktuvas. Vienas 
asmuo žuvo, 3 kiti sužeisti.

Athenai, Graikija. — Pranešama, kad Amerika sta
tys ir Graikijoje stiprią savo “radijo balso’’ stotį, skleisti 
propagandai prieš Sovietus ir draugiškus jiems kraštus.

Hong Kong. — Apie 20 amerikonų lakūnų atsisakė 
tarnauti dviem buvusiom Kinijos tautininkų oro linijom, 
kurios prisidėjo prie Liaudiškos Kinų Respublikos. Jie 
pabijojo savo valdžios. Tūli.kiti jankiai lakūnai perskri
do į Pekingą, Liaudies Respublikos sostinę.

kavo juos akmenimis, paga
liais, deginančiomis rūkšti- 

jmis ir- itais įnagiais. Žalo- 
: negrus, užpuolikai 

i sužeidė ir kelis policinin-

Vakaru Vokietija Verčiama 
i Karo Stovykla, Sako Maskv

Maskva. — Sovietų laik-' 
raščiąi rašo, kad užsieniniai I 
Amerik., Anglijos ir Fran-. 
ei jos ministrai praeitą sa- į 
vaitę Paryžiuje nutarė pa-1 
versti vakarų Vokietiją, 

■karine stovykla užpuolimui' 
vienas 116,627 balsūs, o antras 100,915, nors jiedu neiš- i prieš Sovietų Sąjungą.
rinkti. CIO ir Darbo Federacijos vadai rėmė dešiniuo-1 Ką tie ministrai nutarė, negru-s, 
sius prieš Hillą ir Nowaką. ■ | yra slepiama, bet jų sekre- ginti.

Riaušes prieš negrus su- 
! kurstė paskalai, kad negrai 
i rengiąsi ątsikraustyt į bal- 
! tųjų gyvenamus miesto 
1 blokus.

Policininkai areštavo ne 
tik tūlus užpuolikus, bet ir 

kurie bandė apsi-

itus išdavė demokratas A- , v ——- .
merikos kongi esmanas Wil-! Sudužo Db Bombanešiai; 
liam Robei t Poage. Jisai; fjyrnijęfa Dii J akiinai sakė, kad Jungtinės Valsti-; uzmusia uu LaKunai 
jos privalo rekrutui ir ap- • 
ginkluot 25 divizijas vokie
čių, kaip primena Izviestija, 
Sovietų vyriausybės laik
raštis.

Duluth. — Arti čionaiti- 
nės lėktuvų aikštės nukrito 
amerikinis bombanešis B- 
25;.žuro abudu lakūnai. , 

r v /Columbia, Mo. — Nukri
to ir1 sudegė bombanešis B- 
25. Sužeisti 4 jo lakūnai.
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So. Bostono Darbininkui 
Vokietija esąs tikras galvo
sūkis. O kalti tie patys ru- 

’ sai.
$4.00 Nelabai seniai Ahjantai 
$9.00 j džiūgavo dėl stambaus lai- 
^•^Įmejimo ‘šaltam’i kare, bū-
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--------------------------------------------------------------------------i navičius. “Tačiau dabar pa-
Pažuelgus į Niujorko Miesto Tarybos Sudėtį, jsllodo> kad džiaugsmai bu- 

0 7 z c vo per ankstyvas. Moralinis
Kai per keletą metų Niujorko miesto taryba buvo ren- laimėjimas, tiesa, buvo di- 

kama pagal proporcionalę reprezentaciją, jon įėjo viso
kių srovių žmonių, atstovų.

Reakcininkams tokia \gjstema nepatiko. Jie visaip ją 
šmeižė, jie agitavo, kad juo greičiau piliečiai tą rinkimų 
sistemą atmestų, nes, girdi, ji perdaug miestui lėšuoja.

Reakcininkai laimėjo. Na, ir kas?
Šiemet Niujorko miesto tarybos nariai buvo renkami 

pagal distriktinę sistemą. Kas gi jon išrinkta? Kuri par
tija ten turi savo atstovų?

Demokratų partija turi miesto taryboje 24 atstovus iš 
25-kiu.

Kaip tai gali būti, kad ši partija laimėjo tiek daug at
stovų ?

Pažiūrėkime Į bendrą skaičių balsų, kuriuos ši partija 
gavo ir palyginkime su jos atstovybe miesto taryboje.

Iš viso demokratų partija gavo balsų, paduotų už O’- 
Dwyerj miesto majoro vietai, 1,264,000, — apie 47 nuo
šimčius visų balsų, paduotų už visus kandidatus.

Vadinasi, demokratai, gavę iš viso 47 nuoš. balsų, 
miesto taryboje turi 94 nuoš. balsų.

Republikonų - Liberalų partijos drauge gavo už New-

vo per ankstyvas. Moralinis ' 1 • — • • 1 • 1 1 •
delis, bet rusai jo neatjau-

i čia ir nesupranta.”
O kas blogiausia,

klika tapo išspirta iš loka- 
lo vadovybės. Nepatinka 
jam, kad lokalo vadovybė 
perėjo į tokias rankas, ku
rios daugiau rūpinasi 

I kriaučių reikalais, o ne ko- 
'kios nors vienos grupės.

Už jo pralaimėjimą, ži-1 
noma, vyriausias kaltiniu-1 
kas yra Antanas Bimba. | 
Bet tas Bimba, girdi, nebū- i 

itų laimėjęs, jeigu Vieny-‘ 
;bės redaktorius Tysliava ' 
j nebūtų, jam atėjęs talkon. ' 

“Jo bučkis Antanui Bim- • 
i bai,” rašo Buivydas, “pusė-1 
įtinai sustiprino komunistus. į

, |Už tokį didelį pasidarbavi-, 
. _ ,,7. . f. s mą Juozas Tysliava, kadai
kad Rusai Berlyne tebese- nors ‘saulės’ gaus meda-;

])agaliaus, net Lietuvos, var
das nesuminėtas.

Antidemokratiški bu b 1 i a i, 
veikiausia, tikėjosi iš Trumano 
daug daugiau. Jie tikėjosi 
riebaus šmoto mėsos, o gavo 
tik žiupsnelį zacirkų'. ,

Svarbūs demokratinuai per
tvarkymai įvykdyti Rytų Vo
kietijos žemės ūkyje. Didelę 
pagalbą atkuriant žemės ūkį 
vokiečių valstiečiams teikia 
Tarybinė Karinė Administra
cija. Stambiausia demokra- 

" ; re
iki jos įvykdymo be- 

pusė visos ariamos že- 
er- mės priklausė dvarininkams 

i bei stambiems fašistams. Nuo 
šiolei Tarybinėje zonoje že
mė, darbiniai gyvuliai ir že
mės ūkio mašinos atimtos iš 
dvarininkų bei stambių fa
šistų ir atiduotos darbo vals

tiečiams. (

6 tūkstan-

1948 metuligi
lyginamasis svo- 
ankštinių -kojjtū- 
išaugo nuo 41,1

idi ir ruošia Alijantams ne
malonų suprizą visoj Vo-

Be to, “Alijantams nusi
bodo Vokietiją daboti, vys
tykluose laikyti ir — penė
ti. Su nuobodumu dar tiek 
to, bet ta okupacijos pra
moga baisiai daug kaštuo-

ii-”
Buvo, girdi

“Tysliava ir Bimba sudarė i ooo.” 
bendrą frontą ir laimėjo.” Taigi

Kokia ateitis? Buivydas į vint” 
iškelia viršun rankas ii 
prisipažįsta nieko nežinąs

Daugiau jie gavo iš N e w j tinė priemonė buvo žemės 
Yorko gubernatoriaus Dewey, fprma. L '.............’
kuris asmeniškai prisistatė iš
augusiems Lietuvos kūno 
7 a c-patriotą ms.

Dewey jiems pažadėjo 
“biskį pastumti atgal geleži
nę uždangą.” Ką reiškia tas 
“I.)i.skis,” patiriame iš tolimes
nės eigos jo kalbos, kada jis 
uždeklamavo apie Kiniją. 
Štai ką jis užgiedojo: “Man 
labai liūdna, kad mano val
džia—suprask, Trumano val
džia—Jeido Sovietų agentams 
užkariauti Kinijos 400,000,-

Su tuo mūsų bėdos nepa
sibaigia. Darbininkas ran
da jų dar daug daugiau, 

i Gi išeities nėra, nesimato, 
i “Pasirodo,” rašo Darbinin- 
|kas, “kad rusai turi vadą ir 
i planą. Ar gi mūsiškiai (a- 

bold Morrisa 943,352 balsus. O kiek jie turi miesto tary- i merikiečiai) vadų nebetu- 
jie Iri? Kur tau neturės. Tik 

jie ne tiek vadai, kiek veda-I 
Imieji — už nosies.” (Darb., i

bos bendras frontas”, 
šaukia, “tik Bimba ir Tys- I 
liava galėtų paaiškinti.”1

boję atstovų? Iš viso tik vieną — Stanley Isaacs’ą. 
gavo iš viso 36 nuoš. visų paduotų balsų, o miesto tary 
boję teturi tik 4 nuoš.

Amerikos Darbo Partija gavo 356,423 balsus, — iš 
so, proporcionaliai skaitant, 12 nuošimčių.

Na, o kiek ši partija turi miesto taryboje balsų?
Nei Vieno!
Ar dabar aišku, kodėl reakcininkai dėjo pastangų 

griovimui proporcinės rinkimų sistemos?
Ar dabai- aišku, kas laimėjo ir kodėl laimėjo miesto 

tarybą?
Ar tokia rinkimų sistemą yra teisinga?
Kiekvienas pasakys: ne, ji nėra teisinga!

vi

si! -

jau daugiau kaip 
čius kooperatyvų.

Nuo 1946 
kooperacijos 
ris grūdų bei 
rų paruošose
nuošimčio ligi 61,7 nuošimčio, 
bulvių — nuo 40 ligi 62,2 nuo
šimčio, gyvulių — nuo 4 1.9 
nuošimčio ligi 71,9 nuošimčio.

Vokietijos ^š^aryninės zoy 
nos žemės ūkis yPa^pakilpm1. 
Visų vaizdžiausiai tai galima 
matyti Niski rajone, kuris yra 
vienas stambiausių Saksonijos 
žemės ūkio rajonų.

19 19 metais čia įdirbta 37 
tūkstančiai hektarų žemės. 
Du trečdaliai žemės užsėta 
grūdinėmis kultūromis. Pirmą 
kartą valstiečiai ėmė čia au 
ginti cukrinius runkelius. Ka
rui pasibaigus, retas iš jų tu
rėjo arklį ar karvę, — dabar 
gi kiekviename valstiečių ūky- 

, arklys, atsirado 
daug-xg\ių. kiaulių, naminių

pakili

Tarybinei Karinei Adminis
tracijai aktyviai dalyvaujant, 
Rytu Vokietijoje yra įsteigtos 
mašinų nuomojimo stotys, pa
dedančios žemės ūkiui kilti. 
Jojus vadovauja darbo žmo
nių. atstovai.anot Dewey, “išlais- 

reikia ne tik Rytų Euro
pą, bet ir Kiniją. Tai ma-• 
tot, koks tas “biskis”!

D.p sykius suklupęs savo- 
pastangose pralyst į Baltąjį 
Namą, tas nedaperėtas repu-I 
blikonų lyderukas tiešija pen
kis šimtus lietuvišku baubliu 4- V
sapnu apie užkariavimą 400,-* 
000,000 kinų!

' Kad misterio Dewey oracija : 
yra fantastiškas muilo burbu-] 
las, tą galėjo suprast kiekvie- j operatinio

zonosije yra karvė,

žemės ūkio paukščiu.
dė

Vystant Tarybinės 
taikią ekonomiką svarbų 
vaidmenį vaidina 
kooperacija, sut 
mokratiniais pagrindais. Ji iš
pašaknų skiriasi nuo fašisti
nio režimo laikų žemės ūkio 
draugijų, kurios visiškai buvo 
pajungtos kapitalistinės vals
tybės interesams ir aptarnau
davo, daugiausia, buožes. Ko- 

> įvaldymo organai 
c skaitosi j tuomet nebuvo renkami, o fa- 
lietuviškų i šistinių valdininkų skiriami, 

tautos vaduotojų” tarpe nė-j susirinkimai buvo uždrausti.
rc'aliai protaujančių žmo-i Dabar Lytų Vokietijos že- 

Jie priklauso politinių j mės ūkio kooperacija yra pa- 
' lunatikų kategorijai. - ; čių darbo valstiečių organiza-

Būdami tokiais jie ir šį kar- į 
tą blofino kąlbą varde “mi- 
liono Amerikos lietuvių.” Su 
tuo savo milionu Jie jau per 
dešimtį metų zylioja, kaip ta 
katė su savo pūsle. Ju sta- 

arybos New Yorke j- tistika tiek jau melaginga, 
vykusį “kongresą”. Grigai-; kaip melaginga ir kreiva vi- 
čio ir Šimučio buvo daug ti-■ sa jų politika, kaip melagih- 
kėtasi, bet laimėta labai i ir fantastiška jų galvas 

.mažai. užkerėjusi pasaka apie gen’o-
Vilnis rašo: cidą. j
Maža jiems buvo patieka ii•, ,^777’777?^xfi7a

prez. Trumano telegrama, ku- ] I AL.IEJO BARŠČIUS
Kunigų Draugas suriko, 

kad “Amerikos Lietuvių 
Kongresas” turėjęs “dau
giau kaip tūkstantį delega
tų, kurie atstovavo milijoną 
lietuvių.” Bet tos pačios 
Chicagos menševikų Nau
jienos (lapk. 9 d.) gana nu
siminusiai rašo: “Delegatų 
šiame Kongrese buvo apie 

. 175 mažiau, negu Kongre- 
Ise Chicagoje, nors tada Ta- 
: ryboje veikė tiktai trys 
; srovės. Bet vis tiek tai bu-1 
ivo įspūdingas suvažiavi- 
i ma's.”

Apie jokį milijoną lietu
vių Grigaitis neprisimena, 

i Taip jau per akis meluoti, 
■ kaip meluoja Draugo re- 
idaktorius Šimutis, jis, vei
kiausia, neturi drąsos.

Tai nesveiko žmogaus sa-| 
paliojimas. K i e k v i cnasl 
kriaučius puikiai žino, kadi 
jokio bendro fronto Bimba 
su Tysliava nėra sudarę. 

jKriaučiai savu ir liuosu no- 
iru vieni patys be jokios j 
talkos iš Bimbos ir Tyslia-; ra 
vos puses nusikratė Buivy--1 nių.

Labai mažai kredito Dar- i • ■________
.bininkas, matyt skiria Tfu- tikėjosi MĖSOS, O GA- 
imamu ir Achesonui. Jie 
I giriasi, kad jie vadovauja 
beveik visam pasauliui, bet 
Urbonavičius teigia, kad ru
sai juos už nosies vedžioja.i

VO TIK ZACIRKŲ
Chicago's Vilnis gerai a- 

pibūdina Amerikos Lietu-'

NEGALI DOVANOTI 
i KRIAUČIAMS

Pralaimėjęs rubsiuvių 
j kale Jonas Buivydas kas 

savaitė turi Brooklyno,
kriaučiams įkąsti. Jis vei- j 
klausia nesijaustų gerai,:
jeigu kriaučių neiškoliotų.

Dabar vėl jie jam skau- ’ 
.clžiai nusidėjo: kam jie sme- i 
| tonininkų, klerikalų ir men-! 
į ševiku kongresui iš savo lo-1 

yra centrinis organas Čechoslovakijos Į kaj0 iždo nepaskyrė stam- ! 
ibios sumos auku.

Tito Jugoslavijoje
Šiuo metu Jugoslavijoje verda-kunkuliuoja baisus te

roras: kišami į kalėjimus tūkstančiai žmonių, o daug jų 
žudomi.

Apskaičiuojama, jog šiandien Jugoslavijoje yra nema
žiau 10,000 komunistų kalėjimuose.

Visa eilė jau žinomų žymesnių žmonių tapo nužudyta.
Tarp nužudytųjų yra buvęs “Rude Pravo” bendradar

bis, korespondentas Oskar Karafiat-
“Rude Pyavo”

Komunistų Partijos. Jis buvo Jugoslavijoje ir, matyt, 
ryžosi iškelti aikštėn kai kuriuos barbariškus trockisti- 
nio fašisto’Tito darbelius. Todėl jis buvo sučiuptas, įka
lintas ir nužudytas.

Po to, Jugoslavijos valdžia paskelbė, būk Oskar Kara
fiat pasišalino iš Jugoslavijos!...

Tarp esančiųjų Jugoslavijos kalėjimuose veikėjų-dar- 
buotojų yra Zreten Zujovič, serbų tautos sūnus, 1941 
metais' organizavęs Serbijoje sukilimą prieš vokiečius, 
prieš fašistus.

Kalėjime sėdi ir Andriža Hebrang, kroatų tautos sū
nus, vadovavęs (karo metu) sukilėliams prieš vokiečius.

Daug žymių veikėjų Tito policija nužudė pirmiau.
Tūkstančiai jugoslavų komunistų pabėgo iš Jugosla

vijos ir šiandien yra Bulgarijoje, Vengrijoje, Čechoslo- 
vakijoje bei Albanijoje. Jie ten, žinoma, darbuojasi ir 
nesiliaus darbavęsi, kol Jugoslavija ir vėl bus padaryta 
liaudies respublika.

Nepaisant to žiauraus teroro, Jugoslavijoje visvien 
veikia komunistų partija — marksistinė - leninistinė. 
komunistų partija, kovojanti prieš Tito ir jo budelius.. 
Šiai partijai tenka veikti labai sunkiose sąlygose. Šiai 
partijai tenka veikti didžiulėje slaptybėje, nes ji kol kas 
dar nėra užtenkamai tvirta išeiti iš palėpės.

Betgi ateis laikas, kad ji išeis viešumon..
Kitai žodžiais: kiekvienam turi būti aišku, kad Tito 1 

viešpatavimo dienelės yra suskaitytos.
Wall stryto ir kitų kraštų imperialistai - kapitalistai 

supranta, kokią svarbią rolę Tito režimas vaidina jų, i 
impąrialistų, naudai.

Dėl to jie Tito visaip remia, visaip giria, keldami į pa
danges jo fašistinę sistemą.

Amerika jau pradėjo ne juokais teikti jam talkos.
Davė keletą dešimčių milijonų dolerių Titui paskolos, j 

duoda jam ir aukštos rūšies gazolino, duoda jam kitų 
reikmenų, kurių liaudiškoms respublikoms ir Tarybų 
Sąjungai neduoda.

Šiomis dienomis Paryžiuje besitęsianti “trijų didžių- į 
jų” konferencija, kaip skelbia spauda, rimtai apsvarstys • 
Tito vaidmenį ir, manoma, jog neužilgo bus dar daugiau 
paramos Jugoslavijai teikiama, — bus teikiama karinės 
paramos, kad Tito galėtų labiau smaugti revoliucinius i 
darbininkus, komunistus.

Už tai, kas darosi Jugoslavijos kalėjimuose, taigi, yra 
atsakingi ne tik Tito ir jo sėbrai, bet ir pasaulio impe
rialistai.

rią jis prisiuntė suvažiavimui. 
Ji labai trumpa ir labai skys
ta. Kelios bendro turinio fra-, 
zės, prisiminimas apie “Dievo 
pagalbą” ir ničnieko konkre
taus apie “nepriklausomą 
Lietuvą,” kurios nori lietuviš
ki kryžiuočiai. Tai papras
tas kanceliariško turinio do- 

Tik dėl to jis nueina at- i kumentelis, pagamintas man-
• kartą 1 dagtinio, sumetimais, kad vai- 

Toj telegramoj,
jgal į istoriją ir dar 
dabai nusiskundžia, kad jo' kai nerėktų.

Niski rajone derlingumas 
1 per pastaruosius dvejus metus 
į pakilo pusantro — du kartus.

žemės ūkio kooperacija ak
tyviai dalyvauja vykdant dve
jų metų planą Rytų ^Vokietijos 
liaudies ūkiui atkurti ir išvys
tyti.

Žymią pagalbą Rytų Vokie
tija gauną- iš Tarybų Sąjungos, 
kuri siunčia traktorių, automa.

I ši nu, ip moralinių trąšų..
Neseniai Saksonijoje įvyku- 

; šioje konferencijoje valstiečiąi 
, vieningai pažymėjo, kad už 
| savo laimėjimus vystant že-

Įvykdyti vadovaujančiųjų m^s Q]s-j pe Įurj dėkingi 
žemės ūkio kooperacijos orga
nų rinkimai, užbaigtas narių 

i perregistravimas. Į draugijas ! 
įstojo daug valstiečių, gavu- . 
siu žemės per reformą.

Smarkiai pasikeitė socialinė 
kooperacijos 
va u j ančių ošė 
man jautį

i vargingųjų bei vidutiniųjų vai-■ 
; stiečių atstovai. Bendrąją ko-• 
Joperatinių draugijų veiklos li-1 
niją nusako antifašistinių par
tijų blokas.

Svarbiausioji kooperacijos 
j grandis yra universalinė že- ■ 
mės ūkio draugija, aptarnau-, 
jauti vieną ar keletą gretuti- į 
nių bendrovių. Ji valstiečiams ' 
išduoda kreditus, aprūpina 
mineralinėmis trąšomis, sėklo
mis, mašinomis, užsiiminėja 
žemės ūkio produktų paruošo- 

Į mis ir t.t.
Zonos rajonuose yra įsteigę didelį pasisekimą turėjo pas- 

kooperatinės į kaita “Mičiurino bandymai”.
zonos j Prie Įdubo veikia turtinga bib_

sudėtis. Vado- 
organuose pir- 

vaidmenį vaidina

“Saksonijos žemės konfe
rencijos delegatai, — sakoma 
laiške,—kurie atstovauja 110,- 
000 valstiečių, reišRia karštą 
padėką už 1000 traktorių ir 
540 automašinų, kuriuos Ta
rybų Sąjunga suteikė Tarybi
nės zonos žemės ūkiui. Atsa
kydami Į šią kilniaširdišką pa
galbą bei paramą, mes pri
siekiame visomis jėgomis ko
voti del Vokietijos demokrati
zavimo ir taikos išsaugojimo 
visame pasaulyje.”

Vokietijos Tarybinėje zono
je žymiai pakilo valstiečių 
kultūros lygis. Hitleriniam re
žimui esant, kaimo gyventojai

j savo laisvą laiką praleisdavo 
alinėse ir smuklėse. Dabar kai
muose atidalyti kultūros na
mai, klubai, bibliotekos.

Vickendorfo kaimo klube

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Lapkr. 15,t 1949

Viršutiniame paveiksle CIO taryba posėdžiauja pirm 
konvencijos, Clevelande. Apatiniame matosi Mrs. 
Joseph Rogers su mažyčiais kūdikiais atėjusi j streiko 
virtuvę gauti maisto. Nežiūrint šios kritiškos padė
ties, kuriai reikėjo visas darbininku spėkas vienyti, 
unijos viršininkai konvencijoje daug laiko sueikvojo 

planam skaldyti darbininkus.

tos rajoninės 
draugijos. Tarybinės 
žemėse suorganizuotos žemių 
kooperatinės sąjungos. Visam 
kooperatiniam sąjūdžiui kai
me Tarybinėje zonoje vado
vauja Centrinė žemės ūkio ko
operacijos sąjunga, vienijanti tis Lermanas.

lioteka, yra daug tarybinių 
rašytojų knygų. Klubo sielą 
sudaro meninės saviveiklos ra
telis, kuriam va d o va iiįa trak
torininkas KurzinasAr valstie-

KAIP MŪSŲ MENŠEVI
KAI IR BEDIEVIAI

I MELDUSI
i Dabar sužinome, kad “A- 
jmorikos Lietuvių Kongre
se” visi bedieviai turėjo 
■pirnjiausia karštai pasimel- 
isti, o tik paskui buvo pri
pažinti delegatais. Klerika
lų Amerika rašo, kad kong
resas ' prasidėjo su kun. 
iVasio malda. 0 kun. Vasys 
: meldėsi:

Tėvo mūsų, kurs esi dan
guje. Mes Tavo žemes vai
kai susirinkome j šį Kong
resą... Teesie šventas Tavo 
vardas. Mes gerbiame Tavoj

■ šventą j vardą... Teateinie 1 
Tavo karalyste. Tavo kara
lystėje ramybe ir laime, Ta-

■ vo viešpatavime laisvė... j 
’ Teesie Tavo valia. Mes atsi- j
duodame Tavo valiai, nes 
žinome, kad Tavo valia yra 
meilės valia... :.

Įdomu: Keleivis nėzode-j,

DARBININKŲ SVEIKATA
■ J, J. KASK1AUČIUS, M, D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
TpI Humboldt

šalta lytiškai gali , su ja supažindinti, — gal mes 
i būtume tinkama pora ? Su
pažindinti — turiu omenyje— 

•suteikti man jos adresą, už ką 
1 iš kalno tariu dėkui.

Su pagarba,”

Baikšti ir 
rast atitinkamą sau vyrą

Neseniai tilpo šiame skyriuj j 
rašinys: “Baikšti ir šalta ly- į 
tiška;” (1949, Lapkričio 2 d.). 
Patetiškai aprašydama savo 
lytinį gamtinį trūkumą, viena 
moteris, be kitko, prašė jai 
patarti, ar yra ir vyrų lytis- i 
kai nenormalių :'•ji norėtų su
sirasti sau atitinkamą vyrą, į 
kuriam ji norėtų būti gera ir 
ištikima gyvenimo draugė.

Netrukus, gavau šitą laiš-j

l.abai gailaų bet tos mo
ters adreso yei vardo nežinau. 
Savo laiškelį i nepasirašė var
do ii- nepadėjo adreso 
gaila! Tai būtų jai 
delėn naudom

Dalyką dar būtų 
lengvai pataisyt, jei 

man savo 
adresą, arba jei

di-

galima 
ta mo

va r-
‘Laisvėje’ iš lapkričio an

tros dienos, ‘Darbininkų Svei- ’ toris atsiustu
kata’ skyriuje, patėmijęs tū-' dą ii-
los moters gyvenimo istoriją, i atvažiuotų ir įteiktų man sa- 
susidomėjau ja, nes ii- aš pats | vo adresą.

Įdomu: Keleivis ne ŽOde-|ga] tik su tokia galėčiau su-'jai paduočiau įįito vyro 
lio apie atidarymą Kongre- 'gyventi, na, ir, žinoma, to-■ są 
so SU malda. Matyt, kelei- kios seniai jau ieškau, bet su-į 
viniai sarmatinasi viešai : rasti negaliu.

I pasisakyti, kad ir jie kal-j Prašyčiau gerb. daktaro, i labui. Susigaudytu 
bėjo poterius. I gal daktaras malonėtut mane: nebesunku. ;

Aš tada mielai 
adre

su prantamds 
priežasties, čia dėt negalėjau, 

ąbiejų 
aKjau

■ A 
aMNk'-^V



GERIAUSIAS KŪDIKIUI 
PIENAS - MOTINOS

Neseniai įvyko Amerikie-1 
čių Mitybos Draugijos su
važiavimas, kur dr. Stuart! 
Sh. Stevensonas darė paly-, 
ginimus tarp kūdikio mai
tinimo iš motinos krūtų iri 
karvės pieno. Jis patarė; 
motinoms žindyti kūdikius, 
jeigu tik jos gali. Dr. Ste
vensonas, tarp kitko, sakė:!

Karvės piene yra keturis! 
kartus daugiau kalcio, negu ! 
motinos piene. Jeigu kūdi- ' 
kis minta tiktai krūtį žįs- j 
damas, tai už 1 metų po gi
mimo jo kūne būna mažiau 
kalcio, negu gemant. Kai- i 
eis reikalingas kaulam aug-: 
ti.

Motinos piene yra vita
minu A, C ir D, kuriu sto- 
kuoja karvės pienui. Pa
prastame pasterizuotame- 
pavirintame karvės piene 1 
beveik visai nėra vitamino 
C. Taigi, maitinant kūdikį 
karvės pienu, reikia pridėti 
šių vitaminų pavidale kitų i

tinkamų vitaminiškų prie
maišų.

Karvės pienas iš pra
džios skilvyje sukreka į 
stambius gabalus. Bet nau
dojant tam tikrus, gydyto
jų patariamus priemaišas, 
karvės pienas susimeta tik 
į mažus, minkštus ir leng
vai suvirškinamus gabaliu
kus. Įmaišius cukraus ir 
vandens j karvės , pieną, 
taip pat išvengiama didelių 
gabalų sukrekėjimo.

D r. Stevenson apgailes
tauja, kad daugumas nau
jagimių kūdikių šioje šalyje 
penima ne motinų krūtim, 
bet karvės pienu. Jis atran
da, jog daugelis amerikinių 
motinų netikusiai minta; 
todėl jų krd\yse per mažai 
pieno arba ir tas pats pras
tas.

Antra vertus, d r. Steven
sonas tvirtina, jog ir karvės 
pienu penimi kūdikiai gali 
sveikai ir gerai užaugti.

N. M.

(Sovietai Atominiais Sprogimais Prakerta \KAI KURIOS MEDŽIAGOS 
■Kalnus, Kaip Vartus Milžiniškam Kanalui

Sovietų inžinieriai, nau
dodami atominius sprogi- 

įnius, praardė gilią ir plačią 
i spragą per Turgai kalnus, 
'tarp Uralu kalnų ir Kirgi- 
izijos kalnyno. Tos spragos 
'reikėjo, kad galėtų pravesti 
kasamu kanalu vandenis iš 
Enisejaus ir Ob upių per 
Turgai kalnus toliau į pie
tų vakarus iki Aralo Jūros. 
Tai bus pustrečio tūkstan
čio mailių ilgio kanalas.

Aralo Jūra yra už 150 
mailių į rytus nuo Kaspijos 
Jūros. Šios dvi jūros taip 
pat bus sujungtos giliu ir 
plačiu kanalu.

Vakarinis 580 mailių il
gio kanalo galas iki Aralo 

I Jūros bus antra tiek plates
nis, negu Anglų Kanalas, 
i kaip kad vadinama jūrų 
[rankovė tarp Anglijos ir 
i Franci jos.

4 Per tas 580 mailių, todėl, 
galės plaukioti ir stambūs 
jūriniai laivai iš Kaspijos ir 
Aralo.

Kanalas eis ir tarpkalnė- 
mis ir giliais kloniais, taip 
kad ne visur reikės jį kasti.

Prie naujojo milžiniško 
sovietinio kanalo bus pasta
tyti šalutiniai tvenkiniai, 
kurie duos 800 kartų dau
giau vandens jėgos, negu 
didysis .Amerikos Hoover 
(Boulder) Dam. tvenkinys.

Šis kanalas bus didžiulė 
dirbtinė upė, kurios van
duo drėkins ir 75 milionus 
akrų dykumų. Tada dyku
mos taps derlingais laukais, 
ypač medvilnei (bovelnai) 
auginti.

Vandens jėga iš šalutiniu 
kanalo tvenkinių taip pat 
galės pagaminti 82 bilionus 
kilovatų elektros jėgos per

KRAUJY.! SUGADIN
Žmonių klausa nusilpsta |ščių. Amiho rūkštys yra su- 

arba jie apkursta dažnai dėtinės proteiųu^z baltymų

Patvirtinta Didžiulė 
Vitaminu B Svarba

Susikalbėjimas be 
Balso Stygy

Jeigu maiste stokubja 
thiamino, kitaip vadinamo 
B-l vitamino, tai kūnas vi
sokeriopai nukenčia, kaip 
atrado Californijos Univer
siteto medicinos profesoriai 
dr. J. F. Rinehart, L. D. 
Greenberg ir M. Friedman, 
darydami bandymus bež
džionėms ir kitiems gyvu
liams.

Pasirodė, jog kuomet 
trūksta vitamino B-l, tai 
genda smegenys, nugar
kaulio nervai ir širdies rau
menys; nusilpsta ir raudo
nųjų kraujo rutuliukų ga
minimas kaulų smegenyse.

Los Angeles daktarai Le
ster M. Morrison ir Wm. F. 
Gonzales patyrė, jog cho
line, vienas B vitaminų, pa
deda gydyti ligonius, ku
riem sukrekėjusio kraujo 
gabaliukas užtvenkia vie
ną bei kitą širdinę krauja
gyslę - arteriją (angliškai 
!— coronary thrombosis.)

Newyorkieciai gydytojai 
Irving Lein wan d ir Dan H. 
Moore atrado, jog insotol, 
kitas B grupės vitaminas, 
tarnauja gydymui sukietė
jusių arterijų.

Choline ir insotol jau iš
gelbėję tam tikrą skaičių 
ligonių, kurie kitaip būtų 
mirę, sakė minimi daktarai, 
raportuodami Arterijų Su
kietėjimo Gydytojų Drau
gijos suvažiavimui Chica- 
goje praeita savaite.

N. M.

Aukštutiniame kvėpuoja
mosios gerklės gale yra va
idinamos “balso stygos” ar
ba “balsinė dėžutė.” Se- 

' niaus, kuomet žmogui per 
operaciją išpjaudavo tą bal- 

iso organą, tai jis tapdavo 
i nebyliu.

Bet pastaraisiais laikais 
išlavinami kalbėt ir toki 
žmonės, kurie neteko balso 
stygų. Jie išmokinami at- 

įgurgt (atriaugyt) orą iš 
pilvo ir taip sudaryt reika
lingą šnekai balsą.

Pilvinis balsas žemas, ny
kus, lyg iš požemių, bet 
žmogus vis tiek gali susi
kalbėti.

Ausų, Akių ir Gerklės Li
goninė, 210 East 64th St., 
New Yorke, mokina nete
kusius natūralio balso žmo
nes kalbėti pilviniu balsu. 

Tuo būdu išlavino jau dau
giau kaip 200 asmenų pilvi
niais garsais susišnekėti.

RAKIETINIAI GARSAI
■ UŽMUŠA ŽIURKĖS

LANKSTUS ŠPIŽAS
Kuomet į špižą (ketų), 

ištirpinus, įdeda truputį 
magnezijos elemento, tai iš
eina lankstus špižas, iš ku
rio net vielas galima ga
minti. Naująjį špižą galima 
ir šaltą kalti, panašiai kaip 
geležį. Jis netrupa ir ne
dūžta, kaip kad paprastas, 
senasis špižas.

Pagerinto špižo išradi
mas neseniai užpatentuotas 
Washingtone.

metus. '
'Vyriausias tų darbų inži- todėl, kad jų kūnas negali 

nierius Davidovas pranešė tinkamai sunaudoti riebali- 
Maskvos Energijos Institu-;nių, cukrinių ir krakmoli- 
tui, kaip atominiais sprogi- įnių maisto dalių, sakė me- 
niais buvo prakirstas per dicinos profesorius dr. S. 
Turgai kalnus kelias nauja- J. Kopetzky, duodamas 

vaka- pranešimą Chirurgų Kole
gijos suvažiavimui Atlantic 
City, N. J., praeitą savaitę.

Buvo ištirta 580 kurstan
čių arba apkurtusių žmo
nių, ir visų jų kraujyje at
rasta per daug pyruvinės 
rūkšties ir riebalinės cho
lesterol medžiagos. P e r 
didelis kiekis pyruvinės 
rūkšties reiškia, jog kūnas 
nepajėgia sveikai suvartoti 
cukrinių ir krakmolinių me
džiagų. O cholesterolio per- 

gos upės, kad jos neišseks viršiai — tai ženklas, jog 
ir po to, kai savo vandeni- kūnas negali gerai perdirb- 
mis užpildys - milžiniškąjį j ti ir suvartoti riebalų. \ 
kanalą.

jam kanalui į pietų 
rus, link Aralo Jūros.

Žinią apie tai perspausdi
no praeitą savaitę vokiečių 
laikraštis Nacht Express, 
leidžiamas rytinėje Berlyno 
dalyje.

Didžiosios Enisei ir Ob 
upės plaukia šiaurėn, į Le- 
diniuotąjį Vandenyną. Van
duo j kanalą praleidžiamas 
iš Enisejaus ir Ob virš- 
upių. Bet tai yra tokios jū
riniai - plačios ir vandenin-

[Psichiatras Dr. J. S. Staneslow Iškelia 
•Aikštėn Dvasinius Išklypimus Washingtone

Žymus lietuvių 
! amerikietis daktaras John 
i S. Staneslow iš Waterburio, 
Conn., rašo New Yorko 
dienrašty “Daily Compass” 
(lapkričio 8 d.) anie karinę 

| Amerikos politikierių iste
riją. Sako:

— Koks nsichozis (dvasi
nus svkliurinms) apsėdo va
idinamus mūsų “vadus?” 
|Šis klausimas dinktelėjo 
man galvon, kai tik nese
niai išgirdau senatoriaus 
Wherry’o šneką.

Aš esu praktikuojantis 
nsiehiatras (nrotlio'in gydy
tojas) ir vienos nsichiatri- 

įnės klinikos vadovas. Mane 
(šiurpiai nustebino “atomais 
! besišvaistanti” senatoriaus 
IWherry’o kalba, jo pasi- 
! ruošimas beveik tuojau pra- 
idėti nžnuolimo kara ir to-

kilmės lipšniuoju laiku Howardas 
Unruh, Camdene, N. J., 
tatai padarė plačiu mastu, 
nušaudamas 13 žmonių.

Anot Drew Pearson o, 
Forrestal (buvęs Amerikos 
apsigynimo sekretorius ir 
nusižudęs) sirgdavo para
nojiškais klejojimais. Jis 
įsivaizduodavo, kad rusai 
rengiasi Įsiveržti i Jungti-' 
nes Valstijas, ir jis, Flori-I 
doje būdamas, išbėgdavo į i 
o*atvę, spiegdamas, kad 
“rusai jau ateina!”

Kiek paranojiškais For- 
restalo kliedėjimais ansikrė- 
tė snauda, radijas, Valsty
bės Departmentos ir Kong
reso Atstovų Rūmas, — to 
mes nežinome. Ir kiek dar 
senatorių, 
Valstybės 
riu serga 
no j iškaiš 
mes negalime sužinoti ki
taip, kaip tiktai kiekvieną

keliav

kongresmanų ir 
Departmento na- 
klaidžiais para- 
įsivaizdavimais,kiu būdu “užkirsti 

karui iš kitos pusės.”
Aš ėmiau galvoti, 

darosi mūsų _____
shinofone — mūsų Kongre-j nereikėtų pasiūlyti suda- 
so Atstovu Rūmui-— ir ko- pt tokią komisiją, kuri iš- 

ikia paranoja taip giliai iš- tirtų protinę sveikatą mūsų 
isivystė mūsų valstybės de- I Valstybės Departmento ir

Kas

dalys.
Vitav taip,

kad pastoja\kelią žalingo
sios pyruvinė -rūkšties_>u- 
sikuopimui.

Jeigu kurstantis užtenka
mai naudoja B vitaminų ir 
į savo maistą įdeda organi- 
n talų ir amino rūkš- 
čių, pag\l gydytojo nurody
mus, tai 
gerėja ir 
taikyti.

Kuom 
apkurtusio

ausm

arba

lausa 
atsi-

Kuomet kraujyje per 
'daug peruvinės rūkšties, ta
tai kartu liudija, kad trūk

usią vitamino BĮ (thiamino) 
ir stokuoja kai kurių orga
ninių metalų ir amino rūk-

istancio 
kraujyje per 

daug cholesterolio, tai jo 
klausai pataisvti vartojami 
du kiti B rūšies vitaminai 
— choline ir inositol, amino 

 

rūkštis mčthionine^ ir iš
traukos (hor ai) iš kak- 
linės - thyroidinė liaukos ' 
ir posmegeninės pitui 
nės liaukos. Šios mč^žiagos 
padedą/kūnui rieba" 
nau 
lio perviršį kraujyje; 
būdu ir taiso klausą.

J N. M.

iižinišką Sociaię Re- Kupranugaris (arba 
iją. Pirma, . Rusija p ~ v

Vadinamas “Dyku

su- 
azina cholestero- 

tuo

Iš rakietinių lėktuvų ei- 
ina toki aukšti, žmogui ne
įgirdimi garsai, kad/g^li už
mušti žiurkes, kaip atrado 

‘Jungtinių Valstijų Oro Je
igu laboratorija.

Rakietinio lėktuvo daro
mas trukšmas gali laikinai 

i apkurtint lakūną, o jeigu 
tas trukšmas kartojasi, tai 

’gręsia ir neatitaisomai pa
gadinti lakūnui klausą.

Aukštieji, negirdimieji 
! rakietinių lėktuvų garsai 
i taip įkaitina žiurkių ir kitų 
gyvuliukų kailiukus, kad 
sukepa ir sustingsta protei
nai (baltymai) tų gyvuliu- 

i kų kūne. Bet jei gyvuliu
kui nuskutami plaukai, tai 
proteinai kūne nesukietėja 
ir jis nedvesia.

Ant žmogaus odos taip 
mažai plaukų, kad negirdi
mieji garsai negalį suke- 
pinti jo kūno proteinų. 
Žmogaus oda, be to, kur 
kas geriau tarnauja kūno 
vėdinimui. Taigi žmogus 
gali 120 kartų daugiau at
laikyti ankštųjų, tankiųjų 
garsų, negu žiurke. J.C.K.

Washington. — Laivyno 
Medikalių Tyrimų Institu
tas praneša, jog, naudojant 
radarą, galima sužinoti;- ar tulžiniais akmenėliais (gall- 
žmogus serga vadinamais1 stones).

prys) 
Laivas”

čią m i 
voliuciją. 
nuvertė feodalinę (dvari- 
ninkišką) valstybę po Pir
mojo pasaulinio karo. Pas
kui buvo nuverstos pana
šios valdžios rytiniuose ir 
Balkanų kraštuose, po An-į Kupranugariu 
trojo pasaulinio karo, o da- kupriu ir dvikupriu. Viena- tougaris vadinamas 
bar Kinija, po 37 metų re- kupriai gvvena Afrikoje. o|lpi laivu.“ 
voliucijos, nuvertė feodaliz- dvikupriai Azijoje. Vieni iir | 
margi Anglijoj ir Franci- 
joj jau pirm keliu šimtų me
tu nugriauta baudžiavinė 
feodalizmo santvarka.

Vakarų “demokratijos”

Dyku
♦

Kupranugaris priklauso 
prie gromuliuojančių (at
rajojančių) gyvulių rūšies, 

yra viena

tinka keli 
dvkumas. Či 
susilyginti kiti 
todėl gana teisingai kupva- 

“smėly-

iti per tyrumus- 
SU jais neo-nli 

vvuliai;

i “vadams” Wa- ištvms psichiatriniai. Argi ship^tone, kad mes turėtu
me pradėti akiu plotu mė
tyti atomines bombas, kad 
galėtum sustabdyt tą galin
gą socialės atmainos bangą 
pasaulyje. Tai tipinga ser
gančiųjų paranoja žmonių 
elgsena.

Ko Washingtonui reikia, 
tai masinio psichiatrinio 
gydymo, norint pagydyti to
kį masinį paranojišką iš- 
klypimą.

Kristus pakilo ir veikė, 
kaip vadas savais laikais, 
ir nežiūrint priešingumo 
jam, nepaisant persekioji
mų, jo mokymai dėl taikos 
prigijo.

Šiandien mums taip pat 
reikia blaiviai protaujančio 
vado, ir tas vadas yra Hen
ry, Wallace. Jis kalba už 
taiką. Taika gi yra pagrin
das naminiams ir tarptauti
niams mūsų klausimams iš
spręsti; ji taip pat pagrin
das pagydymui paranojiško 
išklypimo mūsiškiame Vals
tybės Departmente. Tuomet 
jau nereikėtų planuoti už- 
puolingų pasiruošimų ka
rui ir skųstis, kad rusai 
suokalbiaują prieš mus. Jau 
laikas mums apleisti savo 
sapnišką Dick Tracy — 
Viršžmogio pasaulį ir atei
ti į tikrovės pasaulį.

John S. Staneslow, M. D.

Kongreso Atstovėj Rūmo?
Kuomet žmogus objekty

viai (daiktiškai) pažvelgi į 
pasaulį, tai matai vykstan-

išgvildenau 
gubernato-

partmen te?
(Paranoja yra savotiškas 

proto pakrikimas.)
Aš išlukštenau vienolikos 

komunistų teismą New 
Yorko mieste — aš išnag- 
rinėjau masinę isteriją Pee- 
kskillo įvykyje ir atsiliepi
mus į tą Peekskillo parano
ją — aš išanalizavau di
džiulį nudžiugimą Kongreso 
Atstovų Rūme, kuomet jie 
išgirdo teisėjo Medinos 
sprendimą prieš tuos komu
nistus — aš 
džiaugsmingą
riaus Dewey’o pasitenkini
mą, kad jie taip nuteisti — 
ir paskui ,aš mėginau psi
chiatriniai išaiškinti viso to 
reikšmę.

Sergantis paranoja as
muo įsivaizduoja, kad žmo
gus arba žmonių grupė pla
nuoja, suokalbiauja arba 
veikia prieš tą asmenį. Jis 
gi, iš savo pusės, bando ap
sisaugoti, apsidirbant su 
tuo žmogum arba žmonių 
grupe.

Mes dažnai skaitome lai
kraščiuose apie atskirus 
žmones, kuriuos nužudė pa
ranoja sergąs asmuo. Pas-

GYDUOLĖ NUO 
DŽIOVOS

Frankfurt, Vokietija. — 
Pranešama, kad keturi vo
kiečių mokslininkai išradę 
gyduolę nuo džiovos. Ta gy
duolė, vadinama Tibione, 
buvus sėkmingai išbandyta 
ligoninėse keliems šimtams 
džiovininkų.

Bet United Press teigia, 
kad reikės dar eilę metų 
Tibione bandyti pirma, ne
gu bus galima pripažinti tą 
vaistą tikra gyduole nuo 
džiovos.

ČEVERYKŲ DĖVĖJIMAS 
PAKAITOMIS

Jeigu dvi poros čeverykų 
Vartojamos taip, kad vieną 
dieną dėvima viena pora, o 
kitą dieną — antra, tai dvi 
poros ilgiau laiko, negu 
trys poros, kur kiekviena 
nešiojama kasdien iki nusi
dėvėjimo. Taip tvirtina a- 
valynės žinovai.

n
Jeivu kuni ariui duo- 

kiti kupranugariai yra priimama pušdi vje pasilsėti, 

  

jaukinti, naminiai. Į jis.gali kepanti nuo anksti

Kupranugariai dideli gv- ryto iki išnaktų ir risčia 

 

vuliai ir turi keistą išvaiz- prabėgti /16 valandų per 
Kupranugario galva diena. įbėgdamas tuo bū- 

 

trumpa, snukis ištemptas iiydu iki 140 kįlometru. (Kilo- 
nusigandnsios dėl tos sočia- nukštyn užlaužtas, akvs di
lės revoliucijos ir randasi j dėlės, ausys mažos; kaklas 
paranojos stovyje — jos ilgas, šalyse kaip ir suspau- 
iaučia, kad gręsia pavojus (stas ir ties viduriu storiau- 
ju saugumui todėl, kad jos;sias. 
yra koloniiu valdovės ir ly
giai, kaip Howardas Unruh, 
kuris išbėgęs iš savo buto, ■ 
nušovė 13 nekaltų žmonių, j ]£unra dažnai keičiasi.^T/^i- 
senatonus Wherry jaučia, Lu kupranugariui netrūks- 
sykiu su daugeliu kitu Wa- taj maisto ir jis atsigano.

m in knnra žymiai padidė
ja. Suliesėjusio kupranuga
rio kupra sumažėja ir b|^ 
veik išnyksta].

Kupranugario kojos ilgos 
ir labai negražiai nuaugu
sios. Ant kojų tiktai po du 
“pirštu”, kurie apačioj ap
traukti storais, sukietėju

 

siais padais, o pirštų gabio
se yra nedidelės nagos. 

Abiejuose kupranugari 
žanduose yra stpirūs prj^ 
šakiniai dantys ir iltys, ir 
jis gali juos naudoti apsi
gynimui.

Kupranugaris yra tyru 
mų gyvulys ir gerai jaučia 
si tiktai sausose ir karštose 
lygumose. ' 
K/ipranugaris minta au
galiniu maistu. Maža yra 
kit/j gyvulių, kad ėstų tokį 
bl^gą maistą, kaip kupra- 
m/garis. Jeigu jis gauna ir Montana, 
blogiausių augalų, kokie tik 
ga dykumose, vis tiek ga- 
1, iškęsti ištisą savaitę. Prie 
rogos jis suvalgo ir seną 
mintinę, nupintą iš palmės 
lapų. Sudane, Afrikoje, sa
kysime, prisieina gyvento
jams apsitverti savo būdas 
dygiųjų augalų tvoromis, 
nes kitaip kupranugariai 
jas suėstų. Mat, tos būdos 
nupintos iš lazdų ir lapų. 

Kupranugariai geriausia

dą.

Ant vienakuprio kupra
nugario nugaros yra iena 
o ant dvikuprio dvi kubro

Jj.280 pėdu, o a- 
mylia 5,280 pe

Geras kupranugaris, gau
damas pąnrasto maisto, pa
vyzdžiui; šieno, ir vandens 
porciją, gali tokiu greitu
mu prabėgti 3 ir net 4 die
nas ir atlikti 500 kilometrų 
kelionę.

KunranuP'ariai nueina vi
dutiniai 4 kilometrus per 
valanda su 150 kilogramų 
(anie 330 svaiįu) svoriu, bet 
užtat \ jie ga 
valan 
dar

keliauti 12 
be pe'rdaukos arba 

ugiau. (
upranugarė atsiveda 

tiktai po vieną kunranuga- 

 

riuka,Tr žindo ji ištisus me
tus. ‘ ‘ M. St.

LST/.lU
JŲ SKAIČIUS 

Cenzo Biuras

JUNG
GYVE

aldmis
ingtone_ apskaičiavo, 

kad Jungtines’ Valstijos da
bar turi 148,720,000 gyven-

no 1940 m. pavasario/i- 
kišiol žmonių skaičių 
soje šalyje pakili 
nų, bet penkiose 
sumažėjo. Tos vs 
North Dakota, 
Mississippi,

^v^lstijose
Jstijosyra
NebrasRąf

Oklahoma ir

New Yorko valstija yra 
skaitlingiausia žmonėmis - 
14 milionų, 392 tūkstančiai.

Daugiausia automobilinių 
nelaimių padaro jaunuoliai 
vairuotojai iki 21 metų\im^ 
žiaus. z

Vadinami “karališki” vė
žiai turi iki 5 pėdų ilgio, 
priskaitant ju kojas ir “rep
les.”

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Lapkr, 15, 1949
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(Tąsa)
Kokiu būdu mano galvon įlindo “Kamčiatka”- ir 

“Naujoji Zelandija,” aš ir pats nesupratau!
Pažvelgiau į mokytoją: jis j susiraukęs, tartum 1 

mirties sopuliuose raivėsi. Vyį'iausis egzaminierius 
piktai juokėsi.

— Sėskis. Gana!
Sėdausi. Atsidūsėjau. Jaučiau, kad gerokai su

klupau, bet negi pataisysi; kitas vaikas jau buvo 
pastatytas ant žarijų. ‘ j

Egzaminai baigėsi. i
Mokyklos koridoriuje laukia manęs patėvis su 

motina; jiedu atvyko manęs parsivežti ir mokyto
jui atvežė dovanų už gerą mokymą, už pravedi m ą 
per egzaminus. <

Drąsuoliu pasirodė mokytojas, pareikšdamas:
—- Mykolas egazaminų neišlaikė. i
Pastiro motina. Patėvis kalė mane savo akimis 

prie sienos, kaip vinimis. Mokytojas sakė/
— Dariau, ką galėjau. Jei būčiau galėjęs pra

skelti jam galvą ir įsprausti jon žinių, būčiau ir tai 
atlikęs. Jam rūpi su žydukais muštis, su mergaitė
mis pakampėse trintis, o ne mokymasis!...

—Bizūno jam, šitam!... — kalbėjo patėvis. — 
Kasdien bizūnu sukirtus nebūtų pro šalį! Jam 
mokslą reikia dėti per abu galu.

Vasarą aš ir vėl pas seną profesorių — Bute- 
liauską. Žiemą atgal į pradžios mokyklą, ir kitą pa
vasarį — Mykoliukas Kilpa jau baigė pradžios mo
kyklą !

Per trejetą mėnesių tėvai suko galvą, kur teks 
mane padėti rudenį, kaip greičiausiai ir su mažiau
siai išlaidų mane paruošti gimnazijai? Gi aš per 
tą laiką dykinėjau namie, patėvio ujamas ir keikia
mas, o motinos lepinamas, nieko negalvodamas.

Į Kurlius tą vasarą atsisuko iš kažin kur koks 
tai sulenkėjęs šunadvokatis. Jis buvo .viduramžis, 
nedidukas, bet iškalbus. Sakyta, būk jis buvo baigęs 
Petrapilio universitete teisių fakultetą, bet valdžia 
dėl kažin kokio jo nusikaltimo jam advokatauti ne
leido. Pagyvenęs Kaune, Vilniuje, jis mums nežino
mais sumetimais atvyko į Kurlių miestelį ir. čia ap
sigyveno. Rašinėdavo jis nuo valstiečių teismams ir 
kitokioms valdiškoms įstaigoms visokius prašymus, 
patarnavo jiems teisminėse bylose ir podraug pasi
skelbė, būk jis galįs paruošt gimnazijai tokius, kaip 
aš! >

Patėviui to ir užteko. Rudenį aš buvau Juozo 
Daržinavičiaus studentas. ‘ Mokė jis mane visokių 
galu, tarp tų ir lenkų kalbos.

Kad naujasis mano profesorius buvo mokytas ir 
plačiai žinomas, liudiji ir tas faktas: jis palaikė 
tamprius kyšius ne tik su Kurlių miestelio na- 
čialstva, bet ir su žemiečių viršininku, ir su tūlais 
apskrities valdininkais, — ne vieną parą jis su jais 
praleisdavo kortuodamas. Kai visiškai prasilošdavo, 
Daržinavičius būdavo piktas, susikrimtęs, užduoda
vo man lekcijas, — sakysime, algebroje, — ne iš 
to galo ir visaip mane koliodavo, nekantriai lauk
damas sekmadienio arba jomarko dienos, kada at
vyks mano patėvis, kad jis gautų iš jo avanso.

Po pusantrų metų Daržinavičius iškaulijo iš ma
no patėvio apie 500 rubliu avanso ir, vieną gražik 
— sakyčiau, tamsią «— naktį mano profesorius din
go be žinios. Kur jis pranyko, niekas negalėjo pa
sakyti. Užteko to, kad aš grįžau kaiman ir per tū- ■ 
lą laiką buvau pajuokos objektu: “Sugrįžo Kilpų 
kunigas be parapijos.” ’

Iy.
Lauko darbo aš nebijojau, bet patėvis kažin ko

dėl bijojo manęs. Į mane jis nekalbėdavo, buvo su
sikrimtęs ir piktas, nuolat išmetinėjo, kodėl aš na
mie šiūlinėjuosi, ar negaliu kur nors išsitrenkti į 
miestą.

Be maniškės bėdos, namieje atsirado nauja kri
zė: padvėsė tais metais mūsų dvi geriausios kar- 

' vės ir arklys. Kokie nuostoliai! Patėvis aiškino, jog 
kas nors iš kaimynų gyvulius nunuodino, bet kai
mynai teigė, kad jie padvėsė apiburti tūlo elgetos, 
kurį patėvis išvarė iš namų be duonos šmotelio. 
Vėliau išgirdau patėvį kalbant, būk aš esąs atsa
kingas už visas namuose bėdas ir nelaimes!

— Šis velnias yra mano nelaimė! — vieną kartą, 
man girdint, jis kalbėjo motinai. — Maikis nuvarys 
mus į elgetyną. Jo mokslinimui išleidau visus par
sivežtus iš Amerikos pinigus — tuos, ką uždirbau ir 
tuos, ką už koją gavau. Iš jo nebus nei pyrago nei 
norago. Bomas tai iš tikrųjų iš jo bus geras! Jis 
laukia savo dalios — jis prapuldys mane!

Pirmą kartą mačiau patėvį verkiantį.
— Bet, Jurguti, o jeigu vaikas neturi dieviškojo 

pašaukimo kunigu būti, — ar jis kaltas?
— Tai aš kaltas? Aš kaitas, kad jis bomas! Che, 

che, che! Ūkis eina velniop, viskas nyksta, gaišta. 
Dievas gal būt baudžia mus, kad bomą, valkatą 
norėjome šventu žmogum padaryti, — Dievą sie- 
kėmės prigauti.

“Bomas,” “biasteris,” “gademas,” — amerikono 
dedės-patėvio parvežti pavadinimai taip ir krito 
ant manęs be paliovos, kaip sunkiausi smūgiai.

Dėdė klaupėsi ties Kristaus mūka ir kalbėjo po
terius, motina, nervų krečiama, baladojosi aplink 
krosnį, tarytum ką skubaus dirbdama, o aš^ pa
stovėjęs, smukau pro duris kieman.

Pasiekiau daržą. Netoli kluono prie sioželkos mū
sų merga, Marytė, skalbė ^altinius. Mikliai sukio
dama kultuvę, ji plakė marškinius, iš kurių mui
luoti vandens ryžtakai svietlėsi į visas puses. Tūlą 
laiką stovėjau jos užnugaryj, norėdamas apkabinti 
ją per liemenį, bet pabūgau. Staiga ji atsigrįžo ir 
suriko: “Q|!”

—- Nenusigąsk, Maryte!
— Tu čia taip netikėtai!...
Apsidairė, prisistebėjo ji man veidan ir tęsė:
— Atrodai labai susirūpinęs. Kas tau, Mykoliuk?
— Niekas. /
—■ Aš matau! Tu man nepasakysi! Tave kas nors 

labai graužia.
i—Graužia?
— Ko kremtiesi? Tu'esi jaunas, gražus vyrukas, 

mokytas, — ko tad rūpintis?
Marytės pasakymas “jaunas, gražus” mane ta

rytum apibūrė: magiški žodžiai nukrėtė mane ma
loniu šiurpu. Bet aš tuo netikėjau. Jeigu buvo mū
sų kaime ir apylinkėje kas nors gražaus, tai, ma
no nuomone, buvo Marytė Serbentaitė. Vidutinio 
ūgio, plonutė, veido apskrito, bet smulkaus su ne
didele paplaska nosyte. Kaštaniniai plaukai — tan
kūs ir ilgi, o po tamsiais antakiais švysčiojo ne- 

; linksmos akeles. Amžiaus 
i;_ ___ _ __ __ -Zj. Darbšti, smagi, visų my-

•I • Įima. Kaip ji sutiko mūsų namuose, — pragare — 
tarnauti, aš niekaip suprasti negalėjau!

-Į— Tėvai mane bara, patėvis keikia, — aiškinau 
jai. — Ar aš kaltas, jei man, mokytis nevyksta, jei 
patėvis sukišo savo pinigus šunadvokačiui? Kunigu 
aš niekad nenorėjau būti.

Pradėjau aš Marytei skųstis, kaip kūdikis mo
tinai !

— Aš žinau!
— Ką tu žinai?
— Patėvis tavęs neapkenčia, kaip didžiausio niek

šo. Jis nežino, kur tave padėti. Jis kėsinasi...
Ji nedrįso baigti sakinio.
— Iš- kur tai iškasei?
— Bene aš kurčia ir akla!
— Žinoma, ne. Ko jis iš manęs vis nori? Aš juk 

pradėjau dirbti, jam padėti.
— Ko nori? Nori, k^d tu nesimaišytum jam po 

kojų: Jis nori, kad tu 
trobesių ir iš ūkio.

: išmokėjo, — daugiau 
vo. mokytojams.

— Židikams.
— Nežinau, kam. Man stebėtina, kad tu, pamo

kytas vyrukas, gali visa tai pakęsti.
— Kas man tenka daryti? Atsakyk, Maryte.
— Aš nežinau.
— Tai kas žino?

. — Nežinau. . I .
(Bus daugiau)

EINA PRIE HITLERIZMO
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didelė
ji buvo apie 17-kos metų

Amerika darosi visų ša
lių, prisidėjusių prie At
lanto pakto, patronu arba 
aniuolu sargu. Jos doleris 
darosi, galingesnis ir už pa
tį visogalį, nes ir popiežius 
pareiškė, kad ne maldos, ne 
dievo apveizda gali komu
nizmo plėtojimąsi sulaikyti, 
bet Amerikos doleriai. Ir , 
tie galingieji doleriai, į ku
rią tik šalį jie įsigauna, vi
sur gimdo bedarbes, skur
dą, ekonominę krizę ir 
tuom pačiu sykiu atgaivina 
ų- auklėja fašizmą.

■ Vakarinėj Vokietijoj jau 
viešai veikia fašistinės or
ganizacijos, išleidžia savo 
laikraščius ir varo nacinę 
propagandą. Anglijoj viešai 
veikai' fašistinė organizaci
ja, vadovaujama Hitlerio 
bičiulio Mosley ir viešai 
dainuoja Hitlerio himną — 
“Horst Wessel”, kurį išsi
vertė iš vokiečių kalbos. 
Francijoj, Italijoj ir Aust
rijoj fašizmas laikosi įlei
dęs savo šaknis. Apie Grai- 

Turkiją, Ispaniją ir 
nėra kal- 
fašistinės 

neatsilieka 
diktatorius

1

i kiją, x ui iMjci, 
Portugaliją jau 
bos, ten grynai 

; valdžios; nuo jų 
. ir Jugoslavijos 
: Tito.
I

Iki šiol Amerikoje turime 
. Ku - Klūks - Klanų organi- 
izaciją, kuri žygiuoja hitle
riniais takais. Viešose val
diškose įstaigose ka'd ir 
randasi nemažai fašistiniu' 
raugu dvokiančių valdinin
kų, bet 
skelbia, 
vis dar 
tinėmis

ur nors pranyktom iš šitų 
Šato, jis tau jau' užtenkamai 

kaip verta tavo dalis, — ta-

dar viešai nepasi- 
kad jie fašistai, jie 
dangstosi demokra- 
plunksnomis.

Karine kolegija, vardu
Jeffersono, pagal paliktą A. 
Armstrongo tęs tamentą, 

. turi teisę gauti 50 milionų 
į dolerių. Bet tame testa
mente ve kokias sąlygas 

i Armstrongas išstatęs:
1. Iš kolegijos valdybos 

’ ! ir mokytojų sąstato turi
i būt prašalinti • komunistai 

b ir prijaučianti komunis
tams, taipgi asmenys afri-

1 i kines ir aziatinės kilmės.
2. Mokytojų ir studentų

TARYBŲ LIETUVOJE
PATRIOTINIS SĄJŪDIS DĖL Lietuvoje yra kelios dešini--

PENKMEČIO ĮVYKDYMO tys įmonių jau įvykdžiusių sa- 
METUS vo penkerių metų užduotis. Jų 

VILNIUS, —■ Lietuvos pra- tarpe, 
i mones įmonėse smarkiai išsi- 
: plėtojo patriotinis sąjūdis dėl

PER KETVERIUS

pokarinio penkmečio įvykdy
mo pirma laiko. Daugelis dar
bininkui kolektyvų, dalyvauda- 

! mi socialistiniame lenktyniavi
me, įsipareigojo 
pasiekti 
dros i os' 
atžvilgiu, tai yra penkmečio 
planą įvykdyti per ketverius 
metus.’ I

Darbininkai ir inžinierijos- 
tcchnikos darbuotojai tesi pri
siimtus įsipareigojimus. Šiau
lių priešakinių įmonių L- kon
diterijos fabriko “RūtaĮ’, odos 
-avalynės kombinato “Elnias” 
ir medžio apdirbimo kombina
to — kolektyvai iki liepos 1 
dienos pagamino daugiau kaip 
už milijoną 
jos antrojo 
ton.

Naujosios
nių namų statybos kombina
tas, viršijęs pusmetinį planą, 
papildomai pagamino kelias 
dešimtis šešių butų namų. Ei
dukevičiaus vardo Vilniaus 
odos-avalynės kombinatas bir
želio mėnesį išleido 20 procen
tų daugiau odos prekių bei 
avalynės, negu gegužės mėne
sį. Rusnės žuvies fabriko kole
ktyvas nuo metų pradžios iki 
birželio 8 dienos įvykdė sep
tynias mėnesines užduotis ir 
davė daugiau kaip 700 cent
nerių žuvies viršum plano. Jur
barko uosto upeiviai per pir
mąjį pusmetį pervežė tiek 
krovinių, kiek) jie pervežė per

1949 metais 
.1950 metų lygį bcn- 
produkcijos apimties 

tai yra

rublių produkci- 
pusmečio sąskai-

Vilnios standarti-

Lapkr. 15, 19491 visus 1947 metus,

Vilniaus odos galan- 
terijoš kombinatas “Raudono
ji žvaigžde”, Kauno metalo 
apdirbimo gamykla “Apkaus
tus”, Šiaulių trikotažo fabrikas 
“Verpstas” ir kitos.

sąstatas būtinai turi susi
dėti iš anglo - saksų ir lo
tyno - amerikonų kilmės ir 
išpažystančių “tikrą krikš
čionišką tikybą.”

3. Mokslo dėstymas turi 
būt daugiausiai pašvęstas 
konstitucijos klausimais ir 
anglo-saksiškos ir lotyno- 
amerikoniškos rasių pirme
nybės ant visų kitų rąsių.

Kaip matote, čia jau gry
nai hitleriniai, tik ant ’ame
rikoniško. kurpalio ištempti?
reikalavimai. Juk" Hitleris Į 
vokiečiu rasę statė aukš- i v . . , . ,

čia rudeninis 
nikus: sausa, gra

ta, net labai malonu 
kuomet galima tokiu

len ai vaikščioti, be 
apsirengimo. Iki 

dienos mano

šiuo laiku 
oras labai 
žu, neš 
darosi/ 
laiku 
sunkė
lapkočio 7-tos 
darželyje dar nei viena gėle
lė, nei kitoks augalėlis nebu
vo paliestas šalnos. Tačiau 
lapkričio 7ytos rytmejj atsi
kėlęs rądau savo • (birželį ne- 
b(4ok5V^^Ajsf>?aliunėliai su
žlugę, tik puikiosios rūtos nę^

įvez
Kaip būtų gerai, kad rūtos 

čiau visų kitų rasių, tą pa- taip puikiai žalios išsilaikytų 
tį daro ir A. Armstrongas 
Hitleris buvo nusistatęs 20-tos diei^, tai 
prieš visas kitas tautas, tą dailiai -----
patį daro ir A.' Armstron- mūsų 
gas. . Z ‘ '

Čia irgi matome visoga-, 
įio dolerio jėgą. Ponas A. i 
Armstrongas už .50 milionų ; 
dolerių siekėsi 
fersono vardu įsteigtoje ko- Lietuvių 
legijoje nacių režimą. Klubas gerai

Diena iš • dienos mūsų | žiai Išsilaiko 
valdžia, bekovodama prieš | nuo 
komunizmą, prieš SovietųsjųpZt lapkričio 20 dieną klubas| 
Sąjungą ir kitas demokrati- savo šauniu parengimu - bali
nes šalis, vis smarkiau ir 
smarkiau eina prie hitleriz- trejų 
mo.

Tautų Sąjungoj keliamas’ 
lermas, kad už ____
uždangos” esą .varžoma Zlall.,a muzikalę _ p—-- ■
žmonių laisvė, tikyba, bet 
apie tai, kas Amerikoj de
dasi, niekas' nieko nesako. 
O jeigu Sovietų Sąjunga iš- ■ 
kelia tokius klausimus, tai 
didžiuma juos paneigia,1 pa-1 
sako, kad tai esąs išmislas, ■ valgiais, išsigėrimais, 
Amerikos 
šmeižimas.

iki šio sekmadienio, lapkričio 
i aš jomis 

papdoščiau skobnies 
klubo rengiamam ban-

■ i Jeigu tokios puikios dienos 
-. 'pasilaikys iki lapkričio 20-tos, 

i tai mes tikimės turėti daug
• t n’ ’svečių, privažiavusių iš kitiir.X- 

lyestl Jef-1 11C į,)- vietinių. 1 /
Piliečių SociarissA 

gyvuoja. Gra- 
nesitolihdamaK

Pažangių reikalų. šie-/č

kietu tinkamai atžymės savo 
metei gyvavimą nuosa- 

; va m name,
Apart skanių valgių, gau- 

“geležinės ‘ saus Pasivaišinimo, turėsime ir 
’ ’ muzikalę programą,

Bankietas prasidės- 3-čią t 
vai. po pietų, klubo salėj, 14

I Tyler St.
Bilietas kainuos $2.50, ku- 

užtikrina, jog visi svečiai 
s pilnai patenkinti skaniais 

progra- 
ir visa puikia nuotaika./m a

Lapkričio 6-ta diena *pas 
i mus buvo eiles susirinkimų 
; diena. Klubo susirinkime pa- 

Washington. — Dar neži-l tirta, jog klubo reikalai tvar- 
nia, ar prez. Trumanas vėl j Rosi gerai 
skirs republikoną Johną F. iūal ^1 to, kad organizacijos 
Dullesą, amerikinės atsto- 11H 
vybės nariu < 
Tautoms. •

Dulles, kandidatuodamas i 
į Jungtinių Valstijų senato
rius pastaruosiuose rinki
muose, pakritikuodavo už 
sieninę Trumano politiką.

’MILLES JAU NEPA
TINKĄS TRUMANUI

ir pavyzdingai.

i kilovatų galingumo hidroelek- I yra sporto ratelis, kuriame j 
trine. Ji teiks energiją 10 že-1 
mes ūkių artelių. Dešimt stam. ’ 
bių elektrinių, kurios statomos i

yra 25 žmonės.

; atsto- | pf^ūdentas ir visas komitetas 
Jungtinėms ; ’’ūpesūingai darbuojasi, o visi 

| nariai/ gražiai kooperuoja su 
, komitetu.

Mano manymu, klubas la
bai gražiai pasielgė, nutarda
mas atnaujinti dienraštį 

i Laisvę ant metų savo nariui, 
ilgalaikiam ligoniui. Tai gra- 

_ I žus atjautimas savo draugui, 
; ligos paliestam!

GELEŽINKELININKAI
< RACIONALIZATORIAI
Vilniuje įvyko Lietuvos ge

ležinkelio išradėjų ir raciona
lizatorių pirmasis suvažiavi
mas. šiame suvažiavime dele
gatai pasidalijo kūrybinio dar
bo patyrimu.

Nuo1 metų pradžios Lietu
vos geležinkelininkai pateikė 
apie 200 racionalizacinių 
siūlymų. Didesnė jų pusė 
yra įdiegta gamyboje ir 
to per metus susitaupina 
600 tūkstančių rublių.

Klaipėdos garvežių I depo 
vyresnysis mašinistas Kostas 
Indinauskas per racionalizavi- 
mą sutaupė nuo metų pradžios 
per 170 tonų anglies. Prie de
po įsteigta stachanovinė tau
pymo mokykla, kurioje dėsty
tojų tarpe yra ir mašinistas 
Indinauskas.

pa
jau 
dėl
per

Vietine komercine spauda 
be paliovos rašo ir giria .lais
vą j į verslą (free enterprise), 

ge- 
(___ __________ ~ _ Gal
! nų-traktorių stočių darbininkų ^žmogui kapitalistui, bet kaip 

įsu milijonais žmonių — dar-, 
bo žmonėmis—yra? Rašo ir 
per i-adiją kalba, jog tik 

■ prasideda geriejklaikai, o už
stojus 1950-tiems metams, tai 

Kaišiado-1 nematytas gerlaikis ateis šios 
šalto gyventojams.

Bet gi jokiu būdu negali 
tam blofui tikėti tie darbi
ninkai, kurie tik šiomis die
nomis paleisti ir paleidžiami 
iš darbo. Daugelis jau seniai 
nebedirba, ir apdraudos čekius 
išbaigę, kaip tokie darbinin
kai gali tikėti tokiems ap- 
gauliams, jog gerlaikis jau 
Prasideda? Tuo pat tarpu 

I pragyvenimo kainos beprotiš- 
/\i (aukštos ir dar vis kyla 
neoMjasiekiamai. Z "A

KOLŪKINIO JAUNIMO 
SPARTAKIADA

Apie tūkstantį jaunų kolū-j kad šiitokioje sistemoje 
3,000 GYVULININKYSTĖS tarybinių ūkių ir masi-) ryj^kt žmogui gyventi.

STATINIU STATYBA . . . . . , .i dalyvavo . neseniai įvykusio- 
Lietuvos kolūkiuose statybos i je respublikinėje kaimo jauni- 

sezonas yra pačiame įkaršty- 1 mo spartakiadoje. Sportinin-
i je. žemės ūkio
Į atiduota naudoti 500 diendar
žių, kiaulidžių, avidžių. Iki 
prasidėjus žiemai Šiaulių, Jo
niškio, Šakių bei. kitose aps
krityse bus ■ pastatyta ir sure
montuota daugiau kaip 3,000 
gyvu 1 ininkystės statinių.

Daugelis kolūkių pradėjo 
gaminti kalkes, plytas, čerpes.
Visose respublikos žemės ūkio 
artęlese sudarytos nuolatinės 
statybinės brigados.

MTS, teiks elektros energiją I 
51 kolūkiui.

LIETUVOS KOLŪKIŲ 
ELEKTRIFIKAVIMAS

Lietuvoje atliekamas didelis 
darbas kaimui elektrifikuoti. 
Tik pastaruoju metu elektros 
ęnergiją gavo šimtas kolūkių. 
Šiemet tuose kolūkiuose pirmą 
kartą -į vedantas elektrinis kū
limas ir mechaninis šakniavai
sių perdirbimas.

Respublikoje vyksta/ tarp ko
lūkinių elektrinių statyba. 
Prie Nevėžio upės statoma 300

300 NAUJU 
KLUBŲ-SKAITYKLŲ

Kartu su kolūkių augimu 
i Lietuvos kaime divįėja ir kul
tūros-švietimo įstaigų kiekis. 
Per pusmetį Klaipėdos, Šiau
lių, Panevėžio ir kitose Lietu
vos apskrityse atidaryta 300 
k lubų-skaityklą, kultūros na
mų ir bibliotekų.

Per Tarybų valdžios metus 
respublikos kaimuose pradėjo 
veikti 3,000 kultūros-švietimo 
Įstaigų.

Pavyzdžiui, Tauragės apsk
rityje yra 2 kultūros namai, 
78 klubai-skilityklos, 9 biblio
tekos.

Pagėgių apskrities kolūkio 
“Naujas darbas” klube-skaity- 
kloje kas mėnesį kolūkiečiams 
skaitoma ne mažiau kaip 15 
pranešimų ir paskaitų įvai
riausiomis temomis. Šio klubo 
meninės sayyveiklos ratelis su
vaidino tris pjeses, Prie klubo

spartakiadoje, 
artelėse jau kai rungėsi bėgime, ėjime, šuo 

liuose, rutulio stūmime. Pirmą 
ją vietą išsikovojo 
rių apskrities komanda.

Sportininkai pademonstravo 
kaimo sportininkų išaugusį 
meistriškumą bei kūno kultū
ros sąjūdžio masingumą res
publikoje. Lietuvos kaimuose 
dabar priskaitoma per 100 tū
kstančių fizkultūrininkų. Tik
tai šiemet kaimo vietovėse pas
tatyta daugiau kaip 200 stadi
onų ir sporto aikštelių. X

NAUJI AUTOMATAI
KLAIPĖDA, r u gsė j o '25kųL 

Kojinių fabrikas “Aušra” 
vo iš broliškų respublikii 
kojinių automatus. Mei 
Vladičiauskas, Valatka/ir

JA
22

trai dėtisr^^Vt
j^r^kevų ~ nuo/

škevičius baigia montuoti gau. ’ dylojų visl^/y'Kuomet v 
tuosius automatus naujame i gamintojas dai^sveikas ir 
fabriko ceche.

ral- 
įko. 
kol

i darbo yra, tai ^Užsidirbdamas 
vergišką algą šiaip-taip suve- 

MOKSLEIVIAI — KOLŪKIO da pragyvenimo galus, bet 
ŠEFAI kuomettįęJturtų vibžnačiai už-

ŠV ĖKšNA, rugsejo
Švėkšnos gimnazijos mokiniaij^į 
ir mokytojai aplankė šefuoja
mą “Kalnelio” kolūkį, šefai 
padovanojo kolūkio bibliote
kai apie 300 įvairių vertingų 
knygų. Gimnazijos pionieriai 
pasirodė kolūkiečiams su savo 
menine programa.

Kitą dieną gimnazijos mok į/ 
nių ir mokytojų talka padėftf 
kolūkiui nurauti linus. f /

ayietes ir tuonų ati- / 
įCsą dirbti^/ tiiometyy 
intojas -Td a rb i11 ųi - /

Elyria prapulties nas- 
/didžialisių vargų nZj 

tų bangose.
/i/ tokiame atsitikime žmo- 

matydamas tokį blogumą, 
/t<Mdą neteisybę, tau nevalia 
x^ikyti, jog tai bloga ir kovoti 

■ — reikalauti geresnės santvar
kos. jei,pamiršęs,jog gyveni

(Tąsa ant 5

i '
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JACK LONDON

PLAUK Į VAKARUS
(Pabaiga)

Taip .jis darytų, jei dievas pa
liktų jį vieną. Slaptai jis pa
vesdavo save tamsybių jė
goms, kad tik šios leistų jam 
plaukti i vakarus. Jis tai pa
žadėdavo visai lengvai, nes 
tamsybių jėgomis visiškai ne- ! 
tikėjo. Tikrumoje jis tikėjo : 
tik dievą, nors to ir pats ne
žinojo. Ir jo išvirkščioje te
ologijoje dievas buvo tikrasis i 
tamsybių karalaitis. Kapito
nas Kulenas buvo velnio gar-: 
bintojas, bet .jis vadino velnią 
kitu vardu, štai ir viskas.

Vidurdieni, varpui išmušus 
pamainos pasikeitimo laiką, 
kapitonas Kulenas įsakė pa
kelti bom-bram-stakselį (bom- j 
bram-stakselis— mažosios bu
rės didžiojo stiebo viršuje). 
Vyrai užlipo aukštyn daug 
greičiau, negu jie tai daryda
vo praėjusiomis savaitėmis. 
Ne tik dėl to, kad plaukė į 
vakarus, jie pasidarė tokie 
vikrūs, bet ir dėl to, kad ma
loni saulė švietė ir miklino jų 
sustyrusius nuo šalčio kūnus. 
Džordžas Dorotas stovėjo už
pakalyje, netoli kapitono Ka
leno, ne taip labai apsimutu
riavęs, kaip visuomet, ir, ste
bėdamas tą sceną, džiaugėsi 
malonia šiluma. čia greitai 
ir ūmai įvyko nelaimė. Nuo 
priešakinio bom-bram-stakse- 
!;o skersinio sušuko:

—Vyras už borto!
' Kažkas numetė per bortą 
gelbėjimosi ratą, ir tą pačią 
akimirką nuskambėjo griež
tas antrojo šturmano balsas:

—Greičiau suk vairą! .
Vairininkas netarė nė žo

džio. Jis geriau žinojo, nes 
šalia jo stovėjo kapitonas 
Dan-Kulenas. Jis norėjo kaž
ką pasakyti, norėjo pasukti 
vairą, smarkiai pasukti, nes 
jo draugas skendo. Jis pa
žvelgė į kapitoną Dan-Kulc- 
ną. bet Dan-Kulenas nedavė 
jokio ženklo.

i lengvai sustoti. Bet ji nega- 
: Įėjo tuo pačiu metu sustoti 

ii- plaukti į vakarus.
Pirmą kartą per visą savo 

amžių Džordžas Dorotas pa
matė tikrą gyvenimo ir mir
ties dramą, — mažutę šlykš
čią dramą, kur ant svarsty
klių buvo uždėtas nežinomas 
jūrininkas, vardu Mopsas, ir 
keletas mylių kelio. Iš pra
džių stebėjos tą vyriškį tolu
moje, jis dabar ėmė stebėti 
didįjį Dan-Kuleną, plaukuotą 
ir juodą, kuris, lyg apsisiautęs 
mirties ir gyvybės skraiste, 
rūke cigarą.

Kapitonas Dan-Kulenas va
landėlę dar rūkė tylėdamas. 
Paskui ištraukė cigarą iš bur
nos. Pažvelgė į “Meri Ro- 

i džers“ stiebų viršūnę ir jūros 
1 paviršių.

r—Ištempti bom-bram-stak- 
; sėlį! — sušuko jis.
i . I

Po penkiolikos minučių jie! 
sėdėjo kabinoje prie valgiais 
apkrauto stalo. Iš vienos pu
sės Džordžui Doretui atsisėdo 
tigras Dan-Kulenas, iš kitos j 
—Džošua Higinsas. Niekas 
nekalbėjo. Ant denio jūri
ninkai tempė i triumselį 
(triumselis — burė; ankščiau 
bom-bram-stakselio,! keliama 

, tik labai silpnam vėjui pu- 
įčiant). Džordžas Dorotas „gir
dėjo jų šūkavimus, ir jo aky
se stovėjo vaizdas gyvo ir j 
sveiko, Mopsu vadinamo, jū-■ 
rininko, kuris, įsikibęs į gel
bėjimosi ratą, pasiliko toli, už ■ 
mylių, tame vienišame okea- ■ 
ne. Jis pažvelgė į kapito-j 
na, ir jam pasidarė koktu, nes ' 
tasai vyras pasigardžiuoda- i 
mas ryte rijo valgį.

— Kapitone Kalenai!—tarė ' 
Dorotas, — jūs vadovaujate i | ! šiam laivui, ir man visai ne- 

' tinka gilintis į tai, ką jūs da- 
' rote. Bet aš jums noriu kai 
ką pasakyti. Yra toks daly
kas, kurį vadiname ateitimi, : 
ir jūsų ateitis bus labai karš- •

■

I
)

—Suk vairą! Greičiau suk 
vairą !—suriko antrasis štur
manas, šokdamas į laivo Už
pakalį. o

Bet jis liovėsi puldinėjęs lir 
įsakinėjęs ir ramiai sustojo, 
kai pamatė Dan-Kuleną prie 
vairo. Didysis Dan-Kulenas 
papsėjo cigarą ir tylėjo. Jū
rininkas kaskart vis tolo ir to
lo nuo laivo. Jis pagriebė 
gelbėjimosi ratą ir laikėsi įsi
kibęs. Niekas nekalbėjo. Nie
kas nejudėjo. Vyrai nuo bom- 
bram-stakselio skersinių ste
bėjo baimes iškreiptais vei
dais. Ir “Meri Rodžers“ lė
kė tolyn, plaukdama į vaka
rus. Praėjo ilga tylos minu
tė.

— Kuris tai buvo—paklausė 
kapitonas Kulenas. i

—Mopsas, ser!—piktai at
sakė jūrininkas prie vairo.

Mopsą tolumoje pakėlė, di
delė banga, ir jis laikinai 
pranyko už josios. Tai buvo 
didelė banga, bet dar ne pil- 
kabarzdė. Valtelė tokioje jū
roje galėjo lengvai plaukioti, 
ir “Meri Rodžers“ galėjo

ta.
Kapitonas Kulenas net nc- 

susiraukč. Kai jis prabilo, jo 
balse buvo pastebimas apgai
lestavimas:

— Buvo stiprus viesulas. 
Išgelbėti vyrą buvo neįmano
ma.

— Jis nukrito nuo bom- 
bramrėjos, — karštai sušu
ko Doretas. — Tuo laiku 
jūs kėlėte bom-bram-stakse
lį, o po penkiolikos minučių 
triumselį.

— Juk viesulas buvo stip
rus, ar ne, misteri Higinsai? 
—tarė kapitonas Kulenas, 
pasisukdamas į šturmaną.

— Jei jūs būtumėt mė
ginęs sustoti, tai viesulas 
būtų išrovęs iš laivo stie
bus, — buvo šturmano atsa
kymas. — Jūs pasielgėt vi
sai teisingai, kapitone1 Kū
leliai. Apie tai šis vyriškis 
neturi jokio supratimo! /

Džordžas Doretas nieko 
neatsakė, ir taip, kol baigė 
valgyti, nė vienas iš jų nepra
tarė nė žodžio. Nuo to laiko 
Doretas visuomet valgydavo

ATMINČIAI

Kazimiero, Tvaska
Dearborn, Mich..

Lapkričio 15 dieną sueina du metai, kai) begailestinga mirtis 
išplėšė iš mūsų tarpo mano brangų gyvenimo draugą ir mūsų vai
kų tėvą KAZIMIERĄ TVASKA. Paguldė jį j šaltą kalpą ir neuž
gydomai sužeidė mūsų širdis skaudžiu gailesčiu ir ilgesiu.

Aš, Kazimierai, dėl tavo mirties esu amžinai pažeista. Liūdni 
vaizdai švaistosi mano vaizduotėj, per ištisas dienas ir naktis var
gina mane atsiminimai iš mūsų šeimos gyvenimo su tavim, mielasis, 
niekas negali suprasti tų skausmų, kuriuos aš be tavęs pergyvenu. 
Aš viena, tarp keturių sienų turiu visus skausmus pergyventi, nes 
nebėra tavęs, neturiu su kuom taip nuoširdžiaai vargais, rūpesčiais ir 
širdies skausmais pasidalinti. Skiriu Tau šias eilutes:

• *
Tu miegi amžinai ant' šaltų kapelių 
norččia užmigti po medžių šakele, , 
kari aš ten užmigčia ramiai, pasilsėčia, 
gal jau mano širdis taip nebeskaudėtų,

kai vėjelis pūstų, lapeliai šnabždėtų, 
ir man apie tave miegančiai kalbėtų. 
Užaugo takeliai, katrais tu vaikščiojai, 
nuliūdo nameliai, katruos tu mylėjai.

Tu, brangus Kazimierai, ilsėkis lengvai ir amžinai stss^šalies že
melėje. O mes, iki gyvi būsim, lankysime tavo kapą ir kaip išmany
dami puošime jj,

ŽMONA IR VAIKAI TVASKA!.

ANKSTO AUSI-

S

prašalina j v

(250-2511

Drau-

Reumatiški Skausmai

.nniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

( KI.KPH<»<Vt
i

rsonas
(RTTYAUSKAS>

Laidotuvių Direktorius

. MArkef 2-5172
Stropus.

kai mes
Francis-

Sil U1- 
kriėio 

. va-

mėne- 
dieną, 

7:30

dirba 
kurios 

kitos

Telefonas
KVergreen 4-9407

Pas- 
įsmei- 
Jis ju-

f(jr Toothache, 
aina si.

Salve fqr Exter- 
bniai Šil- 
kausmus, 
u spran- 

tirpi- 
arių (rhuscles),

Fin. sekr. — 
(248-249)

draugystėse ir visi po-
Tam 

jaunoji 
kar
dai’- | 
vie-1 
pa-

sunk us 
traukti), 

apskaičia- 
apsidairė. 
Laivo už-

ir nuo peršalimo. Kąina $|.25. 
No.

Skin 
lete’s 
sore

dantų gąlim 
nesveikumo.

neturi dahtų, bet
: nesveikos, išpur-

delegatai į apskrities

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

Newark 4, N J 
HUmholdi 2-7964

baigiami ruošti.
vadovauja 

padedant senajai
Ar bus kiek naudos

bininkų judėjimui iš tos 
r.ybės, dabar dar sunku

Žolynas

kom- 
perei- 

Joje 
šimtai darbininkų,

ir / po šiai 
Pora mėnesių atgal

DETROIT, MICH.
Moterų Apšvietos Klubo susirin

kimas įvyks trečiadienį, 16 d! 
lapkričio (Nov.), pradžia 7:30 vai. 
vakare, 4097 Porter St. Visos narės 
esate prašomos dalyvauti šiame su
sirinkime,
daug darbų atlikti 
tad stengkimūs sa1 
kinti. Prot. rast

nes turime pasibrėžusios 
žiemos sezonu, !

> tarimus jvy- >
V. Šmalstienč. !

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimom.-

TELEVISION*
SHliF'KLE KO ARI >

Literatūros
ilgametis dienraš-
skaitytojas.
Leponiui greitai

J. Barris.

„Meri 
šiaurę, į 
Savaitės

$20.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
išau-

Kuopa turėtų ge- 
kad iždą vėl at- 
kad naujų narių

J. M. Ka

PHILADELPHIA, FA
Lietuvių Moterų Kuopęs 

kimas įvyks ketvirtadienį, I 
(Nov.) 17 d., pradžia 8-tą 
kare, Liaudies Name. 73;"
mount Ave. Visos narės malonėkite 
dalyvauti, nes turėsime svai bių da
lykų aptariniui. Helen Maltis, 
sekr. (250-251)

įvyks 
11-tą 

nariai
svar- į 

ap- ■ 
kėlimo I 

balsuojama ; 
ateinanticm ■ 

naujų narių, 
(251-252)

nuplaukė į vakarus 
dievą!

V erte R.

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas 

sekmadienį, lapki iėio 20 d., 
vai. ryto, 3014 Yemans. Visi 
malonėkite bū (i laiku, nes yra
bių reikalų aptarimui, turėsim 
tarti nubalsuoti duoklių 
klausimą, taipgi bus 
ant. Centro Valdybos 

i metam. Atsiveskit ir 
į -- Sekr.

MINERSVILLE, pA.
Literatūros Draugijos 14-tlos kuo

pos susirinkimas įvyks sekmadienį, 
13 d. lapkričio, prasidės 2-rą vai. po i 
pietų, pas drg. Simberienę, ant Į 
Front. St. Yra svarbių reikalų apta-Į 
rimui, malonėkite visi dalyvauti, --j 
Komitetas. (249-250)

N-BALTRUNAS, Manager 
uAtas Balsam uoto ja.«>

valandoje kreipkitės pas
Patarnavimas^ bus) užtikrintas ir už prieinamą kaina

Puildaf įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 
Mylimiem* Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN. N Y

keleivių kajutėje. 
Kulenas 1 daugiau 
raukdavo, 
juodu
tuo tarpu

pažiūrėjęs į jį, ir 
visai nebesikalbėjo, o 

Rodžers“ 
šiltesnius 

pabaigoje 
Dorotą

Kapitonas j Philadelphia ir 
" CSHS I Wilkes-Barre, Pa

vandenis.
Dan-Kulenas sutiko 
ant denio.

— Ką jūs darysite 
neplauksime į San -
ko? — stačiokiškai paklausė 
jis.

— Aš nueisiu pranešti, kad 
jus suimtų, — piktai atsakė 
Doretas. — Aš apkaltinsiu jus 
žmogžudyste ir matysiu, kaip 
jus už tai pakars, j

— Jūs nepaprastai pasiti
kite savimi, -j— prasišiepė ka
pitonas Kulenas ir apsisukęs! 
nuėjo.

Praslinko antra savaitė; vie-' 
na rytą Džordžas Doretas 
stovėjo laivo priekyje, jūrinin
kų kajutės angoje, ir žvalgėsi 
po denį. „Mery Rodžers“ grei
tai plaukė, pučiant smarkiam 
vėjui. Visos burės, net ir stak- 
selis (stakselis — pagalbi
nės būręs, keliamos ^pučiant 
silpnam vėjui, norint padidin
ti laivo greitį), buvo iškeltos 
ir ištemptos. Kapitonas Kule
nas bastėsi po denį, laivo prie
kyje. Jis bastėsi nerūpestin
gai ir šnairavo į keleivį. Do
retas žiūrėjo visai į kitą pusę, 
nečius ir galvą iškišęs iš liu
ko, ir buvo matyti tik jo pa
kaušis. Kapitonas Kulenas 
metė žvilgsnį į grot-stakselio 
bloką, (blokas /— 
skridinys lynams 
paskui /į pakaušį ir 
vo atstumą. Jis 
Niekas nežiūrėjo,
pakaly šen ir ten vaikštinėję 
Džošua Higinsas, kuris dabar 
kaip tik nusisuko ir nuėjo to
lyn. Kapitonas Kulenas pasi
lenkė. griebė grot-stakselio ly
nus ir atkabino juos. Sunkus bū
rę laikantis blokas nukrito že- 
m .y n, s u t r i u š k indą m a s 
galva, Ivg kiaušinio

“Dabar mes matom, 
kokia ta driskių tei
sybe ...”

Taip, pasiturinčiai, be galo 
šykščiai ir tamsiai ūkinin
kei Rokienei teisybė yra 
tik skurdžių išnaudojime. Jei 
vargšas paieško teisybės, tai 
jis jos akyse yra “driskius“ 
ir “sukčius.“

Tatai bus pavaizduota žy
miojo Lietuvos rašytojo Juo
zo Baltušio sukurtoj 4-rių 

dramoj apie senąjį 
kaimą—“Gieda Gai- 

kurią įspūdingai su- 
Brooklyno Liaudies

veiksmų 
Lietuvos 
deliai,” 
vaidins
Teatro aktoriai.

Philadelphijoj — šio 
šio (lapkričio) 26-tą 
šeštadienį, > pradedant 
vakare, 414 Green St. salėj.

Wilkes-Barrej—savaite vė
liau, gruodžio 3, taipgi šešta
dienį, pradedant 7:30 vakare, 
69 So. Hancock St. salėj.

Prašome šių kolonijų dra
moj mėgėjus tuojau įsigyt jai 
bilietus. V.

FIZINIS IR PROTINIS 
NUOVARGIS

Rochesterio Universiteto 
mokslininkai tyrinėjo fizinį 
nuovargį ir atrado, kad jei
gu žmogus, sakysime, fab
rike dirbdamas, vartoja 
tuos pačius, vienodus ran-1 
kų ir kūno judėjimus, tai 

’jis greičiau jaučiasi pavar
gęs iš nuobodumo, kuomet 
raumenys dar nėra iš tikrų
jų pavargę. Raumenų nuo
vargis yra tiriamas tam 
tikrais elektriniais prietai
sais.

Garsus amerikietis psi
chologas William James pa
tyrė, jog studentai ir kiti 
protiniai darbininkai jaučia 
nuovargį dėl nuobodumo, 
kada jų protas tikrenybėje 
dar nėra pavargęs.

Jeigu protinis darbinin-

kas nepasiduoda nuobodu 
mui, tai po tūlo laiko pa 
sinaujina protine energija 
ir jis vėl gali sinegeniinįi=-:

Praga. — čechoslovakija
2 Australijos kores

pondentus kail) šnipus.

beveik tiek dirbti, kaip pir- į 
muoju pradėjimu. Profqso; 
rius William James taWi 
vadino “antruoju vėju 
cond wind)

! IŠMINTINGAS ŽMOGUS 
KURIS

. RŪPINA PATS SAVO IR 
' ŠEIMYNOS SVEIKATA

Tėmykite atydžiai. Nelaukite kol 
apsirgsite ir reikės gulėti lovoje 

; arba eiti ligoninėn. Tas jums atsi
eitų labai brangiai. Bet tą galima 

i išvengti, jeigu iš anksto. apsisau-_ 

 

gosi, naudodami MiraclV Ointi 
(Mostis). Tai geriausia ginklas 
prįeš įvairias ligas. Yra kių rūšių 
vaistų. Prašome pasiskaityti.

No. 1—Nuo 
tų smej^mų^ 

žmogus, kuris 
smegenys (gu 
tę, skauda, tai rėH^ia vartoji M. J.
iracie Ointme
BūshLe patenkinti.

Njb2—M. J. S.
aaluMtins. Mostis,v
do r

kaip tM: kojų, ranlč
do, mėšlungumąK traukymu, 
mą, nesveikumą s

ir dan-
Kartais

DEDHAM, MASS.
Jau ilgokas laikas kaip sun

kiai serga draugas J. Leponis. 
Buvo padaryta operacija kak
le. Ligoninėje išgulėjo virš 
tris savaites. Dabar parvažia
vo į savo namus, kurie ran
dasi Hillsdale Rd.

Drg. Leponis yra darbinin
kiškų organizacijų rėmėjas. 
Priklauso prie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo ir Lietu
vių Literatūros Draugijos 
kuopų. Yra 
čio Laisvės

Linkiu d. 
pasveikti.

Doreto 
lukštą, 

ir stakseliui plazdant vėjuje, 
ėmė siūbuoti į vieną ir į kitą 
pusę. Džošua Higinsas atsi
suko pažiūrėti, kas įvyko; ir 
čia jį pasitiko rinktinių kapi
tono Kuleno keiksmu audra.

—■ Aš pats stipriai pritvir
tinau lynus, — verkšleno štur
manas, kai kapitonas valandė
lę nutilo, — netgi vienu maz
gu viršaus, kad tvirčiau lai
kytų. Aš tai gerai atsimenu.

—Pritvirtinai ? -r— suurzgė 
kapitonas, tuo tarpu kai pa
maina stengėsi sulaikyti plaz
dančią būrę, kol vėjas jos dar 
visiškai nesuplėšė.

— Tu negalėtum pririšti 
nei savo močiutės, netikęs pra
garo išpera! Jei tu būtum už
rišęs vieną mazgą viršaus, tai 
kurių velnių jis būtų atsika
binęs? štai, ką aš norėjau 
sužinoti. Kodėl gi, po velnių, 
jis atsikabino7

Šturmanas neaiškiai sucypė.
— O, nutilk! — buvo pas

kutinis kapitono Kuleno žodis.
Praslinkus pusvalandžiui, 

jis labai stebėjosi, kad jūri
ninkų kajutės liuko apačioje 
buvo rastas Džordžo Doreto 
lavonas. Po pietų savo kabi
noje jis rašė šias melagingas 
žinias į laivo dienyną:

„Paprastas jūrininkas Kar
las Brunas laike audros (nu
krito nuo priešakinio bom- 
bram-stakselio rėjos ir žuvo. 
Audra buvo stipri, todėl, no
rint išsaugoti laivą, nebuvo 
galima drįsti pasukti prieš 
vėją. Nebuvo įmanoma [nu
leisti nė laivelio — tokia ne
rami buvo jūra.“ '

Kitame puslapyje jis įrašė:
“Aš dažnai įspėdavau mis

terį Doretą apie pavojų, kai 
jis nerūpestingai vaikštinėda
vo po denį. Aš sakiau jam, 
kad vieną gražią dieną blokai 
sutriuškins jam galvą. Nerū
pestingai pritvirtintas grot- 
stakselio lynas ir buvo prie
žastis to įvykio, kuris yra la
bai apgailėtinas, nes misterį 
Doretą mes visi labai mylėjo
me.” 7

Kapitonais Dan-Kulenas pa
sigėrėdamas perskaitė savo li
teratūrinį darbą ir, nuspaudęs 
puslapį sugeriamu popierių, 
užvertė laivo dienyną, 
kui užsidegė cigarą ir 
gė žvilgsnį prieš save.

LowelL Mass.
mm 4-tn misi * 

demokratinėj šaly, imsi ir pa
kelsi savo balsą už geresnį už
tikrinimą gyvenimui, tai “look 
aut“, būsi apšauktas raudonu, 
komunistu ir nebepageidauja- 
mas laisvajam verslui.

Draugas Alekas Rutkaus
kas jau gerokai taisosi iš 
ilgos ir sunkios ligos. Jau ne
betenka nieko linkėti, o tik 
laukti, kada vėl Alekas daly
vaus judėjime kartu su visais. 
Apie jo pasveikimą nebetenka 
abejoti. Susitiksime greitoje 
ateityje.

Tą pačią dieną lapkričio 6, 
atsibuvo LDS 110-tos kuopos 
susirinkimas, — buvo geras ir 
linksmas, kuomet iš raporto 
sužinota, jog ligonis drg. A. 
Rutkauskas taisosi sveikatoje. 
Buvo skaitytas laiškas nuo 
L.D.S. 1-mos apskrities sekre
toriaus Jono žikonio. Bus Pa
siųsta
metinę konferenciją, gruodžio 
11 d. š. m., So. Boston, Mass.

Atlaikytas ir Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 44-tos kuo
pęs susirinkimas. Nedaug 
klausimų buvo paliestų šiame 
susirinkime, nors yra daug 
reikalų. Bus kitas susirin-

O

Darbai Eina Prastai, 
Bedarbių (valias

W. J. Douglas Shoe 
panija. uždarė dirbtuvę 
to balandžio 14 dieną, 
dirbo 6
Tebėra uždaryta 
dienai, 
buvo pradėjus dirbti be uni
jos, bet darbininkų geras su
sipratimas ir stiprus pikietas,

I pastatytas per Brotherhood 
i uniją, taip paveikė, jog mažai __ ____
! kas ė,jo dirbti ir dirbtuvė tu- nuo užsišaldymo iiAaštrausį kosulio

3—M. J. S. Miracle Salve for 
Irritation. Ras Sinus/ Ath- 
FeeJ, boils, pitypies, / burns,

tt. Ši m _ _______
pagelbsti. Ibsti/ jeigt\ kojos 

kajsta, nuo nesvei 
burnos ir dėl kitų įvaibių 
Kaina $1.25.

No. 4—M. J. S. New' 
Salve for Itching Skiri<ar 
Ivy. šita mostis naujai iškasta,\ga- 
opos, 
ušaši-

rojo užsidaryti. Buvo pradė
tos derybos su unija, įvyko 
keletas susirinkimų, bet visus 
unijos reikalavimus kompani
ja apmetė. Dabar vėl eifux/vi- 
sokiu kalbų. Sako, kad kom- 

i panija mainys vardą, pradės 
dirbai pradžioje kitų metų.

Kitos dirbtuvės irgi 
ne per geriausiai. Kai 
dirba tik pusę laiko, 
šlubuoja.

šv. Roko Pašaipiuos 
gystės Klubas ir Lietuvių Pi
liečiu Pašalpinis Klubas eina 
i vienybę su Franklin Klubu. 
Padarys .viena didelį klubą 
Franklin Klubo patalpose. Už 
vienybę jau nubalsuota visose 
trijose 
pieriai 
viskam 
karta, 
tai.

-jne
tis/ visuo-

10 nosicts ar 
odos) ligų.

Dis^overy 
jį son

vęry 
ng 
on,

įima prašalinti niežėjim 
Poison Ivy, rash, išbėrimus, 
mus. Kaina $1.25.

No. 5—M. J. S. New’ Di
Salve for Piles. Relieves b
pains and soreness; fights infe 
promotes healing.

Ši mostis prašalina Piles į ft 
! pą laiką, varvančias ar ne, užs 
| jusias ar naujas, pagelbės be pj s- 
! tymo, jei dar neišsivystė vėžio liga. 

Nurodymai kaip naudoti ii’ užsilai- 
j kyli pridėti prie dėžes. \
i Kaina $2.50.

Siųsdami užsakymus, kartu ir pri- 
i siųskite money-orderj ar čekį. Siun- 
‘ čiant C.O.D., reikia prisiųst 30c 
į ekstra pašto ženklelių (stamps) su 
[ orderiu. Adresuokite.

x M. J. ŠVILPA,
\ P. O. Box 7$, Sta. A
J Hartford, Conn.

Iv ietiniai galite gauti vaistinėje 
no 158 Park St. Hartforde.

CHAR i.ES

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kilpos svarbus susirinki

mas įvyks pirmadienį, 14 d. lapkri
čio (Nov.), pradžia 7:30 vai. vaka
re, Laisvės Choro salėje, 155 Hun
gerford St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus svarsto- 
vi visus narius liečianti klausimai: 
knygų* leidimo dalykas, Šviesos lei
dimas, narių metines duoklės pake- , 
Urnas ir daug kitų dalykų. — Valdy
ba. (248-249)

ALDLD 25 kp. mėnesinis susirin- 
į kimas įvyks pirmadienį,’ , lapkričio 
(Nov.) 14 d., prasidės 7:30 vai. va
kare, Lietuvių .svetainėje, 853 Hol
lins St. ant 3-čių lubų.1. Gerbiami 
nariai! Malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes gausite; naujų, labai 
įdomią knygą, kuri tik dabar at
spausdinta. Kai patys atsiimsite, 
daug palengvinsite finansį) sekreto
riui. Taipgi čia išgirsite delegatų 
raportą iš 6-tos Apskrities.; konferen- 

. cijos. Bus ir daugiau svarbių reika
lų aptarimui. -

. Žemaitis.

k imas.
i Išrinkti 3 delegatai į LLD. 

7ttos apskrities metinę konfe
renciją, kuri šaukiama lapkri
čio 13 d., So. Bostone (skai
tant šiuos žodžius, konferen
cija jau bus įvykus).
' L.L.D. 44-ta kuopa paauko
jo sekantiems reikalams:

Civ. teisių gynimui
Knygų leidimo fondui 
Dienraščiui Laisvei 
Dienraščiui Vilniai 
Liaudies Balsui 
Viso šiame susirinkime 

kotą $40. 
riau veikti, 
pildyti ir 
prirašyti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTOTtfUS

Liūdesio valandoj jd’eipki- 
tės prie manęs 
naktį, greit 
modernišką 
Patogiai ir 
derniškai 
šermeninė,
navimu ir kainomis bij 
iiatenkinti.

(lj>ra «r 
suteiksim'' 

iiavimą. 
gražiai mn- 

įruo^RT mūsų 
Musų patai

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia. Pa / 

Tel Poplar 1110

i WiPV itn itiū ą/ii ūlfifltik ii!& ii ii i7 u

Deksnio Galinga Mostis’, sudaryta 
iš daug skirtingų, elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tmastai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki- Į

i te į dirbtuvę. Kaina 2 oz. $1.00 
j 4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
i 16 oz. $5.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 Newark 1, N. J

MATTHEW A 
BUYUS

to, kaip “Meri Rodžers’’ kilo 
iš vandens, siūbavo ir nėrė 
pirmyn, ir jis žinojo, kad ji 
darė devynis mazgus. Pasi
tenkinimo šypsnys lėtai nu
slinko jo tamsiu gauruotu vei
du. . Puiku, šiaip ar taip, jis 

ir apgavo

426 Lafayette St. 
Newark 5t N. J.

JOSEPH BA1TAITIS

\ BAR & GRI1.I
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Geri Valgiai laukia jūsų visada 
DEGTINĖS. VYNAI IR All’s

KF* TFl

MATTHEW P.
HFF.1 AAUSKAS) LA NIUOTAS GRAB<>RI’ 

 

FUNERAL HOME

ALBERI BAU 
(Lai

Liūdėsi

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antį . Latokr. 15. 1949



Džiaugiasi Gavę iš 
Taryby Sąjungos 
Laišką, Paveikslus

Brooklyniečiai Vera Jasu
laitis ir Yuškauskas gavo nuo 
jaunu savo giminaičių Miklos 
ir Ramutės Juškauskaieių 
laiškų ir paveikslus. Laiške 
tetai Jasulaitienei Milda 
skundžiasi nuo tetos gavusi 
tik vienų laišką ir prašo dau
giau laiškų ir šeimos paveiks
lo. O laiške tėvo dėdei Juš- 
kauskui. kurį jos maloniai va
dina tėveliu, greta kitko, nusi
skundžia, kad sunkoka vers
tis, nes iš savo uždarbio tu
ri pragyventi ir sykiu mokosi.

Abiejiems siunčia linkėji
mus nuo savo tėvo Ksavero 
Juškausko, kuris Suvalkijoje 
eina pareigas teisėjo.

Mergaitės nuo karo laikų 
tebegyvena ir mokosi Altaju
je, tačiau rašo gražiai, taisyk
lingai lietuviškai. R.

Ka Sako Komunistai 
Apie N. Y. Rakinus?

įdomaujantieji tuo klausi
mu. skabantieji angliškai, ras 
ko^unist” naži’"ra<s plačiai, 
išsamiai aiškinanti rasta an
gliško darbininku dienraščio 
Daily Worker lapkričio Vi
tos laidoje. laikraštis gau
namas ant standų visose mies
to dalyce.

Rinkunus . analyzuo’a Ro
bert Tb om^sonas. komunistu 
organizacijos šioje va’stijoje 
pirmininkas, ii* v’illiam Nor
man, sekretorius.

Du jauni brooklvniečiai, Jo
seph G « ra v ir Harold B ink e. 
susižeidė j” automobiliui ap
virtus ir užsidegus ant Man
hattan Bridge.

Dėl ginčo su unija, New 
Yorko Daily News ankstyboji 
laida ketvirtadienio vakarą 
buvo sustabdyta su virš va
landą laiko. Firma nusileido 
unijai.

Kultūrinio Centro Metinis

Rengia Lietuviij Namo Bendrovė

Šeštadienį, Lapkričio 26 Nov., 1949
Tą pačią dieną įvyks Namo Bendroves suvažiavimas, kuris prasidės 1 vai. dieną. O 6-tą vai. vakare 

bus bankietas. Po vakarienes šokiai.

VISKAS BUS

i 10-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

VAKARIENEI BILIETAS $3.00. VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c.

Bus daug svečių iš kitų miestų, nes suvažiuos daugelis į konvenciją ir dalyvaus bankiete. Pasima- 
tykite su jais.

Iš ANKSTO ĮSIGYKITE BANKIETO BILIETĄ. Būtinai iš anksto turime žinoti, kiek asmenų 
bus ant vakarienes.

Daug jaunimo atvyksta iš kitų miestų ir dalyvaus šiame suvažiavime ir bankiete. Pasimatykite 
su jais ir kartu pasilinksminkite.

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams 1
Bus geri valgiai, o prie valgio bus ir visokių gėrimų. Pasinaudokite tąja proga. Greit kitos tokios 

progos neturėsime.

BANKETAS

Christinos Stanislovaitienes 
Referatas Buvo įdomus

Praėjusį sekmadienį Kultū
riniame Lietuvių Centre įvyko 

l. Lietuvių Moterų Klubo pa
skaita - referatas . Kalbėjo 
viešnia iš Waterburio, Chris
tina Stanislovaitiene (Stane- 

'.slovv) .
Pirmininkė K. Fetrikienė, 

pristatydama viešnią publi-’
■ kai, platokai ir teisingai nu
švietė Christinos Stanislovai-

i tienės nuopelnus Amerikos 
lietuvių visuomenei, kaip iš- 

i mokslintos, veiklios ir suma
nios visvomenininkės, veikė- 

i jos.
Per metų eilę Christina Sta- 

' nislovaitiene darbavosi ir te
besidarbuoja ne tik kultūri
niuose veiksmuose, o ir poli
tiniame darbe. 1948 metais, 
atsimename, ji labai daug 

[dirbo rinkiminėje kampanijo- 
| je. kaip pirmininkė Lietuvių 
: Wallace - for - President Ko- 
hniteto. šiemet ji daug dirbo 
Peonle’s Par+iios eilės0 Con- 

1 neetieut valstiioie laike nnki- 
, minės kampanijos. Pe to. ji 
neapleidžia ir t uit'rimu dar
bu. veikia žodžio ir raštu — 
ii rašo.- navvzdžui. strabis
mus žurnalui ^vip^ni Grožiai 

; vartota lietuviu kalbą, gerai
■ l;' tuviškai ir rašo.

Prelegentės Urna sakyčiau. 
Puvo: “Moters vaidmuo mii- 

įsu visuomeniniam^ gyveni
me.” Platokai, paremdama 

1 s'».vo žodžius faktais ii nuro- 
; rlė. kain šiandien Amerikoje
■ moteris vra nriversta dengiau, 
j sunkiau d’rbC už mažesni at- 
| Ivp-in'ma. Ji nurodė moters 
į šeimininkes role namieie: ii 
< na»«o<7ė k^in moteris dirbda- I
i mn fabrikuose, raštinėse ir ki- 
Į tokiose svarbiose visuome- 
į ninėse įstaigose, yra panei- 
! giama, mažiau nei vyrai ap
mokama, nors darbą atlieka 

i taip pat, kaip vyrai.
į —Visa tai kenkia ne tik mo- 
; terim.s, bet ir darbininkams 
vyrams, — pabrėžė kalbėto-

I ja.—Visa tai neigiamai atsi-

a

; liepia i visą mūsų visuomenę.
Yra moterų mokslininkių, 

i yra moterų išradėjų, yra mo
terų, užimančių svarbiausias 

i vietas mūsą) visuomeniniame 
į gyvenime^ . Bet .jei mūsų gy- 
' veninius būtų sutvarkytas ki- 
1 taip, tuomet kur kas daugiau 
I motorų iškiltų i viršūnes.

Ji vaizdžiai parodė, kaip 
i galima liūtų pakeisti šiandie- 
i nine moters padėtis, jei būtų 
į pakeistas, sakysime, jos namų 
I ruošos darbas; jei moteris- 
’ motina būtų atleista nuo 
! smulkutės virtuvės; jei viri- 
| mas, maisto gaminimas, vai- 
1kų auklėjimas būtų praplės
tas platesne baze. Visa tai 

i galima padaryti, nurodė kal- 
I bėtoja.

Pati prelegentė, kaip ži- 
į nia, yra baigusi kolegiją — 

ii mokėsi naminės ekonomi- 
i jos. — svarbi mokslo šaka. 
Į kuriai, deja, .dar ne visi pri- 
i naž'sta mūsų gyveni-
1 me vaidmenų^ *

*>■!mh’h T>voln<routei kalbėti, 
j mm <■;«•> odė klausimu iš nu- 
il'OL'm;- >iov arH valančio Ifii^o 
I Oie.'-'O klpn«i>nfi j _ rliskusi ios. 
j Uc d-'P' labiau pagyvino visa 
; nnnief i.

Suzanna Kazokvtė įsnūdin- 
I sihImi'uivo keikta gražiu 
i a-ib-m a1’nmv'ani1oinnt Bronei

T’uvn renkamos aukos* sn- 
' dėta virš $60! Aukotoju 
WoL-mi p- pavardės bus pa- 
I nl|v n vn|ia.ii.
—K b1 has. — sakė 

Į nirmininl'ū Potrikienė. — ni- 
■nig'i noe>kvoia Mos kiekvie- 
i »v» renta sunaudojame svar
biesiems visuomeniniams rei
kalams. j

Po referato - kalbos ivvko 
Motoru Klubo nariu ir viešnių 
arbatėlė. šia nroaa K. Pe- 
trikienė. Moterų Klubo var
du, Įteikė viešniai - prelegen
tei dovaną: gražų retikelį.

Tuomet viešnia išvyko na- 
I mo. N.

1

i Harlemiečiai Suėjo
I Protestuoti Prieš 
, Policijos Brutališkumą
1 Ketvirtadienį, dviemis die
nomis po rinkimų, kuriuose 
spauda giedojo U ari emu i pa

skyras, harlemiėtis Derminio 
Miranda tapo policijos pašau
tas dviemis šūviais policijai 

i išvaikant grupę harlemiečių 
i gatvėje žaidusių daisaks 
i (dice).

Se k m ad ien į, va d o vau j am i 
grupės dvasiškiu ir kitų susie- 
dijos vadovų, harlemiečiai 
masiniai nuvykę prie E. 104th 

ISt. policijos stoties protestuo- 
■ ti prieš pašovimą Mirandos, 
' reikalauti jam teisėtumo. •

Dvasiškis Berry ir tūli kiti 
Harleme iš sakyklos paskelbė, 

j kad Miranda buvęs beginklis, 
kad šovimas įvykęs Miranda.i 
atsisakius duoti kyšį.

Rengia Masinį Mitingą 
Caccliionei Paminėti

Lapkričio 6-tą suėjo dveji 
pietai nuo mirties Peter V. 
’ Cacchionės, Didžiojo New 
Yorko kaunsilmano, pirmo
jo ATnerikos darbininkų ir 
liaudies atstovo N. Y. Miesto I

; Taryboj^
Cacchionės gyvenimas ir 

veikla suteikė darbininkų ju
dėjimui daug garbingų mo- 

I mentų ir tebeteikia daug pa- 
j mokų. Del to darbininkai vi
suomet ji mines.

šiemetinis kaunsilmaną Cac- 
i chione paminėti masinis mi- 
i tingas įvyks šio mėnesio 28- 
i tą, pirmadienį, už poros sa- 
į vaičiu, Livingston salėje, 
I Schermerhorn ir Nevins Sts., 
Brooklvne. Pradžia 8 valan
da vakaro. Rengia ir kvie
čia visus susidaręs tam tiks
lui specialis Cacchione Memo
rial Komitetas.

Susižeidė jaunuolis Ernest 
Marquart jo ’ automobiliui at
simušus į medį Ozone Parke.

Kazimieras Kairys Palaidotas i

Kazimieras (ą pareigą suprato ir j

jau po

.log

inei u

Ji

RIDGEWOOD-BROOKLYN,

Lirenspd Undortnker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11. N. Y.

Tel EVergreen 8-9770

SHAUNS

Valandos

Telefonas EVergreen 4-0208

mas visokių valgių

282 UNION AVENUE

visokiausi vaistai kosmetikai kO- 
likiam reikmenys įvairūs daik
teliai ligoniu kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas

Parvyk(įxma.s . namo iš mili
tarily bos, kariškis

ir brangino apšvietą.

vieniai asmenys.
daryti testamentą.
ras Kairys buvo

įvyks 
vak’, šapoK> 
Thames St., 
nailiai daly- 
4+e/, turimo 
gausite nau-

Petro Cvirkos Apysa- 
P. Babarskas, sekr.
/ (250-251)

d aug 
turėjo

į vietą
Pagaliau,

LLD 55 kp. susirinkimas 
lapkričio 15 d., 8 vai. 
ir Vaiginiozsalėje, 147 
^rooknyn/ :N. Y. Visi

’ vaukite/šiame sjXfrTBl 
daug dalykų aptarti ir 
ją knygą

Į kos.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN. N. Y

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

greit mirė,
s sa v o a m ž i a u s. M i rė

Ų SUSIRINKIMAI /
EAST NEW YORK, N. Y.

LLD 185 Kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadieni, lapkričio (Nov.) 
17 d., Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Visi nariai ir narės būkite malonūs 
dalyvauti susirinkime, nes yra svar- 

į bių reikalų aptarimui. — Valdyba.
(250-251)

BROOKLYN, N? Y
TtA. tfVerrreon 4-9Č12

PAUKŠTIENOS PIETOS

ZUPP’S BAR BROOKLY

Kairių mirties, prane- 
s ves a dmi n istrac i j a i,

Kazimiei’o Kairio testa
mente yra paskirti $500.00 
dienraščiui Laisvei. Tas pa- į tariškos
rodo, kaip jis įvertino Laisvę j Donald Gallant, 19 metų, su

grįžęs girtą# ir ęrąsinęs i|U-
ša u t i j į>pa b a rp£į u ž 
mą tėvą, na

West
!s atsišaudytiP gi

i policiją

tais, 22 motų, sveikas ir sti
prus vyras. čia jis, kiiip ir 
kiekvienas atvykęs muskulais 
uždarbiauti, turėjo daug var
go pergyventi, 
pusbadaudamas 
kytis įiš vietos 
damafį darbų, 
nusistovėjo siuvimo pramonė

bų siuvimo kontraktorius. 
Priklausė A m a 1 g a m a ted 
Clothing Workers of Ameri
ca unijai, lietuvių skyriui. 
Unijoje jis buvo veiklus, sa
vo klasės reikalus, kaipo dar
bininkas, jis puikiai suprato 
ir pasiryžusiai juos gynė. Jis 
buvo uolus rėmėjas ir skaity
tojas dienraščio Laisvės.

Iš Lietuvos Kazimieras Kai
rys paėjo iš Rokiškio apskri
ties, Panemunės parapijos. 
Jis teų paliko tris seseris ir 
du brolius. čia Aifierikoje 
neturėjo artimu giminių. Ilgų 
metu draugais buvo su Petru 
Pakalniu? Kaipo tvarkus gy
venime žmogus, Kazimieras 
Kairys savo turto globėju pa
liko Petra. Pakalnį. Jis pali
ko įstatymiškai padarytą tes
tamentą, taip, jog jo turtas 
liktų paskirstytas taip, kaip 
jis gyvendamas pageidavo. Ir 
<as yra išmintingas dalykas. 
Kiekvienas žmogus, ypač pa- 

privhlo pa- 
Kazimie- 
pavieniu.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill biznis, I 

restaurantąs su alaus ir vyno lais- I 
niais, lietuviais apgyventoje vietoje, i 
Galima daryti gerą pragyvenimą. | 
Prašome kreiptis: 44 Scholes Si., | 
Brooklyn, N. Y. arba skambinkite 
Evergreen 4-7749. (249-252)

GShalinskas) 
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Ave.; 
(at Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y. 
’MX?3

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
TEL. Virginia 7-4499

Egzaminuojam Akis.
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. t Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Jau per keletą paskutinių 
metų Kairys prastai jautėsi. 
Neseniai janr buvo padaryta 
skilvio operacija ir rasta, kad 

1 vėžys plačiai apėmęs skilvį. 
Daktarai nieko negalėjo jam 
bepągclbėti, tad po operaci
jos jis greit mirė, išgyvenęs 
59 metu 
lapkričio 10-tą d.. 1949.

Kazimieras Kairys buvo 
palaidotas lapkričio 12 d. Jis 
buvo pirmojo pasaulinio karo 
veteranas, todėl palaidotas 
National Kapinėse, kurios val
džios yra skirtos veteranams 
laidoti. Gražus skaičius žmo
nių lankė jo šermenis ir daug 
susirinko išlydėjimui į kapi
nes. Laidotuvių direkiorium 
buvo Matthew P. Ballas-Bie- 
liauskas. Išlydint į kapus, 
Pranas Buknys pasakė trum
pa kalbą iš jo gyvenimo ir 
darbų.

Joseph Garszva
Undertaker S Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY

TONY’S
(IP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 
DEGTINSS - VYNAI - ALUS

LEVISIONrelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUAR

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

Kiekvieną dieną yra didelis pasiri

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

EKM

IENAS SAVAITĖJE

IENIAIS

i Kazimieras Kairys buvo
■ kaus būdo žmogus. Dėl 
meniškumų jis su niekuom 
siginčydavo. Bet už save

' j-aa, kaipo srniai šąn 
gas darbininkas, .pxjniyb 
to nusistatymo, nė aš 
akcininkui, nei pLį 
buržuaziniam pataikūnui jis 
nenusileisdavo. Papilietis.

as
ne

IVZUVIUI

o prižiūrėtoją,

jį norint suimti.

irt.av

ETST LANF 
DRUG 

405 SO. 4
Cor. IT o we 

BROO

Ine
ST 

St.

RECEPTU SPECIALISTAI

MAX PETST. Ph G..
EDWIN LANE. Ph. G.

Tol EVnre'r^on

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 Ten. Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: !p120
į 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

4lč GRAND STREET




