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Žmogaus sužvėrėjimas. 
Ir vėl popiežius.

Skaudi tikrovė.
Ponas, draugas ir poetas.

Rašo A. BIMBA

Karas baisiai sužaloja žmo
gų ne tik fiziniai—karas suka- 
neveikia žmogaus taipo pat 
protinius, dvasinius ir morali
nius pojūčius.

Štai kas atsitiko su šiaip 
buvusiais, gerais, padoriais 
trimis ar keturiais kanadie
čiais jaunais vyrais. Jie randa
si Korėjoje. Jie įsiveržė į vie
ną korėjiečių šeimą, puolėsi 
išprievartauti moteris. Mote
rų vyrai bei broliai stengėsi 
moteris apginti. Kanadiečiai 
paleido į juos šūvius. Y’ienas 
tapo nudėtas.

Dabar karo teismas nusikal
tėlius teis. Vienas korespon
dentas rašo, kad visa Korė
ja stebi, kokia bausmė tiems 
kanadiečiams 
Įjaugtf jie bus 
leisti ?

Kaip diena 
jaunus vyrus 
lėliais ir 
veiksniai. 

—o—
Skaitau vienam laikraštyje: 
“Tremtinius dar tebejaudi

na žinios, kad Popiežius Vil
niaus vyskupu 
lenką. Atrodo, kad tuo metu, 
kai ten lankėsi VLIKo pirmi
ninkas. Tai naujas 
būtų ‘palankumas,’ jeigu 
teisybė.”

bus uždėta. Ne
išteisinti ir pa-

aišku, kad tuos 
pavertė nupuo- 

sužvėrėjusiais karo

vėl paskyrė

Lietuvai
yra

taip 
ku- 

Azijos

ko
jų o-

ką

—o—
Kokiais žmonėmis yra 

vadinami “misionieriai,”
’ rie per šimtus metų

žmones vertė prie krikščiony
bės, galima spręsti pagal lie
tuvį misionierių kun. Urbaitį. 
Jis btftfo Kinijoje. Iš ten tapo 
išmestas. Dabar jis randasi 
Italijoje. Kunigų Draugo 
respondentas turėjęs su 
mi pasikalbėjimą.

Jis buvęs paklaustas,
jis mano apie tai, kad visos jų 

. pastangos Kinijoje tapo nu
šluotos. Misionierius kun. Ur- 
baitis atsakęs:

“Dievo meilė, kad Korėjos 
karas sustabdė komunistus. 
Jau visa Azija būtų jų ranko
se...”

Trumpai ir drūtai: Korėjos 
karas yra dievo meilė. Dievas 
jį mums davė, o ne preziden
tas Trumanas, kad 
komunistus!

Ar reikia stebėtis, 
daugiau ir daugiau
•bėga nuo kunigų,, misionierių 
ir jųjų to dievo?

—o—
Kapitalistinės demokratų ir 

republikonų partijos yra fak- 
tinai viena partija. Abidvi at
stovauja ir gina tos pačios ka
pitalistų klasės interesus.

Taigi, kai nebeleidžiama 
vieškU veikti darbo žmonių 
partijai, faktinai mes ir čia 
turime vienos partijos sistemą. 
Tokia šių dienų amerikinė tik; 
rovė.

sulaikyti

kad vis 
žmonių

Poetas Jonas Aistis prabilo 
apie “draugystę.” Ir dainuoja 
• * jis:

“O jeigu kartais, 
po daugio metų, 
Sueisim vėl, 
mieli draugai...”

Arba vėl:

“Draugus minėsim 
kaip vieną, 
Ir pilnus sąmojaus, 
linksmus...”

Gražu, ar ne?
Bet dabar -^uždainuokime 

šitaip:
“Sueisim vėl< 

į mteli ponai.‘
“Bonus minėsim, 

' visus kaip vieną...”
k SnWrda, ar ne? Įdėk poną į 
poeziją ir nebėra poezijos.

visus,

Kaip tik'taip yra ir pačiame 
gyvenime. Pasimaišė ponas ir 
viską sugadino.
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SIAUR. KORĖJA PERTRAUKE DERYBAS SU AMERIKONAIS%.

ĮŽYMŪS AMERIKIEČIAI
SUKŪRE KOMITETĄ DEL
SPAUDOS LAISVES

AMERIKOS VALDŽIA IŠ 
ANKSTO PLANAVO KARA 
PRIEŠ ŠIAURINĘ KORĖJA

Tai rašytojai, mokslininkai, artistai ir kt

New York. — Įsikūrė Ko
mitetas Spaudos Laisvei 
Ginti. Komitetan tuojau 
įsirašė 22 įžymūs amerikie
čiai — mokslininkai, artis
tai, rašytojai, darbo unijų 
vadovai te kt.

Jie išleido pareiškimą, 
smerkdami valdžią už įkali
nimą Daily Workerio re
daktoriaus Johno Gates ir 
už areštavimą dviejų West 
Coast Peoples World redak
torių.’

Pareiškimas ragina suda
ryti įvairiuose miestuose 
vietines grupes kovai už 
spaudos laisvę.

Naujagimis Spaudos Lais
vės Komitetas New Yorke 
išrinko savo pirmininku ra-

Australijos darbininkai 
sujudo prieš fašizmą

Sydney, Australija.—Dik
tatoriška Australiios prem
jero Menzies valdžia spiria
si uždrausti Komunistų 
Partiją, bet pagal įstaty
mus negali to padaryti be 
visuotino piliečiu balsavimo. 
Todėl ir naskelbe balsavi
mus rugsėjo 22 d.

Australijos Darbo Parti
ja, komunistai ir daugelis 
darbo uniju šaukia žmones 
balsuoti prieš valdžios pa
siūlymą. , Jie sako, tas pa
siūlymas yra naujas žings
nis link fašizmo įvedimo 
Australijoj.

Irano valdžia nori tęsti 
derybas su anglais

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras I Mossadegh pa
reiškė no^ą panaujinti de
rybas su anglais dėl žibalo- 
aliejaus pramonės.

Derybos pertrūko trečia
dienį, kada Irano valdžia 
atmetė griežtą Anglijos rei
kalavimą — pripažinti an
glus vedėjais aliejaus pra
monės, nors ta pramonė 
oficialiai pervesta į Irano 
valstybės nuosavybę.

DAUGeJA bedarbiai
KENTUCKY

Louisville, Ky.— Skaičius 
bedarbių, reikalauj ančių 
valdinės pensijos Kentucky 
valstijoj, pakilo 37 procen
tais per mėnesį.

Bet tikrai žinau, kad tas 
pats Jonas Aistis, susitikęs su 
savo kolegomis, juos vadina 
ponais, o ne draugais. Poezi
joje ir jieims žodis draugas 
yra šventas, gyvenime — pra
keiktas. Pavadink tu1 Aistį 
draugu, ir jis tau akis išplė
šys. Jis — ponas!

šytoją ir istoriką Johną 
Howarda Lawsona, o sekre
torium Lloydą L. Browna, 
žurnalistinį redaktorių ir 
apysakų autorių.

Šiame komitete yra dr. 
Gene Weltfish, antropolo
gijos mokslininkas; piešėjai 
Hugo Gellert ir Anthony 
Toney; artistai Anton Re- 
fregier ir Philip Evergood; 
koncertinis pianistas Ray 
Lev; ekonomistas ir rašy
tojas Scott Nearing; Darbo 
Federacijos Tepliotojų U- 
nijos 848-to skyriaus pirmi
ninkas Frank Wedl; Fede
racinės Sukniasiuvių Uni
jos veikėja Fanny Golos; 
Kailiasiuvių Unijos atstovė 
Adele White Vincent, ir kt.

Japonų unijos smerkia 
Amerikos planą taikos 
sutarčiai su Japonija

Peking. — Gauta Japoni
jos Darbo Federacijos pa
reiškimas, kuris smerkia 
amerikinį planą dėl taikos 
sutarties* su Japonija.

Pareiškimas sako, Ameri
ka su tuo planu stengiasi 
pasilaikyti Japoniją kaip 
stovykla būsimam karui 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką ir prieš Sovietų Są
jungą.

Jau 81,006 amerikonai 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Karinė 
valdyba rugp. 22 d. paskel
bė, jog Korėjos kare ame
rikonai nukentėjo viso 81,- 
006 nuostolius, būtent:

, Užmušta 12,047, sužeista 
56,693 ir be žinios dingo 
12,266.

Per savaitę nuo pirmesnio 
oficialaus pranešimo iki 
rugp. 22 d. amerikiniai nuo
stoliai pakilo 256.

Valdiniai nuostolių prane
šimai pavėluoja bent savai
tę iki dviejų savaičių..

Dar yra daug Hitleriu, 
sako amerikonas

Berlin. ,— Amerikonas 
sportininkas Jesse Owen, 
dalyvavęs pašau 1 i n i a m e 
jaunuolių sambūryje dėl 
taikos, sakė, dar yra daug 
Hitleriu Vokietijoje, ir ki
tur vakariniuose kraštuose.

Frankfurt, Vokietija. — 
Jankių komanda numušė 
jiem mėnesini kavos kiekį 
nuo 4 svarų iki dviejų, kad 
nebizniautų juodojoj rin
koj- ... ‘

Washington.— Tik dabar 
aikštėn iškilo žinia, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
iš anksto planavo karinius 
veiksmus prieš Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli-

Republikonas senatorius 
Homer Ferguson kaltino 
valdžią, kad jinai nesiruošė 
korėjiniam karui.

Valstybės sekretoriaus pa-j jį vardan Jungtinių Tautų.

Apeliacinis teismas panaikino 
sprendimą prieš Remingtoną

New York. — Feder'alis 
apygardos apeliacijų teis
mas atmetė apskrities teis
mo sprendimą prieš Willia- 
mą W. Remingtoną, buvusį 
prekybos departmento eko
nomistą, ir įsakė suteikti 
jam naują teismą.

Federalis apskrities teis
mas šių metų pradžioje nu
teisė Remingtoną 5 metus 
kalėti ir $2^000 baudos su
mokėti už vadinamą kreivą 
priesaiką. Nes Remingto- 
nas teisme užginčijo įtari
mą, kad jis bet kada-pri-

Dar 40,000 jankiu bus (Pulkininkas eiiięs 
kyšius iš kompanijųpasiųsta Vokietijon

Southern Pines, N. C. — 
Dauguma Amerikos karei
vių, dalyvaujančiii manev
ruose šioje apylinkėj e. bus 
pasiųsta į vakarinę Vokie
tiją spalio mėnesį.

Jau 10 dienų kai jie daro 
pratimus karui prieš ko
munistus.

Pratimuose dalyvauja 54,- 
000 kareivių. Suprantama, 
kad apie 40,000 jų bus per
kelta į vakarų Vokietiją.

Amerika norinti 
paveržt Suezą

London. — Anglijos val
dininkai susirūpinę, kad A- 
merika nepavėržtų iš jų Su- 
ezo kanalą, Egipte.

Amerika planuoja duoti 
$540,000,000 karinės ir me
džiaginės paramos Egiptui 
ir kitiems Vidurinių Rytų 
kraštams prieš komunizfną.

Suezo kanalo ruožtas yra 
tiltas tarp Afrikos ir Azi
jos . Tai parankiausia po
zicija karinėms stovykloms, 
iš kurių galima būtų vieš
pataut arabiškiems kraš
tams su jų gausingomis ži- 
balo-aliejaus versmėmis.

Egipto valdžia' reikalau
ja, kad Anglija ištrauktų 
savo kariuomenę iš Suezo 
ruožto.

Anglų politikai įžiūri ta
me reikalavime ir “Ameri
kos ranką.”

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šilta.

dėjėjas John D. Hickerson 
užginė ijo Fergusono prie
kaištą. Hickersonas sakė, 
jau pirm 1950 m. birželio 
5 d. valdžia buvo pagami
nus siūlymą Jungtinėms 
Tautoms dėl veiksmų prieš 
Šiaurinę Korėją.

Žymėtina, jog Korėjos ka
ras prasidėjo 1950 m. birže
lio 25 d., ir Amerika veda 

klausė Komunistų Partijai.
Apeliacijų teismas dabar 

surado, kad Remington as 
tada buvo nuteistas tiktai 
pagal klaidžias pasakas to
kių šnipų, kaip Elizabeth 
Bentley, kuri liudijo, kad 
Remingtonas pr i k 1 a u s ę s 
Komunistų Partijai.

Apeliacinis teismas taip
gi nupeikė valdžios, proku
rorą Saypolį. ' kuris' be ti
krų parody m. ų agitavo 
džiūrę pripažinti Reming- 

‘toną kaltu.

Washington. — Armijos 
sekretorius Frank Pace su
spendavo pulkininką S. W. 
Mcllwainą, kuris kaltina
mas, kad ėmė kyšius iš fa
brikantų. Už tai, sakoma, 
pulkininkas stengėsi jiems 
gauti naujus valdžios užsa
kymus ginklų bei l;itų ka
rinių įrengimų.

Pulk. McIlwain iki šiol 
buvo karinių užsakymų vir
šininkas Toledoj, Ohio.

Argentinos diktatorius 
liepė streikuot už jį

Buenos Aires, Argentina. 
—Juano Perono, Argenti
nos diktatoriaus, 
fašistinėse

agentai 
darbo unijose 

įsakė visiems darbininkams 
streikuoti, reikalaujant, kad 
Peronas k a n d i d a tuotų į 
prezidentus, o jo pati Eva į 
vice - prezidentus ateinan
čiuose rinkimuose.

paliepimą ir “sustreikavo” 
5 milijonai žmonių fašisti
nėse unijose rugp. -22 d.

Perono fašistai suvarė 
milijoną žmonių į demons
traciją sostinėje Buenos 
Aires, reikalaujant, kad Pe
ronas su pačia priimtų kan
didatūrą rinkimams.

Taigi Peronas su Peronie- 
ne ir “apsiėmė” kandida
tuoti. Jisai sakė:

“Pasiduodame žmonių va
liai ir jų nutarimui.”

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI
KALTINA AMERIKONUS
UŽ ATAKAVIMA KAESONG
Amerikonai užginčija ir atmeta kaltinimus

Tokio, rugp. 23.—šiauri
nės Korėjos atstovai “galu
tinai atšaukė” derybas dėl 
pertaikos su amerikonais 
todėl, kad amerikiniai la
kūnai bombardavę ir ap
šaudę patį Kaesong miestą, 
kur buvo derybos vedamos.

Amerikos delegatų vadas 
admirolas Turner .Joy už
ginčijo tą klausimą.

Kaesong yra viduryje nu
ginkluoto, neutralaus dery
binio ruožto, kuris tęsiasi 
per 5 mylias į visas puses 
nuo ‘paties miesto.

Kaltinimas
Šiauriniu korėjiečių pul

kininkas Čang Čun - San 
perskaitė amerikonams to
kį kaltinimą:

Fordo darbininkai nutarė 
streikuot prieš darbų 
išsiuntimus kitur

Detroit. — Fordo Rouge 
fabriko darbininkai vienbal
siai nuthrė streikuoti, jei
gu kompanija dar siuntinės 
darbus iš to fabriko i Cle- 
velandą, Buffalo ir Cincin
nati.

Rouge/fabrike dirba 54,- 
000 žmonių, kurie priklau
so prie CIO Auto. Darbi
ninkų Unijos 600 skyriaus.

Jie kreipėsi j unijos pir
mininką Walter) Reuther j, 
kad užgirtų streiką, jei 
kompanija vis išsiuntinės 
darbus kitur.

Valdžia vėl pakels 
mėsos kainas

kon-Washington.—Kainų 
trolės valdininkai pranešė, 
jog už poros mėnesių pa
kels mėsos kainą po centą 
iki dviejų centų svarui. Jie 
sako, naujasis kainų kon
trolės įstatymas reikalauja 
pabranginti mėsą.

Pa. seimelis priėmė bilių Į;.
prieš “neištikimuosius”

Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos seimelis 145 bal
sais prieš 8 užgyrė teisėjo 
Musmanno pasiūlymą — 
bausti iki 20 metų kalėjimo 
Komunistų Partijos narius, 
taip pat ir taikaujančių ko
munistam organizacijų na
rius.

Musmanno bilius vadina 
juos “neištikimais” Ameri
kai ir “maištininkais.”

Tokio. — šimto .mylių 
smarkumo viesulas pietinė
je Japonijoje pražudė 6 
žmones.

Amerikiniai lakūnai nak
tį bombardavo ir apšaudė 
Kaesongą ir mėtė liepsno
jančius gazolino drebučius 
tiktai už 200 iki 300 jardų 
nuo derybų namo ir už 800 
jardų nuo vietos, kur mie
gojo derybiniai šiaurinių 
korėjiečių ir kinų delegatai.

Vyriausio amerikonu ko- 
mandieriaus generolo Ridg
way štabas sake, jog tas 
kaltinimas — tai tik “ko
munistu monas,” 
pertraukt derybas dėl pa
liaubų.

Bet amerikinė komanda 
spėja, kad derybos dar ga
lės būti panaujintos.

norinčių

Maskva.— Pravda ir kiti 
Sovietų laikraščiai atspaus
dino savo korespondentu 
pranešimus iš Korėjos, kad 
Amerikos lėktuvai bombar
davo ir apšaudė nuginkluo- .. 
ta derybų miestą Kaeson- 
ga.

KARO VEIKSMAI
Korėja.—Amerikiniai ko

respondentai praneša, jog 
pietiniai korėjiečiai, ameri
konų talkininkai, rytiniame 
fronte užėmė kalno kuprą 
arti Janggu miesto, 8 my
lios i žiemius nuo 38-tos pa
ralelės.

Šiaurines Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
išvien su kinais savanoriais 
sėkmingai atmušė visas 
amerikonų ir jų talkininkų 
atakas.

Grasina deportuot moterį, 
išgyvenusią Amerikoj 46 m.

Los Angeles. — Valdžia 
mojasi deportuot Sovietų 
Sąjungon Esther ą Sazer 
kaip nepilietę, o įžiūrimą 
komunistę, nors jinai Ame
rikoj išgyveno jau 46 me
tus.

Esthera 1905 metais at
vyko su savo tėvais iš Ru
sijos. Tada ji buvo 5 metų 
mergaitė.

Kai jos tėvas įsinilietino 
šioj šalyj, tai ir Esthera, 
būdama 13 metų amžiaus, 
tapo Jungtinių Valstijų pi
liete. Vėliau ji ištekėjo už 
nepiliečio, todėl ir prarado 
amerikinę pilietybę.

ŽUVO BOMBONEŠIS
SU 9 LAKŪNAIS

Ancorage, Alaska. — Nu
krito ir sudegė amerikinis 
bombonešis. Prane š a m a, 
kad žuvo visi 9 jo lakūnai.

London. — Telepress ži
nių agentūra praneša, kad 
Indonezijos valdžia, me
džiodama komunistus, suė
mė dar kelis šimtus žmo
nių.
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MOTERIŠKE MATE SAVO AKIMIS
VIENUOLIKA AMERIKOS konservatyviškų moterų 

nuvyko’ Vakarinėn Vokietijon. Jų tarpe buvo ir unijistė 
Mrs. Walter Rose, iš Congers, N. Y. Jai labai rūpėję 
patirti Vakarinės Vokietijos darbo žmonių būklė. Ji, 
mat, manė, kad prezidento Trumano Marshall Planas eis 
darbo žmonių gyvenimo pagerinimui. Moteriškė sugrįžo 
nusivylus.

Nors labai švelniai ir suvaržytai, bet ji sako:
“Aš jaučiu, kad perdaug Marshall Plano pihigų eina 

didžiajam bizniui ir industrialistams, o ne pagerinimui 
vidutinio darbininko gyvenimo.”

Tai buvo aišku iš pat pradžios. Marshall Planas nė 
neturėjo tikslo maitinti ir rengti darbo žmones. Gerai, 
kad vis daugiau ir daugiau eilinių amerikiečių nors jau 
labai pavėluotai susipranta.

PROTINGOS UNIJŲ VADO PASTABOS
NE VISI Amerikos Darbo Federacijos unijų vadai 

vieno plauko arba vieno supratimo. Jų tarpe (ne viršū
nėse, žinoma) susitinkame su žmonėmis, kurie praktiš
kai ir konkretiškai protauja, štai didžiulės AFL Kote] 
and Restaurant Employees unijos prezidentas Hugo 
Ernst rašo:

“Jeigu komunizmas yra geras daiktas, mes jo nesu
laikysime, sodindami kalėjiman jojo atstovus. Jeigu jis 
yra blogas dalykas, iš kitos pusės, tai jis negalės išsilai
kyti kovoje idėjų, lenkty niuo jaučių už priėmimą. Fak
tas yra toks, kad mūsų baimė netekti demokratijos labai 
gali privesti mus prie priėmimo tokių įstatymų, kurie 
pačia savo prigimtimi sunaikins demokratiją.”

Vienas tokių įstatymų yra Smith Act. Jis dabar yra 
plačiai vartojamas. Jo pagalba bandoma, komunistų par
tiją nuvalyti į požeminį gyvenimą.

Vis daugiau ir daugiau amerikiečių tuo susirūpina. 
Hugo Ernst-yra tik vienas vis didėjančio skaičiaus.

Atėmimas civiliniu teisiu ir demokratiniu laisvių vie
nai grupei žmonių yra atmetimas demokratinių procesų. 
Tai yra limpama liga . Tuojau pasidaro nebesaugios visų 
žmonių laisvės ir teisės.

Taksuos unijistus politinei veiklai
AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS Vykdomoji Ta- 

ryba turi suorganizavus Darbininkų Lygą dėl Politinės 
Veiklos. Savo posėdyje neseniai taryba nutarė “savano
riškai” aptaksuoti visus Federacijos narius vienu doleriu 
dėl 1952 metų rinkimų. Federacija turi apie aštuonis mi
lijonus narių. Jeigu visi sumokėtų po dolerį, susidarytų 
graži suma pinigų. Netenka abejoti, jog, labai daug uni- 
jistų taip ir padarys.

Labai gerai, kad darbo unijos nestovi nuošaliai nuo 
politinių kovų.

Visa bėda tik tarne, kad Darbo Federacijos biurokratai 
remia klaidingą politiką. Pinigus renka ir unijų narius 
taksuoja tokioms politinėms kovoms, kurios nevedamos 
už darbo žmonių reikalus. Visas Federacijos politinis 
aparatas įkinkytas į Trumano ir demokratų partijos ve
žimą. x Toje politikoje tūli darbo unijų vadai ir jų re
miami politikieriai yra reakcionįškesni už atvirus kapi
talo tarnus.

Tik tame nelaimė. Tik tas faktas ir sulaikys daugybę 
susipratusių unijistų nuo apsitaksavimo doleriu 
racijos politinei veiklai 1952 metų rinkimuose.

Fede-

ATOMINĖS JĖGOS SUBMARINAS
MŪSŲ LAIVYNO VADOVAI paskelbė žinią, kuri pla- 

čiai nuskambės po visą, pasaulį. Jie praneša, kad paga
liau bus pradėta statyti atomine energija operuojamas 
submarinas — povandeninis laivas. Jau seniai buvo 
šnekąma, kad jau yra surasti būdai tokio submarine 
pastatymui. Dabar valdžia nutarė praktikoje išbandyti.

Tas pranešimas duoda suprasti, kad pagaliau jau žino
ma, kaip atominę energiją arba jėgą pavartoti industri
niai, sukimui mašinos rato, gaminimui naudingų daiktų.

Tai tikrai didelis, fnilžiniškas žygis progreso kelyje. 
Ilgainiui šis atradimas reikš net daugiau, kaip atradi
mas ir praktiškas pavartojimas kasdieniniam gyvenime 
elektros jėgos . Apie tai negali būti jokios abejonės..

Tik viena baisi mintis neduoda ramybės kiekvienam 
sveiko proto žmogui. Būtent: kodėl šitas stebėtinas iš
radimas vėl panaudojamas karo pabūklų pagerinimui, 
masinio žmonių žudymo procesų padidinimui? Kodėl 
mūsų valdžia, ir vėl tą mokslo pasiekimą' tuojau- pakinko 
į naikinimą, o ne į statymą?

Da, 
šiurpuliais Nusiaubs visą žmoniją. Bet jeigu būtų buvę 
pranešta, 
monę, 
tų, kelh£ automobilių, mokyklų, knygynų, daržovių ir 
vaisių, duonos ir sviesto, tai pranešimas būtų buvęs pa
sitiktas su tokiu pasauliniu džiaugsmu, kokio jau seniai 
labai ištroškusi visa žmonija. ,

irus iš Washington!) pranešimas tik šaltais

ad pagaliau atominė energija įkinkoma į pra- 
•i duos žmonėms daugiau ir pigesnių rūbų/ba-
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
APIE MENINĮ 
MEISTRIŠKUMĄ v

Maskvos Pravdoje dažnai 
telpa straipsniai, skirti me
nininkams, rašytojams, ak
toriams, dailininkams. Iš 
jų reikalaujama' meistriš
kumo, reikalaujama, *kad 
jie pažintų tą darbą, kurį 
dirba, kad jie išmoktų 
meistriškai kurti.

Šių metų liepos mėn. 7 
d. Pravdoje tilpo tuo klausi
mu įvedamasis, iš kurio mes 
čia paduosime trejetą para
grafų :

Neįsisavinus meninio meist
riškumo, negalima sukurti ku
rinių-, persisunkusių aukštu 
idėjiškumu, atskleidžiančių 
mūsų epochos didybę. Kilnus 
sumanymas, turtinga kūriny
je gludinti gyvenimo medžia
ga tik tada su didžiausia jė
ga paveikia skaitytoją, žiūro
vą, klausytoją, kai turinys įsi
kūnija tobulose meninėse for
mose.

Mūsų rašytojams ir meno 
darbuotojams yra iškilęs gar
bingas uždavinys — žodžiu, 
muzika, spalvomis, kino ir te
atrinio meno priemonėmis, gi
liu, realistiniu apibendrinimu 
parodyti tarybinio žmogaus— 
komunizmo aktyvaus statytojo 

bruožus.’ Šis uždavinys gali 
būti išspręstas kovojant už 
aukštą mūsų meno idėjišku
mą, už meninio meistriškumo 
įsisavinimą. Tarybinis rašyto
jas, kino ir teatro veikėjas, 
muzikas, dailininkas, skulpto
rius turi mokėti savo iki galo 
apgalvota,m planui pajungti 
visus meninės formos elemen
tus — visą platų kiekvienos 
meno srities arsenalą.

Ypatingai svarbi sąlyga i- 
dėjiškumui ir meniniam meis
triškumui literatūroje ir me
ne toliau kelti yra kritika ir 
savikritika. Ten, kur nėra 
tikros kritikos, neišvengiami' 
sustingimas, dideli nepasiseki
mai ideologiniame darbe. Su
daryti kūrybinę atmosferą, 
drąsiai vystyti principinę kri
tiką ir savikritiką, organizuo
ti plačius kūrybinius aptari
mus ir diskusijas — pirmutinė 
partinių organų, rašytojų ir 
meno veikėjų kūrybinių są
jungų pareiga.

\ Bet tai, “News” suprati
mu, yra didelė klaida. Žur
nalas rašo:

“Mūsų šalyje daug yra to
kių dalykų, kurių Mr. Mor- 
risonas nemyli. Jis mano, 
kad mes neturime tūlų lais
vių. Betgi bile kuris tary
binis pilietis pasakys gana 
griežtai, kad jam nepatinka 
tos laisvės, kurios patinka 
Mr. Morrisonui—pav., lais
vė socializmo priešams dar
buotis dėl atstėigimo kapi
talizmo — ir kad jam ge
riau patinka Tarybų Sąjun
goje gyvuojančios laisvės. 
Jam geriau patinka laisvė 
žodžio, spaudos, asmens, 
laisvė organizuotis, laisvė 
nuo nedarbo, laisvė nuo 
ekonominės krizės, 1 a i s - 
ve nuo išnaudojimo ir 
kitos laisvės, kuriomis nau
dojasi šioje šalyje darbinin
kai, valstiečiai ir intelektu
alai.

“Aišku, kad tokiuose gin
čuose kiekviena pusė laiky
sis savo nuomonės, ir rezul
tatas bus toks, kad nė per 
nago juodymą nebus page
rinti tarpe Anglijos ir Ta
rybų Sąjungos susipratimas 
ir santykiai.

“Paprasčiausias sensas 
sako, kad galima su kitu 
kraštu kooperuoti ir palai
kyti draugiškus santykius 
tik griežtai pris i 1 a i k a n t 
auksinės taisyklės: nesikišk 
į jo vidujinius (naminius) 
reikalus. Laisvė tuos rei
kalus kritikuoti, taip. Lais
vė išreikšti savo nuomonę 
apie juos — taip, kiek tik 
norite. Kiekvienas turi tei
sę bei laisvę diskusuoti bile 
kurios šalies ekonominės 
arba socialinės sistemos 
pirmybę. Iš tikrųjų būtų 
sunku uždrausti kam nors 
teisę kritikuoti dalykų pa
dėtį kitoje valstybėje. Bet 
kištis i naminius kitos vals- V-

KAIPGI TURĖTŲ BŪTI 
STATOMAS KRAŠTŲ 
SUGYVENIMO 
KLAUSIMAS?

Mūsų skaitytojams 
žinoma, kad Maskvoje pra
dėjo išeidinėti pusmėnesi- 
nis anglų kalba žurnalas 
“News.” Jo tikslas v ra 
pagerinti santykius tarpe 
Tarybų Sąjungos ir angliš
kai kalbančių kraštų— An-

(glijos ir Amerikos.
tro darbiečio Herbert Mor
rison straipsnio, tūpusio 
“Pravdoje.” 
Morri sonas 
vo Tarybų 
tvarką.

“News” sako, kad Mor- 
risonas nepataikė į tašką,

Jau mus pasiekė trečias 
žurnalo numerys. Jame ran
dame pastabas dėlei Angli
jos užsienio reikalų minis- 
kad jis prašovė pro šalį, 
kad jis klausimą klaidingai 
pastatė. ( Skaitome:

“Išegzaminavus Mr. Mor- 
4’isono pareįškimą, žmogus 
priverstas prieiti išvados, 
jog jis galimybę pagerini
mo santykių tarpe Anglijos 
ir Tarybų Sąjungos grin
džia tokiais klausimais, ku
rie yra grynai naminis Ta
rybų Sąjungos reikalas. Jo 
pareiškimas daugiausiai su
sideda iš kritikavimo tary
binio gyvenimo. Jis labai 
aiškiai duoda suprasti, kad 
būk Tarybų Sąjungos san
tvarka neleidžianti koope- 
ravimo tarpe jos if Va
karų.” ,

jau

Kaip žinoma, 
aštriai kritika- 
Sajungos s a n-

nuoširdaus noro 
santykių su ta

News” parodo, 
arba ką

ti, kad ji įvestų tokią san
tvarką, kokia tau patinka, 
kaipo sąlygą palaik y m o 
normališkų ryšių, jau nepa
rodo jokio 
draugiškų 
valstybe.”

Žurnalas
prie ko privedė, 
davė, kišimasis į kitų kraš
tų reikalus Graikijoje, Ko
rėjoje ir kitur. Privedė tik 
prie, konflikto ir kraujo 
praliejimo . Todėl:

' “Kas nuoširdžiai trokšta 
geresnių ir sveikesnių tarp
tautinių santykių ir praša- 
linimo karo pavojaus, tas 
turi suprasti, kad kišimasis 
į kitų šalių naminius rei-| mui

kalus yra neleistinas daly
kas santykiuose tarpe vals
tybių.”

Toliau skaitome:
“Tarybinė valdžia ir 

Liaudiškosios Demokratijos 
kraštų valdžios laikosi tos 
taisyklės, kad naminiai kitų 
kraštų reikalai nekliudo jų 
santykiams su kitais kraš
tais. Tiesiog negalima įsi
vaizduoti, kad kuris nors 
atsakingas Tarybinės val
džios atstovas pareikštų, 
jog ši šalis atsisako palai
kyti normalius santykius su 
kita šalimi, nes toji šalis 
laikosi kapitalistinės san
tvarkos; arba kad ji turi šį 
ar kitą prezidentą, arba 
kad ji sodina kalėjiman ko
munistus ir išmeta iš darbo 
teisingus darbininkus tik 
už tai, kad jie pritaria tai
kos sutarčiai tarpe penkių 
didžiųjų valstybių.”

Anglai ir amerikiečiai tu
rį nustot kištis į Tarybų 
Sąjungos naminius reika
lus. “News” sako:

“Britai ir amerikiečiai 
turi suprasti Tarybų Sąjun
gos žmonių jausmus, kurie 
priešingi kišimuisi į jų na
minius reikalus ir nedaleis 
kištis. Mes manome, kad 
mes turime pamato abejoti 
vakariečių valsty b i n i n k ų 
nuoširdumu, kurie sakosi 
labai norį pagerinimo san
tykių su Tarybų Sąjunga, 
bet tuo patim kartu tokį 
pageriniihą remia reikala
vimais, kurie apeina grynai 
naminius tarybinės valsty
bės reikalus, kitais žo
džiais, stengiasi kištis į jo
sios vidinius reikalus.”'

Iš kitos pusės:
“Mes neabejojame, k a d 

labai platūs Britanijos ir 
Jungtinių Valstybių visuo
menės rateliai mano, k a d 
pagerinti santykiai ir nor
mali prekyba bei kultūrinis 
bendradarbiavimas su Ta
rybų Sąjunga yra labai rei
kalingas dalykas, nes jie ti
ki, ir teisingai tiki, kad tas 
atleistų tarptautinį įtempi
mą ir prašalintų karo pa
vojų. Bet kiekvienam geros 
valios žmogui turi būti aiš
ku, kad normalūs politi
niai, prekybiniai, ekonomi
niai, kultūriniai ir kitokie 
santykiai su bile valstybe 
neturi būti paremti tuo, 
kaip jinai veda savo nami
nius reikalus. Tai pati esen
cija įvairių skirtingų san
tvarkų šaligretaus gyvavi
mo. Nesikišimas į kitų, 
kraštų naminius reikalus 
yra pamatas sveikam tarp
tautiniam bendradafbiavi-

M. Junčas-Kučinska&

Apie Lietuvos
Aukščiausiąją laryl^

(Laiškas iš Vilniaus)
VILNIUS.—Lietuvos Ta

rybų Socialistinės Respubli
kos Aukščiausiosios Tary
bos deputatais išrinkti 205 
geriausieji lietuvių tautos 
sūnūs ir dukros. Jų tarpe: 
pramonės ir žemės ūkio 
pirmūnai, išgarsėję mokslo, 
kultūros ir meno veikėjai, 
visuomeniniai ir partiniai 
veikėjai. Deputatų tarpe— 
senas darbininkas Muraus
kas Juozas, turįs keturias
dešimt metu darbo staža. 
Dabar jis dirba frezuotoju 
ir įvykdo vidutiniškai po 
pustrečios normos kas mė
nesį. Deputatu taip pat 
vieningai buvo išrinktas 
vienas geriausiųjų respubli
kos geležinkelio mašinistų- 
IVaškevičius Adolfas; gar
sioji audėja “Kauno audi
nių” fabriko daugiastakli- 
ninkė Rickevičienė Marija; 
buvęs kumetis, o dabar 
priešakinio Lietuvoje “At
žalyno” kolūkio pirminin
kas Bedalis Vincas; kolū- 
kietė Vitkienė Stasė—“Ge
gužės Pirmosios” kolūkio 
kiaulių fermos vedėja, ku
riai TSRS Vyriausybė už 
pasiektus aukštus gamybi
nius rodiklius suteikė So
cialistinio Darbo Didvyrio 
vardą, ir daugelis kitų dar
bininku ir valstiečių.

i
Respublikos Aukščiausio

sios Tarybos deputatais iš
rinkti taip pat mokytoja 
Leparskienė Bronislava, tu
rinti 33 metų pedagoginio 
darbo stažą; Raubickienė 
Viktorija — pedagogė su 30 
metų darbo stažu; Stalini
nės ' premijos laureatas 
skulptorius Mikėnas Juo
zas, dailininkė Žebenkienė 
Irena, Vilniaus valstybinio 
universiteto rektorius Bu
cas Jonas, Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos prezi
dentas Matulis Juozas ir ki
ti garbingi Tarybų Lietu
vos inteligentijos atstovai.

Rinkdami Aukščiausiosios 
Tarybos deputatais geriau
sius respublikos žmones, 
rinkėjai prisakė jiems ne
nuilstamai rūpintis, kad 
Lietuva klestėtu, kad ne
paliaujamai kiltų jos pilie
čiu materialinė gerovė. Ii’ 
deputatai, kurie neturi ir 
negali turėti kitokių intere
sų, be liaudies interesų, 
padėjo visas jėgas, kad 
įvykdyti! rinkėjų pavedimą:

Visa dabartinės Aukš
čiausiosios Tarybos, ly
giai kaip ir ankstesnio 
antrojo sušaukimo Aukš
čiausiosios Tarybos, 
yra skirta tam, kad 
būtų vystomos visos 
vos liaudies ūkio šakos, kad 
būtų vystomas švietimas, 
mokslas, menas ir literatu-

LAISVES REIKALAI
Šią savaitę trys asmenys naujai užsisakė dienraštį 

Laisvę metams. Pasirodo, kęd net ir šilinga netrukdo 
nuo skaitymo žmonių, įdomaujančių pasauliniais įvy
kiais. Kadangi atžagareiviškoji lietuvių spauda pasida
rė perdaug aitri savo pagieža prieš pažangą, tai pro
taujanti žmonės meta ją ir linksta prie Laisvės. Tas 
gerai. Blaivam žmogui-su kryžiokais nepąkeliui.

Vasara jau baigiasi, baigiasi ir parengimai laukuose. 
Turime rengtis prie parengimų salėse. Laisvės paramai 
parengimus nereikia vėlinti. Anksti iš rudens visada 
būna sekmingesni parengimai. Budėkime šu parama 
dienraščiui, pinokime, kad kryžiokai suokalbiauja už
puolimams Laisvės. Klebonai savo skiepuose treiniruo- 
ja fašistines blusas užpuldinėjimui mūsų pramogų. ' Tu
rime budėti, kad jų piktos pastangos nueitų niekais.

Atsižvelgdami į dienraščio finansinės padėties sunku
mą, dar būrelis gerų patriotų prisiuntė dovanų sekamai:

Stanley Už Javinis, Havefhill, Mass. • ....... . $3.00
Newarko Pilietis ..........................................   . 3.00
J. Paiikštaitis, Miami, Fla....................... 3,00
A. Bush, Inglewood, Cal. -....... ....................... 1.00
Peter Pross, Brooklyn, N. Y. .................... 1.00
Labai ačiū už dovanas. Šis laikotarpis laikraščiui yra 

labai sunkus pergyventi, nes visos, įeigos labai suma
žėja. Dėka budriems savo įstaigos-reikalų saugotojams, luiouuwjv & 
kaip šie, kurių vardai aukščiau išspausdinti, tai dar daug pramoninių
dienrdštis gauna šiokios-tokios finansinės atgaivos.

Laisvės Administracija

veikla 
toliau

kurias buržuazinė Lietuva 
buvo priversta importuoti. 
Paminėkime kad ir tokia c 

]) r o d u k c i ją, kaip metalo 
plaunamosios staklės, elek- 
tromotorai, dažymo apara
tai, žemės ūkio mašinos ir 
pan. Pramones bendroji 
produkcija 87 procentais 
prašoko prieškarinių 1940 
metų lygi. Pramonės lygi
namasis svoris respublikos 
liaudies ūkyje padidėjo nuo 
35 procentų 1945 metais iki 
50 procentų 1950 metais.

Dideli pakitimai įvyko ir 
žemės ūkyje. Daugiau kaip 
90 procentų visų valstiečių, 
kitų Sąjunginių respublikų 
valstiečių pavyzdžiu, prak
tikoje įsitikinę kolektyvinio 
ūkininkavimo pirmenybė
mis, susivienijo į kolūkius/ 
Aprūpinti gausia tarybine 
technika Lietuvos kolūkiai 
surenka gausius derlius. 
Vis labiau pasiturimas da4 
rosi Tarybų Lietuvos kaimo 
darbo žmonių gyvenimas.

Tarybų valdžia -^didžiai 
rūpinasi išvystyti kultūrą. 
Jei buržuazinės santvarkos 
metais Lietuvoje buvo iš vi
so 27 nepilnos vidutinės ir 
69 vidurinės mokyklos, tai 
jau pernai Tarybų Lietuvo
je veikė 702 septynmetės ir 
190 vidurinių mokyklų. Šie
met atidarytos dešimtys 

' naujų mokyklų.
Gražiai suklestėjo ir lie

tuviu tautos kultūra — na
cionalinė savo forma, socia
listinė savo turiniu. Lietu
vių kultūros veikėjų laimė
jimai aukštai įvertinti visos 
tarybinės liaudies. Vien už 
1950 metus Stalininėj pre
mijos paskirtos rašytojams 
Aleksandrui Guzevičiui ir 
Teofiliui Tilvyčiui, skulpto
riui Aleksandravičiui, 'kom
pozitoriui Vainiūnui. Stali
ninės premijos taip pat pa
skirtos septynetui Lietuvos 
Valst. operos ir baleto tea
tro artistų už nemirtingos 
rusų- operos “Borisas Go
dunovas” pastatymą lietu
vių kalba.

Nuoldt kyla ir lietuvių 
tautos materialinė gerovė. 
Jau Ii949 metais vidutinis 
darbininkų uždarbis padi
dėjo, palyginti su 1944 me
tais, daugiau kaip dvigubai. 
Jis dar labiau padidėjo pa- 
skesniais keleriais metais. • 
Gyventojų pasiturėjimo pa
kilimas pasireiškė, atskirai 
paėmus, liaudies vartojimo 
padidėjime. 1950 metais 
mažmeninių prekių apyvar
ta ' respublikoje padidėjo 
125.9 procento, palyginti su 
1948 metais. /

ŠYPSENOS
Darbininkas, sutikęs lie

tuvį industrialist^, turintį
ra, kad butų keliamas gy-1 nemažą išdirbystę, klausia: 

“Ar daug jūsų dirbtuvėje 
dirba darbininku?”

Industrialistas, patrau
kęs pečiais ir patempęs lū
pą: i

“Galiu sakyt, abelnai . 
imant, apie du trečdaliai iš 
jų-” )

ventojų materialinis ir kul
tūrinis lygis. Tą aukščiau
siojo respublikos valstybi
nės valdžios organo veiklą, 
įgyvendinamą liaudies inte
resais, visi lietuviai karštai 
remia.

Kokių puikių rezultatų 
gali duoti liaudies ir jos vy
riausybės valios bei pastan
gų vieningumas, parodo 
pirmojo, pokarinio penkme
čio išdavos. Per penkerius 
metus atstatyti hitlerinių 
okupantų sugriauti fabri
kai, gamyklos, mokyklos, 
kultūros ir gydymo įstai
gos. Per tuos metus respu
blikoje pastatyta dešimtys 
naujų pramonės įmonių. 
Dabar Lietuvoje gaminama 

j prekių,

Juozas sveikina Antaną 
už parašymą į laikraštį raš
to 40 metų sukakties “Pra
eities įvykiąi” ir sako: 
“Man labai patinka jūsų 
straipsnis,” ir pridūrė: 
“Kas tau jį parašė?^

“Garbus Juozai,siho 
Antanas, “man linksma, gir
dėt, kad tau patiko Ylano 
straipsnis, bet kas tūu jį 
perskaitė?”

Spartakas

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Rugpiūčio-Aug. 24, 1951
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Parazitinis kojų niežėjimas 
ir niežtimos dedervinės

Trvs iš kiekvienų keturių 
amerikiečiu vra gave 
dar gaus niežėjimo liea ko
jose ar kur nors odoje.

Ta liga dažnai įsiskverbia 
į kojų tarpunirštes; todėl 
paprastai vadinama “athe- 
lete’s foot” — atleto kojos 
liga. Bet pavadinimas klai
dingas. Nes niežeiimas ga
li išsivvstyti kaip dedervinė 
ant šono, nugaros ar bet 
kurioie kitoje odos vietoje.

Daktarai vadina tokią 
niežėjimo opa dermatofyto- 
siu. Tai sudėtinis graikiš
kos kilmės žodis — derma- 
nfla ii^fvton-augalas. Mat, 
cam tikri parazitiniai auga
liukai sudaro sau gūštą 
ant kojos ar kitur odoje, 
kur ir niežti. Niežėjimas 
gali išsivvstvti ir panagėse.

Ši liga sukelia pūliuojan
čias nuslinkęs kojų tarpu- 
nirštėse ir kartais taip su
žaloja kojas, kad beveik ne
galima paeiti. įkyrus nie
žėjimas kai kuriems 
džia net užmigti.

Dedervinės
Kitur ant kūno tie 

zitai sudaro rausva 
tinčia dedervine, kuri il
gainiui pradeda pūliuoti. 
Dedervinė pbtėia ir savai
me negyja. Žmogus todėl 
pamano, kad tai gali būti 
vėžvs, ;Ar jau bėga pas gy
dytoja. Bet gydytojas grei
tai pažįsta opą ir suramina 
ligonhu Daktaras paprastai 
paaiškina, jog ^ią ligą su
kelia mažyčiai grybelių rū
šies augaliukai (fungi)/ir 
nors liga nepavojinga gyvy
bei? bet tie grybeliai atka
kliai laikosi; todėl jų nugy- 
dymas gali ilgą laiką už
trukti. ‘

Parazitų kokybės

Labai retas atsitikimas, 
ar kad parazitiniai grybeliai 

pereitų nuo vieno žmogaus 
tiesiog kitam. Bet jie nuo 
kūno nušoka ant pirties ar 
naminės maudyklės grindų 
ir ant bet kokio šilto ir 
drėgno daikto bei drabužio.

Odon jie gana giliai pra
siskverbia. Reikėtų labai 
stiprių chemikalų, norint 
juos iš karto pasiekti ir 
sunaikinti, bet tokio smar
kumo chemikalai nuėstų 
odą.

PATARIMAI
Jeigu atsiranda negyjan

ti opa ant kūno odos, rei
kia nedelsiant eiti pas gy
dytoją ar į ligoninę.

Kas liečia kojas, tai dak
tarai duoda šitokius pata
rimus :

Neleiskite, kad kojos tap
tų ramia perkyla paraziti
niams grybeliams. Laiky
kite kojas švarias ir sausas. 
Ypač sausai iššluostykite 
tarpunirštes, bet labai ne
trinkite, nes trynimas gali 
suerzint ir nusilpnint odą. 

^iež” ’ kojos greitai pa-
~ vargsta ir pasidaro opios, 

dažniau pagulėkite su pa
keltomis aukščiau kojomis.

Išvėdinkite kojines (pan- 
čiakas) ir čeverykus, kuo
met nusiaunate. Geriau bū
tu tik kas antra diena dė
vėti tuos pačius čeverykus 
bei kojines.

Naudokite vadinamus va
sarinius čeverykus su sky
lutėmis bei plyšiais, kada 
galima. Moterys, nešiojan
čios skylėtus čeverykus, re
tai kada gauna “atletišką” 
niežėjimą kojose. Dar lais
vesni nuo šios ligos yra vai
kai, kurie basi vaikščioja.

Po nusimaudymo ar kojų 
apdulkinkite

nelei-

Parazitiniai niežėjimo gry- nusiplovimo, 
heliai yra bent trijų rūšių, I Jas talcum milteliais. 
• • . i • . • • t z TA-! z-s rJnrzVinikurias sunku atskirti. Kiek
vienai rūšiai reikia skirtin
gų gyduolių. Bet dar nėra 
surasta tokių vaistų, kurie 
tikrai ir greitai nugydytų 
niežtimąsias dedervines. -Bū
na atsitikimų, kad jos išsi
laiko per visą žmogaus am
žių, nepaisant gydymo.

Tie augaliukai - grybeliai 
atrodo kaip mažytės sėkliu- 
kės. i Jr šiltoje, drėgnoje, 
šanmVJcoje vietoje, kaip kad 
kojos pūsliukėje arba po 
storai užtrinta oda, jie bai
siai greit dauginasi. Iš ke
leto parazitų gali prisiveis- 
ti milijonai jų per tris 
keturias dienas.

Jų atkaklumas
Gamta yra suteikus 

dėlę ištvermę tiems grybe
liams. Jie gali “apmigę” 
per 196 dienas išgulėti ant 
grindų, ištūnoti senuose če- 
verykuose per pusantrų 
metų ir išbūti 400 dienų 
tarp sausų kūno odos žie
velių. Bet kai tik atsiran
da tinkama jiem drėgmė ir 
šiluma, tai parazitiniai gry
beliai atbunda ir ima spar
čiai veistis.

•Jiems patinka ypač šar- 
miškas prakaitas, raukšlės 
anK^iebaus žmogaus kūno,1 
kirkšnys ir kitos kūno vie
tos, kįr gana šilta ir drėg
na. Kuomet prakaitas 
greit neišgaruoja, jis pasi
daro šarmišku, o grybe
liams kaip tik to ir reikia.

ar

di-

Pirtyse ypač dažnai gau
nama ta kojų liga. Ap
saugai naudokite klumpes 
bei nagines, vaikščiojant po 
pirtį. Jeigu pirties grindys 
per 72 valandas nebuvo nu
šveistos su stipriais chemi
kalais, tai nuo grindų ir ga
li prikibti parazitiniai gry
beliai. Niekuomet nenau
dokite tokio rankšluosčio, 
kuris buvo jau kito pavar
totas.

Jeigu kojų tarpuplrštės 
jau niežti, tai juo švariau 
ir sausiau reikia jas Užlai
kyti. Taip pat galima nau
doti tokius skiedinius, kaip 
Burow’s solution ar potas
sium permanganate solu
tion arba propionic ar bo
ric acid miltelius. Bet nie
ko stipresnio nevartokite.'

Jeigu niežėjimas pasidaro 
tikrai įkyrus, eikite pas gy
dytoją. Iš pradžios gali už
tekti vieno-kito atsilanky
mo pas gydytoją. O jei liga 
per ilgai užvelkama. tai ten
ka pas daktarą lankytis 20 
kartų ir daugiau.

Tokius patarimus skaito
me moksliniame amerikie
čiu žurnale Science Digest. 
Lietuvių patikrinti vaistai

Bet keletas Brooklyno lie
tuvių yra patyrę, kad dvie
jų rūšių tepalai (mostys) 
ypač gerai veikia kaip vais
tai nuo parazitinio niežėji
mo. Šių tepalų vardai yra 
Ting ir Desitin. Jų galima

GYDYTOJO PATARIMAI
VIDURIAMS VALYTIS

Juostele, kuri pakartoja 
kalbą ir muziką

pirkti vaistinėse be gydyto
jų receptų.

Patepus niežtimąją vietą 
Tingu arba Desitinu, grei
tai aprimsta niežulys, o 
diena iš dienos pakarto
jant, gyja ir pati opa.

Jeigu, pertraukus tepimą, 
po kiek laiko pasinaujina 
niežėjimas, tai ir vėl tenka 
patepti.

Dainos, šnekos ir 
darbo našumas

M.

Dr. T. R. Van Dellen, 
Northwestern Universiteto 
medicinos prpfesorius, pa
taria valgyti konservuotų 
(kenuotų) slyvų’ ir figų, no
rint, kad viduriai sveikai 
valytųsi. Taip pat gerai 
tarnaus džiovintos slyvos ir 
figos, kurias galima su
minkštinti, pamirkant van
denyje.

Tinkamai viduriams valy-

nesuvirškinta, tai išeina 
skystame pavidale į storąją 
žarną. Skysčiai iš storosios 
žarnos susigeria i kūną, o 
likę tirščiai, pagalinus, eina 
išvalymui laukan .

Tokia maisto kelionė gali 
užtrukti vieną iki penkių 
dienu.

Riešutai, čieli kukurūzai 
(komai) ir įvairios sėklos 
nepaprastai* greit išeina

Naujas darbvedis viena
me. automobiliu fabriko sky
riuje uždraudė darbinin
kams dainuoti; ir no to jie 
mažiau darbo atliko, kaip 
surado Dr. William F. 
Whvte. Cornell Universite
to darbinių santykių profe
sorius.

Tūlos raštinės vedėjas 
skundėsi, kad jo raštininkai 
ir raštininkės nuolat šneka
si ir kitaip trukšmauja.

Kitoje, vyresnėje raštinė
je gretimai buvo visuomet 
tylu, bet žmonės trukšmin- 
goje raštinėje daugiau dar
bo atliko, negu tyliojoje, 
imant tokį pat skaičių raš
tininkų.

Prof. Whyte sakė rašti
nės vedėjui, gal šnekučiavi
mas ar pajuokavimas pade
da raštininkams suarčiau, 
smagiau dirbti. Vedėjas at
siliepė, “ale vis tiek atrodo 
nebizniškas dalykas,’ jeigu 
raštinė trukšmauja.”

Metalai plaukuose
Michi gano Universiteto 

medicinos profesoriai per 
dvejus metus tyrinėjo, ko
kių metalų esama žmogaus 
plaukuose, odoje ir naguo
se. Surado 19 skirtingų me
talų, tarp kurių yra sida
bro, švino, cinos? geležies, 
vario, cinko - ir aliumipo.

Įvairių žmonių odoje, 
plaukuose ir naguose yra 
skirtingi kiekiai vienų bei 
kitų metalų.

Tas atradimas padės dak
tarams gydyti odos ligas, 
sakė apie tai raportuoda
mas profesorius Raymond 
W. Goldblum.

MEKSIKOS SOSTINĖS 
, DUBIMAS

Meksikos sostinė Mexico 
City per paskutinius 8 mė
nesius pasmuko 14 colių že
myn. Dumba todėl, kad gi
liau po miestu yra vulkaniš- 
kų (ugniakalniškų) pelenų 
ir vandens “košė.”

Pradinių mokyklų moky
tojai Illinois valstįjoj vidu
tiniai gauna po $2,790 algos 
per metus. '

Aukštai ore taip pat su
rasta trupučiai nuodingų 
anglies viendeginio (carbon 
dioxide) ir methanes dujų.

Pusan, Korėja.—Pietinės 
Korėjos tautininkų minis
tras Pyun Yng Tai užreiš- 
kė, kad jo valdžia nepri
pažins jokio rubežiaus tarp 
Šiaurinės ir Pietinės Korė
jos. Jinai savinasi visą 
Šiaurinę Korėją. '

tis padeda ir įvairūs žali Į laukan; bet didžioji jų da- 
vaisiai bei daržovės ir duo
na iš čielų kviečių miltų.

Jeigu vien tik slyvos nau
dojamos kaip vidurių liuo- 
suotojos, tai viduriai per 
ilgesnį laiką gali prie jų 
priprasti; tuomef jie 
n’etaip lengvai valosi, 
našiai viduriai apsipranta 
ir su figomis. Todėl patar
tina vieną dieną vartoti 
slyvas, o kitą figas. Tada 
pasilaikys lengvas, regulia
rus vidurių valymasis.
Apie maisto 
kelionę viduriuose

Dr. Van Dellen, rašyda
mas amerikinėje spaudoje, 
duoda ir šitokį paaiškini
mą:

Skilvys išstumia iš savęs 
maistą į laibąją žarną per 
dvi iki septynių valandų. 
Laiboji žarna v i r š k i n a 
maistą per dvi iki keturių 
Valandų . Kas šioje žarnoje

lis lieka nesuvirškinta.
Vaistai gadina vidurius

Cheminiai vaistai, naudo
jami viduriams valyti, yra 
kenksmingi. Jeigu tokiais 
vaistais viduriai išvalomi, 
tai gali praeiti kelios die
nos, iki viduriai atgaus 
sveiką veikimą. Nuolat var
tojant tą patį chemikalą, 
tačiaus, viduriai prie jo pri

suki e tėti, 
ludojama 
tai. juom

Vienas Įdomiausių išra
dimų yra magnetinė maši
na, kuri užrekorduoja juos
telėje kalbas, dainas, muzi
ką ir visokius garsus.

Ketvirtadalis dabartinių 
radijo programų yra girdi
ma iš tokių juostelių.

Beveik visos naujosios fo
nografų plokštelės yra pa
kartojimas muzikos ir dai
nų, kurios visųpirm buvo 
magnetiniai užrekorduotos 
juostelėse.

perduoda įvairius garsus, 
kad labai sunku atskirti 
nuo gyvųjų bei natūralių, 
garsų.

Iš fonografo plokštelės 
paprastai girdėt bružavi-

plėvelę, tai pasikartoja kal
ba, nors ir silpnai.

Poulseno mašina, išstaty
ta Paryžiaus parodoje, re
kordavo vielon kalbą ir mu
ziką. Bet įrekordavimas bu
vo per silpnas, taip kad, tik
tai užsidėjus klausytuvus 

’ant ausų, galima buvo gir
dėti. .

Kodėl tada nebuvo pasti
printi magnetiniai garsai iš 
vielos? Todėl, kad stokavo 
elektroniškų pa d i d i n i m ų 
garsams.

Tinkami garsų padidini
mai pasidarė galimi tiktai 
keliolika metu vėliau, kada c. z

buvo pagaminta tam tikra 
stiklinė lempa su ištrauktu 
iš jos oru ir ypatingais 
prietaisais jos viduje. Tai*

pranta ir gali vėl 
Jeigu tuomet n 
kitas chemikalas, 
išvalius vidurius, 
kelios dienos praeiti, iki su
grįš jiem sveikas veikimas. 
Tuo būdu viduriai negauna 
progos atsigriebti. Bet, var
tojant, naująjį chemikalą, 
viduriai per kelias savaites 
apsipranta su juom ir vėl 
tik sunkiai valosi.

Taip tai cheminių vaistų 
naudojimas ir veda į nuola
tinį vidurių sukietėjimą.

Atkasinė jami bibliskos Sabas 
karalienes paločiai

Kur dabar yra Yemeno 
karali ja, pietvakari n i a m e 
Arabijos pussalio kampe, 
tai pirm trejeto tūkstančių 
metu buvo Sabos viešpatį ia. 
Angliškai - amerikinė Bi
blija vadina ją Sheba.

Amerikiečiai mokslinin
kai pastaruoju laiku atka
sė liekanas garsiosios Sa
bos karalienės sostamiesčio.

Biblijos Karalių knyga I 
apsako, kaip Sabos karalie
nė aplankė tuometinį Izra
elio karalių Saliamona. Ka
ralienė atgabeno jam daug 
aukso, deimantų - brangak
menių, puikiųjų kvepalų ir 
prieskonių. Tas dovanas 
Saliamonui atnešė karalie
nės kupranugariai (verbliū- 
dai). Tuo atsilankymu ka
ralienė taip pat norėjo pa- 
tirti, ar iš tikrųjų Saliamo
nas taip išmintingas, ir sta
tė jam klausimus.

Sabos karalienė, sakoma, 
buvo gudri ir graži. Todėl 
Saliamonui “krito į akį.” 
Padavimai teigia, kad Sa
liamonas jai įtaisė ir vaiką 
Meneliką, kuris paskui tapo 
Ethiopijos (A b y ssinijos) 
karalium.

Atradimai
Amerikinė Ekspedicija 

Arabijai Tyrinėti, vadovau
jant Wendell’iui Phillipsui, 
surado senovinių Sabos baž-r 
nyčių ir palocių dalis aplink' 
dabartinį Yemeno miestą 
Marebą. Iš visko matyt, 
jog Marebas pastatytas ant 
Sabos sostinės griuvėsių.

Kada amerikiečiai tyrinė
tojai ten atvyko, tuojau pa
matė, kyšančius iš smėlio 
gabalus baltojo marmuro. 
Atkasus, pasirodė, jog tai 
senovės palocių ir bažnyčių 
pilioriai ir bokštai 30 pėdų

aukščio ir daugiau. Viena 
bažnyčia buvo pašvęsta die
vui Mėnuliui. Tai buvo 
aukščiausias sabiečių die
vas. Jie laikydavo saulę 
mažesniu, antros rūšies die
vu.

Amerikiečiai atkasė ir 
sieną šventuamio, kuri ap- 

i linkiniai arabai ir šiandien 
vadina Sabos dievnamiu. 
Ta pagoniška bažnyčia bu
vo didžiulis apvalaus pavi
dalo pastatas.

Kai kurie pastatai yra ap
nešti sluoksniais smėlio ir 
žemių net iki 70 pėdų gi
lumo.

Tarp kitų atkasenų at
rasta senovinės statulos ir 
indai, padaryti iš baltojo 
marmuro.

Amerikiečiai pasiryžę dar

reba ir kitus Yemeno mies
tus, kad sužinotų, kaip gy
veno Sabos karaliai, kara
lienės ir jų valdiniai.

Yemeno karalius Imam 
Ahmed pereitą pavasarį da
vė leidimą atkasinėti Sabos 
senienas. Bet kai aštuoni 
a m erikiečiai atvažiavo 
dviem a u t o m o biliais, tai 
puslaukiniai Marebo apylin
kės gyventojai sulaikė juos, 
nuginklavo ir sumetė kalė
jimam Tie žmonės dar ne
buvo matę automobilio.

Po dviejų dienų atėjo raš
tiškas karaliaus leidimas. 
Tuomet amerikiečiai ir ta
po paleisti iš kalėjimo. Vie
nas tyrinėtojų buvo dakta
ras Valentin Mignard. Gy
dydamas sergančius arabus, 
jis įgijo ir jų palankumą 
amerikiečiams. Atkąsinėji- 
mų darbams taip pat sam
doma arabai iš apylinkės.

... J. C. K.

mas, drėskimas bei šnypšti- tokios Jempos dabar didina 
mas. Nuo tų blogumų yra 
laisva magnetiniai įrekor
duota juostelė.

Juostelė gaminama •ūš 
dirbtinės, plastikinės me
džiagos . Ji yra tokia tvirta, 
kad be nusidėvėjimo gali 
tūkstančius sykių pakartoti 
tą pačią dainą ar muziką.

Kuomet nusibosta viena 
melodija, tai galima ją nu
valyti nuo juostelės, pa
naudojant “atbulai” vei
kiantį magnetinės mašinė
lės prietaisą. Tuomet juos
telė tinka naujam įdainavi- 
mui, įgrojimui bei kalbai.

lengvai “redaguoti,” išker
pant nepatinkamus įrekor- 
davimo tarpus, ir sulipinant 
pageidaujamus galus.

Magnetinės mašinos re
kordavimui į juosteles da

lbai’ naudojamos tūkstan
čiuose raštiniu, biznio i štai- V Z K.
gų, fabrikų ir kt. x

Orlaivių linijos vartoja 
tokias juosteles kopijavi- 

1 mui ir laikymui pasikalbėji
mų tarp stočių ir skrendan
čiu lakūnu.

Automobilių kompanijos 
rekorduoja juostelėse savo 
mašinų garsus, kad galėtų 
pataisyti girdimus nesklan
dumus.

Magnetinė rekordavimo 
mašinėlė asmeniniam var
tojimui lėšuoja 100 iki $200, 
o didesnės mašinos,' naudo
jamos įvairių biznių bei

000 iki $10,000.
Karininkai taipgi plačiai 

vartoja magnetinius rekor
dus juostelėse, tėmijant mū
šių garsus ir tikrinant 
šokių ginklų veikimą.
Pirmasis magnetinio 
fonografo išradėjas

Pirmąjį magnetinį rekor- 
davimą išrado Danijos pi
lietis Valdemar Poulsen ir 
už tai gavo didžiąją dova
ną Paryžiaus parodoje 1900 
metais. O amerikietis Tho
mas A. Edison tiktai 24 
metais pirmiau buvo išra
dęs paprastą rekordavimą į 
voliukus, padarytus iš šėla
is o sakų.

Poulsenas patyrė, jog kai 
kalbama į ma^netizuotą ge
ležinį liežuvėlį, laikant jį 
prie vielos, tatai padaro 
tam tikrus įspūdžius vielo
je. O kai viela paskui lei
džiama pro ploną plieno

vi-

magnetinį garsų įrekorda
vimą į juostelę ir jų gir
dėjimą iš juostelės.

Jau Antrojo pasaulinio 
karo metu vokiečiai naudo
jo magnetines mašinas, ku
rios rekordavo į plienines 
juosteles. Amerikos kari
ninkai /tada vartojo vielas 
rekordavimui. Bet vielos ir 
plieninės juosteles buvo ne
palankios.

Toliau buvo pradėta ga- 
mint popierinės ir plastiki
nės juostelės, bet jos dar 
negana gerai veikė.

Naujausia juostelė
Pagaliaus, amerikinė Min

nesota Mining and Manu
facturing kompanija paga
mino naują plastikinę juos
telę, kuri buvo aptraukta 
pluonute plėvele geležies ir 
deguonies junginio (iron 
oxide). Tai pasirodė tinka
miausia magnetiniam re
kordavimui juostelė. Ge
resnės dar ir šiandien nėra.

Ši juostelė turi būti ap
dengta labai lygiu geležįes- 
deguonies junginio sluoks
neliu. Bet koks nelygumas 
gadina garsus. Juostelės 
gaminimas dar nėra gana 
plačiai išvystytas; todėl ji 
per brangiai lėšuoja. Tai 
viena priežastis, kodėl iki 
šiol ‘per mažai įrekorduota 
į juosteles dainų, muzikos 
ir kalbų.

Magnetinio rekordąvimo 
patogumai

Į juostelę galima jrekor- 
duot visą operą, kuri tęsia
si kelias valandas.

Turint magnetinę maši
nėlę namie, galima pasiga- 
mint pageidaujamų radijo 
programų rekordus.

Magnetinio rekordavimo 
patogumus labai plačiai 
naudoja šnipai prieš darbo 
unijas ir progresyvius po
litinius veikėjus.

Juostelė tinka norintiems 
svetimos kalbos mokytis. 
Pavyzdžiui, rusas, vokietys 
ar francūzas, pasisamdžius, 
gali per magnetinę mašinė
lę įkalbėt iš knygos tam ti
kras pašnekas į juęstelę. 
Paskui žmogus gali klausy
tis, tėmydamas žodžius 
knygoje, ir tatai kartoti, 
kiek tik jam patinka.

Studentas gali klasėje 
įrekorduot profesoriaus kal
bą į juostelę ir parsinešęs 
namo mokytis.

(Tąsa 4-tam puslap.)

3 pusi.—-Laisve (Liberty)-iPenktad., Rugpiūčio-Aug, 24, 1951
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V AK A CI J V ĮSPŪDŽIAI
Mes su draugu Jurgiu Kli

mu turėjom per ketvertą die
nų vakacijas. Tai yra, nuo 
rugpiūčio 10-tos dienos iki 13- 
tai. Per tas vakacijas mes ne
sėd ėjom kur nors prie jūrų 
vienoj vietoj, bet vandravo- 
jom po Connecticut valstiją, 

* aplankydami keletą savo gi
minių ir daug draugų-gių arba 
veikėjų mūsų pažangaus judė
jimo.

Pirma mūsų stotis buvo pas 
draugą Juozą Aleksaitį Essex 
miestelyje, kur jis turi drabu
žių siuvimo bei taisymo krau
tuvėlę. Jo biznis pačiam cent
re miestelio, bet vistiek sun
ku surasti, nes, mat, ant jo 
krautuvės lango nėra parašy
ta nei jo vardo, nei kad jis 
siuvėjas. Bėt mes, žinodami, 
kad jis ten centre, pamatėm 
jį per langą. Ir, žinoma, tuoj 
įėjojn, pasisveikinom, ir aš 
tuoj užklausiau jo: — Kodėl 
užrašo nėra ant lango ?

— Šitam miestelyj aš tik 
vienas kriaučius ir jie visi čia 
mane žino. Taigi man jau 
nereikia garsintis. Aš čia tai
sau ir siuvu drapanas ir ma
jorui, ir šerifui, 
nui ir visiems 
manęs suplyšę 
atsakė jis.

— Tai tavo, 
ja panaši istorijai 
“Barber of Seville.” 
galima užvardyt

* Essex.”
Ant šitų mano 

zas tik nusijuokė, 
kydamas.

—Ar ir naujus 
siuvi? Aš vėl klausiu jo.

—Siuvu, bet New' Yorke 
juos padaro, — atsako jis.

— O kaipgi jau biznis?
• — Aukso

— Aukso 
dirbi ?

— Mano 
nėja, kuri 
tai už tai 
Ir šiandien 
iki pusei po astuonių.

Mes supratę, kad Juozas 
labai užimtas savo darbu — 
“kasimu aukso,” tai ilgai ir 
nebuvom. Persimetėm dar po 
žodį kitą ir Įsėdę į Forduką 
pasileidom link New Haveno.

Pavažiavus apie 35 mylias, 
privažiavom New Haveną ir 
sustojom prie J. Tumosų stu
bos. Nagi štai išeina draugė 
Tumosienė ir tuoj apsikabina, 
pabučiuoja 
Įėję į vidų 
rą Tumosą. 
irgi meiliai 
dabar jau prasideda draugiš
ki, smagūs pasikalbėjimai. 
Mums besikalbant, draugė 
Tumosienė, išėjo į virtuvę ir 
štai tik už trumpo laiko, šau
kia mus prie vakarienės. Įei
nam į virtuvę, ogi stalas ap
krautas valgiais ir gėrimais. 
Sėdam, valgom, geriam, šne
kučiuojamės. Ir taip . pralei
dom vakarą ir apsinakvojom 
pas juos.

Draugai Tumosai 
žangūs, mūsiškiai 
priimnus žmonės, 
gražų trijų aukštų 
gražiai gyvena.

Iš Tumosų išvažiavom ant 
rytojaus, .šeštadienio ryte ir 
užsukom pažiūrėt, kaip drau
gas J. Koncas gyvena. Priva
žiavom prie jo stubos, ogi 
štai ant kalno stovi graži stur- 
ba ir tuoj draugė Končienė 
įleidžia mus į vidų. Randam 
ir daugą Koncą. Ir, žinoma, 
pasisveikinom ir tuoj pasipy
lė visoki klausimai ir diskusi
jos. Draugas Koncas kalba 
rimtai, į tašką ir vis įmaišy
damas tinkamus juokus. Ma
tyt, kad jis gana gerai apsi
pažinęs, apsitašęs apie politi
ką, žmonijos gyvenimą ir vis
ką. Taigi labai yra džiugu, 
kad New Haveno darbininkiš
kos organizacijos turi tokį 
sąmoningą vadovą.

Mums bekalbant, čia vėl jo 
žmona apkrovė stalą valgiais. 
Mes aiškinamės, kad mes tik 
pavalgę. Bet kur ji tau klau
sys! Ir vėl valgomi ir kalbam.

Ir nors labai smagu ir inte
resinga buvo kalbėti su drau
gais Koncais, bet žinodami,

turim daug vie- 
sėdom į Fordu- 

Hart-

čiupaa. Jos vardas bus 
paros Lašai.” žinoma, 
nau ar aš ją parašysiu

ir policmo- 
kitiems, jie be 
vaikščiotų —

drauge, istori- 
i operos 
’ Ir tave 
Tailor of

žodžių. Juo
nį ek o nesa-

gąrniturus

mainos... 
mainos, o sušilęs

sirgi- 
dirbti,

sekretorka
padėdavo

reikia prakaituot.
prisieina dirbti

ir prašo į vidų, 
randam ir jos vy- 
Ir, žinoma, su juo 
susispaudžiam ir

yra pa
ir labai 
Jie turi 

namą ir

ir pasakoja me- 
vardus ir taipgi 
aptverti kalaku- 
kur vištos kvak-

kad mes dar 
tų prilankyti, 
ką ir patraukėm link 
fordo.

Hartforde sustojom pas ma
no pusbrolį ir brolienę, Zig- 
montą ir Mariutę Juškus. 
Zigmontas neseniai turėjo di
delę operaciją ant vidurių, 
bet jau radom meistravojant. 
Pasidėjęs ant varstoto lentą, 
kad obliuoja, tai obliuoja, 
kad net skiedros susiriesda
mos skrenda. Mes jam paste*- 
bėjom, kad jis nedirbtų taip 
sunkiai po operacijos. Bet 
jis mums atsako, kad jo yra 
toks paprotis, kad jis tik nu
sipirko šitą namą ir kad kai
po dailydė, mato, kad reikia 
namas dar pagražinti. Čia vėl 
brolienė padėjo didelį kumpį 
ant stalo ir dar priprašė už
kąsti. Užkandę sutarėm va
žiuot pas draugus šilkus. Ir 
važiavom . jau trys, nes ir 
mano brolienė važiavo sykiu.

Pavažiavus apie penketą 
mylių, nagi, žiūrim, didelis 
ant kalno daržas. Viduryj jo 
stovi graži nelabai didelė stu- 
ba, aplink stubą žolynai, me
džiai, toliau nuo stubos auga 
daugybė visokių daržovių. 
Bet štai iš už medžių pasiro
do draugas šilkus ir jo žmo
na, ir beveik tik taip teapsi- 
rengę, kaip kad Adomas ir I 
Jeva būdami rojuje, kad vil
kėjo. Mes jiems pastebėjom, 
kad juos dievas gali nubausti 
ir išmesti iš jų šito rojaus už, 
tokius drabužius, bet draugė 
šilkienė tuojau atsakė, kad 
jau dabar ir dievas progresy- 
viškesnis ir jau nebaudžia,' 
kad ir kartais “obuolį suval- 
gom.”

Ir taip juokaudami vaikš
čiojam po daržą. Draugai Šil
kai rodinėja 
dėlių ir gėlių 
parodo, kul
tai kurksi, il
si. Einam toliau, ogi štai di
delės ežios tomeičių auga. 
Draugė šilkienė tuoj nuskina

• tris tomeites ir paduoda 
mums svečiams po vieną. -Mes 
tik delnais apsibraukom tas 
tomeites ir suvalgom jas.

Viską apžiūrėję, grįžtam 
link' stubos ir draugas Klimas 
klausia manęs, katras mede
lis bei žolynas man gražiau
sias. Aš jam atsakiau, kad 
dar nežinau, nes visi labai 
gražūs. Bet štai, žiūriu, kad 
labai gražioj vietoj, ant kal
nelio nuleidęs žemyn šakas, 
lietuviškas berželis žaliuoja. 
Ir tuoj aš jam sakau, kad 
man šitas berželis 
sias, poetiškiausias. 
Klimas ir draugai 
mano pasakymu sutiko. Priėję 
prie stubos atsisėdom ant 
gražaus suolo, draugė šilkie
nė užfundijo po taurę gėrimo 
ir pradėjus temti, suėjom į 
vidų, čia tuoj pradėjom žiūri
nėti paveikslus, kurių nema
žai buvo ant sienų: Ir tuo tar
pu ’draugė šilkienė išvynioja, 
iš rūbo numegstą paveikslą, 
patiesia ant sofos ir klausia, 
ar pažįstam šitą paveikslą. Ir 
kur čia nepažinsi. Nagi dak
taro J. Kaškiaučiaus! Paaiš
kėjo, kad pati šilkienė jį iš- 
mezgė ir kad bus dovana 
daktarui. Po šitų visų apžiū
rėjimų ir pasikalbėjimų, grįž
tam vėl į miestą.

Pribuvę į miestą užsakam į 
Laisvės Klubo svetainę. Sve
tainė buvo uždara, tai įeinam 
į barruimį. Batruimyje ran
dam prie keleto staliukų ko- 
ziriuojant ir geriant būrelį 
žmonių. Iš karto man atrodė, 
lyg kad ir keista, nes, mat, ten 
vieni koziriuodami argumen
tuoja už kozyres, antri snau
džia, treti taip meilūs, kad 
net ant kaklo kabinasi, ir taip 
panašiai. Bet pamaniau, kad 
čia barruimis ir apsipratau. 
Bartehdaris ir mums atnešė 
po “ginę” ir pradėjom ir mes 
tikt prie visų kitų.

Ir štai ten bejuokaujant, be 
žiūrint į tuos žmones, atėjo į 
Piano galvą gera mintis. ‘Aš 
suradau medžiagą arba už
uomazgą (plot) naujos ko
medijos rašymui. Ir tuo pačiu 
kartu1 ir vardą komedij’ai su-

gražiau- 
Draugas 

šilkai su

“Ats- 
neži- 

ar ne, 
bet jau užuomazgą ir vardą 
jai turiu.

Iš ten vėl sugrįžom 
Juškus nakvoti.

Pernakvoję atsikėlėm, 
buvo sekmadienio rytas, 
yra rugpiūčio 12 diena, 
rioje įvyksta LDS ir 
draugijų pietūs Waterburyje. 
Mes ten turim būti. Bet pirm 
to dar nuvažiuojam Z. Juškų 
sūnaus prilankyti, kuris gyve
na krašte miesto, su savo šei
ma. Prilankę sūnų 
grįžtam pas Juškus, 
dam ir išvažiuojam 
būrį.

Štai tik pasiekėm 
ryje Lietuvių daržą, 
rim, kad jie jau visi sėda val
gyt. Taigi ir mes sykiu; 
Gaspadinės apdėjo stalus ka
lakutiena, grybais ir kitokiais 
valgiais. Ir visi tik riečiam, 
valgom, net sušilę.

Baigiant valgyti pirmininkė 
perstatė keletą iš dalyvių pa
kalbėti, įskaitant ir mane. Vi
si pagyrėm gaspadinės už to
kius skanius pietus. Po tų pie
tų turėjom mitingą, kuriame 
dalyvavo šie menininkai bei 
menininkės: Nuo Worcesterio 
Norma Čeponytė ir drg. Su
kackienė, nuo Hartfordo drg. 
Žemaitienė, nuo New Haveno 
drg. 
mes, 
retę 
čiau 
sirode, kad būtų 
vienu nuvažiavimu 
dviejose vietose ir kad įvyktų 
šeštadieny j ir sekmadienyje. 
Ir, ‘žinoma, būtų gražu, jeigu 
taip ir įvyktų. Po mitingėlio, 
ten bestoviniuojant, prieina 
prie mūs Daktaras ir jo žmo
na Stanislovaičiai ir užprašo 
mudu su Klimu pas juos į sve
čius. Mes jų prašymą su mie
lu noru priėmėm ir neužilgo 
išvažiavom pas juos.

Pavažiavus apie septinetą 
mylių nuo Watcrburio, priva
žiavom didelį plotą žemės, 
ant kurios auga įvairūs me
džiai ir žolynai. Viduryje to 
ploto ant pat kalnelio pievo
je stovi iš akmenų ir plytų 
pastatyta ir bagotai atrodanti 
stuba. Ir, ot, privažiavom 
sustojom kieme prie 
bos. Daktaras ir jo 
Kristina pasako, kad 
yra Prospect Village 
čia jų stuba. Ir tuoj visi 
dejom dairytis, žiūrinėti, 
rėtis gamtos grožybėmis, 
rint nuo jų stubos į pakalnę,į 
tolį, matosi neišpasakytai 
gražus gamtiškas vaizdas. 
Taip, kaip koks paveikslas. 
Ir kadangi tuo laiku buvo 
saulėleidis, tai dar gražiau at
rodė. Paklausus, kiek čia tos 
žemės jiems priklauso, dakta
ras papasakojo, kad 40 hek
tarų plotas, kad jį pirko 
1932 metuose, kad italas meis
teris pastatė stubą ir kad la- 

mat, tais 
viskas la-

pas

jau 
tai 
ku- 

LLD

Algirdą, 
užkan- 

į Water-

Waterbu 
ogi 'žiū

Petkus. Mitingelyje tare- 
kaip reik suvaidint ope- 
“Sudrumsta širdis” aukš- 
minėtuose miestuose. Pa

gerinusia 
. vaidinti

ir 
tos stu- 

žmona 
čia jau 

kad 
pra- 
ge- 
žiū-

ir

bai pigiai. Nes, 
metais buvo 
bai pigu. Ir, sako, pirkom to
kį didelį plotą, kad mažesnio 
nenorėjo parduoti.

Paskui jie mums pradėjo 
rodinėti medelius, apipasako
dami jų grožį ir vertę. Ir taip 
bešnekant pradėjo temti ir 
ėjom į vidų. Stuboje viskąs 
gražu, kambariai dideli, pilni 
knygų, žurnalų, laikraščių ir 
daug paveikslų ant sienų. 
Daktaras užklausė mūs, ką 
mes norėtum išsigert. Mes 
jam atsakėm, kad mes priim
sim tokį gėrimą, kokį Dakta- 
rs mums duosite. Ir štai Dak
taras įneša po taurę gėrimo, 
kuris buvo labai skanus, o jo 
žmona Kristina dešrų, agurkų 
ir tomeičių. Ir visi valgom ir 
šnekučiuojamės. Ir tarp kitų 
kalbų, aš Daktarui pasisakau, 
kad aš tokioj puotoj dar pir
mu kartu, kur daktaras tar
nauja, kaipo veiteris. Dakta
ras nusijuokė ir sako:

“Atėjo gadynė, kurioj pra
dedam suprasti, kad mes visi 
esam tokie pat žmonės, 
profesijomis' amatais ir 
kiais darbais tai tik sau 
ną užsidirbant”

o su 
kito- 
duo-

graži 
Kristina 

jai la- 
apysa-
Sakė: 

tai ne-

ant akies.
Duoba, 

spaudimas

savaitės kai

Manau • sau, labai 
mintis. Tuo tarpu 
pradėjo pasakoti, kad 
bai patiko R. Mizaros 
ka “Kelias į Laimę”. 
Kai pradėjau skaityt,
galėjau nustoti iki pabaigiau. 
Ir labai pageidavo, kad drau
gas Mizara ar kas kitas ją su- 
dramatizuotų ir pastatytų 
scenoje. Ir taipgi iš jos kal
bos paaiškėjo, kad ji sutiktų 
duoti moksliškas lekcijas ir 
LMS vakacijų mokykloje.

Reikia pasakyti, kad Kris
tina turi daug moksliškos me
džiagos kalbai ir taip malo
niai kalba, kad, rodos, visą 
naktį klausytum ir nenusibos
tų. Ir iš tikro ir nenusibodo. 
Tos kelios valandos taip greit 
prabėgo, kad tik pamatėm, 
jog jau vėlu. Ir nors męs dar 
ir norėjom kalbėtis ir dar 
daugiau pasisemti moksliško 
žinojimo nuo Daktaro ir jo 
žmonos Kristinos, bet laikas 
privertė važiuoti namo. Taigi, 
atsisveikinom juos ir jų sūnų 
ir išvažiavom namo.

Beje, mes su draugu Klimu 
labai esam patenkinti, kad 
jūs visi taip1 maloniai mus 
priėmėt, vaišinot ir kalbėda
mi širdingai į mus dalinotės 
mintimis su mumis. Mes ga
vom daug įvairių minčių ir iš 
nekuriu pasimokinofm. Taigi 
tariam visiems širdingą ačiū 
UŽ tai. Jonas Juška

turėjo operaciją
Dabar susirgo Benis 
aukštas kraujo 
kankina jį.

Jau keturios
serga S. Strolienė. Dabar jau
čiasi geriau.

Serga P. Druseikienė.
M. Totorius buvo sunkiai 

susirgęs. Dabar jaučiasi ge
riau.

Visiems ligoniams linkime 
greitai pasveikti, kad visi ga
lėtumėt dalyvauti spalių 27- 
tą Gedemino Draugystės va
karienėje.

Širdinga padėka pikniko 
komisijai ir dirbusiems 
gražų pasidarbavimą.

uz
K.

Elizabeth, N. J

Tapo paskirtas septynių na
rių teismo komitetas’: James 
Plonsky pirmininku, Martin 
Pierce, Edward Narkey, Ja
mes Murphy, Russell Gilbert, 
James Crockett, ir Fred Pet
rusk a.

Įdomu pastebėti 
kad Frank 
Galagher 
nes jie tuo 
atostogų ir 
buvo išteisinti. Bet visgi 
buvo prašalinti iš unijos ir iš 
darbo.

Labai abejotina, kad dabar
tinės isterijos chaose tie uni
jos nariai būtų išteisinti ir pri
imti atgal unijon ir į darbą.

Teismas 
rugp. 25 d.

tą faktą, 
Witkus ir Patrick 
nedalino lapelių, 
laiku buvo išvykę 
jie tame klausime 

jie

įvyks šeštadienį,

Rochester, N. Y
Gedemino DraugystėsIš 

veikimo
Ge-

Dyaugystės susirinki-

se-

—o—
Circle įsteigs 
namą

frater- 
kurioje 

žydai

rinko atiduoti paskutinę pa
garbą.

Vincas paliko nuliūdime 4 
sūnus, 2 dukteris.

Ilsėkis, Vincai! O Įmes, li
kusieji, vesim sunkų S ūsų. pa
likta darbą pirmyn. f

I—o---
Patarimas tiems, kurie nori 

važiuoti į kitus miestus, o bi
josi, kad neturi pažįstamų:

Gaukite Laisvę, Vilnį, arba 
Tiesą. Ten rasite pasiskelbi- 
mus biznierių, kurie žino savo 
miesto visas dalis. Jie patars, 
kaip pasiekti vietas, kurių 
jūs dar nematėte, o norėtu
mėt pamatyti. Sunku rasti di
delį miestą, kuriame nebūtų 
lietuvių biznierių arba lietu
viškų klubų.

Jeigu rengiesi važiuoti kur 
toli, gauk Laisvę, Vilnį, arba 
Tiesą. Ten rasi daug infor
macinių parankamų. J. S. K.

Rugpiūčio 3-čią įvyko 
demino i 
mas. Užrašų ' raštininkė D. 
Vaitas išdavė raportą iš atsi
buvusio pikniko liepos 29-tą. 
Piknikas gerai pavyko, nors 
ta pačia diena buvo sureng
tas parapijos piknikas, ap
vaikščiojo Smetonos laikų 
Lietuvos nepriklausomybę.

Gedemino Draugystės ko
misijoje buvo jaunuoliai: 
Geddy ir D. Vaitai, abu Kri
kščiūnai, J. Sinkevičia, žirgu- 
lienė. Dirbo S. Milčius, J. La- 
beika, Deveikis. Kitų vardų 
nesužinojau, malonėkite man 
atleisti. Muzika buvo graži— 
tai Petro ir Albinos Baronų 
sūnaus. Šauniai visus palinks
mino : visi pasišoko ir links
mai laiką praleidom. Ir liko 
nemažai pelno draugystės rei
kalams.

Nutarta surengti vakarienę 
spalių 27 dieną. Prašome vi
sus tą įsitėmyti, nerengti kitų 
pramogų tą dieną..

Nutarta pagerbti Gedemino 
Draugystės jaunuolius, kurie 
paimti į kariuomenę, pasiųsti 
cigaretų. 

—o—
Mūsų draugai ligoniai

Antanas Arlauskas jau se
niai serga. Ilgai gulėjo ligo
ninėje, dabar randasi namie, 

Buvo susirgusi Ona Šilinie
nė. Dabar jau baigia pasveik
ti. ‘ <1

Sirgo M. Sherelienė, Rober
to Sherelio žmona.

Sirgo Elzbieta Duobienė,

Apie Elizabetho lietuvius
Penktadienio vakarą, rugp. 

10 d., čia . užėjo smarkus lie
tus su audra, griaustiniui Li
jo taip smarkiai, kad po ke- 
letos minučių lietaus daugelis 
Elizabetho gatvių tapo ap
semtos vandeniu.

Tą lietingą vakarą dauge
lis automobilistų turėjo įvai
rių nelaimių. Lietuviai Jonas 
ir Agnes Jesadavičiai ir Leo
kadija Somervilienė tapo sun
kiai sužeisti ir nuvežti ligon- 
butin, kada jų vairuotas auto
mobilis įvažiavo į cementinį 
tilto stulpą.

—o—
Būnant LDS III Apskrities 

kuopų piknike, Linden, N. J., 
teko pasikalbėti su tūlais se
niai matytais pažįstamais.

Teko pasisveikinti su
niai matyta Barbora Skairie- 
ne (žmona žinomojo LDS III 
Apskr. veikėjo Alexandro 
Skairio), kuri net devynis me
tus išbuvo poilsio ligoninėje.

Įdomu, kad tiek metų išbu
vusi ligoninėje (jinai jau ga
lutinai sugrįžo iš tenai) d. 
Skairienė atsimena viską: 
žmonių pavardes, vardus ir 
kur jie seniau gyveno.

Linkiu draugei Skairienei 
gero, ramaus ir laimingo gy
venimo.
Kalbant apie LDS III Apskr. 

pikniką, norisi priminti, jog 
nors lietus ir sulijo ir pačiai 
apskr. bus nuostolių, bet kuo
poms, kurios darbavosi, bus 
naudos. Pavyzdžiui, LDS 33 
kuopai Elizabethe liko kasoje 
virš 20 dolerių už iš anksto 
išparduotus tikietus.

—o—
Naujas teismas išmestiems 
unijos nariams

Praėjusių metų liepos 26 d. 
dėlei Korėjos įvykių Auto 
Workers CIO Lokalo 595-td 
tapo išmesti iš unijos L. Fi
sher, P. Galagher, Calvin De 
Filipp j ir Frank . Witkus.

Visi šie nariai buvo kalti
nami dalinime lapelių, kriti
kuojančių 
konflikte, 
tie nariai 
iš unijos.

Kadangi tame teisme nebu
vo vedami stenografiški užra
šai protokolų, tad “Interna
tional Executive Board” nu- 
tarė iš naujo teisti tuos narius.

Workmen’s 
prieglaudos

Workmen’s Circle, 
nalė organizacija, 
daugiausia priklauso
(panaši į mūsiškę LDS), senu
kams savo nariams New Jer
sey valstijoje įsteigs Elizabe- 
the prieglaudos namą.

Tam tikslui tokį namą jau 
nupirko num. 225 West Jersey 
St., buvusią Kain Mortuaries, 
graboriaus įstaigą, užmokėda
mi $60,000. Name šiuo laiku 
randasi 24 kambariai. O po 
generalio vidaus remonto ga
lės patalpinti 50 asmenų. Su- 
lyg sekretoriaus Isidoro Burn- 
steino pareiškimo, jo organi
zacija steigs savo seniems na
riams prieglaudų namus įvai
riose valstijose.

O iš visų lietuviškų frater- 
nalių organizacijų per tiek 
metų nė viena rimtai nei ne
bandė steigti savo senukams, 
bent vieną prieglaudos namą 
visoje Amerikoje.

Elizabethietis.

New Haven, Conn
Mirė

13 d. mirė Kasparas 
Palaidotas 16 d.

Rugp.
Motuzą.
rugp.

K. Motuzą priklausė vieti
nėje DLK Vytauto Draugijo
je, taipgi SLA 142 k p. Turėjo 

|daug draugų. Ir su visais su
tikime gyveno. Mylėdavo lan- 

ikyti parengimus. Be skirtumo, 
kas rengė.

Paliko nuliūdime moterį, 
sūnų, dvi dukteris ir brolį, 
kuris pribuvo iš Kanados.

DLK draugai išreiškia di
delę užuojautą likusiai šeimy
nai. O Kasparui — ilsėkis 
amžinai!

Juostelė, kuri 
pakartoja kalbą

(Tąsa iš trečio pusi.) 
“Parese,” koncertuose, 

prakalbose
Turint tokia mašinėle, sa

lima iškirsti ir draugiška 
šposą, irekorduojant' juodi 
telėn šnekas, j u o k u s ir 
trukšma naminėje “parė
ję.” Kiekvienam C atrodo, 
kad jis gerai kalba arba 
gudrius juokus krečia. Bet 
kai paleisi juostelės rekor
dą per mašinėlę, tai dau
gelis stebėsis, girdėdami 
savo balsus: “Nejaugi aš 
taip sakiau?!”

Lietuviškuose mūsų kon
certuose chorai, daininin
kai ir muzikai pateikia gra
žių dalykų. Juos galima bū
tų juostelėn jsirekorduot ir 
pakarto t ne tik sau namie, 
bet ir įvairiose pramogėlė-< 
se. •'

Mūsų kalbėtojai ir prele
gentai ne visuomet gali nu
keliauti į tolimąsias, koloni
jas. Bet galima būtį juos
telėn įrekorduoti svarbią
sias jų kalbas bei prejekci- 
jas ir pasiųsti Į tolesniąsias 
vietas. Tatai jau buvo kai 
kur daroma Chicagos apy
linkėje ir gerai pavyko.

J. V. rolę Korėjos 
Po trumpo teismo, 
išmesti iš darbo ir

i . —o—
.Rugp. 15 d. mirė 

Stadalninkas. Iš Lietuvos 
kilęs Vilniaus rėdybos, 
taus apskrities, Dosmenų 
Genenių kaimo.

Vincas buvo laisvas 
gus. Mylėjo apšvietą. 
dienraštį Laisvę.
LLD 32 kuopoje, taipgi SLA 
142 kp. Dar būdamas gyvu 
patarė savo sūnams, kad bū
tų palaidotas laisvai. Taip ir 
buvo palaidotas Monthewes 

( kapinėse. Daug draugų susi-

Vincas 
buvo 
Aly- 
par.,

i zmo- 
Skaitė 

Priklausė

Jų meile bijo šviesos
Birmingham, Anglija. — 

Daugelis jaunuolių, berniu
kų ir mergaičių, pasisamdo 
kambariukus vagonuose lė
tai važinėjančių vietinių 
naktinių traukinių. Taip ir 
myluojasi '. O kad niekas 
kitas nematytų tos meilės, 
tai jie išiminėja elektrines 
lemputes ir mėto pro lan
gelius laukan.

Taip jie neseniai išmėtė 
2,000 lempučių.

Valdžia nepaiso, kokiais i 
tikslais tie jaunuoliai važi
nėja, bet įsakė policijai Į 
areštuot už lempučių mėty
mą iš traukinių. į. K.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

... • J. .eilių rinkinį

PROŠVAISTES
. r M

;!’A 1

“Jisai yra 200 nuošimčių amerikonas.”

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio 

gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro- 
' švaistės,” jas- perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

•h
/“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50. J 
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A V C IT P HO-12 ATLANTIC AVENUE/ 
LAI J V t v RICHMOND HILL 19, N. Y.
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H. Korsakienė,

■ (Vaikas eina pirmyn!
‘ x / Apsakymas)
Pranas, Įkypas spindulys, 

pervėręs užuolaidos nėrinį, 
įspindo į kambarį, kuris vi
sas iš karto nušvito ir at
gijo. Išblizgintose grindy
se suraibuliavo geltonos 
šviesos dėmės. Ant padeng
to stalo sutvisko peiliai, 
šaukštai ir šakutės.

Fotelyje užsnūdusi šeimi
ninkė pabudo ir tingiai pa
siraivė. Ant grindų gulėjo 
nuslydęs nuo jos kelių laik
raštis. Ak, tie laikraščiai, 
jie vįsada įvaro ■ tokį nuo
bodulį. Ir šį kartą ją be
matant įveikė miegas, nors 
ji buvo šventai pasiry
žus beskaitydama klausytis, 
kaip gretimame kambaryje 
nepratę vaiko pirštai klup
dami skambina gamą... 
Matyti, jos gerokai numig
ta: laikrodis ant bufeto jau 
rodo dešimt minučių septin
tos. O vyro vis dar nėra. 
/Netraukus fortepiono dang
tis trinkteli, ir tarpdury pa
sirodo nedidelis berniukas.

—Mama, aš jau paskam
binau valanda, v

Pasakęs tuos žodžius, jis 
atsikvepia su palengvėjimu 
ir net pakrato rankas.

Valandėlę dar delsiamai 
stoviniuoja tarpduryje, ir 
iš jo veido ųesunku įspėti, 
kad jis kažkuo susirūpinęs.

Kol neklusnūs pirštai iš- 
vedinėjo klavišais nuobo
džius pratimus, jo mintys 
sukosi vis apie tą patį.

Jis žiūri į dar neišsivada
vusią iš popiečio snaudulio 
motiną, ir jam dingteli, kad 
momentas derybų atnauji
nimui gana patogus.

—Mūsų klasėje jau devy
ni pionieriai, — pradeda iš 
tolo. — Ir Ročka jau įsira
šė. Ir pionierių vadovė sa
kė, jfii įsirašys dar vienas— 
tada mūsų skyriuje bus 
daugiausia! — Jo akys su
blizga, ir jis išdidžiai kils
teli smakrą. — Tada jau 
bus dešimt! Bus daugiau, 
negu antrame skyriuje, ir 
daugiau, negu ketvirtame 

' skyriuje. Bus daugiausia 
visoj mokykloj! — Gyvos., 
smalsios akys klausiamai 
žvilgteri į motiną. — Ir pi
onierius, mamyt, negali blo
gai mokytis. Jis turi būti 
doras, teisingas, drąsus ir 
vįsiems pavyzdys! Kitaip 
jis negali būti pionierius!— 
pasako vienu iškvėpimu, ir 
akimirkai jam pasirodo, 
kad pagaliau jis įveikė mo
tiną. — Algis dabar mūsų 
skyriaus grandininkas,—tę
sia jis, — ant jo rankovės 
prisiūtas raudonas ruoželis, 
ir nėr sueigas Algiui reikia 
ra$jftuoti! Būrio tarybos 
pirhnninkui! Ketvirto kui- 
Budreikai. Baisiai įdomu! 
—ūmai jo balse suskamba 
maldavimas: — Algis taip 
mane įkalbinėja...

Atrodo, kad motinos vi
siškai nedomina nei pionie
rių skaičius mokykloje, nei 
Algis, nei Budreika.

. Ji atsikelia, prieina prie 
bufeto ir pataiso nuslinku- 
sią į šalį staldengtėlę. Pas
kui pritupia, atidaro žemu
tines bufeto dureles ir ima 
apžiūrinėti lentynėlėje su
statytus stiklinius su uogie
ne.

—Ak, braškės jau ir vėl 
pelėsiuoja, — prataria su 

‘apmaudu, pradengusi vieną 
stiklinę.

Vainas susidomėjęs pažiū- 
tf^prcž jos petį:

-*-01! Kokie žali, pūkuo
ti, -U- nustemba jis, — kaip 
Samanėlės! Visai kaip mar
žos samanėlės, ar ne? O 
kodėl pelėsiuoja?

C —Drėgna, — ats i d ū s t a 
motina.

Nieko nepaveiksi. Vėl 
tenka peržiūrėti visus sti
klinius iš eilės. Ir ji imasi 
darbo, kurį berniukas va
landėlę stebi.

—O kodėl pelėsiuoja, jei 
drėgna? — vėl klausia jis.

—Taip jau yra, — atsako 
motina, vis labiau gilinda
masi į uogienių tvarkymą. 

# —Kodėl, mamyt? Iš kur 
atsiranda tie pelėsiai? Ko
dėl jie auga? — nesiliauna 
vaikas.

—Neįkyrėk, Audreli, — 
brubteli motina.

Vaikas vis dar žiūri, kaip 
ji nuiminėja pelėsių plėve
les ir uždeda naujus perma
tomo popieriaus skrituliu
kus. Tačiau apipel ėjusi 
uogienė jam greitai nusi
bosta. Jis prišoka prie lan
go ir abiem rankom pasi
kelia ant palangės.

Plačiom akim * žiūri jis į 
šykščiai vakaro saulės nu
šviestą gatvę ir prisimena, 
kaip praeito sekmadienio ry
tą, mušdami būgnu, šita gat
ve pražygiavo pionieriai. 
Su liepsnojančiais kakla
raiščiais, iškėlę vėjuje ple
venančią vėliavą, skardžiai 
trimituodami tartum kvies
te kviesdami visus vaikus 
eiti drauge su jais! Į Pio
nierių Rūmus! Tie du žo
džiai vaikui skamba kaip 
gražiausia muzika ir masi
na jį, kaip neišsipildžiusi 
svajonė.

Vaikas, apie ką Algis kuž
da jam į ausį kasdieną per 
pamokas, ūmai iškyla jam 
prieš akis: kilimu iškloti 
platūs laiptai ir trimituo
jančių šauklių stovylos 
prieangyje,"1 aviomodelistų 
ir konstruktorių darbo kam
bariai, jaunųjų gamtininkų 
ir radijo mėgėjų būreliai, 
vaidinimai scenoje ir le
kiančios į 'viršų uždegto 
laužo auksinės žiežirbos...

—Mama! Tai pasakyk, 
kodėl? Kodėl aš negaliu bū
ti pionierium?—Tie žodžiai 
pratrūksta staiga patys, ne
lauktai. Ir su jais prasi
veržia ilgai tramdoma, už
slėpta vaiko aistra.

—Ką čia dabar vis įsika
lęs! — ji grįžtelėja ir pri
kandusi lūpą pažiūri į vai
ką, Ji net padeda į šalį 
puodynaitę su agrastais.

Vaikas pasitinka motinos 
žvilgsnį, ir jo akyse ji. iš
skaito atkaklų reikalavimą.

Motina dabar žiūri į savo 
berniuką, kuris sėdi ant pa
langės su neklusniu plaukų 
kuokšteliu viršugalvyje, su 
vaikiškai paputusia viršu
tine lūpa ir kažkokia nau
jai atsiradusia raukšlelę tar
puakyje. Jo nuleistos kojos 
su nuogais, visada nelabai 
švariais keliais nekantriai 
tabaluoja.

—Visi gali būti, tik aš ne
galiu! — sako jis, ir jo bal
se dabar skamba skriauda.

Motina, nelinkusi šian
dien leistis su sūnumi į gin
čus, ir kaip daugelis moti
nų tokiais atvejais, ji eina 
lengviausio pasipriešinimo 
linkme, panaudodama savo 
galią.

—Eik, eik, geriau pa
skambink dar, — sako ji.

—Aš gi skambinau jau 
valandą! — bando jis dar 
ginti*savo teises.

—Girdėjau, kaip klumpi 
gamose. Visai dar nemoki! 
Ir dar visokie pionieriai gal
voj! Pirma išmoktum ge
rai !

—Sakei valandą, ir aš 
skambinau valandą!

—Andreli, nesig i n č y k. 
Pasakyta, ir prašau eiti,— 
motina pakelia balsą ligi 
tos ribos, po kurios priešta
rauti nebėra prasmės.

Andrelis nušoka nuo pa
langės ir su įžeisto žmogaus 
išraiška veide, paraudęs, 
jausdamas pilnutinį savo 
teisingumą, eina durų link.

—Visada taip. Sakai, o 
paskui .pati užmiršti...-r- 
dar bamba jis tarpduryj, ir 
sulaikomos karčios ašaros 
užgniaužia jam gerklę.

Netrukus iš gretimo kam
bario vėl pasigirsta netikri 
ir nelygūs gamos garsai.

Motina toliau tvarko ap
sitraukusią pelėsiais uogie
nę. Akimirkai ji pajunta 
savo elgesio neteisingumą, 
tačiau pasiteisinimui ji tuoj 
suranda aibę argumentų.

Tas vaiko atkaklumas ją 
ima tiesiog bauginti. Ji jau
čia, kaip kas dieną vis la
biau jis sprūsta, iš jos ran
kų. Jis jau nebeišsitenka 
čia, šitame buto jaukume, 
tarp tų jos išsiuvinėtų stal- 
dengtėlių ir nėrinių, tarp 
jos uogienių ir kepsnių. Jam 
čia ankšjta, ir jis veržte ver
žiasi į tą naująjį gyvenimą, 
kuriame visa, kas jai taip 
nepatinka, jį tiesiog žavėte 
žavi.

Iš mokyklos jis grįžta kas 
diena vis savarankiškesnis, 
kaskart vis labiau nepri
klausomas. Jai jau nebe 
naujiena tos nuolatinės už
uominos apie pionierius. 
Biaurus, negeras berniūkš
tis! Kiek ji turi su juo rū
pesčio ... Dar to tik betrū
ko, kad jis pasirištų po ka
klu tą pionierių kaklaraištį! 
Ar tai nereikštų jau galuti
nai išsižadėti savo vaiko? 
Atiduoti jį visoms toms jų 
sueigoms ir tiems rytme
čiams be jokios pabaigos ir 
jokio galo... Ar ji nemato, 
kaip užsidega vaiko akys 
tik pasakojant apie visas 
tas nelemtas išmones...

Už sienos ridinėjasi liūd
ni ir monotoniški gamos 
garsai. Ji atsidūsta. Nie
ko, nieko, ramindamas! gal-

DETROITO ŽINIOS NEW JERSEY NAUJIENOS

vdja ji toliau, gali paskam- tik Australijoje 
binti ir antrą valandą. Nie- j vieta, vkur zuikiai

'[girdėti, tai Detroito lietuvių 
jaunimas užinteresuotas tik 
dolerių gaudymu, kad turėti 
“good time.” Čia nekalbama 
apie vieną kurią srovę, bet 
abelnai tarpe visų.

Vesti kovą prieš karą? Ne, 
tai negalima, nes mūsų nacio
nalizmas reikalauja valdyti 
pasaulio turgavietes, nes ki
taip mes būsime bedarbiais, 
nebus kur produktų parduoti.

Bet valdymas pasaulio tur
gaviečių reikalauja auksinio 
veršio aukų — kareivių, ku
rie semiasi iš mūsų pačių tar
po.

Ar ne geriau būtų sutrum
pinti darbo valandas ir prista
tyti visus dirbti, kad sau pra
gyvenimą pasidarytų, vieton 
to, kad minios jaunų vyrų tu
ri lieti kraują už “private 
enterprise” dėl pelno tik ke
liems?
Jeigu jums negaila savo vai

kų, brolių, ar kitų, tai, žino
ma, viskas bus gerai. Lai žu
do milijonais karo laukuose, 
nes kiti jaunuoliai išaugs, ku
rie galės kareivių eiles dapil- 
dyti. Jie turės dapildyti, nes 
kyšininkams, sukčiams ir pel- 
nagrobiams., taip lygiai ir am
bicijų ieškotojams negalima 
suvaržyti jų pelnus ir ambici
jas.

Jeigu jau prisilaikyti dog
mos, būk dievas sutvėrė ant 
pasaulio žmogų, tai reikia 
jos prisilaikyti pilnai. O ki
taip, tai būti atviru, pasakyti, 
kad “spiaunu ant to visko, 
nes man rūpi tik mano pilvas ir 
mano geras laikas. O kas at
sitinka su kitais, — lai juos 
kipšas neša.”

Bet ką pasakysi, kad kip
šas ir tave pradės nešti ? Ta
da bus negerai, ar ne? Reikės 
verkti, o kiti nekreips, atydos, 
nes jiems rūpės tik savo ypa- 
tiški reikalai.,

—o—
Dypukai

Kada tai vietiniai dypukai 
labai smarkavo, net progresy-

Rinkimai i miesto valdininkus €
Šį rudenį atsibus rinkimai į 

visas miesto įstaigas.
Prieš pagarsėjusį streik

laužį merą Cobo išeina Bran
nigan. Iki šiolei jį (Branni
gan) parėmė tik AFL Taryba. 
CIO dar žygio tuo klausimu 
nesiėmė. Dėl ko toks pavėla
vimas? Ar Reuthėriui dau
giau rūpi, kad kare daugiau 
išmuštų ąmerikonų, kad jis 
kuodaugiausia ten praleidžia 
laiko ?

Nėra daug ko sakyti apie 
esančius kandidatus visokioms 
miesto pareigoms. Visi nusi
statę visą pasaulį užkariauti, 
o žmoniškumą ir tikėjimo 
dogmas jie pasiųstų peklon, 
bile tik jiems tie doleriai ki
šenėn skamba. 

—o— 
j Miesto Tarybos narius

Bet taipogi bus renkami 
Miesto Tarybos nariai (coun
cilmen). Nors dabartinėje ta
ryboje sėdi dvi pelėdos ir to
kie pat jų pasekėjai septyni 
„Vyrai, bet iš jų nieko gero ne
girdėti. Kada ėjo gatvekarių 
darbininkų streikas, tai Cobo 
ir ta taryba padarė miestui 
bereikalingų nuostolių apie 
du ir pusę milijono dolerių.

Iš daugelio kandidatų į 
Miesto Tarybos' narius randa
si vienas, kuris vertas išrinkti. 
Tai kunigas Hill, kurio sūnus 
parodė karo department© se
kretoriui (ministrui), kokiu 
turi būti asmuo, kad galėtų 
parodyti pasauliui 
demokratijos pavyzdį. 
Hill’ą karo ministras 
atsiprašyti.

Rugsėjo 11 dieną
Detroito praimerys (nomina
cijos). Nei vienas geras pi
lietis neturėtų tų balsavimų 
pragulėti lovoje, bet žiūrėti, 
kad jis ir jo visi draugai da
lyvautų balsavimuose ir pa
duotų balsą už Chas. Hill į 
Miesto Tarybos narius. 

—o—
Klydau

Iki šiolei maniau, kad vien ‘ vių susirinkimus pikietąvo, 
randasi ta kad tūlus asmenis pasiuntus į 

.“Rusiją.” Bet, nabagai, patys 
atsidūrė blogojo padėtyje. Tie 

, nuo aštuoniolikos ir puses iki 
26 metų liekasi šaukiami ka
riuomenėn parodyti savo 
smarkumą, o kiti, esant ne
darbui, paliko be darbo. Pra
dėjus paragauti amerikoniš
kos “demokratijos,” tūliems 
jų tas buvęs paikas smarkavi
mas išdilo. Gal pradės surim
tėti.

tikrosios
Prieš

turėjo

atsibus

i turi viršų 
0 jai daug'prieš žmones. Ten, mat, tų 

kai vaikas sėdi čia zuikių tiek daug, kad nei 
~i ir skambina šautuvai, nei geležinės tvoros 
bėgiojęs į tuos J M nesulaiko. Bet pasirodo, 

’ stum- kad klydau, čia Detroite vi- 
■ ■ _ sas miestas pilnas jų.

. Į Bet čia kitokios rūšies zui
kiai. Jie visi lenda į žagarus 
.ir kavojasi nuo žmonių. Sako, 
kad reakcija siaučia, tai rei- 
kia pasikavoti ir tylėti. Jiems 

jau | rodos> būk tuomi išgelbės sa- 
t f °” vo kiškas. Ne. Tuomi susi- 

Ir taipkas aieną. lauks dar didesnio persekioji- 
> V1SU0- mo. Kaip man gaila, kad čia 

meninis darbas, paskaitos nesiranda nors gero tuzino 
ir vėl posėdžiai, ir vėl pa- australiškų zuikių, kurie žino, 
skaitos, ir taip ligi vėlybos. kaip reikia kovoti už gyveni- 
nakties. ~ ..............
bandė priekaištauti, ir 
gi jis jai pasakė? Kad ji 
nesupranta naujojo gyveni
mo stiliaus!’ Gal būt, ir ne
supranta. Tik jai jau nuo 
viso to stiliaus ūžia galva!

Ji užriša paskutinę puo
dynaitę su bruknėmis, už
daro bufeto durelės ir va
landėlę, sunėrusi rankas, 
klausosi gailių fortepiono 
garsų, lyg skundas sklin
dančių iš gretimo kamba
rio.

Po krūtine kažkas tar
tum neramiai dilgsi.

Gal ji iš tiesų truputį per 
šiurkščiai nuvarė šiandien 
Andreli. Juk jis taip stro
piai išskambino visą valan
dą. .. Bet negi galima leis
ti išbujoti visiems jo įgei- 
džiams.

Ir prieš savo norą, ji ne
jučiomis įsivaizduoja Au
drelį, išbėgusį į kiemą su 
išdidžiai parištu skaudžiai 
raudonu kaklaraiščiu. Ji 
mato, kaip visų butų lan
guose tučtuojau pasirodo 
smalsios kaimynių galvos. 
Ir jai atrodo, kad ji jau 
girdi už savo nugaros jų 
devynbalsius apkalbius: 

(Bus daugiau)

ko neatsitiks.
ramiau 
prie jos šono 
sau, užuot 1 
Pionierių Rūmus, ir 
dęsis ten be jokios priežiū
ros.

Ji net krūpteli ir ner
vingai susigūžia. Ar nega
na to, kad ji, galima sakyti 
nebeturi vyro. Štai, 
pusė septynių, o jo vis dar 
nėra. ." 
Tarnyba, posėdžiai,

Pradžioje ji dar.mą, o ne su nusileidimu pan- 
ekaištauti, ir ką taplius bučiuoti ir vergauti iš-

naudotojams.
Daugiau čia reikėtų senųjų 

Lietuvos žemaičių, 
laužė

kurie su- 
kryžiokams nugarkau-

—o—
gyvuoja
geras laikas kaip gy- 

Ap- 
ku-

Seniai
Jau 

vuoja Lietuvių Komitetas 
gynimui • Sveturgimių,
riuos daugiausia šios reakci
jos veikmė, persekioja. Buvo 
net suvažiavimas Cicero, III., 
į kurio sudarytą veikiantį ko
mitetą įėjo nariai ir iš Detroi
to. Čia randasi ir vietinis lie
tuvių komitetas. Bet darbo iš 
jų visų nematytis. Kame daly
kas ?

Michigan valstijoje randasi 
kuodaugiausia deportuojamų. 
Ką tie komitetai daro atmušti 
atakas? Ar laukiate Maižie- 
šiaus? Vienas asmuo negali 
visko už visus atidirbti.

Norėčiau pamatyti gyvumo 
iš komitetų, kaip vietinio, dėl 
Michigan valstijos dalykų, 
taip lygiai ir nacionaliai. Gy
venimo bėgis nelaukia, bet 
reikalauja veikimo, kitaip vis
kas gali' žlugti.

—o—
Apgailestaujamas dalykas

Kiek man tenka žinoti, o 
apie kitus tik' iš kitų kalbų

tvirtas

mūsų geras draugas
Zaleckas, gyvenantis 

Colonial Ave. Union,

Serga,

štai 
Jonas 
176
N. J., jau ilgokas laikas, kaip 
serga. Ilgoką laiką buvo ligo
ninėje, o dabar randasi na
muose. Ligos priežastis man 
nėra žinoma, bet, sakoma, 
rimta,, liga nesiduoda pagy
dyti.

Draugas J. Zaleckas yra il
gametis Bayonnės gyventojas 
ir priklauso prie vietinių orga
nizacijų. Sveikas būdamas da
lyvavo progresyvių judėjime- 
parengi.muose ir aukavo pa
gal išgalę įvairiems mūsų ju
dėjimo dalykams. Tačiau ne
smagu, kad tie, kurie arčiau 
su Zalecku draugavo, nieko į 
spaudą nepadavė.

Jo moteris irgi nesveikuoja, 
turi cukrinęTigą ir toji kenk
sminga liga ją pusėtinai kan
kina.

Ir lietuvių priežodis sako: 
Viena bėda, ne bėda, bet kuo
met supuola kelios, tai žmo
gų visai suvargina.

-----O-----  7
Hoboken, N. J., gyvena 

Petras Vasylius, turintis 70 
metų amžiaus. Su Petru teko 
pasikalbėti ir jisai pasakė, 
kad “mano senas amžius man 
gerai tarnauja, dirbu kiekvie
ną dieną. Dirbtuvė nuo namų 
10 blokų, bet niekad neva
žiuoju busu, visada einu ir 
tas man duoda daug gyvumo.” 
Taipgi Petras sakė, kad jam 
valdžia prisiuntė blankas iš
pildymui dėliai seno amžiaus 
pensijos. “Tačiau pensijos ne
noriu, kuomet esu tvirtas ir 
dirbti galiu.”

Vasylius jaunąs būdamas 
daug veikė Jersey City lietu
vių progresyvėse organizaci
jose. Yra LDS 133 kuopos 'ir 
ALDLD 16-tos kuopos narys. 
Geras dienraščio Laisvės rė
mėjas ir savo laiku yra daug 
jai pasidarbavęs kuomet Lais
vė atsikėlė į Brooklyną.

matai mūsų progresyvių orga
nizacijų parengimuose. Mažai 
esą mūsų tarpe tokių tvirtų 
draugų, su tiek skaičiaus me
tų, ir turinčių energijos, svei
kais būnant ir visur dalyvau
jant.

taip pasigirti, 
ir Visbaras. Jei 
bus treti metai, 
esąs suparaly-

—o—
Plačiai žinomas, ypatingai 

Brooklyno apylinkei, kaipo 
esąs daug pasidarbavęs meno 
srityje, gyvenantis Jersey Ci
ty, drg. J. Kačergius irgi jau 
arti 70-ties metų (o gal jau ir 
turi ?).

Tačiau J. Kačergius su svei
kata negali 
kaip Vasylius 
neklystu, jau 
kaip dalinai
žiuotas ir menkai gali vaikš
čioti. Randasi namuose, 37 
Bowers St. Jo gyvenimo drau
gė Ona sako, kad ši vasara 
su tokiomis miglomis Juozo 
sveikatai kenksminga.

Kačergius jaunu būdamas 
yra daug veikęs Jersey City 
lietuvių organizacijose, būda
mas jų pinmininku. Buvo 
karštas rėmėjas, kuomet ilgai 
gyvavusi Laisvės Draugija 
vienijosi su Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimu. Esąs ir da
bar tuomi pasitenkinęs, kad 
savo, kaipo progresyvio dar
buotojo, pareigas su pasiryži
mu atlikęs. Pilietis

Jersey City, N. J.
Ačiū geriems draugams

Nuoširdus ačiū visiems ge
riems draugams ir draugėms 
už manęs lankymą ligoninėje 
ir namuose. Ačiū už atvirutes 
ir gerus linkėjimus. Išreiškiu 
širdingą padėką už dovanas 
ir manęs aplankymą seka- 
miemes: Bukniams, Mizarams • 
ir Čepuliams iš Brooklyno, 
N. Y.; R. Šileikienei iš Au
burn, Me.; Rutkauskams ir jų 
vaikams iš Haverhill, Mass.; 
Baleišiąms ir jų sūnui su mar-

I čia iŠ Bronx, N. Y.; Chur- 
vieną sūnų ir jisai esąs LDS | liams iš Elizabeth, N. J.; ir 
narys. Geros kloties ir dar ii- j vietiniams Matulevičiams ir' 
gai gyventi, būti tvirtam, Pet
rai !

Turi

>—o—
Man gerai žinomi mūsų 

draugai turėjo vakacijas. Jie 
buvo jšvykę į kitus miestus ir 
įvairias valstijas. M. Saba
liauskas — Jersey City. Kas
paras iš Newark, N. J. Chur- 
liai ir Saulis iš Elizabeth, N. J. 
Jau visi parvyko ir dirba prie 
savų darbų.

Karpičiams.
Atleiskite, kad visų vardų 

'nesuminiu: mat, užimtų daug 
vietos laikraštyje. Bet jūs, ge
rieji draugai ir draugės, žino
te, kad nuoširdus ačiū jums, 
kurie mane lankėte namuose 
ir ligoninėje, ir už atvirutes.

Sveikata eina su kiekviena 
diena geryn, bet ims dar lai
ko koliai galutinai sutvirtėsiu.

S. Matulienė

—o —
Rodos, kas bus

*
Teko 'girdėti, kad įvyks ke

lių draugijų sudėtinis pikni
kas. Bet iki šiolei per spaudą 
apie tai nieko negirdėti.

t Kamgi mes turime spaudą, 
ar dėl to, kad laiškanešys ją 
atneštų ? Spauda yra tam, 
kad apie organizacijų veiks
mus praneštų publikai jau iš 
anksto. Pavėlavusiems kiti 
praneš,' kas atsitiko — nuos
tolius. Pol.

Anekdotai

JO

Gavo daugiau negu 
tikėjosi

Šventikas (neseniai 
apvesdintam jaunuol i u i) :
“Man skaudu girdėti, jog 
tavo vedybinio gyvenimo 
vargai taip’greitai jau pra
sidėjo; tačiau turi atsimint, 
jog imdamas pačiutę pa- 
reiškei imąs ją su visais ge
rumais ir blogumais.”

Jaunavedis: “Taip, ku
nigėli, aš tai atsimenu, bet 
kad pas maniškę tų blogu
mų daug daugiau, negu aš 
tikėjausi rasti.”

> Ši drąsesnė
Skirtumas tarp 

niškos merginos ir 
tinos yra tik tame, 
bartinė mergina
taip, kaip .ir jos motina no
rėjo elgtis, bet nedrįso.

Surinko žemaitis

moder- 
jos nie
kad da- 

elgiasi

----o—
Nuvykęs j Elizabeth, N. J., 

ir susitikęs Visbarą, pasispau
dus dešinę, sakau: Sveikas, 
gyvas, drauge! Tankiai matau 
jumis Laisvėje, kaipo gerą 
rėmėją su auka dienraščiui. 
Visbaras nusijuokė ir sako: 
tai kiekvieno yra pareiga 
dienraštį remti pagal išgalę. 
Esu jau virš 75-kių metų am
žiaus. Esu sveikas ir dirbu sa
voje kirpykloje. Daug ir ilgai 
dirbti jau nebesinori ir visada 
liuosą laiką praleidžiu su 
draugais klube ir susirinki
muose. Drg. Visbarą visada

Jankių pulkininkas 
nedalyvavęs suokalby] 
prieš Mao Tse-tungą 
. Formoza.-Pulkininkas Da
vid Barrett, amerikinės at
stovybės Formozoje narys, 
užginčijo kaltinimą', kad jis 
pernai rudenį dalyvavo są
moksle nužudyi Kinijos val
džios vadovą Mao Tse-tun
gą* Pekinge.

Kinijos teismas mirčia 
nubaudė vieną italą ir vie
ną japoną už dalyvavimą 
tame suokalbyje.

« CHARLES J. ROMAN
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mokslininkų ekspedicija 
Kazachstane

VILNIUS, birž. 5 d.- šio- 
mis dienomis iš Kazachstano 
grįžo mokslininkų ekspedici
ja. Joje dalyvavo prof. T. 
Ivanauskas, vyr. dėstytojas A. 
Končius, Mokslų akademijos 
mokslinis bendradarbis A 
Poška. Ekspedicija aplankė 
Irtyšiaus įtako Išimo upės pa
kraščių stepes, surinko gau
sius šios vietos įvairių paukš
čių rinkinius, 'atliko mokslo 
tyrimo darbus. Iš paleontolo
ginių radinių pažymėtina Iši
mo dumble rasta milžiniška 
raganosio kaukuolė.

—o—
Kultūringas įmones 
kolektyvo poilsis

‘KAUNAS, birž. 5 d. —Kul
tūringai poilsiauja liejimo- 
mechaninės įmonės darbo 
ž.monės. Įmonės kolektyvas, 
profesinės sąjungos vietinio 
komiteto iniciatyva, surengė 
išvykas į stambiąsias miesto 
įmones. Buvo aplankytas J. 
Janonio vardo popieriaus fab
rikas, Aleksoto stiklo fabrikas 
ir kitos įmonės. Čia įmonės 
darbininkai susipažino su mi
nėtų fabrikų kolektyvų dar
bu, pasiektais laimėjimais, 
užmezgė glaudesnius bendra
darbiavimo ryšius.

Savoje sporto aikštelėje po 
darbo pamainos įmonės jauni
mas žaidžia krepšinį, tinklinį.

M. Šarakauskas
—o—

Nauji kolūkių gyvenviečių 
projektai

Respublikos architektūros 
dirbtuvėse grupė architektų 
dirba prie naujų kolūkių gy
venviečių projektų.
'šalia gyvenamųjų namų 

bei visuomeninių pastatų kol
ūkių projektuose numatoma 
išplanuoti kultūros pastatus, 
mokyklas, ambulatorijas, 
sporto stadionus.

Ukmergės rajono “Obe
lių,” Černiachovskio vardo, 
“Paryžiaus komunos,” Kalini
no vardo kolūkių gyvenvietes 
projektuoja jaunas architek
tas Kasperavičius. Eilę kol
ūkių projektų ruošia ir kiti ar
chitektai.

Architektai, ruošdami pro
jektus, aplanko numatytus 
kolūkius, kolūkiečių susirinki 
irtuose išklauso jų pasiūlymus 
bei pageidavimus. B. Kezulas 

—o— ' ‘
Žuvininkystės brigada 
kolūkyje

VILKAVIŠKIS, birž. 5 d.— 
Mičiurino vardo kolūkyje į- 
kurta žuvininkystės brigada. 
Sudaryta kolūkio žvejų bri
gada, kuri žūklauja Paežerių 
ežere. Iš žuvininkystės kol
ūkis jau šiais metais gavo apie 
15,000 rublių pajamų. Žvejų 
brigada įvykdė pusmetinį 
planą, žūklės darbuose pasi
žymi brigados žvejai Rudzevi
čius, Kasparavičius, Pranai
čiai ir kiti. V. Žemaitis

Moksleiviai renka metalo 
laužą

ROKIŠKIS, birž. 5 d. — I 
vidurinės mokyklos mokslei
viai įsijungė į metalo laužo 
rinkimo darbą. Metalo laužą 
renkant pasižymėjo jaunuo
liai Liepinis, Kačinskas, And- 
riejevas ir kiti, surinkę po 25 
kg metalo laužo. Moksleiviai 
Mickys, Arūną, Ališauskas su
rinko po 20 kg. Daugiausia 
metalo laužo — apie 500 kg— 
surinko IV klasė. 427 kilo
gramus metalo laužo surinko 
XI klasės moksleiviai.

Metalo laužo rinkimas vyks
ta ir toliau. L. Butkevičius

—O—
Melioracijos darbai kolūkyje

VILIJAMPOLE, birž. 5 d.— 
Čkalovo vardo kolūkyje vyks
ta pelkių sausinimo darbai. 
Jau nusausinti dideli plotai 
žemės. Kauno melioracijos 
mašinų stoties ekskavatoriai 
padeda ' kolūkiečiams. Kol
ūkyje pelkės paverčiamos der
linga žeme. A. žaltauskytė

Ragina 11 nuteistųjų 
bylą persvarstyti

United Furniture Workers 
of America, CIO, lokalas 140 
ragina Aukščiausį Teismą per
svarstyti 11 komunistų bylą. 
Tie vienuolika komunistų yra 
nuteisti ilgiems metams kalė
jimo ir piniginėmis bausmė
mis, remiantis Smitho aktu.

AFL molderių unija reika
lauja atšaukti McCarrano ak
tą, kuriuo pasiremiant nori
ma suregistruoti komunistus 
ir “fronto” organizacijas. Uni
ja taipgi ragina atšaukti Smi
tho aktą. k

Molderiai remia kongres- 
mano Sabath bilių H. R. 3118, 
kuris priimtas panaikintų Mc
Carrano aktą.

Cigar Makers International 
Union taipgi stoja už Mc
Carrano akto atšaukimą. Dau
gelis kitų CIO, AFL ir nepri
klausomi] unijų reikalauja 
atšaukti Smitho ir McCarrano 
aktus ir persvarstyti 11 nu
teistųjų bylą.

Viešbučių darbininkai 
laimėjo algų pakėlimą

New Yorko viešbučių darbi
ninkų unija pagaliau pasiekė 
savo laimėjimą. Algų Stabili
zacijos Taryba leido pakelti 
viešbučių darbininkų algas 
nuo $1.20 iki $4 į savaitę. 
Taipgi kiekvienas darbinin
kas atgaus užtrauktas algas 
nuo $33 iki $112.

Viešbučių darbininkai rei
kalavo ir tarėsi su viešbučių 
savininkais per 28 savaites. 
Jie buvo priversti . streikuoti. 
Pagaliau savo kovą laimėjo.

Bittelmanas ir Paivio 
po kaucija paleisti

Alexander Bittelman, žydų 
darbininkų dienraščio “Frei
heit” redaktorius, paliuosuo- 
tas iš Ellis Salos, kuomet buvo 
priimta $5,000 kaucija.

Per kiek laiko buvo bandy
ta užstatyti valdžios bonais 
kaucija, bet vis valdžios žmo
nės priešinosi. Bet dabar tei
sėjas Weinfiel patvarkė, kad 
turi primti tokią kauciją ir jį 
paliuosuoti.

Taipgi paliuosuotas iš Ellis 
Salos Carl Paivio, suomių 
dienraščio redaktorius, kuo
met už jį uždėta $5,000 kau
cija.

Ellis Saloje tebėra dar A. 
Dmytryshyn, P. Harisiades, 
A. Cattoner ir Frank Borich.

LLD 2-ros Apskrities 
piknikas nebetoli

--- — -t- 1

ALDLD Antroji Apskritis 
ruošia savo metinį pikniką 
sekmadienį, rugsėjo 2, Liber
ty Parke, Linden, N. J. Pavi- 
džio orkestrą gros šokiams. 
Bus ir -kitokių pasilinksmini
mų, gerų7 užkandžių ir gėri
mų.

Laiko jau nebedaug beliko. 
Todėl patartina pasižymėti į 
savo kalendorių, kad tikrai 
šiame piknike dalyvauti. Ypač 
turėtų dalyvauti visi Litera
tūros Draugijos nariai, kurie 
šioje apylinkėje gyvena ir 
kuriems laikas leidžia daly
vauti. Taipgi jie turėtų pasi
kviesti ir kitus savo kaimynus, 
pažystamus.

Laikas yra labai patogus 
piknike dalyvauti. Mat ant 
rytojaus yra šventadienis, La
bor Day. Tai po pikniko gali
ma bus gražiai pasilsėti, jei
gu piknike tektų ir ilgiau lai
ką praleisti, pasišokti ir ki- „ 
taip pasilinksminti. LLD narys
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TARP LIETUVIU
Mitzi Bovinienė parvyko iš 

Floridos, kur jinai atostoga
vo keletą savaičių. Atostoga 
labai pasitenkinusi. Ir klima
tas jos sveikatai Floridoje 
esąs tinkamas, sakosi gerai 
pataisiusi savo sveikatą. Gra
žiai atrodo.

Bovinienė žada kalbintis 
šeimą žiemop važiuoti apsigy
venti Floridoje. Faktinai, da
lis šeimos jau ten apsigyveno, 
jos širdis jau dvejuose namuo
se. Jaunuolė duktė Frances, 
buvusi ten nuvykusi su moti- j • ? ? ina atostogauti, pamylėjo Floį- 
ridą, gavo darbą raštinėje ir 
ten pasiliko. Nuo seniau „ jau 
gyveno Floridoje Bovinienės 
sesuo. Tai pas ją su šeima jos 
buvo ir apsistojusios.

■—o—
Petro ir Annos Višniauskų 

duktė Helen atostogomis išvy
ko į pietvakarines valstijas 
atlankyti brolį Frank su jo 
šeima ir taip pat pamylėjo 
“svetimą kraštą.” Ten gavo 
darbą ir ketina bent tūlą lai
ką pagyventi.

—o-—
LDS 50-tos kuopos vajinin- 

kas sobrooklynietis William 
Kūlikas sui žmona Marijona, 
taipgi Beatrice Briedienė 
pradžioje rugp. išvyko pas 
Kūliko gimines Sedar’ius atos
togauti ant farmų Canal Ful
ton, Ohio. S.

MIRE
Eva Vanagas, 58 metų am

žiaus, gyvenusi 21 Van No- 
strand Ave,,. Great Neck, 
N. Y., mirė rugp. 22 dieną. 
Pašarvota O’Brien. Funeral 
Home, Arondale Ave, Great 
Neck. Laidos šeštadienį, rugp. 
25-tą, 10 vai. ryto. , - » ’

Paliko liūdesyje vyrą Jopą, 
du sūnus, dukterį ir žentą Gę-? 
orge Petkus, taipgi anūką, šei
mai reiškiame užuojautą...

Velionė Vanagienė buvo 
nare Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime 24-je kuopoje ir 
ilgametė' dienraščio Laisvės 
skaitytoja.

Apie jos mirtį pranešė 
brooklynietė Sophie Petkus.

* —--------- ■ ■ - :.

Parė suteikė paramos 
kovai su vėžio liga

t

Manhattan Beach gyvento
jos Mrs. Elizabeth J. Flamm 
pastangomis buvo suruošta 
“garden party,” kurioje daly
vavo virš 200 žmonių ir'liko 
pelno $800. Šis pelnas paskir
tas Brooklyn Cancer Komite
tui, kuris sunaudos juos kovai 
su1 vėžio ligomis.

1951 metų Brooklyno kvo
tos vajuje jau sukelta $138,- 
434.06. Vajus ir toliau veda
mas, kad pasiekus pilną kvo
tą.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

Ši pare įvyks šeštadienį

SPALIO 6 OCTOBER

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y.

\

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3:00

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iš platintojų ir Centruo
se: Laisvės raštinėje ir Liberty Auditorijoje.

................ nmm—‘jl11 'i' '1 mr. d. ■

Majoras minėjo 25-tą 
vedybinę sukaktį

Majoras Impellitteri su sa
vo žmona turėjo 25 metų Ve
dybinio gyvenimo minėjimą. 
Westchester County Klube 
buvo tam tikslui suruošta pa
re.

Majoras svečiams patėmijo, 
kad jam rodosi, jog jis yra 
vedęs tik 5 metus, bet žili 
plaukai parodo, jog jis jau 
yra daug seniau vedęs.

Svečiai; sunešė daug įvairių 
dovanų ir linkėjimų ilgiausio 
vedybinio! gyvenimo.

Brooklyno policija išparda
vė 48 naudotus motocyklius, 
už kuriuos gavo $3,690.

Džiaugiasi laimėję 
pažadą statyti ligoninę

Bedford-Stuyvesant apylin
kė, k|Uri tirščiausia Brookly- 
ne apgyventa negrais, gal su
silauks naujos ligoninės. Taip 
bent pažadėjo miesto admi
nistracija, kad jau planuoja
ma šioje apylinkėje pastatyti 
naują ligoninę.

Per ilgą laiką- buvo vietos 
gyventojų reikalaujama šioje 
apylinkėje turėti ligoninę. 
Tuo klausimų daugiausia dar
bavosi Bedford-Stuyvesant 
Health Congress ir Hancock 
St. Neighborhood Association. 
Atrodo, jog tas prakilnus dar
bas suteiks gerų pasekmių.

Kad tą laimėjimą žymiau 
pajninėti, buyo suruošta perei
tą šeštadienį pare ant Han
cock St. Susirinko tūkstančiai 
žmonių visokių rasių. Jie šo
ko, dainavo, linksminosi. Jie 
džiaugėsi, kąd ši apylinkė su 
165,000 gyventojų susilauks 
savos, ligoninės.

’ .Kartu su jais dalyvavo ir 
įžymus dainininkas - kompo
zitorius Ear] Robinsonas, ku
ris padainavo “The House I 
Live In” ir kitas kelias dainas 
publikai pritariant.

Jie džiaugiasi, kad jiems 
pažadėta ligoninė su' 750 lo
vų ir. negrais ir baltaisiais 
daktarais, su sveikatos klini
kos centru ir visais* reikalin
gais medikaliais patarnavi
mais. Bet kartu jie bijo, kad 
šis pažadėjimas tik nepasilik
tų pažadėjimu. Todėl jie nuo
latos klabins miesto adminis
tracijos duris, kol susilauks 
pilnų pasekmių.

šioje apylinkėje ligoninė 
seniai buvo reikalinga. Bet 
kadangi šioji apylinkė apgy
venta biednais žmonėmis, 
daugiausia negrais, portori-- 
kiečiais, tai miesto viršininkai 
ir nesirūpino jų sveikatos rei
kalais. Bet tos apylinkės žmo
nių nuolatiniai reikalavimai 
privertė miesto administraciją 
ir šiuo svarbiu klausimu susi
rūpinti. ... Rep.

Raudonasis Kryžius ir 
civilis apsigynimas

Brooklyn© gyventojai susi-
rūpino Raudonojo Kryžiaus 
pakvietimu prisidėti prie civi
lio apsigynimo. 45,645 vyrai 
ir moterys įsirašė į pirmosios 
pagalbos klases ir mokinasi, 
kaip tinkamiausia dalyvauti i 
civiliniame apsigynime.

Nepažystamą žmogų . 
trokas užmušė

Antradienį, ant Walker ir 
Center St. trokas užmušė ne
pažystamą vyrą apie 50 me
tų amžiaus. Pas jį nerasta jo
kių įrodymų, kas jis per vie
nas.

Troko vairuotojas Frank 
Nolan buvo areštuotas, nes at
rodo, kad dėl vairuotojo kal
tės tas žmogus buvo užmuš
tas. '

Dinamitas sužeidė 
darbininką

Edenwald Housing Projek
te, Bronxe, statant namus ir 
dinamituojant vietą buvo sun
kiai sužeistas drileris Angelo 
Miele, kuomet dinamitas spro
go.

Sužeistasis nuvestas For
dham ligoninėn, kuif surasta, 
kad jam yra viduriai pažeisti, 
keli šonkauliai sulaužyti ir 
galvoje kelios žaizdos.

Tanko eksplozija 
uždegė jardą

1,500,000 galionų aliejaus 
tanko eksplozija padegė Glo
be Wrecking Co. jardą, 
Queense. Kadangi greit atvy
kę ugniagesiai apsidirbo su 
gaisru, tai nuostolių kompani
jai ne daug tepadaryta.

Kaip apsisaugoti 
nuo namų plėšiku

Policija pataria tiems, ku
rie išvažiuodami į atostogas 
palieka tūlam laikui tuščius 
namus, kad jie geriau' apsi
žiūrėtų. Nes grįžę iš atostogų 
gali rasti savo namus apiplėš
tus. Taip tankiai atsitinka.

Ypač negerai nepranešti 
pienininkui. Plėšikai numato, 
kad pieno bonzos stovi lauko 
pusėje, tai jiems aišku, kad 
namas yra tuščias ir gera pro
ga jį apiplėšti. Taipgi nege
rai palikti raščiuką pieniui ar 
kam kitam pranešant, kad iš
važiuoji į atostogas. Plėšikai 
tais raščiukais pasinaudoja.

Geriausia išvykstant papra
šyti gerų savo kaimynų, kad 
jie pasaugotų namą; Taipgi 
reikia pranešti policijai, kuri 
važinėdama gali patėmyti, ar 
viskas paliktuose namuose 
tvarkoje.

Darbo Dienos savaitgalyje 
daugelis newyorkiečių vyks į 
kitas vietas laiką praleisti. 
Turėtų tinkamai apsižiūrėti, 
kad nepalikti namus liuesus 
plėšikams.

42 Coney Islando 
lankytojus nubaudė

Magistratas Matthew Fa-' 
gan nubaudė 36 vyrus ir 6 
moteris pasimokėti po $5 
bausmės ir pagrasino ateityje, 
jeigu jie vėl prasižengs, bus 
bausti daug smarkiau.

Jie buvo areštuoti Coney 
Islando maudynių išeinamose 
vietose, kur jie bandė persi
mainyti drabužius. O išeina
mose vietose griežtai drau
džiama tai daryti.

X

Universiteto iždininkas 
gavo metus kalėjimo

Maurice E. Oliver, Colum
bia Universiteto Federates 
Kreditų Unijos buvęs iždinin
kas, gavo metus laiko sėdėti 
kalėjime už išeikvojimą $6,- 
764 universiteto pinigų.

Jis žadėjo atsiteisti mokant 
po $50 į menesį. Bet teisėjas 
tokio pasiūlymo nepriėmė, 
nes butų per ilgas laikas. Ge
riau) lai jis patupės metus lai
ko kalėjime.
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BAR & GRILL
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TELEVISION

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.

Telefonas
EVergreen 4-896J

Kaltinami narkotikų 
pardavinėjime į 

- - - - - - •
Antradienį federate Errand

jury įkaitino 31 asmenį, kaip 
narkotikų pardavinėtojus.

Apskaičiuojama, kad jų 
biznis siekė tris milijonus do
lerių metinių įplaukų. Jiems 
gręsia ilgų metų kalėjimas.

- - L  - ■ - -

Plėšikai atėmę iš gasolino 
stoties prie Flatlands ir Penn
sylvania Avės $75, pražiūrėję 
kitose vietose esančius $300.

10 motų mergaitė vardu 
Marie įkrito į East River ir 
nuskendo. Keli vyraizbandė 
ją išgelbėti, bet nepavyko.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
2 metų vaikučio ir lengvam namų 
prižiūrėjimui dirbančiai motinai. 
Darbas nuo 7:45 iki 4:30, reikalin
gas paliudijimas, turi kalbėti ang
liškai. Šaukite: Axtel 7-0361.

. (166-167)

Reikalinga virėja, namų
kė su paliudijimu, guolis kitur, biz
nierių porai, berniukai 4 ir 14 me
tų. 5 dienos, nuo 8 a.m. iki 8 p.m., 
$150.00. Šaukite: III. 9-9104.

(166«67)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU 
AKINIUS

Optometrists 
394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342
' " ..... ...............

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick Rd., 
jvyks sekmadieni, rugp. (Aug.) 26 
d., pradžia 1-mą vai. po pietų, ren
gia LLD, darbininkiška organizaci
ja, bus gera muzika, valgiai ir gėri
mai. Kviečiame visus atsilankyti, 
nes linksmai praleisite laiką. — 
įžangos nėra. — Rengimo Komisija.

(165-167)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kamba- 

barys pavieniui vyrui, norėdamas 
gali pasigaminti ir valgj. Kreipkitės 
bile laiku: Petras Kisielius, 
566 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

(165-68)

--------------- ;
Dr. A. Petriką

DANTŲ GYDYTOJA^

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVer green 7-68«8

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS .

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE
DRUGS, In^.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6238

Matthew A.
BUYUS

(BUTAUBKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

' fe 
426 Lafayette $t. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172




