
Ko žmonės nežino?
“La Negrita de Los 
Angeles”.

Bartis ar prašyti?
Kova su šalčiais.
Balta prieš geltoną.
35 svarų genijus.

Rašo A. BIMBA

Mūsų komercinėje spaudo
je žmonėms nepasakoma, kad 
Kinijos valdžia prieš metus 
laiko pasiūlė Tibeto vyriausy
bei gražiuoju susitaikyti. Tik 
kai kantrybė išsisėmė belau- i 
kiant, Kinijos armija paleista 
darban kraštą išlaisvinti iš 
kunigų ir dvarininkų.

Amerikos žmonėms nebuvo 
išaiškinta, kad kai Amerikos 
armija prižygiavo prie 38-tos 
paralelės Korėjoje, Kinijos 
premjeras pasakė Indijos am
basadoriui, kad toliau ta armi-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c 
PRICE 5c
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Kompanija bando teismų
Iindžionkšinais sulaužyt 
telefonistų streiką
Philadelphijos policija vėl 
puolė streiko pikietuotojus

— Bell tele-i
ja nebeturi eiti, kad užpuoli- fonų kompanija čia taipgi policininkų
mas ant šiau^nės Korėjos bus kreipėsi į teismą, prašyda

ma indžionkšino - draus- 
įmės — užgint streikuojan- 
itiem telefonistam pikietuo- 
ti.

Teismai Alabamos, Geor- 
gijos, Louisianos ir Virgi
nijos valstijose jau uždrau
dė telefonistų pikietus.

Dabar kompanija reika
lauja teisminiu indžionkši- 
nų prieš streikierius dar 

La^ Negrita^ de Los i New Jersey, Kentucky, Tn- 
L. /mor^™s Įdianoj ir kitose valstijose.

skaitomas pasikėsinimu ir ant ’ 
Kinijos laisvės'

dideliame žurna- 
ilgą\traipsnį apie 
mažoje šalelėje

šių metų gegužės

dingo 
metų 

penkių

Viename 
le skaičiau 
stebuklus 
Costa Rico.

Tai buvo
12 dieną. Iš šv. Marijos bazi
likos mieste Cartagos 
akmeninė trijų šimtų 
senumo pajuodavus
colių aukščio statulėlė, vadi
nama “F 
Angeles”. Kunigai ;
yra įkalbėję, kad šita statulė
lė yra visos šalies globotoja.

Kas keisčiausia, tai kad su 
ta statulėle dingo ir ant jos 
kabą brangiausi papuošalai — 
gal kelių milijonų dolerių ver
tės.

t r e č i adienį • 
stumdė ir mušė streikie
rius, pikietuojančius Bell 
telefonų stotį šiaurinėje 
Philadelphijoje. Tuo būdu Į 
polici ja p ’.’aardė spragą ko-j 
Jiem tuzinam skebų per 3001 
pikietuotojų eiles.

Tai jau antra policijos a- i 
taka prieš streikierius. Die-Į 
na pirmiau policija daugelį! 
pikietuotojų apdaužė ir ii i 
areštavo. Keturi jų buvo i 
paliuosuoti, o septyni laiko
mi teismui po $400 užstato 
kiekvienas.

Laisvės vajus
Dabar musu vajininkai sekamai stovi:

Turi punktų 
... 1,962 

.... 1,611 

.... 1,308 

... 1,112 
......... 854 
...... 698

Fordas paleidžia 50 
tūkstančių darbininkų

Francija užgina 
vokiečių brigadas

Brooklyno vajininkai ...... 
I). Justus, Worcester .......
M. Svinkūniene, Waterbury 
Phila. vajininkai ....... •.. •
Jonas Grybas, Norwood ... 
Hartford vajininkai ..... 
Elizabeth, N. J., vajin*.......
P. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y. ... 453 
P. Bechis ir F. Klastow, Great Neck ........ 448 
A. žemaitis, Baltimore, Md................ 406
S. Kuzmickas, Shenandoah ................................ 378
Geo. Shimaitis, Brockton .................................  364
Chesterio Vajininkai • •..........   390
Grand Rapids vajininkai ................................... 252
LLD 20 kp. Moterų sky., Binghamton, N. Y. ... 340 
LLD 136 Kp., Harrison, N. J. .
M. Janutienė, Detroit .............
L. Prūseika, Chicago, Ill.......... .
Bridgeport, Conn., vajin...........
S. Penkauskas, Lawrence, Mass
C. K. Urbonas, Hudson, Mass. .
P. Šlekaitis, Scranton ........
Wilkes Barre vajininkai
LLD 133 kp., Camden, N. J. ...
A. Bemat, Los Angeles ......

334
324
292
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i Jankiai keikia Korėjos 
karą, nepaprastą šaltį 
ir vasarinius rūbus
Korėjos liaudininkai nuvijo 
tautininkus dar 4 mylias atgal

Detroit. — Fordo auto
mobilių kompanija paleido 
trim savaitėm 50,000 darbi
ninku iš savo River Rouge 
fabriko. Pasakoja,^ kad jie 

j siunčiami namo dėl dviejų i 
j priežasčių, — kad trūksta 

Lygiai po tų trijų dienų staiga Į plieno ir kad darbininkai 
toje pačioje bazilikoje “stebūk- 
lingai” atsirado ta pati juoda 
mažytė statulėlė, tik jau be 
auksų 
graži!

icijos '
Visa šalis nuliūdo, visų baž

nyčių varpai dieną ir naktį 
leido liūdesio garsus. Prezi
dentas Otilio Ulate paskelbė 
trijų dienų verkimą ir meldi- j 
jnasį.

ir deimantų, jau plika

kas mane labiausia pa
per visus tris šimtus 

keliolika metų ta

štai 
veikė: 
metų kas 
statulėlė stebuklingai dingsta,
žmones išgąsdina, ir paskui 
“stebuklingai” sugrįžta bazi
likom bet jau plika graži!

Tikintieji, žinoma, skubina
si vėl ją apkrauti brangiau
siais daiktais. Jie nesupranta, 
kad kaip tik šita jų jai meilė, 
šitos jai dovanos paruošia ke
lią “jos stebuklingam.” iš ba
zilikos dingimui.

Sakysite, jog tai “monkey 
business”. Aš irgi taip sakau. 
Bet toks pat biznis su visais 
stebuklais.

kitas labai 
klausimu. Vienas labai 
ir geras mano draugas 
kad krisluose pabarčiau 

veikėjus ir vajininkus.

O dabar žodis 
rimtu 
senas 
rašo, 
tūlus
Vieni, sako, mažai tesidarbuo- 
ja dėl vajaus, o kiti surinktus 
pinigus už prenumeratas bei 
aukomis išlaiko pas save jštisą 
mėnesį, ar ilgiau.

Nežinau, ką čia pasakyti, 
žinau tik tą* kad lengviau 
prašyti mūsų veikėjus, kad 
pasitaisytų, negu bartis. Iš pa
tyrimo žinome, kad pabari
mas ne visus draugus pataiso. 
Kitas taip supyksta, jog ant 
visko numoja ranka.

Todėl, draugai,
kreipti dėmesį į šio 
draugo pastabas.

prašau at
mano

kad

“per lėtai” dirbę.

Planuojama aukščiau 
aptaksuoti pirkinius

Washington. — Valdžia 
pabrėžia, kad Kongresas vi- 
sųpirm turės aptaksuot di
džiausius, nepaprastus pel-, 
nūs kariniams reikalams.

Aukštieji valdininkai tuo 
tarpu planuoja reikalauti 
po naujų metų dar pakelt 
taksus įvairiem perkamiem 
daiktam ir vėl padidint tak
sus nuo algų ir kitų papra
stų pajamų.

Esąs suardytas suokalbis 
prieš Bolivijos valdžią

La Paz, Bolivija. — Už
sieninis Bolivijos ministras 
pranešė, kad “susektas ir 
suardytas sąmokslas nuver
sti Bolivijos valdžią.” Areš
tuota 25 žmonės, trijų 
priešvaldiškų partijų vadai.

^Bolivija yra Pietinėje A- 
merikoje.

Binghamton.. N. Y

Dažnai aš pamanau, 
mūsų medicinos mokslas tie
siog nenori rimtai susikibti su 
taip vadinamais “šalčiais”. 
Kiek jie žmones prikamuoja!

Pamatysite, ateis laikai, kai 
^kas nors suras, kad vieną ge
rą lašą tam tikro skysčio nau
jagimiui į kūną suleidus, per 
visą gyvenimą paskui žmogus 
nepažins jokių “šalčių” arba 

(Tąsa 6-me pusi.)

IVIire Walter Gintis
Trečiadienį, lapkr. 15, 

mirė Walter Girnis, Annos 
Girnienės vyras. Laidotu
vės įvyks sekmadienį, lap
kričio 19, iš E. H. Laskow- 
skio šermeninės, 368 Clin- 
ton< St. 
Gle

Vępmis buvo LDS kuo
pos narys.

Draugai ir pažįstami 
kviečiami atsilankyt į šer
menis ir dalyvaut laidotu
vėse. •

H. W. Vaicekauskiene.
Laisvės redakcija pareiš

kia gilią užuojautą W. Gir- 
nio'šeimai šioje nelaimėje.

Pus palaidotas 
ood kapinėse.

raryzius. — r ran 
valdžia jau sutiko, kad bū- i 
tų rekrutuojamą vokiečių į 
brigados, po 5,000 iki 6,000 i 
kareivių kiekvienoje.

Francijos valdovai kiek 
pirmiau siūlė organizuoti 
mažesnius vokiečių armijos 
junginius, tiktai po 2,500 i- 
ki 3,000 vyrų kiekviename.

Amerikonai ir anglai per
ša sudaryt ištisas vokiečių 
kariuomenės divizijas va
karinėje Vokietijoje ii1 į- 
jungt jas į bendjrąją vaka
rinės Europos armiją prieš 
Sovietų Sąjungą;

J. Bimba, Paterson ................ • •
Ig. Kartonas, Tukahoe, N. Y. . 
J. Kazimir, Pittsburgh ....... 
S. i'varijonas, Detroit .. •.........•
J. Žebrys, Cleveland .. •....... •..

Geo. Urbonas, N. Braddock, Pa 
LLD 13 kp. Easton .. • • •...........
V. Smalstis, Detroit, Mich. .. •. 
Rumford Vajink......... •.........:. ■

(Tąsa ant 5 pusi.)

168 
160 
160 
146
145
140
140
140
140
140
136
112
112
112
106

84

Korėja. — United Press 
korespondentas William 
Chapman praneša:

Amerikos kareiviai Šiau
rinėje Korėjoje keikia šaltį, 
Korėjos karą ir murma 

Į prieš vyriausybę, kad nepa
rūpino jiem- šiltų drabužių 
ir avalu.

! Septintos divizijos karei- 
iviai jau gavo šiltus rūbus 
ir avalus, bet. 20 laipsnių 
šaltis y is tiek prasiveržia, 
net kaulus perverdamas.

Dauguma jankių, tačiau, 
klar neturi žieminiu rūbu ir 
i mėgina gintis nuo šalčio,

Amerika ramina 
naująją Kiniją

Ginkluojama vakarą 
Berlyno policija

Berlin. — Amerikonu, c 7 
anglų ir francūzų koman- 
dieriai vakariniame Berly
no ruožte nutarė ginkluoti 
tenaitinę vokiečių policiją 
kulkosvaidžiais ir kitais 
pabūklais. Nutarimas sako, 
policija taipgi turi būti la-
vinama kareiviškai tuos 
ginklus naudoti. j

Sovietų vyriausybė 
pakrančių vandenim

Maskva. — Sovietų Są
junga paskelbė pilną savo 
vyriausybę jūrų vandenims 
per 12 mylių nuo sovietinių 
krantų. Uždraudė kari
niams svetimų kraštų lai
vams bei lėktuvams pasiro
dyti tuose ruožtuose.

Jungt. Valstijos sparčiai 
ginkluoja francūzus

Paryžius. —< Franci jos 
karo ministras Julius Moch 
džiaugėsi, kad Amerika 
taip sparčiai ginkluoja 
Franci ją.

Moch paskelbė, jog trum
pu laiku gauta iš Amerikos 
tiek ginklu, kad jais grei
tai bus pilnai apginkluota 
devynios francūzų divizijos.

ORAS. — Vėsiau, giedrė
ja ir vėjinga.

Ginklavimuisi būsią išleista 
iki $60,000,000,000 per metus

Washington. — Numato
ma, kad Jung. Valstijos at
einančiais metais paskirs 
ginkluotom savo jūgonf 50 
iki 60 bilionų dolerių, kaip 
sakė Manly Fleischman, at
stovaudamas valdinę ga
mybos įstaigą. (Biiionas y- 
ra tūkstantis milionų.)

Vien tik Korėjos karui 
dabar tiek išleidžiama, kad 
išeitų 30 bilionų dolerių per 
metus. ’ '

Valdžia, ruošiasi aprėžti 
plieno, vario ir kitų metalų 
naudojimą paprastiem dir
biniam; sako, šie metalai 
turi būti ginklam taupomi.

Kodėl Sovietai taip tyrinėja 
kosminius - visatos spindulius?

London. — Anglų - ame
rikonų politikai žingeidau- 
ja, kodėl Sovietų moksli
ninkai taip plačiai tyrinėja 
kosminius ( v i s a t inius) 
spindulius. Ar Sovietai tiki
si tuos spindulius panaudo
ti smarkesniem ginklam da
ryti. negu atominės bom
bos? O gal jie planuoja 
tais spinduliais iš toto 
sprogdinti bei “užtroškinti” 
ore atominius priešų bom-

banešius?
Anglijos politikieriai spė

ja, kad tuo tikslu perbėgo į 
Sovietų Sąjungą žymus a- 
tominis Anglijos mokslinin
kas prof. Bruno Pontecor
vo, kosminių spindulių ži
novas.

Vengrijos atomistas prof. 
Lajos Janossy, kosminių 
spindulių mokslininkas, taip 
pat nuvyko į Sovietų Są
jungą.

Washington. — Amerik.
I valstybės sekretorius Ache
son žadėjo apsaugoti Kini
jos Liaudies Respublikos

I reikalus, jeigu Kinija įs
itrauks savo kareivius iš 
{Šiaurinės Korėjos. Acheso- 
nas sakė, amerikonai netu
ri tikslo veržtis į Mandžū-

apsivilkdami keliomis eilė
mis vasarinių drabužių.

Šalčiai ir sniegynai stab-’ 
do karinius automobilius ir 
motorines patrankas. Ame
rikonai todėl naudoja jau
čiais užkinkytas korejiškas 
roges amunicijai ir mais
tui gabenti kareiviams 
fronte. ------- - -...  ..

Šalčiai išspaudžia ašaras 
iš akių, bet ašaros, nededa
mos per veidus, sušąlą į le- - 
dūkūs. *

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai vakariniame fronte 
nubloškė Pietinės Korėjos 
tautininkus dar 4 mylias 
atgal. Tautininkai yra jan
kiu talkininkai.

Šiaurvakariniame fronte 
amerikonai užėmė pozicijas 
už 20 mylių nuo sienos tarp 
Korėjos ir Mandžūrijos. Jie 
ėjo beveik be pasipriešini
mo iš liaudininkų pusės.

Rytiniame fronte Ameri
kos marininkai pažygiavo 
dar trejetą mylių pirmyn 
Čangdžin tvenkinio apylin-

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva. — šiaurinės Ko-
radijas

Jis taip pat ketino leisti 
ir Mandžūrijai naudoti el
ektrą, kurią gamins began-; 
čio vandens jėga iš Čang- I rėjos liaudininkų 
džin ir kitų tvenkinių Šiau-!pranešė:

Į rinėje Korėjoje.

iFranko gaus paskolą 
iš Jungi. Valstijų

Fronte neįvyko jokių
I svarbių atmainų per 24 va
landas. v

Liaudies Armija veikliai 
kovėsi /paliai čongčon'upę 
ir Tokųsen srityje.

' Washington. — Ameri
kos valdžia nutarė duoti Į 
paskolą fašistiniam Ispani
jos valdovui Frankui. Pini
gai jam bus paimti iš 862,- 
000,000 fondo, kurį Kongre
sas yra paskyręs Amerikos 
“draugams” remti užsieny
je.

Streikavo 5,300,000 
Italijos darbininkų

Stockholmo pareiškimas 
sulaikė A-bombų mėtymą

Pravda sako, Porto Riko 
sukilimas išprovokuotas

. Roma. —‘ 5,300,000 Itali
jos darbininkų streikavo po 
4 valandas per dvi dienas, 
reikalaudami algos priedų.

Valdžia sako, kad jie jau 
grįžę darban.

korporacijų pelnai 
pakilo 60 procentų

Wašhington. — Valdinis 
prekyb. departmentas pra
nešė, kad rugsėjo mėnesį 
šiemet korporacijos bei di
džiosios kompanijos gavo 
60 procentų daugiau gryno 
pelno, negu per tą patį 19419 
metų mėnesį.

Šiemet rugsėjyje korpo
racijos susikaupė 1 bilioną, 
152 milionus dolerių pelno.

Tito susiriša su kariniu 
Atlanto kraštų paktu

New York. — Žymusis 
vakarinių šalių politinis ra
šytojas J. J. Servan Schrei
ber rašo čionaitiniame re- 
publikonų dienraštyje He
rald Tribune, kad tarptau
tines Stockholmo konferen
cijos atsišaukimas prieš a- 
tom-bomb.as sulaikė Ameri
ką nuo atominių bombų mė
tymo į sovietines sritis.
x Stockholm o konferencijos 

pareiškimą pasirašė daug 
dešimčių milionų žmonių į- 
vairiuose pasaulio kraštuo
se.

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
tvirtina, kad Amerikos a- 
gentai tyčia sukurstę pa
starąjį Porto Riko naciona
listų sukilimą prieš Jungt. 
Valstijas.

Spėjama, jog sukilimas 
išprovokuotas tam, kad a- 
merikinė valdžia gautų 
naują priekabę slopint por- 
torikiečių judėjimą dėl ne
priklausomybės.

Įvairios Žinios
Kairo, Egiptas. —Egipto 

karalius Farukas, kalbėda
mas seime, reikalavo, kad 
Anglijos kariuomenė pasi
trauktų - iš Suezo Kanalo 
kontrolės. (

Budapest, Vengrija. — 
90 vengrų apleido Kanadą 

' / ir sugrįžo namo.

Berlin.— Sovietai užpro
testavo, kad rakietinis A- 
merikos lėktuvas grūmojo 
keleiviniam Sovietų lėktu
vui, gabenančiam Franci jos 
komunistų vadą Maurice 
Thorezą gydymui į Sovie
tų Sąjungą.

Belgrad. — Jugoslavijoj 
valdovas Tito užgyrė amė- 
rikin. pasiūlymą, kad Jung. 
Valstijos tuojau duos Jugo
slavijai 20 milionų dolerių 
paramos, ypač maistui. Už
tat Tito užtikrino, kad Ju
goslavija suteiks Amerikai 
bei kitiems Atlanto sąryšio 
kraštams reikalingus įren
gimas, patarnavimus, me-* 
džiazas ir kt. '(prieš Sovie
tų Sąjungą).

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai 
skleidžia paskalus, kad Ki
nija subūrė Mandžūrijon 
600,000 savo Liaudies Ar
mijos. : ;
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Kai šiandien visuose mū
sų krašto kampuose taip 
garsiai kalbama apie . loja
liškumą, labai vietoję bus 
prisiminti tai, kaip lojališ
kumą apibudino žymusis 
Amerikos rašytojas Mark 
Twain. Knygoje 
kee in King Arthur’s 
Court” jis rašė:

“Jūs matote, kad mano 
lojališkumas yra savo kraš
tui, o ne jo įstaigoms ir 
valdininkams. Šalis yra tik
ras daiktas, apčiuopiamas 
daiktas, amžinas daiktas; 
daiktas, kurį reikia daboti 
ir prižiūrėti, ir kuriam reik 
būti lojališku; įstaigos gi 
išlaukinis daiktas, jos yra 
tik drapanos, o drapanos 
gali nusinešioti, suplyšti, 
pasidaryti nemaloniomis, 
nebeapsaugoti žmogaus kū
no nuo žiemos, ligų ir mir
ties.

“Būti lojališku skarma
lams, už juos rėkauti, juos 
garbinti, už juos numirti 
tai lojališkumas be proto, jį balsuoti, jeigu jie mato 
tai grynas gyvuliškumas, kitaip, negu jis.”

jis priklauso monarchijai, 
buvo monarchijos išrastas, 
lai monarchija jį ir laiko
si .

“Aš pareinu iš Connec
ticut, kurios konstitucija 
pareiškia, ‘kad visokia poli- 

A Yan-|tinė galia glūdi žmonėse, ir

ivą,” išleistą knygoje Vokie-jti Brazilijos rašytoją Gonza- 
! tij.oje . Bet, štai, tūlas Gu-|Ks jis patars rašyti “Gonza- 

d ’delis Naujienose iau kimba'16”? Ar Poetus Bar"

Jos nesu-Hog Skardžius jį suredaga-!
- įtinka su kaž kokiuo David ,vo jis "ekv}et? ki'Į 

W.00 shub’u, kuris sako, jog Ta- Įtl?, bimnkų (ypadai Jo-1 
-‘"rybu Sąjungos vyriausy- ;"lko) sl'i

' o: Itaip akėja Kalbininką Skar-I 
džiu:

“KAIP NUVERSTI 
j STALINĄ?”

Naujienos parašė
“kaipPresident, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS Vieną straipsnį

 Editor, roY-MIZara . versti Staliną.’

United 
United 
Queens 
Queens

SUBSCRIPTION RATES:
States, per year ......... $7.00 Canada and Brazil, per year
States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
Co., per year ............ $8.00 j Foreign countries, per year
Co., per six months .... $4.00' Foreign countries, 6 months
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i resnė propaganda.
Grigaitis mano, jog tik 

■žodžiu, tik propaganda ta
pybinės vyriausybės nenu-Į 

Vadinasi, reik V 
•as, reikalinga j

Dar apie tuos vienuolikę nuteistųjų
Prie kokios padėties mūsų šalies žmonių laisves yra versi, 

privedus karinė isterija, galime spręsti iš vienuolikos t 
komunistų vadų bylos. Jų reikalą paėmė svarstyt Aukš- Bet
čiausias Teismas. Apklausinėjimas prasidės gruodžio 4 iritis 
dieną. Nuteistieji prašo bylą atidėti. Kodėl? Ogi todėl, (1941 metais), jog Stalino i“bolivas 
kad jie negali surasti tinkamų advokatų jų reikalą ginti vadovaujamos 1 "
Aukščiausiam Teisme. Advokatai taip išgąsdinti, taip i dienos jau suskaitytos? Ar- 
pa/veikti prieškomunistinės propagandos ir taip 'pri- i gi ne jis sakė tuomet, jog 
trenkti to, kas atsitiko su tais, kurie juos atstovavo tei-, Hitlerio govėdos tarybinę 
sėjo Medinos teisme, jog nenori kišti rankų prie šios by-! vyriausybe nuvers per kele- 
los. Jie sako, kad jie sutinka, jog Smith Act, pagal kurį i tą savaičių? 
komunistų vadai buvo nuteisti, nesuderinamas su šalies i 
Konstitucija, bet negali atsistoti prieš Aukščiausi Teis- i .

■ mą ir tą viešai pasakyti, nes bijo persekiojimo! b,. . <■ Hit|
Reikia žinoti dar vienas dalykas. Ne visi Amerikos ad-

tj t) J 7 |

'delis Naujienose jau kimba,16”*7
ir prie “vadovo.” Jis sako, |n^be 11 William Barnes lieps 
Lio- -ii 01n.0aaaa_!ra§yti “Barnė” ? Nejaugi ir

I kritiką George Brandes ra- 
išys “Brande”?

Toliau:
Netenka tad stebėtis, kad 

i taip laukiau išgarsinto LKV. 
šiomis 

sako, | dienomis dar atidžiau jį iš- 
bet pirmosios savo 

nepakeičiau. . Be 
. “Baklio, 
Neapolio,”

kad visos laisvos valdžios 
yra paremtos žmonių auto
ritetu ir sukurtos jų gero
vei, ir kad žmones visuo
met turi neginčijamą ir ne
atimamą teisę savo valdžios 
formą pakeisti tokiu būdu, 
koks jiems parankiausias’.

“Pagal šitokią evangeli
ją, pilietis, kuris mano, kad 
jis mato,' jog šalies politi
nės drapanos yra nusinešio
jusios, tačiau nieko ’nesako 
ir neagituoja už naujas, y- 
ra nelojalus; jis yra išdavi
kas. Jo tylėjimo dar nepa
teisina faktas, kad jis ma
no, jog jis tėra vienas, ku
ris mato tų drapanų Supu
vimą. Jo pareiga vistiėk a- 
gituoti, o kitų pareiga prieš

Dr. Skardžius, teisindamas Ūžavęs jį, nusivyliau, 
daugelio žodžių stoką, 
kad šalia “Šveicarijos” 
“šveicaras,” šalia 

tcujii-įjos” — “prancūzas,” ii 
jėga. |pastebi, kad turime' sakyti (h°s” 

(ne australietis), p"— ■ 
(ne brazilietis), j ūepia 

(ne bolivietis) ir hois.” 
šie jo pavyzdžiai |

yra ir varčiau, 
Prancūzi-< nuomonės

TBeikno,” . “Baklio,” “Pra- 
>” ir “Neapolio,” matau, 

kad Dr. Skardžius ir Illinois 
‘i lietuviškai tarti “lli- 

nois.” Ne tiktai ilgesnį laiką 
| Amerikoje gyvenusieji lie
tuviai, bet ir 3 savaites moky- 

Nekeliau-'klą lankiusieji naujai atvažia- 
čia pat tu- 

tačiau nesą ko- 
kanadas,” bet kanadie- 
Pietuose yra Meksika, 

“meksikas, 
gyvename \ Ame- 

, tačiau > nesakome 
“amerikas,” bet amerikietis.

Dr. Skardžius kartoja, kad 
ispanų rašytoją Servantes tu
rime rašyti “Servante. 

Į nesakome, 
I Kristusas, 

Kaip tas žmogus save eik- kome

rašo Naujienose j “brazilas

vyriausybes

Tai buvo laikai, kai Nau- 
i penų išminčiai

kita. Bet
daug- nepasako, taisyklės iš jų 
negalime išvesti.
j ant į Braziliją, 
rime Kanadą, 
me 
tiš.
bet nesakome

š a U k-ė 1 meksikietis;

Šiandien, po desėtko me
tų, Grigaitis ir vėl dainuo
ja tą pačią kvailą dainą, pa
miršęs, ką dainavo 1941

vokatai gali ką nors ginti bei atstovauti Aukščiausiam 
Teisme. Tik tam tikri advokatai turi tą teisę bei privi
legiją. Tokių advokatų nėra per daugiausia.

Todėl, sako nuteistieji, jie nori ieškoti užsieniuose ad- j 
vokatų argumentavimui Aukščiausiam Teisme. Numato-jnie als 
mi yra net du toki užsieniečiai. Vienas jų yra Herbert | 
Evatt, australietis, pernai buvęs Jungtinių Tautų Ge-'vojasi! 
neralinės Asemblėjos prezidentu. Sužinota,'kad jis suti- j -----------
ko Australijos Komunistų Partijos reikalą ginti Austrą-i DeL LIETUVIŲ 
Ii jos teismuose. [RAŠYBOS

Kitas numatomas tokiu užsieniečiu advokatu yra ang- į 
las D. N. Pritt. Tai irgi liberališkų pažiūrų žmogus, ku-: 
ris nebijo teismuose ginti mažumų grupių teises. į

Bet su tais vyrais susisiekti ir susitarti jokiu būdu 
negalima per nepilną mėnesį. Tai klausimas keleto me
nesių.

Ką į tai tai pasakys Aukščiausias Teismas, tai yra, ar 
sutiks apklausinėjimą atidėti, dar nežinia.

Vienuolika nuteistųjų vadų savo pareiškime nurodo, i 
kad jų gynimas Aukščiausiame Teisme tai nereiškia 
jų idėjų bei pažiūrų gynimą. Tai grynai konstitucinis | vo 

. reikalas. Klausimas yra tik tame, ar šis piktas įstaty- j 
mas suderinamas su šalies Konstitucija, ar ne?

Jie nurodo, pavyzdžiui, kad reakcijos ir isterijos ga
dynėje pb Pirmojo pasaulinio karo taip pat ujamus ir 
persekiojamus socialistus apsiėmė ginti ir gerai gynė 
Charles/Evans Hughes. Visi žino, kad Hughes niekuomet 
nebuvę socialistu, neigi, socialistų simpatiku. i

Taip7 pat visi puikiai atsimena, kaip gerai ir energin-! 
gaj Aukščiausiam Teisme gynė komunistų vadą "William 

’ Schneidermaną republikonų lyderis Wendell Willkie. Jis 
gynė ne komunizmą, ne Schneidermano idėjas bė? įsitiki
nimus, bet amerikiečio teisę, pagal Konstituciją ir _
šių Bilių, savo mintis viešai skelbti, jas siūlyti Amerikos 
žmonėms. Galima, leistina su žmogaus politinėmis min
timis nesutikti, bet negalima, neleistina jam burną už-' 
čiaupti ir jį pasodinti kalėjiman už tai, kad jis tas min-! 
tis turi, nuo jų neatsisako, nori jas “įpiršti” kitiems.

“Kaip 
rašo, "Jėzusas, Į 

Morkusas, nebesą- į 
ir Servantesas.” Šis 

Dr. Skardžiaus argumentas 
manęs vis dėlto neįtikina. 
“Patapo laikais” lietuviai sa- 

I Rydavo “Jėzusas, Kristusas,” 
!o gal ir “Morkusas.” Bet jie 

Tūluose laikraščiuose yra : juk ir lietuvių kalbos nežino- 
įvesti specialūs skyriai, jo, filologijos nestudijavo. Jie 
aiškiną, kaip reikia “taisy- gajėjo vardus iškraipyti, bet 
klingai” rašyti. Tuos sky- keista, kad Dr. Skardžius 
rius veda: Skardžius, Sa-;iuos iškraipo, 
lys, Jonikas ir kiti filologai.! Jeiiv;,au 
Deja, ima jie ir

tų savo vardą, pavadinda
mas jį “Amerikos Lietuvių 
Susivienijimu.”

Dabartinis vardas yra la-
■ Skardžius padare “Servante,” i senoviškas, suamei i- 
itai kaip jis rašys rašytojo W. | konintas, ne lietuviškas, sa- 
Fernandez Flores -'■■■.>-•>'Lnimninbac

Skardžius suredaga-1 Nejaugi padarys 
Lietuviu Kalbos Vado- Florė” ?

i tarp savęs.

'vusieji žino, kad Illinois netu- :
ri jokio “s.” Dr. Skardžius 
nukando “s” rašytojui Ser
vantes, kur jos negalima nu-

() i kąsti, bet ją paliko Illinois, 
kur “s” visai nereikalinga.

Ir taip eina, kaip toji be
galo pasaka.

Pasirodo, jog “Lietuvių
Kalbos Vadovas” netar-

Inaus vadovu tiems, kurie |
' nori žmoniškai, supranta-
! mai lietuviškai rašyti! I Chicagos Darbo unijų or

Tai kas liekasi daryti? I ganas “Federation News” apdraudą.
Iš naujo “vadovą” reda-;labai kovingai kalba apie’
guoti ir leisti? 1 praėjusiuosius rinkimus. Į kontrolę.

Beje, Skardžius reikalau-'Laikraštis rašo:
ja, kad Susivienijimas Lie-Į “Organizuoti darbininkai

į tuvių Amerikoje suliętuvin-, neturj ką slėpti dėl nepasi- mų padėtį.

Darbo unijos nenusimena ir nepasiduos
“Įvesti tinkamą sveikatos

Įvesti pasekmingą kainų

“Praplėsti civilines teises. 
“Pagerinti gyvenamų na- 

,,

iš Servantes Di 
Servante,

. vardą?! ko kalbininkas.
____ _ “Fernande: Štai, ir vėl kai kam naū- 
Ar pradėjusį garse- !jas galvosūkis!

Jungtinių Tautų Asemblėjoje
i Rašo akredituotas Laisvės korespondentasakredituotas Laisvės korespondentas

sekimų 1950 m. rinkimuose.
Darbininkai kovojo sunkiai 
ir švariai — kovojo dėl pro
gramos, dėl liberališkų kan
didatų, kuriuos pastatė abi 
politinės partijos. Kai ku
rie tų kandidatų laimėjo — ryšiai, 
daugelis pralaimėjo.

“Susidėję daįktan blogos ' 
karo žinios, aukštos kainos, 

i noimališkas tarpe prezid. “Sovetik Kirgyztąn” li- 
|1 inkimų pralaimėjinias- to- Įteratūros almanacho numeris, 
:kios partijos, kuri yra vai-1 ku,.iame jd6tas rinkinglis ..Lie_ 
idzios, ir pagaliau įvairūs tuvių akyny kūryba... eia iš. 
.vietiniai klausiniai, privedė Spaus(]jntj y. Mykolaičio-Pu-

- j tino, V. Valsiūnienės, A. Jo- 
diaugų jnyn0> k. Korsako ir kitų Ta- 

įrybų Lietuvos poetų kūriniai.
Atskiru leidiniu “Pergalės 

>” išleisti lietuvių poetų 
iniai. Senas kirgizų liau

dies akynas AlymkuI Usenba- 
„ j ievas sudėjo dainą, kuria jis

m .. ur, , ,. XT „! apdainuoja Tarybų Lietuvos
Toliau Pedeiation News j dešimtmetį.-Akynas ją atlieka 

kirgizų liaudies instrumentui ; 
komūrui lydint.

Lietuvių rašytojų kūrinių

BROLIŠKOJE KIRGIZIJOJE

VILNIUS, rugs. 20 d. —Dar 
Didžiojo Tėvynės karo meta'is 
užsimezgė glaudūs kūrybiniai 
kirgizų ir lietuvių literatūros

Vešliai suklestėjo ši drau
gystė pokariniais metais, šio- 

’ mis dienomis išėjo iš spaudos

tuvių akynų kūryba”, čia iš-
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KINŲ DELEGACIJA; klauso komunistų partijai; .Bet pastarosios dvi šalys tą'prie pralaimėjimo keletą | 
BUDĖJIMO KOMISIJA jis gerai išmokslintas ir joj komisiją boikotavo. -mūsų geriausių

Kam gi ši komisija pa- i Kongrese...
“Mes išmokome daug

KINŲ DELEGACIJA;

Lake Success. — Šie žo
džiai rašomi

straipsniai, pateikti tarp- *----  o- — —----- ±--
I tautiniais reikalais, didžiai likta? Tam, kad, girdi, Al-I 7 • . . _

r™ Ta pačia diena radijo ži- į vertinami. Be to, jis yra ir banija ir Bulgarija dar vis šioje rinkimų kampanijoje. dajnos 
inios paskelbė, ‘jog Kinijos i Poetas. jgręsia saugumui Balkanuo- Mes įkureme puikią organi- kūri ■

! Liaudies Respublikos dele- į Trečias žinomas asmuo 
i gacija jau yra kelyje į Lake | yra Kung Pusheng, mote-
Success, į Jungtinių Tautų riškė, baigusi aukštus mok

slus ir dirbanti užsienio 'i

se. Vyriausias pavojus Bal- zaciją, kuri pasiekia kiek- <- 
kanuose šiuo metu esąs ta-: vieną kongresinį distriktą ,• 
me, kad Bulgarija ir Alba- visoje šalyje.

i nija remiančios Graikijos
partizanus,Jasembleją.

I Ana diena rašiau apie Ki- reikalų ministerijoje. Ji, sa-L ...
atvykimą; koma, specializuojasi Jung. nepadėjo savo ginklo.nijos delegacijos

piandien galiu truputėlį
smulkesniu žinių suteikti

C v
Pasipūtėlis senatorius Robert Taft

Komercinės spaudos akyse labai aukštai iškilo reakci
nis republikonas senatorius Robert Taft. Jis laimėjo rin
kimus prieš griežčiausią organizuotų darbininkų opozi
ciją Ohio valstijoje. Jis yra autorius to anti-darbinmkiš- 
ko Taft-Hartley įstatymo. Tuo būdu jis turi būti “did
vyris” !
. Pats Taft atvirai kalba apie kandidatavimą į Jungti
nių Valstybių prezidentus 1952 metais. Jis sako, kad jo 
išrinkimas visiems įrodo, jog jo politika ir filosofija pa- Konge praneša kai kurių 
ima viršų žmonių galvose, jog organizuotų darbininkų davinių apie tūlus delegaci-

Tautų reikaluose.
Minėtas žurnalistas pri-

kurie dar vis'šaukte šaukia:
Į “Mes laimėjome 1948 me- 

komisijos gyvybėj tais pirmąjį susikirtimą ir

bent apie kai kuriuos jos mena, jog kaip pats Kini- 
narius. f ‘ .................................

Iš viso, sakoma, atskren-Į ras chou En-lai, taip ir vi- 
da 9-ni kinai, 9-nių asme- ■ sj j0 padėjėjai yra ne tik 
nų delegacija. išmokslinti, bet nepaprastai

Vieno Niujorkiškio dien- mandagūs ir tvirto charak- 
raščio korespondent. Hong terio žmonės.

narius. Į jos užsienio reikalų’minist-

Kaipo komunistai, jie lai
kosi griežtos disciplinos,

politipė opoziciją nięko nereiškia. Jeigu jis_ laimėjo šie-; jos narius — apie tris; ki- dėl to nieks nesitiki kad 
met rinkimus į senatorius, kodėl jis negalėtų to paties tu šešių jis nežinąs ir nieks,- būsią lengva kam nors iuos 
pasiekti 19o2 metais, kandidatuodamas j prezidentus? esąs išlaukyj Kinijos, girdi, “natraukti savo nusėn

Bet tos aukštos garbes žada siekti taip pat laimėjęs negalėtų pasakyti, kds jie i  ................ " ’
rinkimus Californijos gubernatorius Warren. Jis irgi do žmonės. *

Kas gi tie trys, kuriuos yra giliai. įsitikinę, jog A- 
korespondentas sakosi ži
nąs ? •

Delegacijos - misijos gal- Liaudies Respublikai.

laimėjo prieš organizuotu darbininkų opoziciją. Tuo bū
du ir jis užsitarnavo republikonų partijos tikietu kan
didatūrą į šalies prezidentus.
* Tačiau, pasirodo, iš tos pačios aukštos vietos siekėjų 
tarpo jokiu būdu nežada išsibraukti mūsiškis guberna
torius Thomas Dewey. Jis irgi gerai pasirodė praėjusiuo
se rinkimuose. Jis irgi neturėjo darbo unijų paramos.

"Vadinasi, senatorius Taft turės net du oponentu. Visi 
jie beveik lygūs. Visi trys yra tos pačios partijos ir tų 
pačių stambiojo kapitalo interesų žmonės.

Be to, žymi tasai kores
pondentas, kinai šiandien

merika yra imperialistinė 
ir dėl to priešinga Kinijos

va yra generol. Wu Hsieu- 
' chuan, virš 40 metų am

žiaus. Jis įstojo į Kinijos 
Komunistų Partiją dar bū
damas studentu. Šiuo metu 
jis direktorius Rusijos ir 
Rytinės Europos skyriaus 

i Kinijos užsienio reikalų mi- 
• JaU prasidėjo labai smarkus Amerikoje sąjūdis už pa- nisterijoje. Jis yra mokęsis 

•skelbimą paliaubų Korėjos kare. Žymūs amerikiečiai rei- Rusijoje. Jis yra turėjęs at- 
kalauja, kad mūšiai būtų tuojau sulaikyti, baigtas krau- sakingą valdinę vietą Man
io liejimas ir ieškoma taikaus Korėjos klausimo išspren- džiūrijoje po to, kai japo- 
dimo. Tokios paliaubos duotų progą susitarti ir su Ki- : nai iš ten buvo išvyti.

Už paliaubas Korėjoje

nija dėl Korėjos.
• Viskas, žinoma, priklausys nuo mūsų vyriausybės. 

Jungtinės Tautos šiame kare dalyvauja tik iš vardo, tik 
kelios šalys yra pasiuntusios po saujelę kareivių. Visa 
karinė jėga ir jos vadovybė yra amerikiečių rankose, ge
nerolo MacArthur rankose.

Chiao Kuan-hua yra de
legacijos pirmininko pata
rėjas. Jis eina svarbias pa
reigas Kinijos Liaudies Re
spublikos užsienio reikalų 
ministerijoje. Seniai pri-

Sms 
prailginta iki sekamos ge- '■ dabar pralaimėjome antrąjį j 
neralinės asemblėjos sušau-! susikirtimą. dėl liberališko vertimus atlieka liaudies poe- 
kimo, — reiškia, metams Kongreso, Mes išeiname pa- tas AalV Tokombajevas, pae-

siryžę kovoti UŽ darbininkų tai Akajevas, Baitemyzovas ir
Už budėjimo komisijos programą, nes darbininkai kiti- Netrukus iš spaudos išei- 

Į palaikymą balsavo 52, < 
prieš — 6.

Svarbiausi darbai
Tarp svarbiausiųjų Jung 

Tautų asemblėjos darbų y- 
ra bene šie: Kinijos Liau
dies Respublikos delegaci
jos kaltinimų (Amerikai) 
išklausymas ir padarymas 
atitinkamų tarimų, taipgi 
Kinijos Liaudies Respubli
kos priėmimas į Jungtines 
Tautas.

Sekamą savaitę asemblė- 
joje veiksmai žada būti

oi turi dėl Kongreso dar daugina P°eto Kubanyč Akajevo 
I nepabaigtų darbų. Štai tūli į poezijos rinkinys “Tarp ban
tu darbų: itų darbų: jgy”« Jame bus išspausdinta ir

“Atšaukti Taft-Hartley į- eil6 lietuvių 
statymą. ' , 1

“TTv A. , , , . v ii kirgizų kalbą.Uždėti taksus ant virs- j
pelnių.

i poetų kūrinių, 
kuriuos Akajevas yra išvertęs

UžraSykit Laisvę Savo Draugui.

Motery Klubams ir veikėjy grupėms

la-

Literatūros Draugijos Moterų Komisija pasimojo iš
leisti gan svarbų Dr. J. J. Kaškiaučiaus parašytą kūrinį 
— Kaip Būt Jaunu Net Senatvėje. Knygelė bus 64 pus
lapių. Prie dabartinio brangumo, kaina bus 50 centų.

Žinant, kaip pažangi visuomenė giliai brangina kožną 
gerbiamo daktaro nurodymą, kurių jis per daugelį metų, 
žodžiu ir spaudoje, yra sukrovęs visą lobyną, leidžiame 
brošiūroje, glaudžioje formoje, jo patarimus, kaip jau 
senstelėjusieji privalo save užsilaikyti, kad nesusmūkus 
net po slenkančių metų krūva, o vis būti sau ir draugijai

Neužilgo, kai delegacija . 
atvyks, ji savo veiksmais bai gyvi, 
parodys, ką gali ir ko nori. .-------- - --------

... ... Į Naktinės darbininkų
Budėjimo komisija i3anatorijos

Jungt. Tautų pirmasis po-1 VILNIUS, rugs. 21d. 
litinis komitetas ir Saugu- Nemenčinės plentas, čia, 
mo Taryba nutarė pratęsti žioje vasarvietėje, atidaryta- _ .

1 1 * • 'Vilniaus odos-avalynės ir kai- naudingu. Tokia, brošiūra teks kožnam laikytis sau kaš-
Jių įmonių darbininkų nakti-. dieniniu patarėju, idant nereikėtų skųstis visokiausiais 
nė sanatorija. Pušyne, netoli 
nuo Neries stovi dailūs sana
torijos pastatai.

Pirmoje pamainoje, gavę iš 
profsąjunginių organizacijų 
atilsines, ilsisi 50 stachanovi- 
ninkų. Jie čia atvažiuoja baigę 
darbą, o rytą pailsėję vėl 
automašinomis vyksta į savo 
įmones.

gyvybę “budėjimo komisi
jos ” Balkanuose.

Ši komisija buvo įkurta 
tam, kad ji saugotų “Bal
kanų reikalus.”

Komisijon įeina: Austra
lija, Brazilija, k Kinija,•' 
Francūzija, Britanija, Mek
sika, Hollandija, Pakista
nas, Jungtinės Valstijos, 
Lenkija ir Tarybų Sąjunga.

gra-

negalavimais.. v *
•Brošiūrą jau spausdiname ir greitu laiku bus galima 

pradėt užsakymus pildyti. Prašome iš anksto pratiesti, 
kiek jūs kolonijoje tikimasi išplatinti. , .

Užsakymus siųskite LLD Moterų Komisijai, 110-12* 
Atlantic Ąve„ Richmond Hill 19, N. Y.

LLD Moterų Komisijos sekr. K. Petrikiene.
>111 I ..... .........................................................................................................................

2 psĮ.-*Laisve( Liberty, Lith. Daily) -Penk.; Lapk.-Nov.l7, 1950



nervingieji kaip tik dau
giausia jos ir naudoja. Ta-KAVA-KAIP JI PALIEČIA KŪNĄ,

MIEGU- NERVUS IR SMEGENIS "
Amerikiečiai sunaudoja |se atsitikimuose, kur žmo-Jgana dažnai pataria seny- 

pusę visos pasaulyje paga- 1 ----------- x------ 1---------
minamos kavos. Apskai
čiuota, jog vidutinis ameri
kietis išgeria po tris puodu
kus kavos per dieną.

Ar kava eina žmogui 
sveikaton? Ar ji kenkia?

Dar ir gydytojai skirtin
gai atsako j šį klausimą.

Vieni sako:•
Kava neleidžia užmigt 

naktį, naikina norą valgyti, 
sudaro rūkšties perviršius 
viduriuose, 
liai krauio apytakai.

Kiti tvirtina: .. .............. ... ..... ...... ....
Kava padeda ramiai mie- nardavinėia ir visai silpną 

goti, sužadina norą valgvti, |<aVa. iš kurios ištraukta a- 
paskatina vidurius veikliau 
maistą virškinti, pašalina, Tai‘ vadinama “decaffeina- 
rnkšties perviršius iš vidų-! kava.

Padaryti bandvmai rodo, I;
' i T XA T T 1 «/»

nės buvo susirūpinę arba 
susijaudinę dėl įvairių da
lykų pirma/ negu jie gėrė 
kavos prieš eisiant gulti.

Kitas kavos gėrikų tyri
nėjimas padarė šitokią iš
vadą:

— Jeigu žmogus yra gi
liai įsitikinęs, jog kava ne
leidžia jam užmigti, tai jis 
nemiegos ir nuo biskelio ka
vos. Antra vertus, įpratęs 
daug kavos gerti asmui ga- 

kenkia norma- H užmigti ir po didelio kau
šo stinrios juodos kavos.

! Kai kurios krautuvės

viems žmonėms kava sma
gesniam ūpui palaikyti.

Tai nepastovi nauda
Daktarai, tačiau, įspėja, 

kad kava neduoda pašto-!

tai jiems gali kenkti, bet 
nedaro . pavojingos žalos. 
Susilaikius nuo kavos, grei
tai pranyksta ir blogoji jos 
veikmė.
Geras ir blogas gaminimas 
“ Kaip kava paliečia žmo- 

priklauso
nuo to, kaip ji verdama.

Massachusetts Technolo
gijos Instituto profesorius 
Samuel C. Prescott tvirti
na, jog trys žmones iš šim-

gų,. tatai daug

nie 97 procentai kaffeino.

rin.
Iš tikriiiu gi kava ivai- mažai kas tepažįsta | 

riems žmonėms skirtingaiskirsimą, tarp tokios siln- 
atsilienia: kai kuriuose at- nutės kavos 

“tikros” kavos.
ir paprastos

Patirta dar vienas. ido- laidžia ii 
mus dalvkas. Tie. kurie ma
nė. kad gėrė tikra i a kava, 
sunkini togolcm nžmio’ti: o duutinis kavos 

dziao-a vra kaffeinas, kuris kurie buvo isit.ikine. kad iš. nekenkia sveikiems 
gryname savo pavidale at- ju kavos ištrauktas kaffei- 
-----  ----------------- naS) ramiai sau užmigo, ma gydytojų

veinose ii gali vieniems 
kenkti, o kitiems gerai pa
tarnauti arba nedarvti nei 
gero nei blogo.

Svarbiausia kavoje me

rodo kaip balti milteliai.

ŽYMIEJI LIETUVIAI SPORTININKAI
TOLIMOSIOS AZIJOS KRAŠTUOSE

ra-----------------------------------
Kas gi prieš porą desetkų arba desėtką metų tikėjosi,; v > j . jz . .. i v L 

kad Lietuvos sportininkai pasieks net tolimosios viduri- .Sn?
nes Azijos kraštus ir ten žmonėms parodvs savo talentą kt ku, lnni vel'
ir gabumus? Bet naujas gyvenimas atidarė lietuviui pla-K f ' 
čiai kelią į tokias vietas, apie kurias seniau nė sapnuoti 
nebuvo galima, štai Tėvynes Balse skaitome Vilniaus 
“Spartako” I 
straipsni apie lietuvių futbolininkų šaunius pasirodymus i 
Tadžikijoje, Turkmėnijoje, Uzbekijoje, Kirgizijoje ir ki
tose, šalyse. Paberžio straipsnis seka:

e š i n t F r u n z ė- 
K i r g i z i j o s sos- 

komandos kapitono Stasio Paberžio idomu ! uia pei i adiją kaip
- t]k buvo transliuojama lie

tuvių poezijos valandėlė, 
kurios metu žymiausieji

vaus gerumo nei kūnui nei I 
protui. Jinai pastimuliuoja, I 
paakstina per tam tikrą lai
ką. Bet už tą pasmarkini- 
mą kūnas turi atmokėti, jei; y.yęJtV'k'a;'0S'‘į‘(;.
ne tuojaus, tai kada nors !<;,<] ji blogai pagamin- 
vėliau, o atmokėjimas —tai: 
daugiau poilsio nuo šiokio | 
bei tokio darbo.
Aukštas kraujo spaudimas ! nesveikai tvaksi

Dauguma daktarų užgina 
kavą turintiems per aukštą 
krauio spaudimą; sako, kad 
ii. smarkindama krauio a- 
pvtaka, kenkia tokiem 

--------Jie uždrmidžia 
kava ir asmenims, turin- 
tiems arteriniu kraunagvs- 
liu sukietėjimą (arterio- 
isclerosis). Kiti gi daktarai 

l' iiems vidutiniai i 
kavos gerti, ypač iš ryto.

Bendrai manoma, kad vi- 
naudoiimas j 

suau-!
gusiems žmonėms. Daugu- I 

sako, jeigu

ta. Del to juos 
da” (dzūkai sal 
dzis”); širdis per tankiai, 

, galva su
skausta, nervai susierzina, 
net oda peršti.

“riemuo ė- 
o, “bevar-

Dvi savaitės Vidurinėje -  J ietuvos ])oetų kurinių ver-
Azijoje | miestii, ne kartą’ten patir-1 i,mU-

Tarybų Lietuvos futboli-i^ broliškųjų tautų vaišiu- Vienur laimėjome, kitur iš
ninka! jau ketvirtus metus i&nmą. Maskva, Leningra 

. , šalies futbolo,<las, Kijevas Tbilisi, Jere 
pirmenybėse. Per tą laiką įį^nas, Minskas, 
teko pabuvoti daugelyje Gorkis, Ceh;
- .... 1 J jSverdlovskas ir ei
kyti eilę Tarybų Sąjungos i miestų, . kuriuose

! mums žaisti
; vietovių, kurias | taip pat ir vėlesnių kelionių 

i mums teko aplankyti.. i metu teko susipažinti su Vi* 
Pasileidom ilgon kelionėn |dūrinės Azijos gamtos savi- 
Šiais metais Tarybų l ie-i tumu, griežtais jos kontra- 

tuvos futbolininkai galėji !
kaip tris ketvirtadalius’ tų i dar dmigiau praturtinti sa 
medžiagų, tai kava pasida-!vo bolionių įsnudžius. Pa 
ro karti.

Dabar dažnai vartojami 
l]i nfio’ndint kavos skoni. “perkoleitoriai” netinka ge-

Visi žinovai pi-ipažista, i ram kavos gaminimui. Ver- 
j jog sveikinusias būdas ka
lvai gaminti vra vadinamas 
i“drin method”, kur naudo
jama toks indas, kad karš
tas vanduo tik vieną kartą 

per malta kava.

ėjome lygiomis
. Laimėję Stalinabade prieš 
i reprezentacinę Tadžikijos 
I komandą 1:0, traukiniu iš- 

kitų vykome i antrą mūsų kelio- 
jko tikslą — Turkmėnijos 

i — tai nepilnas iSOstinę Ašchabadą. Šios, o 
dalius kaffeino ir kitu tirp-: sąrašas vietovių.. kuria? 
stančiųjų kavos medžiagų. 
O jeigu verdantis vanduo 
kelis kartus jjerbėga per 
kavą ir ištirpdo daugiau

į_ dalyvauja

Tie blogi kavos reiškiniai broliškų respublikų, aplan- i
* i > • • i rn i r t •

sumažeja, jeigu kava švie
žiai suraginta (roasted), 
šviežiai sumalta ir laikoma 
karštame, bet dar nevisai 
verdančiame vandenyje tik
tai nėr viena ar dvi minu
tes. sako prof. Prescott. Sy
kiu jis pataria stikliniame 
arba palyvotame inde ga- 

‘ minti kava, o ne metalinia
me. nes metalinis indas ga-!

Kai kuriose kavos rūšyse' nors vienu ir kitu kava bu- kas geria daugiau kaip pen- 
Lupiau kaffeino, kitose Vo lygiai tokia pat. I kis puodukus per diena, taidaugiau 

mažiau. Yra tokiu kavos 
rūšių, kad turi net 250 pro
centu daugiau kaffeino, ne
gu kitos.

Vidutiniame kavo pnode- 
Ivie vra tiek kaffeino, ka,ip 
du žiupsniai smulkios drus
kos.

širdis ir smegenys

Darbo spartumas
Amerikietis daktaras H. 

L. Hollingworth darė pla
čius bandymus, kaip kava 
atsiliepia tam tikriems < 
bams. Jis surado, kad jeigu 
kopijuojantis rašomąja ma
šinėle vyras ar moteris vi- i

į jau per daug.
Jautrių nervų žmonės tu- perbėga 

retų vengti daug kavos, bet Tatai ištirpdo tris ketvirta

dantis vanduo juose karto
tinai bėga per kavą ir iš
tirpdo negeistinas medžia
gas. O kas liečia kavos vi
rinimą, tai žinovai Sako, 
“Virinta kava — tai sudar
kyta kava.” J.C.K.

ilių 
rugpiūčio menesio pabaigo
je penkioms rungtynėms iš
vykome į Vidurinę Azija.

Pirmasis mūsų kelionės

i™ KAIP BUVO PLANUOJAMA PAVOGT ABRAHAMO LINCOLNO KOMĄ
Prieš 74 metus Amerikoj Big Jim parūpino skuri-ižime, kaip vežikasj. L Ivo I Jt lllv vilu j j—' A V./ j. k A A U v J- A. A A a a. - j į 7

.... .... ..____________ Ije buvo plačiai išgarsėjęs nį (odinį) maišą įgrūdimui i trys nuskubo prie Lincolno
Daktarų pripažinta, jog dutiniai išgeria kavos, tai | žulikų vadas Big Jim Ki- Lincolno kūno, 

kaffeinas paakstina i T L 
ir smegenis sparčiau veik- per daug kavos, 
ti; taingi paspartina šlapu
mo ėjimą per inkstus į pūs-

Žydinčios Vidurinės Azi
jos oazes turtingos medvil
nes, ryžiu ir kitu kultūrų 

ių metų laukais. Kuone ištisus me
tus gamta čia tiekia žmogui 
Įvairiu Įvairiausių vaisių.

Antrą j i savo susitikimą 
turėjom Turkmėnijos sosti
nėje Ašchabade. esančiame

džikijos sostinė. 4.400 kilo- 1,200 m aukštyje nuo jūrų 
metų oro keliu skvrė mus lygio.
nuo tolimos Tadžikijos sos-j Mūsų sportinio susitiki- 

mis.mo su vietos stipriausiąja 
pa- komanda Ašchabade, kaip 
o U ir visose kitose Vidurinės 

į orą. Kiekviena iš musu ku-'Azijos respublikose, buvo 
' > jaus-Jaukiama su dideliu susido- 

kuo-'mėjiniu. Rungtynės pąsi-

paminklo — man

aerodrome, draugu i 
(žūstamu lydimi, pakilt 
j — ‘ '
i . _ _ ..... ___

! tono tas keliauto jo 
imas, kuris jaučiamas.
mot vykstama i nau ją, ido-: baigė lygiomis —, 1:1.

širdį rašymas paspartėja ,o jeigu 'nealy. Žymiausias jo paim
tai 'rašy- neris buvo Ben Boyd.

mas' pasidaro lėtesnis. Kinealy buvo žulikysčių 
Išgėrus puoduką iki pus- Į inžinierius. Boyd buvo ste- 

antro puoduko kavos, rašti- bėtinai gabus modelių (kli- 
nės tarnautoja ar tarnau
tojas taip pat mažiau klai-' motoj as falšyviem pinigam 

J— rašant taipraite- !(spausdinti. Tas žudikam 
biznis su falšyvais pinigais 
fantastiškai gerai sekėsi.

1876 metų pavasarį slap-

arklius ir ilga vežimą su a- 
pačioje paruošta skrynia

šių) padirbinėtoj as - gravKuomet širdis taip silp
nai veikia, kad gresia sus
toti. gvdvtoiai cana dažnai dų daro, 
dunda ligonini kaffeino šir- riu. 
džiai paveiklinti. Tam re 
kalui nanrastai i______ , . .....
tiek kaffeino. kaip trijuose už trijų ar keturių valandų ( toji policija surado klastin- 

po kavos gėrimo. Tatai pa- gų pinigų dirbtuvę ir ten 
kad tirta, pavyzdžiui, šaudant į besidarbuojantį Ben Boy- 

da. Dirbtuvė buvo valdžios

Kaffeinas, tačiau, maži- 
duodama na rankos pastovumą, ypač

puodukuose kavos.
Buvo skaičiuojama, ,.......

jeigu žmogus vienu prade- ! talkini, 
jimu sunaudotų tiek kaffei- j 
no, kaip šimte puodukų ka-1 tarnauja preitesniam skai- 
vos, tai turėtų mirti. Bet čiavimui “iš galvos”, be ra- Joliet, Ill.,^kalėjime, 
dar nėra patikrinta nė vie- ,švmo. Taįin kava nasparti-

< . ' * ( 
kūnui paslėpti. Iš čia kūnas 
bus nuvežtas į Indianos val
stiją ir ton prie Michigan 
ežero smiltyne užkastas 
blokinėje skrynioje. Tada 
Big Jim pareikalaus iš val
džios minimo atlyginimo— 
išpirkimo.

Įrodymui, kad valdžia tu
ri reikalą su tikrais išvogė-* 
jais, Big Jim gaus išleistą 
Londone laikraštį ir jį pu
siau perplėš. Vieną to laik-

Vidutiniai kavos kiekiai užgrobta, o Boyd nuteistas! raščio pusę jis Įgrūs i Lin-
ir dešimčiai metų įkalintas colno biustą (galvos ir krū

tinės pavidalo), esanti toje 
Tad žulikų biznis aklinai Chicagos gertuvėje, kurioje 

no atsitikimo, kad žmogus na skaičiavima ne tik ta pa-(nutrūko, nes neturėjo kito buvo zuliku pasitarimas.
nuo kavos ar kaffeino mir
tų.

Kaffeino yra ir arbatoje, 
bet pora desėtkų procentų 
mažiau kaip kavoje. Dešim- 
tukinėie šokolado plytelėje 
apie 15 procentų daugiau 
kaffeino, negu puodelyje 
arbatos. Yra kaffeino ir 
saldžiajame coca-cola gė
rale, bet trečdaliu mažiau 
kain arbatoje.

Žymėtina, jog arbatoje 
yra biotino* vitamino, o ka
voje dar nesurasta jokio 
vitamino.

97 procentai 
kavą žmonių sako, kad ji-. rodos, 
nai nekenkia jiems. Trys 
procentai jaučia bloga ka
vos veikmę. Bet maždaug 
toks nat nuošimtis kenčia 
nuo pieno, kiaušinių ir tū
lu vaisiu, tain sakant, yra 
alergiški

mia, dar nepažįstama vie
ta! O mes iuk pirmieji Lie- 

Lincolno i tuvos futbolininkai, v 
antkapės aštuoni policiniu- j siantieji žaisti Azijon!

Tadžikiios sostinėje
Stalinabadas — Tadžiki 

lies sostine, visai naujas mo 
derniškas miestas, sukur
tas tarybinės valdžios toje'versmes, einančios iš kalnu, 
vietoje, kur prieš 20 motu plačiai drėkina Uzbekista- 

kišlakasjno teritoriją, ko pasėkoje 
kol kas! ten gausu žydinčių oazių, 

nedidelis, bet puikiai snnla- įJos skendėja soduose ir vy- 
nuotas, plačiomis, tiesiomis ’nuogynuose. Čia turėjome 
gatvėmis. Jos apsodintos a-[progos paragauti visoje sa
lėjomis medžiu, tokiu natjlyje plačiai žinomų vynųo- 
iaunn. kaip ir patu

Įgrūstas') skūrinfmaiša'irilipt angančiu
paliktas prie paminklo (ĮUZ "arJ. U1'*'1’’’’

| Tadžikistano gyventojai 
i tadžikai, senos 
Itūros tauta.
šiltas, draugiškas susitiki

mas
Stalinabade, kain ir viso

se kitose Vidurines Azijos 
! respublikų sostinėse, mes. 
tolimojo Pabaltijo atstovai, 

‘ nuoširdžiai ir 
.. ___  __ ___ čia, o

vėliau ir kitose respubliko
se, mums teko išgirsti ne
maža šiltu žodžiu apie Lie
tuvą ir anie lietuviu tauta. 
Su didžiu pasitenkinimu 
galėiome konstatuoti, jog 
dar karo metu mūsų poetu 

i ir rašytojų kūriniai buvo 
| verčiami i vietines (tadži
ku, kirgizu, kazachu, turk
mėnų) kalbas. Pradedant 

: 1943 metais, vietiniuose li-

Netoliese nuo
Garsiajam Taškente 

Vaišingų ir draugiškų

Kai žulikai nupjovė nuo į 
antkapės paminklo ‘spyną ir 
suėjo vidun i jį, tada Sweg-| 
les užžiebė degtuką, o poli-! 
cininkai puolėsi prie pa
minklo. Per kelias minutes 
policininkai šaukė žudikus 
išeit iš patalpos tame pa- į 
minkle. bet Židikai nepasi
rodė. Tad vienas policinin
kas užžiebė degtuką ir pa
stebėjo, kad Lincolno kūnas j 
ištrauktas iš karsto, pusiau! 

skūrini m ai ša iri

o |1’U.
Policininkai per visą nalčia diena, bet ir ant rvto- i tokio gabaus falšyvų pini- kitą laikraščio pusę paliks | 

imis kartais atsiliepia, kas ^u gamintojo, kaip Bovd. jau tuščiame Lincolno kar-jtį kapinėse medžiojo . . _ _ _ . ..... a! 1 I • • 1* • • I 1 1 J ________ JI T)

~ I turkmėnų lydimi, sekančią
i d i e n ą i š vykom e i I Taškentą, 
j Uzbekijos sostinį. Ųzbekis-

- tanas — tankiausiai apgy-
- į venta Vidurinės-Azijos res-

ipublika. -Gausios vandens

apsodintos a-j progos paragauti visoje ša- 
\hi nat Ivje plačiai žinomų vynuo- 
miosfas. j gin (“poniučių pirštelių”).

Miestų Uzbekistane daug 
saulei, i ir jie gausiai apgyvendinti. 

; Daugelis iš jų labai sejni; 
s kul-ikai kurie įkurti prieš tiks- 

i tantį metu ir turi savo gar
sia praeitį. Taip pavyz
džiui. Samarkandas XIV a. 

i pabaigoje buvo didžiosios 
iTamerlano imperijos sosti- 
;nė, kitas miestas — Bukha
ra — kadaise buvusi Bu- 
charos emiro sostinė iri Vi
durinės Azijos musulmonų 
religinis centras ir t.t.

Taškentas, Uzbekijos! so
stinė. kaip ir kitos Viduri
nės, Azijos sostines, iš pir
mo žvilgsnio daro nepa
prastai didelio,^ žvdinčio ir 
žaliuojančio parko Įspūdi. 
Tai vienas seniausių ir di
džiausių Vidurines Azijos 
miestu, stambus pramonės 
ir kultūros centras. Moder
ni statyba .taisyklingai iš
planuotos plačios gatvės, 
gausūs žalumynai, isuūdin- 
gi parkai suteikia Tašken
tu i bruožus, būdi/gus vi
siems .naujiems stalininės 
epochos miestams, kurie sa
vo grožiu, patogumu, $vei-

(Tasa 4-mfi pusi.)

Tada slaptoji policija kus, bet nerado. Paaiškėjo, 
to laikraščio per- kad kai du Židikai darba- 

jvosi išėmimui Lincolno kū- 
inžinieriškai su- no, tai vienas Židikus stovė

jo sarp’vboie. 0 kai tik po- 
bosas Jim Kinea-■ licininkai pasiindino ir me- 

Big Iv paskyrė keturis ištiki
miausius ir gabiausius Židi
kus tam darbui atlikti. Bot 
i nnskirtuiu tarpa pateko ir 
i Sd n vi k a s-šn i nas Swegl es. 

Swpo’les per savo mvii- 
mpro*ina nvanešė Poli- 

niini Q-nin žnlikll nlnnus TU 
nlnrji noivirivn Pienini Pla- knd in ženklas, kada nultl 
nną hnvn inks r Ravno’t ve-i Židikus, bus degtuko UŽŽie- 
linnin •nm^idontn Abrnkamo 1 himas. 
T .innnlnn Irviną is. knnim’n. qI N^^l'is bvvn aklinai tam- j r'mnP'pns nfivoiriina. 
■no to reikalaut, iŠ valdžios i si.

rnilinnii dMprin už kūno i džiausiąs trilkŠpiaS. 
ciirrražinjma ir dar nalinn- .Čiai 
suot, iŠ kalėiimn Ben Rnvda,. nešdami lionsnoiančius 

Pavogimo diena paskirta turius ir šavkdami vieni už 
1876 metu lapkričio 6, nes 
ta diena buvo valdininkų mams. o kiti už savo. Pro- 
rinkimai. j ga

Lincolno kūnas nalaido- auksinė.
tas už dvieiu mylių nuo j Atvažiavus prie kapinių 
Springfield, Ilk, miesto. 'vartų, Swegles pasiliko ve

“denresiioie” žudikai j ste.Ii cm a ckničinvima.
Visi Landumai rodo, kad pradėjo nerimaut, o vienas, nal veins 

žadinančioji kaffeino veik- vardu Swegles, 
mė paprastiems indėii- 
mnmc: o*«na greitai nraeina. 
bet ilgiau akstiną proti
nius veiksmus.

Cukrus. Smetona bei nie- 
n c* mažina kavos veikme.

Tėnva, “ant tuščios širdies” 
inHou akstiną, negu paval- 
nrinq,

AJinva Trciuną

parsidavė /nlešima.
clnntaiai nnljniiaj kain savo Viskas 

Reikėio nlanuota.
o šaikos

džin lanai sušlamėjo, fimi bUV01M •....
žulikai t.am«oie iv. mod-žin draugiškai sutikti.

vrn

šniknę išdavikas.
ka. nors naujo sugalvoti, 
tuo (ralvocinm bllVO 
Ji m K i real v.

Viršminėtu matu rudeni, 
nriaš nat valdininVn rinki
mus. Pin* Jim sušankp vie
non CUinncrnq cmnVlpn SU- 
oivinlri'mfi -pa eile vi mil j p] J

nasislenė. Kol nolicimnkai 
buvo siisnite prie antknnės 
naminklo. tai žnlikaj gavo 
ni’no’a nasišolinti. Tik už 
lO.dj^mi jie buvo sugauti 
rm 1 fl 0’0 j e.

Ž.nlikii nrUnkofa j fpicrTn 
irnrlė. kad Illinois: vaisi Holo 
nebuvo istatvmo bausij už

geriančių lnnc: nanrnpin. kur žmogus, 
. negalėtu be kavos 

crvventi. kur lis toliau vis 
dnnn-inu kavos trokštu, šiuo 
atžvilgiu kava skiriasi nuo 
alkoholio ir narkotiniu svai
galu. kurie tiesiog pavergia 
alkoholiką ir nuolatini tų 
svaigalu naudotoją ir kan
kina, jeigu jis ju negauna.

Daugelis protiniu darbi
ninku atranda, jog kava pa
laiko budrumą, reikalingą 
jų darbui atlikti.

Naujoviniai gydytojai

šiems valgiams.
Bandvmai
ligoninė padarė 
žmonių bandymų, 

nuo

Viena 
daugeliui 
ar kava sulaiko juos 
miego. Pasirodė, jog kava 
trukdo miegą tiktai tokiuo-

Snringfield miesto di- 
Pili.e- 

gstvomis m aršu o ia,
švv-

savo kandidatus rinki-

šiai žulikystei atrodė

•lifiiis. žulik^i nė nonavGG’p 
T/innolno kūną, o tik kėsi
nosi na vogti.
hnvn nnkoncti tik no 12 mė- 
nešiu kalėjimo. bet ne Tiž 
handvma. pavogt Lincolno 
kūną, bet už mėginimą pa- 
voo’ti Lincolno karsta, (gro
bą), kuris tais laikais kai
navo 75 dolerius.

Kazys Bevardis.

Tnd žudikai ■ teratūros žurnaluose bei al- 
sistem ingai 

mūsų poetu ii’ 
Salomėjos Ne-

Gi ros. Petro

manachuose 
spausdinami 
rašyto iu — 
ries, lando

ko, Putino- Mykolaičio,

3 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Lapk.-Nov.17, 1950
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(Tąsa)
—Kodėl toks nusivylęs?—paklausiau.
—Todėl, kad aš šlykštus; toks gyvo 

nimas sutriuškino mane; viskas, kas ma
nyje buvo, viskas sunaikinta. Aš ken
čiu jau ne išdidžiai, o niekšiškai, digni- 
te dans le malheur (kilnumo kentėjimuo
se) jau nebėra. Mane žemina kas aki
mirksnis, aš viską kenčiu, pats kišu kai
lį smūgiams. Šis purvas a deteint sur 
moi (išbluko ant manęs), aš pats tapau 
grubus, užmiršau, ką žinojau, prancū
ziškai jau nebegaliu kalbėti, jaučiu, kad 
aš niekšiškas ir žemas. Kovoti aš negaliu 
tokioj aplinkoj, visiškai negaliu, aš, gal 
būt, būčiau herojus: duokit man pulką, 
auksinius epoletus, trimitininkus, o eiti 
greta kažkokio laukinio Antono Bon
darenkos ir t. t. ir galvoti, kad tarp ma
nęs ir jo nėra jokio skirtumo, kad ma
ne nukaus arba jį nukaus—vistiek pat, 
ši mintis mane žudo. Ar suprantat, kaip 
baisu pagalvojus, kad kažkoks driskius ’ 
gali užmušti mane, žmogų mąstantį, jau
čiantį, ir kad tai būtų vistiek pat, jeigu 
greta manęs užmuštų Antonovą, būtybę, 
niekuo nesiskiriančią nuo gyvulio, — ir 
kad lengvai gali atsitikti, kad užmuš 
kaip tik mane ,o ne Antonovą, kaip kad 
visada atsitinka, une fatalite (likimas) 
viskam, kas kilnu ir gražu. Žinau, kad 
jie mane vadina bailiu; tegu aš būsiu 
bailys, aš iš tiesų esu bailys ir negaliu 
būti kitoks. Maža to, kad aš bailys, aš 
jų akyse esu elgeta ir niekingas žmogus. 
Štai, aš iš jūsų dabar išprašau pinigų, 
ir jūs turite teisę niekinti mane. Ne, im
kit atgal savo pinigus,— ir jis ištiesė 
man suglamžytą banknotą. — Aš noriu, 
kad jūs mane gerbtumėt.—Jis užsidengė 
veidą rankom ir pravirko; aš visiškai ne
žinojau, ką kalbėti ir ką veikti.

—Nusiraminkit, — tariau aš jam,— 
jūs perdaug jautrus, neimkit visko į šir
dį, neanalizuokit, žiūrėkit į daiktus pa
prasčiau. Jūs pats sakote, kad esate 
charakterio žmogus.Neškite savo kry
žių, jums jau nedaug liko kentėti,—kal
bėjau aš jam, bet labai nesklandžiai, nes 
buvau susijaudinęs: mane graudino ir 
užuojauta, ir. gailestis, kad leidau sau 
mintyse smerkti žmogų, tikrai ir giliai 
nelaimingą.

—Taip,—pradėjo jis,—jei būčiau išgir
dęs nors kartą nuo to laiko, kaip aš šia
me pragare, nors vieną užuojautos žo
dį, patarimą, draugiškumo pareiškimą, 
—žmogišką žodį, kokį iš jūsų girdžiu. 
Gal būčiau galėjęs ramiai viską iškęsti; 
gal būt, aš būčiau pakėlęs savo našta ir 
būčiau galėjęs būti net kareiviu, tačiau 
dabar siaubas ima . . . Kai pasvarstau 
sveiku protu, aš trokštu sau mirties, o ir 
kuriam galui mylėti gėdingą gyvenimą 
ir save, žuvusį viskam, kas gražu pa
saulyje. O mažiausiam pavojui ištikus, 
aš nejučiomis imu garbinti šią niekšingą 
gyvybę ir saugoti ją kaip kažką bran
gaus ir negaliu, je ne puis pas nuga
lėti save. Tai yra aš galiu,—traukė jis 
vėl, valandėlę patylėjęs,—tačiau tai man 
atsieina daug pastangų, didelių pastan
gų, kada aš esu vienas. Su kitais įpras
tose sąlygose eidamas kovon, aš esu drą
sus, j’ai fait me preuves (aš perėjau 
bandymus), nes aš esu savimyla ir iš
didus: tai mano yda, ir prie kitu . . 
•Žinot, leiskit man pas jus pernakvoti, 
nes pas mus visą naktį lošimas: man 
kur nors žemėje.

Kol Nikita klojo patalą, mes atsisto
jom ir ėmėm vėl vaikštinėti tamsoje po 
bateriją. Iš tikrųjų, Guskovas buvo, tur 
būt, labai silpnoą galvos, nes nuo dviejų 
stiklelių degtinės ir dviejų stiklų vyno 
jis svyravo. Kai atsikėlėm ir paėjėjom 
nuo žvakės, pastebėjau, kad jis, steng
damasis, idant aš nematyčiau, vėl įsiki
šo kišenėn dešimtrublinę, kurią per visą 
pasikalbėjimą laikė saujoj. Jis vėl kal
bėjo, kad dar galėtų pakilti, jei tik tu
rėtų tokį žmogų, kaip aš, kuris užjaus
tų jį.

Jau norėjome eiti palapinėn gulti, kai 
staiga virš mūsų prašvilpė sviedinys it' 
visai netyli įsirausė žemėn. Taip keis
ta buvo,—tyli, mieganti stovykla, mūsų 
pokalbis, ir staiga priešo sviedinys, ku- 

’ris, dievai žino iš kur, įkrito vidun mūsų 
palapinių; — taip keista, kad ilgą laiką 
negalėjau suvokti, kas čia yra. Mūsų 
kareivėlis Andriejevas, vaikščiodamas po

bateriją sargyboje, žengė į mane. 9
—Matai, pritykojo! Štai čia buvo ma

tyt ugnis,—tarė jis.
—Reikia prikelti kapitonas, — tariau 

aš ir žvilgterėjau į Guskovą.
Jis buvo visiškai prigludęs prie žemės 

ir mirkčiojo, norėdamas kažką pasakyti. 
“Tai . . . tai . . . prieš . . . tai juo . . . 
juokinga.” Daugiau jis nieko nepasakė 
ir aš nepastebėjau, kaip ir kur jis neti
kėtoj dingo.

Kapitono palapinėje degė žvakė, pasi
girdo įprastinis jo kosulys atbudus, ir 
jis pats greit išėjo iš ten, reikalaudamas 
degiklio savo mažutei pypkutei užsidegti.

—Kas gi čia, meldžiamasis,—tarė jis 
šypsodamas,-—nenori man šiandien duot 
miego: tai jūs su savo degraduotuoju, 
tai Šamilis. Ką gi darysim: atsakysim 
ar ne? Ar nieko tuo reikalu nebuvo įsa
kyme?

—Nieko. Štai ir vėl,—tariau,—ir iš 
dviejų pabūklų.

Iš tikrųjų tamsoje, priešais dešinėje, 
žybtelėjo dvi šviesos, kaip dvi akys, ir 
greit per mus pralėkė vienas sviedinys 
ir viena, tur būt, mūsų tuščia granata, 
garsiai, ausį rėžiančiai švilpdama. Iš. 
kaimyninių palapinių lindo kareivėliai, 
buvo girdėti jų krunksėjimas, rąžymasis 
ir kalba.

—Matai, švilpia kaip lakštingala, — 
pastebėjo artileristas.

—Pašaukite Nikitą, — tarė kapitonas 
su savo įprasta gera šypsena.—Nikita! 
nesislėpk, o kalnų lakštingalų pasiklau
syk.

— Na tai kas, jūsų kilnybe,—kalbėjo 
Nikita, stovėdamas šalia kapitono,—aš 
šitų lakštingalų esu jau matęs, nebijau, 
o mūsų svečias, kuris čia buvo ir jūsų 
čichirį gėrė, kai išgirdo, tai tuoj movė 
pro mūsų palapinę, kamuoliu nuriedėjo, 
lyg žvėris koks susirietęs.

—Vis dėlto reikia nujoti pas artileri
jos viršininką,—tarė man kapitonas rim
tu viršininko tonu,—paklausti, ar atsi
liepti į ugnį ar ne; nieko iš to neišeis, 
bet vis dėlto mėginti galima. Pasistenkit, 
nujokit, nujokit ir paklauskit. Liepkit 
arklį pabalnoti, bus greičiau; kad ir ma
no Polkaną imkit.

Per penkias minutes man padavė ar
klį, ir aš nujojau pas artilerijos virši
ninką, c

—Įsidėmėkit, slaptažodis grązulas, -— 
sušnibždėjo man rūpestingasis kapito
nas,—šiaip nepraleis apsaugos linija.

Iki artilerijos viršininko buvo apie 
p us varstis, visas kelias ėjo tarp palapi
nių. Kai tik atsitolinau nuo mūsų lau
žo, pasidarė taip tamsu, kad nemačiau 
net arklio ausų, ir tik laužų šviesos, at
rodančios tai labai arti, tai labai toli, 
mirgėjo man akyse. Pajojėjęs truputį 
vedamas arklio, kuriam paleidau pava
džius, ėmiau skirti baltas keturkampes 
palapines, vėliau ir juodas kelio vėžes; 
p o p u s v a 1 a n d ž i o, p a k 1 a u s ęs 
t r e j e t ą kartų kelio, porą kar
tų užkliuvęs už palapinių kuolelių ir už
tat kas kartą iš palapinių apkoliotas, ir 
porą kartų sustabdytas sargybinių, at
jojau pas artilerijos viršininką. Bejoda
mas girdėjau dar porą šūvių į mūsų sto
vyklą, Račiau sviediniai neprilėkdavo ligi 
tos vietos, kur stovėjo štabas. Artileri
jos viršininkas neįsakė atsišaudyti, juo 
labiau, kad priešas aprimo, ir aš išvy
kau namo, paėmęs arklį už pavadžio- ir 
pėsčiomis sprausdamasis pro pėstininkų 
palapines. Ne kartą lėtindavau žings
nius, praeidamas pro kareivių palapinę, 
kurioje šviesdavo žiburys, ir.klausyda
vausi ar tai pasakos, kurią pasakodavo 
pokštininkas, ar tai knygelės, kurią skai
tydavo raštingas kareivis, o klausydavo 
visas skyrius, kimšte susikimšęs palapi
nėje ir apie ją, retkarčiais pertraukda
mas skaitytoją įvairiomis .pastabomis, 
arba ties jog nugirsdavau. šnekų apie žy
gį, apie tėviškę, apie viršininkus.-

Praeidamas pro vieną III-jo bataliono 
palapinę, išgirdau garsų Guskovo balsą. 
Jis kalbėjo labai linksmai ir gyvai. Jam 
atsakinėjo jauni, taip pat linksmi, po
nų, ne kareivių balsai. Tai, matyt, buvo 
junkerių arba feldfebelių palapinė. Su
stojau.

(Pabaiga rytoj)

Žymieji lietuviai
(*isna onu 

komis gyvenimo sąlygomis 
pralenkia bet kurį kapita
listinių kraštų didmiestį.

Mes čia laimėjome
Daugiau kaip dešimts 

tūkstančių mėgėjų stebėjo 
Taškente mūsų l ovą su vie
na stipriausiųjų respublikos 
ir Vidurinės Azijos koman
dų. Tad netenka stebėtis, 
kad gausūs žiūrovai kiek
vieną gerą abiejų komandų 
kombinaciją aikštėje lydėjo 
šiltais aplodismentais. Kar
šta sportinė kova pasibaigė 
minimalia mūsų pergale — 
1:0.

Susipažinimas su Kir
gizijos žmonėmis

Iš Taškento išvykome į 
Frunzę, Kirgizijos sostinę.

Frunze j e, kaip ir visur 
anksčiau, buvome nuošir
džiai priimti. Keli mūsų su
sitikimai su kirgizų darbi" 
ninkais ir moksleiviais pra
ėjo labai šiltoje, draugiškoj 
aplinkoje. Laisvalaikiu ap
lankėme keletą vietos mu
ziejų, kur susipažinome su 
kirgizų liaudies istorija, 
kultūra, kūryba ir menu. 
Patį Frunzės miestą prami
nėme “topolių miestu”, ka
dangi jis visas skendė topo
lių alėjose.

Didelį susidomėjimą su
kūlusios futbolo rungtynės 
su vietiniais futbolininkais 
pasibaigė be pasekmės (0:- 
0).

šauniojoje Alma-Ata
Atsisveikinę su Kirgizija,

lėktuvu išskridome į Kaza
chijos sostinę Alma-Atą.

Kazachstanas apima mil
žinišką teritoriją, ploto at
žvilgiu beveik penkis kar
tus didesnę už Ukrainą. 
Šiandieniniai kazachai —tai 
sėsli tauta, dėl gamtinių są
lygų daugumoje besiver
čianti gyvuliu .nkyste. tu
rinti savo savitą kultūrą, 
savo meną ir tradicijas. 
Tuo mes galėjome puikiai 
Įsitikinti, laisvalaikiu ap
lankę gražias Alma-Atos a- 
pylinkes, o taip pat sostinės 
kultūrinius centrus.

Paskutirlis mūsų futbolo 
susitikimas įvyko žiūrovų 
perpildytame stadione. Įdo
mus, mūsų persvaroje vy
kęs, susitikimas baigėsi 
1:1. Tuo būdu šalies futbolo 
pirmenybių kelionę po Vi
durinę Aziją baigėme. Su
rinkę septynis iš dešimties 
galimų taškų, sekančią die
ną, lydimi vieėcF sportinin
kų ir visuomenes atstovų, 
pilni geriausių įspūdžių, iš
vykome name;, į gimtąją 
Lietuvą.

Stasys Paberžis, 
Vilniaus “Spartako” 

komandos kapitonas.

Jonavos statybos

JONAVA, rugs. 20 d. — 
16 naujų gyvenamųjų namų 
pastatyta “Beržo” fabriko* 
darbininkų gyvenvietėje. Mies
te vyksta ir kitos statybos. Jo
navos centre iškilo naujas j 
dviejų aukštų mūrinis namas, i 
Baigiamas atstatyti dviaukštis 
namas Klaipėdos gatvėje. Ši

VISUOMENĖS ATYDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa
cijas:

Laisvės raštinė su pirmadieniu, penktadienį įimtinai, 
yra atdara nuo 8-tos vai. ryto iki 7-tos vakaro.

Šeštadieniais nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną.
Laisvės telefonas: Virginia 9-1827.
Rašydami laiškus malonėkite adresuoti:

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Brooklyniečiai, kurie turite kokių paraudavo j imu, ar 
bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo, rei
kalą, o mes jums atliksime taip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo bilą.

ATMINČIAI UAUDIES POETO 
STASIO JASILIONIO

Dienraštis Laisvė yra išleidęs dvi knygas žy
miojo Amerikos lietuvių liaudies poeto Stasio 
Jasilionio gražiausių eilių.

BEŠVINTANTIS RYTAS
288 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1936 metais

PAVASARIŲ GODOS
256 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1948 metais

Įsigykite tas abi knygas ir turėkite savo namuo
se paminklą savo mylimojo poeto Stasio Jasilio
nio. Įvertinkit jo brangų triūsą apšvietos srity j.

Už abi knygas kaina tik $1.00
Jei imsite tik vieną knygą, tai kaina 75c. Per
siuntimą apmokame. Mokestį prašome prisiųsti 
kartu su užsakymu.

Ši nuolaida tik trumpam laikui
Užsisakykite tuojau, nes šį nuolaida tik trum

pam laikui. Užsakymus siųsdami adresuokite:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y.

gatvė naujai išgrįsta.
Miesto centre , įrengtas so

das. Apželdintos Pergalės,

Birutės, Basanavičiaus, Tary
bų ir kitos gatves.

V. Lukoševičius

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite
/ - Į

Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
I LAIME

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimyndi pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ISIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

Ši knyga yra jums daktaras namuose, -ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų,’kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

Ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.
Nupiginta kaina 60c.

4

Kita svarbi knyga yra

Darbininkę Sveikata
Paraše

DR. JONAS J. KAšKIAUčIUS
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas . i .

DR. ANTANO PETRIKOS
ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Parašė K. PETRIKJENĖ. .

Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui
Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais reteptų lietu

viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 

maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laikją. --’-’-L 
Lietuvių Literatūros Draugijos Motęrų Komitetas.

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c.

Išleido

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.
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Laisvės vajus
(Tąsa nuo 1-mo dust.)

So. Boston vajink. ......... 5......... .
Haverhill vajininkai ...........•. •.....................
S. Karos, San Francisco, Calif.......................
J. Svingle, Tarrifville, Conn........... .-.T...........
J. Didjun, New Haven ...................... . ..........
E. Perliuko, Nanticoke, Pa..............................
A. Trepkus, Moline, III....................................
F. Madison, Youngstown, Ohio-....................
G. Kvietkas, Cambridge, Mass.................. • • •
Montreal vajininkai ....................... • • •.
A. Lukaitis. Bayonne, N. J... •.......... • •.........
Cliffside, N. J. Vajink. ............................ .

AUKOS i
Aukų gavome Laisvės reikalams sekamai:

E. Zalecky, Brockton, Mass................
Ch. Bartasiavičia, Youngstown, Ohio 
A. Lipčius, Eddystone, Pa....................
N. Dudonis, Media, Pa.
Annl Stakenas, Scottville, Mich........ •
Elizabetietis ....... ...................... • • ■
J. Kauciavičius, Pittsburgh, Pa...........
J. Deltuva, Baltimore, Md. • • •...........
F. Pivariunas, Baltimore, Md.......... •.
Ch. Šimaitis, Rochester, N. Y........... •
S. Kazulionis, 
V. ir E. Kaze 
A. Kazukait 
P. Maršonas, Harrison, N. J.....................
J. Marcinkevičius, Harrison, N. J.............
O. Ziziunas, Brooklyn, N. Y.......... .
Ch. Stephans, Cliffside ..Park, N. J..............
A. Semkus, HigKleston, N. J. ................
V. Paulauskas, Elizabeth, N. J................
A. Giedra, White Plains, N. Y.....................
M. Sablinskas, White Plains, N. Y............
J. Yudeikis, Yonkers, N. Y........ .
Mrs. & Mr. Mineikiai, Brockton, Mass. .. 
Ed. Stega, Worcester, Mass......................
J. Norvaiša, Worcester, Mass. ....... .
A. Rakaza, Waterbury, Conn......................

. J. Ynamaitis, Union City, Conn................
K. Yankeliūnienė, Waterbury, Conn..........
J. Rukštelis, Broo^ 
A. Liaudanskienė,
J. Kurnėta, Detroit, Mich...............
Drg. R., So. Boston, Mass.
R. Kurlauskas, Phila............ -..•••
A. Buck, Brooklyn, N. Y................
K. Žematis, Rochester, N. Y..........
Ig. Daniels, New York City...........
A. Mureika, Brooklyn, N. Y. .... 
Mrs. Chestnut, Brockton, Mass. ..
J. Vaitaitis, Brockton, Mass. • •... 
A. Vosilienė, Worcester, Mass. ...
K. Masaitis, Leicester, Mass............
M. Voveris, Oakville, Conn............
P. Bokas, Waterbury, Conn. ..... 
Wm. Burinskas, Torrington, Conn.

Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingai ačiū! 
Prašome ir ateityje remti dienraštį Laisvę.

Laisvės Administracija

Paminėta A. Marinos 
mirties metine sukaktis

l^veland, Ohio.
Johnson City, N. Y 
eajny, N. J...........

wiston, Me

84
76
56
56
56
56
56
56
56
56

. $5.00
. 5.00

. . 5.00

.. 5.00
. • 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 3.00
.. 3.00
.. 3.00
.. 3.00
.. 3.00
.. 3.00
.. 3.00

. 3.00
.. 3.00
.. 3.00
.. 3.00

. 3.00
. • 3.00
.. 3.00
.. 3.00’
.. 3.00

. 3.00
.. 3.00
.. 3.00

. 3.00
.. 3.00
.. 2.00
.. 2.00

. 1.50
.. 1.00

. 1.00

. 1.00
. 1.00

. 1.00

.. 1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00
• 1.00

.. 1.00
. 1.00

. 50c.

Lietuvių Namo Bendrovės
Suvažiavimas Lapkričio 25

topi? Ačiū mūsų vietiniams 
muzikantams už veltui pasi- 
tdrnavimą Klubui ir visiems.

Po gana svarbių prakalhe
lių, kurias pasakė miesto i 
kaunsilmanas Mr. J. Jonas ir 
laisnių komisionierių pirmi-

tai- I License Commission) Mr. Ro- 
įbert J. Lewisz^žmonės vėliau 

nūs-’pradėjo keltis nuo stalų ir sa- 
susi- votiškai — būreliais kalbėtis, 

rinkimui, kuriame bus paakty- linksmintis ir 
vintą veikla už taiką. klausėsi tai šen,

Su šiuo tapo uždarytas die-Į žiu ] 
nos aktas, nors dalyviai ilgai Įnelių 
dar nesiskirstė į namus, daliu- ■ 
damiesi gražiausiais atsimini 
mais apie drg. Alfonso Mar 
mos asmenį. J. Goglys.

Lietuviškieji kryžiokai išsigandę taikos

Montevideo, Uruguay. •— veiklos kalbėjo J. Janulionis,
Rugsėjo 17 d. UL Centro pa-j pabrėždamas, kad lietuviai la- Įninkąs (the Chairman of the 
talpose atsibuvo: gedulingas įbai mažai teturi nuveikę 
aktas paminėjimui metinės 
sukakties nuo Tupan kruvinų 
įvykių, kur kankinio mirtimi 
žuvo drg. Alfonsais Marma.

Pirm akto buvo rodoma is- 
ftoriniai svarbus tarybinis fil
mas “Priesaika”. Filme paro
doma Tarybų šalies statyba 
socialistiniais pamatais. Vė
liau hitlerininkų užpuolimas 
ir Tarybų pergalė. Kadangi 
buvo išnuomuotas geras pro- 
žckcijos aparatas, tai anks
čiau įvykę trūkumai, kenkę 
sektį filmą, nepasikartojo.

I i , • 1 i i i_______  „

kos kovoje.
Tačiau, čia pat tapo 

kirta diena, šio mėn. 22,

Worcester, Mass.
Gedulingas aktas buvo pra-į Aido Choro žinios 

Įdėtas, publikai atsistojus vie
nos minutės tylai. Toliau sekė 
eilėraštis, kurį tam aktui pa- 

Irašė ir deklamavo A. Ragaus
kas. Scenoje velionio Marmos 
didelis portretas, gausiai pa
puoštas gyvomis gėlėmis ir ko- 

Ivos vėliava. Iš šalių — garbės 
sargybiniai nekrutančioje po
zoje. I

Kalbėtojas, drg. 
kas, šiam aktui kruopščiai pa
siruošęs. Kalbą pradedą sumi
nėdamas lietuvių aukas už 
Brazilijos laisvę ir atpasako
damas tas aplinkybes, kurios 
privertė Lietuvos biednu<ome- 
nę, o kartu ir Marmu šeimą 
emigruoti Brazilijon. Apie 
žiauriausias darbo sąlygas į 
“fazendose”, kur Alfonsas 
pradėjo savo kovotojo veiklą, 

i apie jo areštą, vėliau, apie 
i deportavimą Urugvajui), vėl 
jo grįžimą S. Paul an ir jo re
voliucinę veiklą. Prie velionies 

: paveikslo garbės sargyba kei
čiasi ir keičiasi kas penkios 

i minutės. Ją sudaro vyrai ir 
' moterys, artimai dirbę su Al
fonsu. O taipgi ir mūsų jau-, 
nuoliai • ir mažųjų lietuvaičių 
karta, tautiškuose rūbuose čia 

j sustingsta valandėlei, atiduo
ti pelnytąją garbę. Jų vei
dai liūdni, šiandien čia viskas 
liūdna. Atrodo, #kad ir gėlės 

[ir tautiškos spalvos, gelsvos

Endicott

programoje lapkri- 
., Lietuvių Salėj, 

St. Lapkri
čiai y-

vyrų grupės

Prie kokio pasiutimo yra 
priėję lietuviškieji kryžiokai 

linkui 
klerikali-

pradėjus
Lietuvos iš-

besivaišindami 
tai ten gra- 

lietuviškų ir kitokių dai- 
i iki gana vėlaus vakaro. 

Labai apgailestauju, kad šį 
Įkartą negalėsiu visų 
čia suminėti, bet tuos,

nebus naujos skerdynės. To
dėl lai geriau visas pasaulis 
supleška atominio karo lieps
noje, negu mūsų kryžiokai 
turės sėdėti Amerikoje ir ne
gauti progos iš naujo Lietuvą 
valdyti! '

Nors biskutėlį proto turė
damas žmogus tuojau pa
klaustų savęs: Kas gi bepalik- 
tų iš tos mūsų Lietuvos, jeigu 
naujas karas iškiltų? Juk tai, 
kas šiandien dedasi Korėjoje, 
yra tik mažų vaikų žaislas, 
palyginus su tuo, kas atsitiktų 
ne tik Lietuvai, bet visai Eu
ropai ir visam pasauliui, jeigu 
kiltų atominis karas.

šitam kryžiokų pasiutime

parodo jų atsinešimas 
taikos reikalo, štai 
nės Lietuvių žinios 
d.) rašo:

“Sovietų Rusijai 
taikos ofensyva,
laisvinimo byla atsiduria daug 
kritiškesneje būklėje, negu ji 
buvo anksčiau, bolševikams 
vykdant agresijos veiksmus.

“Visiems buvo aišku, kad 
baigsis pa- 

kurio eigoje 
atgaus savo 

j laisvę. Dabar papūtė kiti ve- 
yje Į jai. Kremliaus valdovai išsi- 
pil- gando savo darbo 

staiga ėmė čiulbėti 
ka.”

Vadinas, pavojus tame, 
kad gali nebūti pasaulinio ka
ro! Ar begalima surasti žo
džius pasmerkimui tų sutvėri
mų, kurie šitaip bijo pasauli- 

i nės taikos ir taip trokšta nau- 
|jo pasaulinio karo?

Jie negaus Lietuvos, jeigu j

svečių 
kurie

jdar pirmą kartą pas mus atsi- i 
Ilankė, tai reikia suminėti, Į

Sovietų agresija 
sauliniu karu, 
Lietuva tikrai

vaisių ir 
apie tai- . . .. .v, ...i matosi ir vaikiškumas. Ot, jie

tikrai žino du dalyku: vienas, 
kad tą pasaulinį karą bolševi
kai pralaimėtų; ąntras, kaj 
to karo eigoje Lietuva ’ būtų 
“išlaisvinta
tuvon sugrįžtų 
smetonininkų viešpatavimas.

tai yra, kad Ųier 
klerikalų ir

Aido choras ruošiasi daly
vauti abiejų LLD kuopų pa
rengimo 
čiol 19 
29
čio 25 d. Aido choras 
vans Norwoodo 
parengime su šokiais ir dai- 

Įnomis.
i' Gruodžio 3 d. bus Aido cho- 
jro bankietas su programa Lie
tuvių salėje, 29 Endicott St. 
Pi-adžia 6 vai. vakare. Prašo
me visus ir visas dalyvauti. 
Įsigykite bilietus iš anksto. Vi
si choristai pardavėjai.

Aido choro mokytoja šio
mis dienomis labai susirgo šir- Į 
dies ir nervų liga. Ji jau ne
mano grįžti chorą mokyti. 
Tai dabar mūsų pianistė cho
rą mokina.

Mūsų choro “whist party” 
komisija rengia “military 
whist” gruodžio 15 d. ir pra
šo visus ateiti ir kartu 
linksminti. Už lošimą i 
lankymą bus dovanos i 
tos. Lošimas bus 7:30 
kare, 29 Endicott St.

Taip, kaip ii' visada, Aido 
choras laiko savo pamokas 
kiekvieną sekmadienį. Pradžia 
1 :30 vai. po pietų. Prašo vi
sus, kas tik gali ir nori dai
nuoti, ateiti ir prisirašyti prie 
mūsų choro. Visi kartu mo
kinsimas. A. C. koresp.

I šviesos fone, paslaptingai liū- [ 
di.

Salė skęsta prieblandoje, 
kalbėtojas liečia jausmingiau
sius kovotojo A. Marmos per
gyvenimus ir kankinio mirtį. 
Salėje tyliau už tylą. Publika 
sakytum šventnamyje susikau
pusi didingai maldai.

Bet, ne. Tai ne 
spaudė širdis. 
bo žmogaus dalia. Tai dygus 
kovotojo takas ir tas atsako
mybės jausmas prieš darbus, 
kuriuos nespėjo atlikti per 
trumpą savo gyvenimą dug. 
A. Marma.

. A. Vaivus-
v v • • I

Lietuviu Namo Bendrovės (Lietuvių Kultūrinio Cent
ro) metinis suvažiavimas įvyks šeštadienį, lapkričio 25 
d., 1950 m., savoj Liberty Auditorijoj, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

A £ o £ amą miaw avw

Šis suvažiavimas bus labai svarbus. Bu pateiktas meti- silankę atstovai iš taikos ko- 
nis direktorių raportas apie visą finansinį ir abelną Kul- miteto ir iš M. G oriu o organi- 
tūrinio Centro stovį. Bus parodyta, kiek mes pažangos zacijos, tai užbaigoje jie kai-
šioj ištaigoje esame padarę, kaip buvo pertaisyta namo 
dalis ir kiek tas viskas kainavo.

Svarbu šėrininkams šiame suvažiavime dalyvauti. Su
važiavime turi būti atstovaujamas mažiausia 51 visų 
šerininku procentas. Jeigu mažiau dalyvautų, tai suva
žiavimas negalėtų nieko veikti, nes kvorumo neturėtų.

Kvietimai į'suvažiavimą jau visiems šėrininkams 
išsiuntinėti. Kartu ir proxy įgaliojimai buvo pasiųsti. 
Tie šėrininkai, kurie negalėtų suvažiavime dalyvauti, ga
les savo pažistamus įgalioti, kad tie juos suvažiavime at
stovautų.

Po suvažiavimo bus metinis Lietuvių Kultūrinio Cent
ro bankietas. Visi kviečiami prie jo ruoštis ir kartu 
dalyvauti.

Motiejus Klimas, L.N.B. prezidentas.

pasi- 
ir atsi- 
suteik- 
val. va-

Lowell, Mass.
Klubo Metinis Bankietas

Gerai Nusisekė

Spalio 29 d. pas mus buvo 
įvykdytas dar vienas puikus 

e malda su- parengimas. Tai Lietuvių Pi- 
Tai sunki dar- liečiu Socialio Klubo metinis 

bankietas paminėjimui ketvir- 
tametinės sukakties, kaip mi- 

, nėtasis klubas gyvuoja nuosa- 
I varne name.
I šis ketvirtasis apvaikščioji- 
mas buvo taip gražus ir 
skaitlingas svečiais dalyviais, 
kad neiKadangi j šį aktą buvo at- vienas iš rengėjų no

tai p gražaus pasise-

su savo

pui

Mačiau usteriečių būre 
tarpe Sukackienės, Lukų, 
kauskų, Kielienės ir kitų, sė- 

Įdėjo pirmakartis draugas žo
dynas. Tarpe haverhilliečių 
(Dambrausko, Šautino, Kance- 
Į vičiaus, Ivanausko ir kitų, su
tikau labai mylimą pirma- 
kartį svečią pas mus Antaną

i žilionį. Tai vyras Izabelės, 
•liukoniūčių buvusio dueto.
vienos iš garsiojo seserų Pau-
Abclnai, Antaną retokai su-Į 
tinku. Taigi čia buvo proga 
sueiti, pasikalbėti ir su skar.s- Į 

Imu prisiminti Antano mirusią 
! žmoną Izabelę, 
jaunesne sesute
gyvena iLawrence, taip 
kiai, taip žavingai dainuoda-

Įvo duetus! «Tie laikai mums l . ,i visada prisimena.
Žilionis buvo laimingas pas 

Imtis, nes jis tą vakarą laimė
jo rankų dirbinėli — 
kurią 
rė ir 

[jusi. 
1 man
komplikacija, 
nei už padarymą 
už padovanojimą

Ačiū draugams haverhillie- 
jčiams ir draugui Juozuii Ege- 
įriui (našviečiui) už pardavi- 
Lma ne mažai tikietų iš anks- Į 
Įto. Lowellieciai jūsų pasidar- Į 
bavimą tinkamai įvertina.

Taip tai įvyko ir pasibaigė [ 
mūsų didysis metinis parengi- I 
mas. Gi dabar vėl su dide- i 
Liti rūpestingumu Lowellis ■ 
rengiasi užbaigti senus ir pa
sitikti naujuosius metus. Pa
sitikimo namjų metų pare bus 
labai šauni iš visų pusių, nors 

jtikietas bus kiek pigesnis. j
J. M. Karsonas.

gę, 
Bronė čiuladienė pada- 
Klubui buvo pądovano- 
Gi Žilionis, laimėjęs, ją 
padovanojo. — Tikra

Ačiū Čiuladie- 
ir žilioniui 

man!

KAUNAS, rugs. 23 d. — 
Statybinių medžiagų pramonės 
tresto įmonės įvykdė metinį 
plytų, čerpių ir drenažo vamz
džių formavimo planą. Tresto 
kolektyvai pasižadėjo Didžio
sios Spalio socialistinės revo
liucijos XXXIII metinių garbei 
duoti viršum plano milijoną 
plytų, 200 tūkstančių čerpių 
ir šimtą tūkstančių drenažo 
vamzdžių.

S.

Norwood, Mass, ir Apylinke

Parašė R. ULEVIČIŪTĖ

TEATRAS

NEVYKUSI
MEILE"
ij VeiksmŲ Drama 1

Suvaidins Laisvės Choro Teatralė Grupė, 
iš Hartford, Conn.

ŠEŠTADIENĮ

Lapkričio 18 Nov.^ 1950
LIETUVIŲ SALĖJE

13 St. George Ave., Norwood, Mass.

PRADŽIA 7:30 V. V. BILIETAS $1.
(taksai įskaityti)

HartfordoGerbiama Lietuvių visuomene:
Laisves Choro Teatrale Grupe su šiuo veikalu 
“Nevykusi Meilė” jau apvažinėjo trijų valstijų 
didmiesčius ir visur turėjo puikaus pasisekimo. 
Visur publika buvo patenkinta vaidinimu. Tad 
ir Massachusetts valstijos lietuviai turės progą 
pasigerėti puikiu veikalu ir gabiais vaidintojais. 
Veikale yra labai daug juoko ir ašarų. Vaidi
nimas užima 2 valandas ir pusę. Meldžiame pri
būti laiku iš visur.

UUu

p. S. Norintieji girdėti puikios muzikos, dainų ir 
naudingų visuomeninių pranešimų, tai kas sekmadie
nio rytą, nuo 9 iki 9:30 vai. užsistatykite radio pri
imtuvą ant stoties WK0X 1190 kc.

Visais Gintarų žemės Radio reikalais kreipkitės pas 
programos vedėją M. Xavis, 50 Beals St., Brookline 
46, Mass.- Į

j kimo.
Klubo

S. Bau lenką pareiškė, jog pu
sę svečių sudaro svečiai iš ki
tur—ne Lowellio.

vajaus įsikišimą į Korėjos ka-Į Tai, žino.ma, buvo perdėta, 
ra, apie tai, ką kitos organiza- Buvo gražus dalyvumas ir 

vietinių svečių, kurie sudarė 
mažiausia du trečdalius da
lyvių. Tačiaus tokis perdėji
mas niekam skriaudos neda
rė. Atpenč, tuomi buvo tik 
geriau pagerbti svečiai iš to
liau, kurių buvo gana apščiai 
ir iš visur, būtent, iš Nashua, 
Haverhill, Lawrence, Worces
ter, Montello, Graniteville, 
Lynn ir gal dar iš kur nors, 

Paulen- 
diploma- 
paačiuo- 

suteikda-

bėjo taikos išlaikymo reika
lais. Inžinierius L. Massera 
kalbėjo apie gresiantį Urug-

ei jos turi nuveikę taikos nau
dai, pažymėdamas, kad neuž
tenka sustoti ant 100,000 pa
rašų po Stockholmo atsišauki
mu. Kvietė lietuvius darbuotis 
taikos fronte. Atstovas nuo M. 
Gorkio kalbėjo, kad pas juos 
esama paraštę rinkėjų, surin
kusių iki 3,000 parašų. Bend
ras parašų kiekis jau siekiąs 

•30 tūkstančių. Nuo lietuvių

Dėl mil'll šiųjų pagerbimo
Nemažai jau mirė mūsų ge

rų draugų ir draugių. Jų, ne
išvengiamai, mirs ir daugiau.

Mirusiųjų giminės bei arti
mieji ryžtasi mirusiuosius 
atitinkamai pagerbti per spau
dą. Sakysime: sukakus me
tams, dvejiems, trejiems ar 
daugiau po mirusiojo mirties, 
kai kurie mūsų skaitytojai 
trumpai parašo apie mirusįjį 
nekrologą — liūdną prisimini
mą. '

Tai grąžui ir žmoniška!
-Laisvės, redakcija tokius

mielai j 
dieną, kada ra-

tokių atsitikimų,
giminės ar

prisiminimus 
laikraštin tą 
šytojas nori.

Bet yra ir
kai mirusiojo 
draugai, patys nieko nepara- i 
šo, o nori, kad redakcija tas 
liūdnas sukaktis, parašytų ir 
įdėtų atitinkamuoju laiku 
laikraštin.
Pastaruoju laiku gavome nuo 

vieno kito draugo net lyg nusi
skundimų, kodėl nieko nepa
rašėme^ apie jų artimuosius,-

pirmininkas draugas PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU DARBO ANT ŪKĖS
Esu patyręs prie ūkio darbų per 

daugelį metų ir dabar dar dirbu ant 
ūkės, bet atsibodo šioje vietoje. No
rėčiau neperdidelio ūkio, kur nedaug Į 
darbininkų, prie šeimos, kur neat-j 
skirtų nuo stalo. Norėčiau, kur 
Worcester ar- Lawrence, Mass, apy
linkėse. Malonėkite kreiptis šiuom 
antrašu. Louis Šilabaitis, R. D. 3, 
Box 70, Putnam, Conn. (221-222) 1

*■ i

įdeda | kurie mirė prieš keleris me
tus.

To, draugai skaitytojai, re
dakcija padaryti negali. Jūs 
patys privalote iš anksto pri
siųsti rašinį, pažymint, kurią 
daug maž dieną jis turėtų tilp
ti laikraštyje.

Pagaliau, jei patys negalite 
parašyti, tai bent prisiųskite 
pagrindinius davinius apie 
mirusįjį, kad redakcija galė
tų jais pasinaudoti.

Rojus Mizara,
... -------- - -^pertraukos

ko aš nesužinojau, 
ka, būdamas geras 
tas, klaidos nedarė 
damas ir pagarbą 
mas tokiam dideliam skaičiui 
tolimesnių svečių.

Ačiuoju ir aš tiems gerie
siems svečiams iš toliau.

Ačiū o j ame visiems kartu už 
skaitlingą dalyvumą! Tai bu
vo gražus sambūris žmonių.

Taipgi ačiū ir mūsų rūpes
tingoms šeimininkėms, kad 
jos taip puikiai pagamino ka
lakutienos, p,aršiėnos ir kito
kių skanumynų. Tuo visi b Ur
vo pilnai patenkinti.

Buvo gausios ir gražios mu
zikos, kurią svečiams teikė be

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.. I

LLD Moterų Kliubo susirinkimas 
įvyks pirmadienį, lapkričio 20 dieną, 
7:30 vai. vakare, 155 Hungerford 
St. Visos drauges prašomos daly
vauti. — V. K., Sekr. (220-221)

i i 4 CHARLES J. ROMAN

Matthew A
BUTUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

11
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

mūsų

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir 
demiškai įruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



NeHYorkO'>z^/ZA'a7irih>į
Kas daugiausia paisė 
New Yorko rinkimu?

[Kultūrinio Centro bankietas i Teisėjas sakė, kad
I* __ __ i*-„ nasanliuireikiarefjau tik už savaites [pasauliui reikia reformų

Darbininkai šerininkai
kompanijos mitinge

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896

HELP WANTED—FEMALE

Gal niekas kitas, apart pa
čių kandidatų, taip atydžiai 
nestebėjo rinkimų, ir taip go- 

■ džiai negaudė žinių apie rin
kimų pasėkas, kaip jas gaudė 
59 valstybių atstovai Jungti
nėse Tautose.

Dauguma, sakoma, nusivylę 
pasėkomis.

Ypačiai europiečiams, kurie 
pergyveno fašizmo ir karo 
baisybes, labai svarbu atrodė 
tas, kokia bus Amerikos val
džia. Nuo valdžios priklauso, 
kas bus, karas ar taika.

Lietuvių Kultūrinio Centro 
šėrininkų suvažiavimas ir po 
jo įvyksiantis bankietas .fau 
visai arti. Laikas visiems juo- 
mi susidomėti, apsispręsti ja
me dalyvauti, pasikviesti 
draugą.

Tikietai (kaina $2.50) gail
inami centre, 110-06 Atlantic 
I Ave., Richmond Hill, N. Y., 
[taipgi pas pardavinėtojus, na
mo direktorius ir šėrininkus.

Aukščiausio Teismo teisėjas 
William OI Douglas gale pra
ėjusios savaitės kalbėjo B’nai 
B’rith organizacijai Hotel As-

Bankietas įvyks tuojau po 
suvažiavimo, lapkričio 25-tos 
vakarą, Liberty Auditorijoje. 
Vaišins kalakutiena, ten pat į tor, taipgi Yeshiva Universite- 
vietoje darytomis dešromis ir 
kitomis a t i t inkamomis go
riems bankietams vaišėmis.

Kadangi suvažiavimas ir 
bankietas įvyks tarp švenčių
— Padėkų Dienos ir sekma- būtų geriau, j
dienio — tikimasi šėrini.nkų ir 
šiaip svečių ir iš tolimų mies
tų . Rcp.

APIE AIDO CHORĄ
Kaltinamyju šnipais 
bylos eiga

fe-New Yorke vykdomame 
deraliame teisme prieš Abra
ham Brothmaną ir Miriam 
Moskowitz vėl liūdi jo panelė 
Bentley. Ji pasakojo, ^hd ji 
buvusi komuniste ir kad jinai 
tūlam Jacob Golos’ui (dabar 

.jau mirusiam) tarnavusi ryši
ninke su Brothmanu. Golosas 
norėjęs gauti iš Brcithmano 
kokių tai amerikinių planų 
Amtorgui ir jinai juos nuneš- 
davusi.

Brothmaanas, inžinierius, 
pirmiau buvo liudijęs valdi
nėms įstaigoms, kad jis teikęs 
chemikalams maišyti mašinų 
planus “Helen’ai,” kurią jis

Jei mes norime, kad Aido 
Choras gyvuotų, ir bujotų, 
linksmintų visus ir teiktų pa
tarnavimus visokiuose paren
gimuose, tai turime visi tuo ir 
rūpintis. Daug buvusių ilgame
čių aidiečių 
grįžti) vis 
riuoja. Juk 
vienintelis 
(bent mūsų
nebūtų, kas tada beliktų?!

savo parengimuose.

(kurie galėtų 
dar ko tai lūku- 
choras yra pats 
meno pagrindas 
veikime) ir jei jo

Trumpu laiku netekome dvie
jų aidiečių, kurie tapo pašauk
ti Dėdės Šamo kariuomenėn. 
Aido Choras suruošė 
draugiškas išleistuves, 
turime rūpintis, kad 
džius jųjų vietas.

Po virš minėto jubiliejinio 
parengimo, sekantį sekmadie
nį, t. y. gruodžio 10 d., Aido 
Choras turės savo koncertą, ! 
kuriame LDS 200 kuopos na- 'valdžios 
riai pasižadėjo atsilankyti ii 
kooperuoti, kad mūsų koncer- įdaro 
tas būtų visapusiškai pasek
mingas. Jie- net gerą žiupsnį 
mūsų koncerto bilietų pardavi
nėja! Reikia tik sveikinti juos 
už tokį solidarumą. 'H. F.

abiem 
Dabar 
užpil-

KRISLAI

to bankiete, New Yorke. Kal
ybose jisai pasakė Įdomių, šiais 
laikais neįprastų iš teisėjų iš
girsti minčių.

; Teisėjas Douglas sakė, kad 
.jeigu mūsų vals

tybės teikiamą joms paramą 
tūlos šalys . pavartotų 

j reikalingoms 
[rių taip trokšta tų šalių žmo- 
Į nūs. Jisai tai pastebėjęs savo 
kelionėse dviemis praėjusio
mis vasaromis, kuriomis jis 
atlankęs daugybę šalių “nuo 

[Graikijos iki Siamo.” Teisėjas 
[matęs, jog ten “žmones trokš- 
ita laisvės, taikos, normalios 
| padėties ir saugumo.”

. Te i sė j as sa k ė, j o g 
teikimas 

valdžioms tų šs" 
> reformų, tų

Į žmonių akyse pastato mūsų 
valdžią rėmėja anų blogųjų 
valdžių ir mūsų valstybei ne
daro garbės nei teikia draugų. 

Douglas Įspėjo, jog “būtų 
[didžiausia tragedija, jeigu šią 
[valandą mes pavestame mili- 
Itaristams mus atstovauti. Mi- 

11 k tai,

New Yorke American Tele
phone and Telegraph firmos 
savininkai šėrin\ikai su darbi
ninkais šėrininkais ginčijosi 
'del streiko. (Philadelphijoj 
toki pat darbininkai streikie- 
riai buvo policijos puolami ir, 
būriais areštuojami.) Mitin
gas, įvykęs 195 Broadway, 
buvo masiniai pikietuojamas.

Newyorkiečių mitinge bo
sai milijonų dolerių vertės 
sūrų savininkai bandė įtikinė- 

Į ti darbininkus kelių desėtkų 
ar kelių šimtų dolerių vertės 
seru savininkus, kad jie esą <. • 4 • c-

reformoms, k u- i Macy neteko vietos

ta-

m ūįsų 
paramos 

alių, kurios ne-
' valstybių

Šio mėnesio 25 d. įvyks Kul- 
skaitė esančia Golos’o sekreto- j tūrinio Centro akcininkų (šė
re. O Golos’ą jisai skaitė lyg 
ir tarpininku, kuris stengėsi 
savo kostumeriams gauti pa
tarnavimą, o jam kontraktą 
padirbti tuos reikmenis, 
rių planus jis pateikė.

Taip paprastai daroma, 
kant užsakymų darbams, 
jokių šnipystei planų tame 
turėjęs ir neįtaręs esant.

Panelė Bentley, valdinės 
tyrinėjimų įstaigos visur siun
tinėjama liudytoja, Brothma- (; 
no advokato Kleinmano klau- l]{aip 
sinėjama, prisipažino buvusi su 
Golosu artima ne vien tik po
litiniai. Ji buvusi jo sugulove. 

‘Liūdyme ji “gerai atminė” vi
sokius susitikimus su kaltina
maisiais. Bet kuomet kaltina- 
jnųjy advokatas reikalavo kai 
ką pakartoti iš pirmesnių jų
jos liūdymų, ji pareikalavo lyvavo 
leisti jai pasiskaityti užrašus. Thomas D. Thacher šermenų 
Ji sakė: apeigose episkopalų bažnyčio-

Negaliu atpasakoti, ką ašije.

ku-

ieš- 
Jis

rininkų) metinis suvažiavimas. 
Aido Chorą atstovaus aidietės: 
A. Burbaitė ir Helen Jeskevi- 
čiūte.

Gruodžio 2 d., šeštadienį, 
įvyks LDS 200 kuopos jubilie- 

jjinis parengimas. Taja proga, 
I šios kuopos iždininkas J. Ka
tinas užkvietė visus aidiečius 
atsilankyti į šį parengimą. Be 
abejo, aidiečiai nepraleis ge- 

įros progos pasilinksminti, nes,
> žinoma, LDS 200 kuopa 

Ivisuomet ką nors naujo įneša

(Tasa nuo T-m o pusi.)
“slogų.” Gal užteks tos 
prastos gerosios druskos miši
nio, kas gi žino...

Tuo tarpu kovotojai šių. 
“šalčiais” renka aukas. Prašo 
penkių milijonų dolerių. Pui
kus sumanymas. Geriausio 
jiems pasisekimo.

Vienas jų turėtų kepurę 
pasiėmęs nuvažiuoti į Wa- 
shingtoną ir prezidento Tru- 
mano paprašyti, kad jis tam 
prakilniam tikslui paskirtų iŠ 
savo milžiniško karinio bu- 
džetoinors vieną bilijoną do
lerių nugalėjimui ttos baisios 
Amerikos žmonių nelaimės. 4

pa-

]ikariška mintis 
kaip sunaikinti.

Katras išrinktas?
Pradėjo dar kartą perrokuo- į 

ti Long Island piliečių balsus į 
tikslu galutinai nustatyti, ku- j 
ris atstovaus Nassau ir Suffolk i 
apskritis Kongreso — Macy i 
ar Greenwood. Tuojau po rin- j 
kimų laimėtoju buvo paskelb- į 
tas Macy, o paskiau 
woodas. Visi laukia, ką 
kys trečiasis, oficialus 
rėkavimas.

Green- 
. p aša

kai su

ten sakiau, nes aš 
dideliam skaičiui žmonių 
šakojau perdaug dalykų.”

perdaug
pa-

da-Virš tūkstantis asmenų 
buvusio valdininko

Kiekvienas žmogus nori kuo 
nors išgarsėti, bei.savo pavar
dę parodyti spaudoje, štai 
Dr. Zenonas Ašoklis kunigų 
Drauge 'kelia revoliuciją 
prieš geltoną spalvą senoje 
Lietuvos vėliavoje. Jis nežino, 

bet ji 
ir rau-

kaip ji ten pakliuvo, 
[nesiderina su žalia 
į dona spalvomis.
i šis geras daktaras siūlo

Civilinių gynybos direkto
riai praneša, jog paieško 5,- 
000 savanorių į sargybinius 
nuo puolimo lėktuvais iš oro. j

Ką bereiškia šimtelis balsų 
į po gavimo kelių dešimtų tūks- 
jtančių balsų? Ko, rodos, be- 
[ reikėtų sielotis dėl apleisto 
[balso čia, balso ten?
I . Kongresmanas Macy,
[čiau, patyrė praėjusiuose rin
kimuose, jog tie paklydėliai 
Išimtas su virš balsu reiškė, vis- I ką. (Tai yra geras priminimas 
mums visiems, neužmiršti, ne--! 
apleisti nei vieno balso, nebal
suoto už mūsų kandidatus 
ateinančiuose rinkimuose.)

M acy, re pu bl i k on as, tu o j a u 
po rinkimų buvo paskelbtas iš

brinktu 33 balsų dauguma. Bet 
jo oponentas, demokratų kan
didatas Ernest Greenwood, 

įbildamas taip arti laimėjimo, i 
j nenorėjo užsileisti. Jis įžiūrė-į 
į jo, kad galėję būti netikslu- 
l.mu balsų surokavime. O tai 
galėtų pakreipti rinkimų pa
sėkas jo naudai. Jis pareika- j

I lavo balsus perrokuoti.
į Perrokavimas parodė, kad 
į Greenwood išrinktas 126 bal- 
isų dauguma. Nesunku supras
it], kaip, jautėsi Macy, buvęs i 
j £ai]i arti laimėjimo ir pralai- 
jmėjęs. Tikriausia Suffolk ir 
[Nassau apskrityse, kuriose 
į už Macy paduota 76,248 bal
sai, radosi dar šimtelis kitas 
.jo prietelių, kurio likosi ne
balsavusiais. Greenwood viso 
gavo 76,374 .balsus.

k om pan jonai. Kad jie turį ei
ti dirbti, nežiūrint streikierių 
ir unijos pikietų linijų. Kad 
pagerbimas unijų pikieto 
reiškė neištikimybę firmai.

Kol kas, tačiau, už tą “ne
ištikimybę” nebaudė. Nori 
parduoti darbininkams dau
giau serų ir tuomi padaryti 
juos “ištikimesniais.” Paskel
bė pakėlimą veikliojo iždo 
milijonu dolerių.

“Norėčiau pirkti daugiau 
Šerų, bet jeigu neuždirbame 
pakankamai pragyventi, mes, 
tikriausia, neturėsime ištek
liaus pirkti daugiau serų,” pa
sakė tūlas darbininkas. Pašo
kęs į tai atsakyti, senyvas šė- 
rininkas sakė: Jeigu jis būtų 
pagalvojęs pirkti per savaitę 
keliais stiklais mažiau alaus, 
matyti mažiau 
tų daugiau 
pirkti.”

Darbininkai
nušvilpė, nubaubė.

filmų, jis turė- 
pinigų Šerams

šėrininkai jį

PARDAVIMAI

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Jauna moteriškė prižiūrėti kūdi- 
.kio; lengvas namų darbas; guolis 
vietoje; linksmas namų gyvenimas; 
apari mente. FOrdbam 7-3630.

(217-221)

Namų darbininkė. Virėja. Guolis 
vietoje. Pagelbėti su vaikučiu. Pa
liudijimai. $135. ULster 3-8967. 
Po 7 v. v. (218-222)

Namų darbininkė; guolis vietoje; 
nuosavas kambarys. Mokytojos na
mai. $130. Brooklyne. ES. 6-4728.

(219-221)

Moteriškė 
patyrusi. Pal 
Trečiadieni ir 
tų. BA. 9-5717.

— namų darbininkė, 
iūdijimai. Pirmadieni, 
Penktadieni, 9 iki pie- 

(219-221)

Napių darbininkė - virėja. Pilnai 
patyrusi. Du suaugę ir du mokyklos 
studentai šeimoje. Nuosavas kamba
rys ir vana. Žemiau 45 m. amžiaus. 
EN. 2-8517. i

help Wanted—male
Vyras pataisymui rakandų, iššau

kiamas dirbai laukan. Turi mokėti 
kaip polišiuoti, pagrąžinti ir {de
ginti. Gera alga. Reikalingas auto
mobilius. GL. 3-9260. (219-221)

Parsiduoda Likerių krautuvė (Li
quor Store). Lietuviškoje kaimynys
tėje, Cypress Hills. Įeina pilnai 
$35,000. Kaina $13,500, priskaitant 
sandėlf

WALTER SHIPKA 
94-09 Jamaica Avenue, 

Woodhaven 21, N. Y. 
Tel. Virginia 9-0689.

(220-222)

Porteris. Abelnam darbui. Patyri
mas nereikalingas. Nuolatinis vyras 
nuolatiniam darbui. Kreipkitės: 9 
A. M. iki pietų. Miller Bakery, 1880 
Troutman St., Ridgewood-Brooklyn, 
N. Y. (221-223)

WALTER DANIELS
(Danilevičius)

Vaikų Rūbų Išdirbėjus

277 NASSAU AVENUE,' 
BROOKLYN, N. Y.

(Greenpoint)
Telefonas Evergreen 7-2675

Vaikams koutus ir siutus siuva
me ant užsakymų ir parduodame 
gatavus. Padarome tikrai kostu- 

merskai, gera materija ir 
garantuotas darbas.

Saizai nuo 5 iki 16.
Stebinančiai žemos kainos.

Mirė žymus advokatas
New Yorke, širdies liga, 

mirė Louis S. Weiss, 56 metų. 
Paskilbęs advokatas, Weiss 
yra vadovavęs kelioms žy
mioms naeionalės reikšmės by
loms. Ir buvo patarėju- dauge
liui visuomeniškų organizacijų 
ir įstaigų.

Liko nąšlė, trys dukterys, 
sūnus ir dvi seserys. Viena se
suo, Mrs. Carol King, yra 
taipgi žyhii advokatė, ypačiai 
paskilbusi gynime sulaikytų 
deportavimui ir už pažangius 
veiksmus.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

AUCTION SALE

AuctionBus Išparduoti Per

c

pradedant šeštadienį lapkr. Nov. 18, 1 P. M. ir tęsis 
kasdien tuom pačiu laiku senojoje džiulerių krautu
vėje, žinomoje kaipo

Labai didelis kiekis daimantų, 
; laikrodėlių, dovanom džiulerių, 

religinių daiktų ir t.t.

Atsilankykite į šią Auction Sale ir apsirūpinkite sa
ve reikalingais daiktais kalėdiniams pirkiniams.

Nepaprastas Visko 
Nupiginimas

ROBERT LIPTON
701 Grand St., arti Graham Ave.

Brooklyn, N. Y.

I - -vv.. ...
mesti laukan geltoną, o jos 
vieton įdėti baltą. Balta spal
va esanti tikra mūsų tautinė 
spalva. *

Nežinau, kur šis mokytas 
vyras iki šiol gyveno. Jis dar 
nežino nė to, kad Lietuva tu
ri visai naują vėliavą ir kad 
toje vėliavoje jis ne su žibu
riu nebesurastų jokios gelto

nos spalvos. i

- Tikrai sunku pasakyti, kaip 
sviete atsiranda genijai: ar 

į jie tokiais gimsta, ar į tokius I 
Į išauga. I

Bet štai du pavyzdžiai. Bū
damas Lietuvoje po karo vie
ną naktį nakvojau Rokiškyje. 
Pabundu ryte ir girdžiu ne- ; 
paprastai gražias piano melo
dijas. Pakeliu' galvą ir dai
rausi. Matau pianą, bet ne
matau muziko. į

Atsikeliu, prieinu prie pia
no ir randu prie jo apie trijų 
ar keturių metų amžiaus ber
niuką, o jo rankutės laksto po 
klavišius.

Tėvai sako: Stebėtinas tas 
mūsų sūnelis. Gaidų jis dar 
nesupranta. Bet jeigu išgirdo 
melodiją, atsisės prie piano ir 
paskambins taip, jog tik klau
sykis.

Dabar štai skaitau laikraš
tyje, kad dar nesulaukęs visų 
trijų metų Philip Wayne pui
kiai traukia ant armonikos, iš 
atminties gali sudrožti 35 dai
nas bei melodijas. Jis pats 

(sveria tik 35 svarus!

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
' 'ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

A- RICHMOND HILL — Du dviejų 
Į šeimų mūriniai namai kartu pasta
tyt i arti prie Jamaica Avenue. Abu 
namai turi po penkis kambarius ant 
pirmo aukšto ir šešis ant antro — 
viso keturi apartmentai. Visi apart- 
mentai turi atskiras garines šildymo 
sistemas. Lotas 50x100. Vienas šešių 
kambarių apartmentas bus tuščias 
naujam savininkui. Namai atsieina 
po mažiau kai po $8,000 kiekvienam. 
Abu parsiduoda kartu už $15,750 
Rėkia įnešti apie $8,000.
A RICHMOND HILL — Dviejų 
šeimų atskiras medinis namas su 
garadžiu. Keturių kambarių apart
mentas ant pirmo floro bus 
Aliejaus šildymo sistema.
25x100. Savininlte'X prašo 
Veikiausiai dar nusileistų.
© Namų Savininkams: Kai jums 
reikia išimti apdrauda arba kai rei
kia atnaujinti savo insurance poli
cies, kreipkitės pas mus. Gausite 
goriausi patarnavimą už žemiausią ; 
kainą.

Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas

Orman & Michelson
111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill 

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—9 vakare
Penktadieniais uždaryta

tuščias.
Lotas 

$11,900.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
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Dr. M. Maišei
Staigios Ir Įsisenėjusios 

Vyrų ir Moterų Ligos 
Odoa Ligos, Bendras Nusilpimu, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.—Union Square) 

New York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00. 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bari & Grill
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Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233
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DEGTINES, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

/Brb^klyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.
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Telefoiias
EVergreen- 4-9407

• vį « ’> i

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD




