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I | Apie San Francisco. 
Louis Adamic nusižudė.
Buvo nusivylęs.
Studentą žodis.

Rašo R. M1ZARA

Prieš virš penkerius metus, 
kai'kūrėsi Jungtinės Tautos, 
viso pasaulio akys buvo nu
kreiptos į San Francisco mies
tą. /

Šiandien, kai ten vyksta 
konferencija taikos sutarčiai 
su Japonija pasirašyti, , ir vėl 
visų akys yra nukreiptos į tą 
miestą.

Darbščioji K. B. Karosienė 
kadaise smulkiai aprašė Jung
tinių Tautų steigiamojo seimo 
eigą.

’ šiandien toji pati Karosienė 
rašo apie einamąją konferen
ciją.

. Nuoširdi jai padėka!
—o—

Savo farmoje Milford, N. J., 
nusižudė talentingas jugosla
vų kilmės rašytojas Louis 
Artemic. -

Atrodo, kad jis, pirmiau 
negu suvarė sau į galvą šūvį, 
padegė savo namus, matyt, 
norėdamas į pelenus paversti 
savo rankraščius naujai kny
gai ir viską, kas jam buvo ar
tima.

Žmonės, kurie jį matė prieš 
mirtį, sako: Adamic buvęs 
nuliūdęs, susikrimtęs.

Adamic rašė knygą apie 
Tito — jis pastaruoju metu, 
sakoma, buvęs Tito šalinin
kas.

Kai Adamic baigė knygai 
juodraštį ir pradėjo jį reda
guoti, jis pamatė, jog padarė 
didžiulę klaidą: išgyrė Tito 

a.„. be jokio reikalo; dievino Tito, 
; kaip komunizmo Jugoslavijo

je kūrėją, o Tito yra niekas 
į daugiau, kaip bjaurus fašis

tas, (vedąs Jugoslaviją į pra
žūtį R

Ir šis nusivylimas, atsieit, 
baisus politinis suklupimas, 
sakj^ma, paakstinęs rašytoją 
attikti savižudystę.

—o—
Adamic, kaip ir tūli kiti 

jugoslavai-amerikiečiai inte
lektualai suklupo jau nekartą.

Jie kadaise, karo pradžioje, 
garbino Michailovičių, skelb
dami, būk jis, Michailovičius, 
išvaduosiąs Jugoslaviją.

Bet Michailovičius, išaiškė
jo, buvo nieks daugiau, kaip 
Hitlerio agentas; vėliau, po 
karo, jis buvo sušaudytas.

Tuomet tie intelektualai 
puolėsi Tito glėbin ir su juo 
laikėsi net ir tuomet, kai jis, 
Tito, patapo liaudies priešu ir 
stojo “vakarinių” imperialis
tų tarnybon. 1

—o—<
Neatsimenu, kokiame tai 

laikraštininkų pobūvyj, įvyku
siame karo metn Niujorke, 
dalyvavo ir rašytojas Ada-

fjjfaomet jis dejavo dėl to, 
k 01 jam ir jo kolegoms yra 
labai sunku, orijentuotis poli
tiniais įvykiais Europoje.

Sunku jiems buvo orijen
tuotis dėl to, kad jie sekė ne 
darbo žmonių judėjimą, ne 
bendru tautų, kovojančių už 
laisvę, krypti, ne komunistų 
programą, rodančią kelia į 
laisvę, o pavienius asmenis, 
mainančius savo kailį, kaip 
tūli prie gamtinės aplinkumos 
prisitaiką Vabalėliai.

Atrodo, visa tai ir privedė 
šį rašytoją prie nusivylimo, 
prie desperacijos ir 
liau, — savižudybės.

paga-

Susi-■k Nacionalis Studentų 
vienijimas, kuriam priklauso 
apie 600,000 kolegijų studen
tų, savo suvažiavime pasmer
kė dabartinį “raganų gaudy
mą” mūsų kfašte.
^gpu4‘ržiavimas pasmerkė ligi 
Šiok negirdėtą Amerikoje iste
riją), puolimus, areštus, pra- 
vaAžiavimus žmonių, kurie 
galvoja kitaip negu valdančio
ji klasė.

* Tenka manyti, jog ir mūsų 
krašto studentai ilgainiui pa-
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Japonijos laikos 
konferencijos 
dienynas
Rašo Ks. B. Karosiene, Laisves korespondente

SAN FRANCISCO, rugs. 
3.—Šiandien viskas “ramu” 
Hillsborough, Calif., Sovie
tų delegacijos buveinėj. De
legacija po du ar daugiau, 
šnekučiuodami sau, vaikšto 
po 12 akerių išpuoštą sodeli 
prie buveinės. Iš lauko po
licijos patrulis važinėja be 
pertraukos dieną ir naktį. 
Mat; spauda ir radijas per
statė Sovietu Sąjungą ir at
vykstančią delegaciją kaipo 
pasaulio priešą, tad dabar 
bijosi, kad koks sufanati
zuotas elementas nepadary
tų Jungtinėm Valstijom 
gėdos. Tokio elemento, be 
abejo, yra daug.

Visus vežimus, kurie pri
stato maisto prie užpakali
niu durų, pertikrina du val
džios sargai.
DIDŽIAUSIAS SUSIDO

MĖJIMAS SOVIETI
NIAIS DELEGATAIS
Per kelias artimas-gat

ves tik žmonių asmeniniai 
automobiliai stovi kur-ne- 
kur prie savų patalpų. Ki
ti automobiliai neleidžiami 
sustoti. Per miestuką pra
važiuoja nepaprastai daug 
automobilių. Važiuoja pa
žiūrėti tą palocinę vilą, ku
rioj sovietinė delegacija ap
sigyveno; kiekvienas jų ti
kisi pamatyti “keistenybę” 
Gromyko.

Reporteriai kimšte susė
dę pigiose valgyklose geria 
nesuskaitomus pu o d u k u s 
kavos, kiti—nesuškaitomas 
bonkas alaus. Atrodo, kad 
visi reporteriai į čia sugu
žėjo.

Miestuke biznis šuoliais pa
kilo. Pakeliui iš San Fran
cisco į Hillsborough atsidarė 
daugybė n a u j ų sandvičių 
kioskų. Paštas pundais ve
ža laiškus ir siuntinius. Te
legramų ir telefonų kompa
nijos įsteigė specialius kam
barius perėmimui žinių ir 
susisiekimui, kur reikalin
ga bus delegacijai.

Na, apart td, viskas “ra
mu.” Laukiama rytojaus ir 
atsidarymo konferencijos.
LIEPIAMA TIK PASIRA
ŠYT, O NE DISKUSUOT 

AMERIKINI TAIKOS 
PLANĄ

Įvairūs grasinimai girdisi 
tiem, kurie nesutinka pasi
rašyti be pirm nekėlę klau
simą diskusijose.

Konferencijos eiga buvo 
aiškiai nustatyta užkyieti- 
mo laiškuose, kurie buvo iš
siųsti dar liepos mėnesyj. 
Tuose laiškuose aiškiai pa
sakyta ~ atvykite pasira
šyti, bet ne. pataisyti bei 
perrašyti sutartį. Dulles 
pagelbininkai sako, “mano
ma, kad galėsime rusus iš

seks pavyzdžiu kitų kraštų 
studentų, kurie stovi liaudies 
judėjimo priešakyj.

Anksčiau ar vėliau daugiau 
žmonių ” įsidrąsins ir ryžtin
giau kovos prieš tai, ką reak
cininkai ryžtasi atlikti.

kad nesukeltu 
konferencijoj,

laikyti 
lemiką 
jei tas įvyks, lai jie žino, 
kad mes irgi jiems statysi
me klausimų. Norėsime ži
noti, kur dingo 340,585 ja
ponai belaisviai. Kita, ko
dėl Sovietu Sąjunga neduo
da savo šalim apsispręsti, 
ar jos nori tapti savisto
viom respublikom, kurios, 
atsiskyrus nuo Sovietų Są
jungos, galėtu užimti gar
bingą vietą Jungtinių Tau
tų Organizacijoj . Dar to
liau, pakeisime klausimą 
Kurilų salų, jei tik Gromy
ko išsižios. Tiesa, Yaltos 
konferencijoj tos salos bu
vo pavestos Rusijai, bet di
džiausia jų buvo Japonijos 
nuo senu senovės,” ir tt., ir 
tt.

Bandoma kumštį panau
doti prieš Gromyko, kaip 
panaudota prieš Filipinų ir 
kitas jau pirmiau mano mi
nėtas valstybes.

Aišku, kad mūsų diplo
matai. nori pasirašytos, bet 
ne (tarybomis išdiskusuotos 
ir tai]) priimtos taikos.

Bus įdomu tėmyti, kaip 
tie klausimai kils. Nėra 
abejonės, kad Sovietų dele
gacija turi tinkamą atsa
kymą.

(Bus daugiau)

oo- 
bet

Beveik pusė metalą 
skiriama ginklams

Washington. — Karinės 
gamybos valdyba dar nu
mušė kiekius plieno, aliu- 
mino ir kitų metalų, reika
lingų automobiliams, šaldy
tuvams, siuvamosioms ma
šinoms ir kitiems civili
niams dirbiniams.

Karinė vyriausybė dabar 
skiria civiliniams vartojimo 
daiktams tiktai apie 58 pro
centus tu metalų. Taigi 42 
procentai jų bus naudoja
mi patrankoms, tankams ir 
kitiems ginklams bei 
nicijai.

amu-

Amerikonai užėmė 
strateginį kalną

Korėja, rugs. 6.—-Ameri
konai ir ju talkininkai pie
tiniai korėjiečiai per kruvi
niausią 18 dienų mūšį užė
mė kariniai svarbią kalno 
briauną i žiemius nuo Yang- 
gu, rytiniame fronte. Sako, 
kautynėse dėl tos kalno ke
teros buvo užmušta, sužeis
ta bei suimta 26,000 šiau
rinių korėjiečių ir kinų.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai at
mušė amerikonų ir jų talki
ninkų. atakas.

Santiago, Čile. — Dingo 
ar žuvo valtis su 28 žmonė
mis.

ANGLUOS UNIJŲ VADAI 
UŽGYRE KARINĘ POLITIKA

Blackpool, Anglija.—An
glų Darbo Unijų Kongresas 
dauguma balsų užgyrė pa
smarkintą Anglijos ginkla
vimąsi prieš Sovietų Sajim-

“Socialistai” Darbo Par
tijos politikieriai taip pa
sistengė, kad tapo atmestos 
kairiųjų darbiečių rezoliu
cijos, reikalaujančios:

Neremti Japonijos ir va
karinės Vokietijos ginklavi
mą;

Prof. Conant pranašauja, 
kad nebus atominio karo

U New York. — Harvardo
I T Tn i vm'oi* nrnv i rl n n f o QUniversiteto prezidentas 
prof. James Br. Conant 
pranašavo, jog per 50 metų 
nebus nei atominio nei ki
to pasaulinio karo .

K a 1 b ė d a m a s j u b i ] ė j i n i a m e 
Amerikos Chemikų Draugi
jos suvažiavime, prof. Co- 
nantas sakė, pernai ar
šiausiai grėsė karo pavo
jus tarp Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos. Bet 
amerikonai abejojo, ar ato
minės bombos užtikrintų 
jiem pergalę; todėl perei
tais metais ir buvo išveng
ta karo. Dabar jo pavojus 
sumažėjęs, nes A m e r i k a
.. .... —f ’ ' <

Šiaur. Korėjos tankai 
atakuoja amerikonus

Korėja. rugs. 6.—Šiauri
niai korėjiečiai ir kinai sų 
rusiškais' tankais pradėjo 
galingą vietinę ataką prieš 
amerikonus vaka r i n i a m e 
fronte, arti Yončono mies
to. Yončon yra už 6 mylių 
i žiemius nuo 38-tos para
lelės ir už 35 mylių i šiaurę 
nuo Seoulo, Pietinės Korė
jos sostinės.

Amerikiniai oro žvalgai 
raportuoja, kad' šiauriniai 
korėjiečiai turi sutelkė to
liau užfrontėje 1,000 lėktu
vų ir 706.000 kariuomenės, 
tame skaičiuje ir tūkstan
čius baltųjų “kaukaziečių.” 
Kaukaziečiai sudarą baltų
jų savanorių brigada iš 
draugiškų Sovietams kraš
tu.

Suprantama, kad šiauri
niai korėjiečiai su savo tal
kininkais ruošiasi naujam 
didžiam ofensyvui prieš 
amerikonus ištiname fronte.

18,000 Filipinų partizanų 
kariauja prieš valdžią

Manila.— Filipinų valdžia 
skelbia, kad jos kariuomenė 
ima viršų prieš partizanus- 
Hukbalahapus svarbiausioje 
šalies dalyje Luzone.

Valdžia kartu pripažįsta, 
jog 18,000 ginkluotų darbi
ninkų ir valstiečių tebeka- 
riauja prieš ją.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
gal bus lietaus.

Sumažinti lėšas Anglijos 
ginklavimuisi;

Atgaivinti plačią prekybą 
su. Sovietų Sąjunga ir drau
giškomis jai šalimis.

Unijų Kongreso suvažia
vime dalyvauja 900 delega
tu, atstovaudami 8,000,000 
darbininkų. Kairiųjų dar
biečių atstovų yra apie 300. 
Jiems vadovauja buvęs so
cialistų valdžios ministras 
Aneurin Bevan.

taip smarkiai ginkluojasi ir 
kariniai stiprina savo talki
ninkus, kad “Sovietai vengs 
karo,” kaip tvirtino Conan-

Jis lėmė, jog ateityje bus 
pakinkyta saulės karščio 
jėga didiesiems n a u d i n - 
gįems darbams. O atominė 
jėga yra tik kaip “nudegęs 
žvakės galas,” lyginti su 
milžiniškąja saulės jėga, 
pridūrė, prof. Conantas, ku
ris ir pats yra atominis 
mokslininkas.

Conantas yra prisidėjęs 
pfie pirmosios atomų bom
bos padarymo.

Siūloma nauja vieta 
pertaikos deryboms

Tokio, rūgs. 6.—Genero
las Matthew Ridgway, vyj 
riausias amerikonų koman- 
dierius Tolimiesiems Ry
tams, atmetė visus šiauri
nių korėjiečių iškeltus kal
tinimus, ir siūlė panaujinti 
derybas dėl pertaikos ne 
Kaesonge, o kur kitur.

Šiaurinės Korėjos vadai 
ir kinai kaltina, kad ameri
konai bei jų talkininkai pie
tiniai korėjiečiai kartotinai 
iš oro bombardavo nugin
kluotą derybinį miestą Ka- 
esongą, o ant žemės taip 
pat įsiveržė į Kaesongo 
apvlinkę bent tris sykius.

Tuos kaltinimus genero
las Ridgway apšaukė, tik
tai “piktais melais ir išmis
tais.” ’

Amerikonų nuostoliai 
korėjiniame kare

Washington. — Jungtinių 
Valstijų apsigynimo de- 
partmentas rugs. 5 d. pra
nešė, jog amerikonai per 
mūšius Korėjoje nukentė
jo viso 81,766 tokius nuo
stolius:

12,188 užmušta, 57,272 su
žeista ir 12,306 be žinios 
dingo.

Per paskutinę savaitę iki 
to pranešimo amerikonų 
nuostoliai padaugėjo 344.

Washington.— Rendų di
rektorius Tighe Woods lei
do panaikint rendų kontro
lę-Oaklande, Calif.

(Sromyko sako? be 
Kinijos negali būti 
taikos sutarties
Amerika griežtai aprėžė balsą 
Sovietams taikos konferencijoj

San Francisco. — Atsi
darius konferencijai dėl tai
kos sutarties su Japonija 
rugsėjo 5 d.,. Andrius Gro
myko, vyriausias Sovietų 
delegatas, siūlė pakeisti bei 
pataisyti dieno tvarki. Tas 
dienotvarkis buvo ameriko
nų ir anglų iš anksto paga
mintas .

Gromyko ragino ypač įra
šyt į diendtvarkio taisy
kles, kad Kinijos Liaudies 
Respublika turi būti pa
kviesta į šią konferenciją.

Amerika statydina 
atominį lėktuvą

Washington. — Valdžia 
užsakė statyti milžinišką 
lėktuvą, kuris būtų varomas 
atomų jėga.

Vultee Orlaivių korpora
cija statys lėktuvą, o Gene
ral Electric kompanija ga
mins jam atominį variklį.

• žinovai teigia, kad pra
eis keli metai, iki toks lėk
tuvas bus/ pastatytas.

Jeigu darbas pavyktų, tai 
lėktuvas galėtų nešti kelio
lika tonų bombų per “nesu
skaitomus tūkstančius my
lių,”- sako kariniai inžinie
riai.

Amerikonai planuoja
Franko apginklavimą

Madrid, Ispanija. — Ka
riniai Amerikos pasiunti
niai planuoja, kaip reikė
tų apginkluot Ispaniją ir 
piniginiai ją pastiprint, kad 
tiktų talkon karui prieš 
komunizmą.

Ispanijos Franko fašistų 
valdžia už tai duoda Jung
tinėms Valstijoms karines 
lėktuvų ir laivyno stovy
klas.

Fašistai sprogdino 
bombas Paryžiuje

die-Paryžius. — Per dvi 
nas buvo išspro g d i n t o s 
bombos dviejuose Paryžiaus 
bankuose, kurie tapo žymiai 
apardyti. Manoma, genero
lo de Gaulle’o fašistai 
sprogdino tuos bankus to
dėl, kad juose buvo laiko
ma Komunistų Partijos pi
nigai.

Rugpjūčio 4 d. buvo bom
bomis sužalota keturi ko
munistų knygynai bei raš
tinės. Komunistai kaltino 
de Gaulle’o fašistus.

VĖL KELIAMA
AUTOMOBILIŲ KAINA

Washington.— Kainų ad
ministracija leido automo
bilių fabrikantams pakelti 
dar 6 iki 8 procentų kainas, 
pradedant nuo spalio 1 d.

Jis pabrėžė, kad sutartis su 
Japonija neturės jokios tei
sinės vertės, jeigu ją nepa
sirašys Kinija, Indija ir 
Burma. — Dvi pastarosios 
šalys, n e s u t i k d a m os su 
amerikiniu planu, atsisakė 
dalyvauti konferencijoj.

Amerikos valstybės sekre
torius Dean Acheson, kon
ferencijos pirmi n i n k a s, 
kartotinai stabdė Gromyko 
kalbą, užreikšdamas, kad 
jo pasiūlymai “ne vietoje, o 
reikalavimas pakviesti Ki- • 
niją eina prieš tvarką.”

Achesonas 15 kartu užrė
kė Lenkijos delegatą Stepo
ną Vierbolovskį, “Sėsk, 
sėsk, sėsk!” kuomet Vier- 
bolovskis ragino pakeisti 
amerikines taisykles, pa
kviečiant ir Kiniją. Tokius 
reikalavimus parėmė ir če- 
choslovakijos delegatė dr. 
Gertruda Sekaninova.

Pirmininkas Achesonas . 
taip pasidarbavo, kad np. 
pustrečios valandos pradi
nių ginčų tapo uždarytos 
diskusijos dėl taisyklių kei
timo. Tad ir buvo užgir- 
tos amerikinės taisyklės 48, 
balsais prieš 3.

Tos taisyklės svarbiausiai 
nustato, kad jokios šaltas”" 
delegacijai nebus leista dau
giau k a i p vieną valan
da kalbėti, kol visos ki- 
tos delegacijos iškalbės po 
valandą.—Amerikiniai - va
karinių delegacijų yra 48, o 
Sovietų ir jų draugų—tik
tai 3.

TIKTAI PASIRAŠYTI!
Konferencijos atsidarymo 

posėdyje visųpirm kalbėjo 
per valandą John Foster 
Dulles, amerikinio plano 
meistras. Jis pareiškė, jog 
ši konferencija sušaukta * 
tiktai pasirašyti Amerikos 
planą, o ne keisti jį ar tai-

KITI GROMYKO 
PASIŪLYMAI

Gromyko reikalavo įtraukt' 
į dieno tvarki dar sekamus 
dalykus:

Užgint Amerikai laikyt 
savo kariuomenę ar kari
nes bazes Japonijoj po tai
kos sutarties pasirašymo;

Uždraust Japonijai laiky
ti daugiau kaip 150,000 ar
mijos, 25,000 jūreivių, 350 
lėktuvų ir 200 tankų;

Reikalaut, kad Japonija I 
pripažintų Kinijos Liaudies 
Respubliką; taipgi prijungt 
Kinijai Formozos salą;

Sušaukt Japonijos konfe-, 
renciją- su Kinija, Indija, 
Filipinais ir Burma dėl at
pildų šiem kraštam už nuo-, 
stolius, kuriuos padarė ja
ponų karas.

Gromyko pareiškė, kad 
Amerikos siūloma taikos 
sutartis su Japonija yra 
“tiktai planas, siekiantis 
paverst Japoniją karine 
amerikonų stovykla.”
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
GRAIKJJAI 
BESIRUOŠIANT
PRIE RINKIMU

Sekamą sekmadienį Grai
kijoje įvyks parlamento de
putatų rinkimai. Juose, 
kaip jau buvo paskelbta,

munistų partija, bet ji rin
kimuose dalyvaus bendrai 
su agrarų (žemdirbių) par-

KINŲ

Įvairios Žinios
nepermaldaujamai iškilusi di
lema: taika ar karas, demo- 
krątija ar fašizmas, gyveni
mas ar mirtis. Ųiaudis pul
suos už tąiką, demokrątiją ir 
gyvenimą.

T A ŪTOS GAMY- 
PAKILIMAS

žmonių netrikdomą aprūpi
nimą mėsa, riebalai!? ir 
paukštininkystės p r o b ma
tais, panaikinti spekuliacija, 
sutvarkyti tiekimą. Disku
sijose dėl abiejų pranešimų 
dalyvavo 45 žmonės; kalbė
jusieji vienbalsiai išreiškė 
sutikimą su pasiūlytomis 
pi iemonėmis.

Pabaigoje žodį paėmė 
ČKP pirmininkas Klemen
tas Gotvaldas, kuris buvo 
sutiktas audringais ploji
mais. Šiuo metu vykdomo^ 
mis , priemonėmis, pasakė 
Gotvaldas, mes sukursime 
reikalingą prielaidą sėk
mingai vykdyti ČKP IX su-** 
važiavimo generalinę lini
ją, socializmo statybos mū-

BINIS
ŠANCHAJUS, birž. 30.— 

Laikraščio “Ven g u i b a o ” 
pranešimu, Kinijos komu
nistų partijos 30-ųjų meti
nių garbei daugiau kaip 40 
tūkstančių Šanchajaus gele
žinkelių mazgo geležinkeli
ninkų įsipareigojo žymiai 
padidinti geležinkelių kro
vinių apyvartą.. Savo įsi
pareigojimą geležinkelinin
kai sėkmingai vykdo. Pa
vyzdžiui, birž. 26 d. gele
žinkelininkai Usune viršijo 
savo dienos vagonų pakro7 
vimo užduotį 179.6 procen
to. Uchu geležinkelio sto- 
tyje birželio mėnesio pakro
vimo planas viršytas 50%, 
z Laikraštis “Czefanžibao” 
rašo, kad tekstilės fabriko 
Nr. 6 remonto brigada iki 
Kinijos komunistų partijos 
įkūrimo 30-ųjų metinių die
nos’ staklių remonto meto
do patobulinimo dėka žy
miai sumažino remontui

užuomazgos parlamento ir 
vyriausybės. Jei lietuviai, 
išsisklaidė no visą pasaulį, 
remia VIJK’ą įr vykdomąją 
tarybą, tai ir užsieniai grei
čiau suteiks toms ‘užuo
mazgoms’ p r i p a ž i n i m ą” 
(Kel., rugp. 29 d.)

Tai ir viskas, ko iš mūsų 
reikalauja Keleivis.

Nebereikia nei seimo, nei 
vyriausybės: dabar jau už
teks tik seimo ir vyriausy
bės “užuomazgų.” Ir svar
bu, žinoma, kad tos užuo
mazgos, b ū t ų keleivinės, 
kryžiokiškos ir klerikalinės. 
O kad tokiomis ios ir bus, v 7

KELEIVINĖ
UŽUOMAZGA

“Lietuvos diplomatijos še
fo” St. Lozoraičių “ultima
tumas” nepatinka ir Kelei
vio štabui. Kas, girdi, pik
čiausia, kad tuos ultimatu
mus statinėja žmogus, ku
ris “nėra diplomatijos še
fas ir dar mažiau Lietuvos 
suverenumo reiškėjas.”

Lozoraitis griežtai pareiš
kė, kad “VLIK’as nėra (Lie
tuvos) seimas.” o VLIK’o 
“vykdomoji t a r y b a nėra 
(Lietuvos) vyriausybė.” - 
bė.”

Čia jau Keleivis nebega
li sutikti su “diplomatijos 
šefu.” Tai esanti tiesa tik 
iš dalies, nes, tvirtina Ke
leivis “VLIK’as gal eis sei
mo funkcijas užsienyje, jei
gu Rytų - Valia r ų konflik
te atsiras reikalas jam to
kias funkcijas pripažinti. 
Apie tą reikalą spręs Wa
sh ingtonas. .. ”

“Lietuvos šeimas” funkci- 
jonuos užsienyje be Lietu
vos! Ar VLIK’as eis “Lie
tuvos seimo funkcijas,” 
spręs ne Lietuva, ne Lietu
vos žmonės, ne Vilnius, ale 
Washingtonas, žinoma, Ke
leivio štabui padedant!

Lygiai taip ir su “Lietu
vos vyriausybe.” Rašo Ke
leivis: “Panašiai ir vykdo
moji taryba galės eiti vy
riausybės užsienyje parei
gas, kai ji gaus tokį pripar 
žinima.” , ■v

1 Dar tiek 'gerai, kad Ke
leivis pamiršta Lietuvą ir. 
seimą ir vyriausybę (Lietu
vos, žinoma),! arbai jų “už
uomazgą” sukuria užsieny
je. Ką tas seimas ir ta 
vyriausybė veiks be Lietu
vos, tai jau kitas dalykas. 
Kryžiokams jau seniai ne
bereikia jokios Lietuvos. Jie 
jos seniai nepripažįsta. Vis
kas eina užsieniuose.

Bet kur įeiname mes, tie 
senieji užsieniečiai lietu
viai? Keleivis mūsų nepa
miršta. Mes turime svar
bų vaidmenį prieš save. Ne
sijuokite. Keleivis posmuo
ja šitaip:

“Kol kas ir VLIK’as ir 
vykdomoji taryba yra tik

Neperseniai to krašto ko
munistų partijos ir agrarų 
partijos centrai išleido ben
drą rinkiminę programą, 
dėl kurios šios partijos šau
kia į demokratinį frontą 
visus to krašto darbo žmo
nes.

Komunistų ir agrarų rin
kiminė programa (pasak 
Lietuvos žinių agentūros

SAN FRANCISCO KONFERENCIJA
PREZIDENTAS TRUMANAS savo kalba, sakyta 

rugsėjo 4 dieną Opera House salėje, San Francisco mies
te, formaliai atidarė konferenciją taikos sutarčiai su 
ponija sudaryti.

Prezidento kalba nieko iš tikrųjų naujo neįneše; 
tonas, atsižiūrint į visą aplinką, buvo “sukalbamas.” 
sakė, kad Japonija būsianti “taikos partnerys,” kad 
lys, pasirašančios taikos sutartį su Japonija, privalo 
žiūrėti “ne į praeitį, o į ateitį.”

Prezidento Trumano kalba negalėjo sudaryti jokios 
sensacijos, nes kiekvienam buvo aišku, kad jis neišstos 
prieš sutarties projektą, kuri paruošė republikonas Mr. 
Dulles, i .....

Jei šioje taikos konferencijoje ‘sensacija įskils, tai kų sugl.ižimas Korėjos.'Mes 
ji iškils tuomet, kai Tarybų Sąjungos ar čechoslovakijos • nt:kariausiine |)rieš Albani ją, 
atstovai tars savo žodį. Kada jie tars, nieks nežino. ‘ Bulgariją ii- pries Tarybų Są- 

Draugystės ir bendra- 
viso- 

liaudies demokratijos ša- 
Tarybų Sąjunga, 

nepriklausomybė ir 
liaudžiai! Išsivadavi- 

asmaug-

jos

Taika Graikių 
nuošė ir visame 

ir kurį užgvrė jo paties valstybės departmentas. šalin amerikinį
• i < l y. _ * K .. i 5

ši TAIKOS KONFERENCIJA ypatinga tuo, kad ji 
sušaukta ne kaip konferencija sutarčiai gaminti, bet 
konferencija sutarčiai pasirašyti.

Mūsų valstybės departmentas išleido kvietimus virš 
50-čiai kraštų prisiųsti savo atstovus į San Francisco 
pasirašyti po sutartimi, kurios projektas jau seniai buvo 
paskelbtas ir žinomas visam pasauliui. Gi pati didžiau
sioji šalis, daugiausiai nukentėjusi nuo Japonijos agreso
riaus šalis—Kinija—visai nebuvo konferencijon kviesta! 

jO, Indija atsisakė joje dalyvauti.
Tarybų Sąjunga ir Kinijos Liaudies Respublika smer- 

• įkė šį amerikinį projektą. O kadangi Maskva jį smerkė, 
•tai mūsų valstybės departmentas nemanė, kad ji, Mas
kva, prisius savo atstovus į konferenciją. Dėl to Mas
kvos pranešimas, kad ji sutinka dalyvauti konferenci
joje, kad ji turės savo atstovybę, nustelbė mūsų valsty- 

wDės departmentą daugiau, negu ką kitą!
Štai, kodėl pasaulis nekantriai laukia tarybinės dele

gacijos žodžio, nes tik ji tegali čia pasakyti ką nors 
naujo.

Ką iš tikrųjų Gromyko pasakys, nieks šiuo metu ne
žino, o jis, atrodo, turės ką pasakyti.

* TRUMPAI SUeMUS, Mr. Dulles’o pateiktasis sutar
ties tekstas sako: Amerika, palaikys savo militarines 
bazes Japonijoje; Amerika pasilaikys kai kurias Japoni
jos salas, — Okinavą ir kitas; Formozos sala negrąžina
ma Kinijai, bet palaikoma “kaboti ore,” žinoma, Ameri- 

J kos kontrolėje; Japonija bus ginkluojama,—ginkluojama 
f karui prieš Tarybų Sąjungą ir prieš Kinijos Liaudies 

Respubliką (tiesa, su tarty j tai nepasakoma, bet kiekvie
nam aišku, jog to siekiamasi).

I ’ Einant nauja Japonijos konstitucija, priimta po karo, 
toji šalis niekad neprivalanti ginkluotis ir turėti savo 
armiją, bet einant šia taikos sutartimi,—ji bus ginkluo
jama, ji turės savo armiją.

Dėl karinių kontribucijų, dėl atlyginimo toms šalims, 
kurios buvo nusiaubtos japoniškų imperialistų, sutarties 
tekstas tekalba tik tiek, kad tai yra “ateities dalykas.”

TĄIKOS SUTARTIS SU JAPONIJA skubi nainti da
ryti tuo sumetimu, kad atsteigti “ramybę Azijoje,” kad 
“apsaugoti Aziją nuo komunizmo.”

Netenka nei sakyti, jog tokia sutartimi nebus pasiekta 
nei vieno, nei kito.

Ramybė nebus atsteigta tik tuo, kad su Japonija tai- 
_ tuomet, kai mūsų kraštas susitars su Tarybų Sąjunga— 

jiedvi tvirčiausios valstybės pasaulyj. T. Sąjunga siūlo 
tokį susitarimą. Ji siūlo, kad tarp penkių didžiųjų vals
tybių privalo "būti pasitarimai visokiems nesusiprati
mams išnarplioti.

Ramybė Azijoje nebus atsteigta tik tuoj kad mūsų 
kos sutartis bus pasirašyta.

Ramybė Azijoje ir visame pasaulyje tebus atsteigta tik 
vyriausybė pasirašė sutartis sų Filipinais, Australija ir 
Naująja Zelandija. /

Ramybė, taika reikalinga kitokių priemonių ir žygių. 
Reikia baigti karas Korėjoje; reikia pripažinti Kinijos 
Ųiąudies Respubliką; reikia grąžinti Kinijai Formozą 
(Tajwana); reikia įsakyti francūzams imperialistams ei- 

, ti laukan iš Indo-Kinijos.
Šitie yra būtiniausi ir ūmiausi dalykai, reikalingi iš- 

sprendimo. ,
O kiek tai liečia Japoniją,—ji neprivalo būti ginkluo

jama ,bet ji turi būti palikta laisva, be okupacinės ar
mijos, be svetimų militarinių bazių.

Atsiminkime: Japonijos žmonių dauguma yra priešin
ga Mr. Dulleso iškeptam taikos sutarties projektui. Jie 

, - ir bus priešingi. į C !

’ AKJRĘGYJ tų visų klausimų, pasaulis nekantriai 
laukia, ką pasakys T. Sąjungos atstovas.

Balka- 
pasaulyje.

! jungą!
darbiavimo' politika su 
mis
limis ir su
Laisvė, 
teisės 
mas iš amerikiečių.
ti fašizmą! Užkirsti kelią Pa-

jpagosui! Lygiateisiškumas vi- 
, siems Graikijos miestams. Pil
nutinis ekonominis, politinis ir. 
socialinis lygiateisiškumas mo
teriai.' Laisvas Kipras ir lais
va Graikija.' Menas, mokslas, 
švietimas, mokyklos, kultūrk 
— liaudžiai. Darbo užmokes
čio suderinimas su gyvenimo 
indeksu. šalies atstatymas. 
Duona visiems. Visuomeninis 
draudimas jmonininkų >ir vals
tybės sąskąita. Apginti žemes 
ūkį nuo amerikiečių bei plu- 
tokrati.jos vykdomo plėšimo. 
Progresyvinis apmokestinimas 
turtingųjų sąskaita. Mūsų tė
vynės turtai — liaudžiai. Lais
va prekyba su visomis Rytų 
Europps šalimis. Darbas vi
siems. Milijardai, kurįe išlei
džiami karui, turi būti sunau
dojami taikiems, tikslams. 
Likviduoti nedarbą. Nuo ame
rikiečių politikos nukentėju
sių valstiečių sugrąžinimas 
namo. Apsaugoti vietinę pra
monę ir vietinę gamybą nuo 
amerikiečių siekimo jas sunai
kinti. Amnestija. Išleisti iš 
įėjimo liaudies kovotojus, 
sų graikų susitaikymas ir 
sivienijimas.

Vi
su-

i, Graikijai yra

(OSS) tarnybojeBuvęs Office of Strategic Servjpes 
leitenantu karo laiku Aldo Icardi ginčiją, kad jis nieku 
neprisidėjo nužudyti viršininką kariškį majorą Wil|iarn 
Holohan. Spaudoje buvp skelbta, kad jis ir kitas kariš- 
su‘šeima, Pittsburghe.
kis padėję majorą nužudyti tikslu pasigrobti jo neša
mus Italijos pąrtiząnams pinigus. Icardi čia matomas

; Jo balsas, reikia manyti, bus balsu ne tįk milžiniškos 
Kinijos, ne tįk didžiulės Indijos, ne tįk socialistinės Ta
rybų Sąjungos, o ip viso pąsaųlio taiką mylinčių žmonių.

Šiuos žodžįus rašąnt, trečiadiehid rytą, pasaulis Gro
myko žodžio dar riėgirdė^d'.' ‘‘ ■ A’ ’ ? ’ • ‘ ' ° ’ ’' : ’

VLIK’o' ir vykdomosios jo 
tarybos galva nėra prela
tas Krupavičius? Argi Ųę- 
leivio redaktoriai tam barz
dotam dvasininkui nepabu
čiavo barzdon, kai jis čia 
neseniai baladojosi?

Štai prie ko susivedė tas 
visas sumas už “išlaisvini
mą Lietuvos”: prie “užuo
mazgų,” kurioms dar netgi 
nėra gautas nei Washingto- 
no, nei Londono pripažini
mas. Jie nė nebesapnuoja 
apie laimėjimą sau pripaži
nimo iš Lietuvos. Ir ge
rai, kad susiprato. Lietu
va ir jos žmonės labai gra
žiai ir puikiai apsieina be 
Krupavičių ir Lozoraičių.

50 staklių, kurias brigada 
įsipareigojo atremon t u o t i 
birželio mėnesį, ji šį mėne
sį naujojo metodo dėka ga
lės atremontuoti 100 sta
klių.

Brigados darbininkai nu
siuntė Mao Cze-dunui laiš
ką, kuriame įsipareigoja 
kas mėnesį viršyti savo ga
mybines užduotis.

Mūsų sunkumai, pabrėžė 
jis,—tai augimo sunkumai. 
Jie kyla ryšium su tuo, kad 
mes einame pirmyn ir turi
me spręsti naujus sunkes
nius uždavinius. Šių užda
vinių vykdymą lydi klasių 
kovos paaštrėjimas.

Gotvaldas nurodė, kad, 1 
įveikti tuos sunkumus gali
ma tik sklandžiu organiza
ciniu ir politiniu pfertijos 
darbu. Organizacinis apa
ratas, kuris penkmečio pra
džioje sugebėjo atlikti šiuos 
uždavinius, turi būti per
tvarkytas, būtinai reikia 
lankstesnio, veiksmi n g e s - 
nio, operatyvesnio vadova
vimo visose ūkio šakose.

VARNAS VARNUI
AKIS KAPOSIĄ

Cleveland© smetoninė Dir
va įdėjo Amerikos Lietuvių

čioko . straipsnį, kuriame, 
tarp kitko, buvo .pasakyta; 
“Amerikos Lietuvių Tary
ba, daugiau kaip dešimtį 
metų rinkosi aukas Lietu
vos ; laisvinimo reikalams, 
dar niekad nėra davusi tin
kamos apyskaitos.”

Už patalpinimą to straips
nio klerikalinis Draugas 
smarkiai užpuolė ir pasmer
kė Dirvos redaktorių V. 
Rastenį, kuris taipgi yra 
ALT narys. Tai esą neko- 
legiška, nedraugiška, tie
siog neleistina šitaip redak
toriams kolegoms elgtis.

Dabar V. Rastenis ilgu 
straipsniu atkerta Draugo 
redaktoriui kolegai Šimu
čiui. Draugo redaktoriaus 
galvosena esanti kvaila ir 
keista. Štai,girdi,kas mums, 
kitų laikraščių redakto
riams kolegoms siūloma: 
“tu esi varnas, ir mes var
nai, dar trupučiuką didesni 
varnai, nes esame 
majame Komitete, 
mink, kad varnas 
akies nekerta.” 
rugp. 30 d.)

O Rastenis , ir Trečiokas, 
smetoniniai varnai, ėmė ir 
iškirto aki klerikaliniams ir 
menševistiniams va r n a m s 
iš Draugo ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos. Tikrai nau
jas ir įdomus dalykas. Ta
sai senas posąfcis, kad var
nas • varnui akies nekerta, 
n e b e t e n k a “mokslinės” 
prasmęs.

Iš gilumos širdies sveiki
name Vincą Rastenį už pa- 
sivadinimą savęs ir pavadi
nimą savo klerikališkų ir 
menševikiškų kolegų tikrais 
vaį’dais. Jis pasako ir skir
tumą tarpe jų: vieni tru
putį mažesni, o kiti trupu
tį didesni. Bet visi varnai: ( 
pikti ir negražūs varnai.

Vykdo
mai at- 
varnui 
(Dirva,

Jei jysų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a U s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

Albanijos liaudies 
respublikos ministrų 
tarybos nutarimas

bahijos ministrų taryba nu
tarė baigti Stalino vardo 
tekstilės kombinato, Lenino 
vardo hidroelėktrinės, Sta
lino ,vardo Laną-Bregas-Ti- 
rana kombinato vandentie-! 
kio, o taip pat cukraus ga
myklos Ma.liko mieste sta
tybą iki Albanijos Dar b o 
partijos įkūrimo 10-ųjų me
tinių ir Didžiosiuk Spalio 
socialistinės revoliucijos 34- 
ųjų metinių.

ČEKOSLOVAKIJOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
CK PLENUMAS

PRAGA, birž. 30 d.—Če
koslovakijos telegramų 
agentūra pranešė, kad bir
želio 26-27 dd. įvyko Čeko
slovakijos komunistų parti
jos Centro komiteto plenu
mas.

Pranešimą apie partijos 
einamuosius uždavinius'že
mės ūkio srityje padarė CK 
generalinis sekretorius Ru
dolfas Slanskis. Savo pra
nešime jis sustojo ties vie
ningųjų žemės ūkio koope
ratyvų išvystymu ir. susti
prinimu.

Pranešėjas padarė infor
maciją apie principus vals
tybinių ūkių ir mašinų- 
traktorių stočių valdymo 
reorganizavimo, kuris vyk
domas Gotvaldo iniciatyva 
ir yra patvirtintas partijos 
CK prezidiumo. Valdymas 
bus decentralizuotas ir bus 
vykdomas ekonomiškiau.

Pranešimą apie kai ku
riuos, tiekimo klausimus pa
darė CK generalinio sekre
toriaus pavaduotojas Fran
kas. Jis nušvietė padėtį 
tiekimo srityje nuo išsiva
davimo momento, ypač nuo 
'1948 metų. Jis. parodė, kaip 
palaipsniui gerėjo gyvento
jų aprūpinimas, kaip kilo 
darbo žmonių pragyveni
mo lygis ir kaip sparčiai 
didėjo vartojimas ir rinkai 
teikiami reikalavimai. , Po 
tp Frankas sustojo ties -už
daviniais užtikrinti' darbo

Mirti nuteistųjų Graikijos 
patriotų motinų k’reipimasįs 
į didžiųjų valstybių 
vyriausybių vadovus

ATĖNAI, birž. 30 d.—Čia 
sužinota, kad mirti nuteis
tųjų 12 Graikijos patriotų 
motinos nusiuntė J. VySta- 

‘ i linui, Mao Cze-dunui, TSRS 
nuolatiniam atstovui Suvie
nytų Nacijų Organizacijoje 
J. A. Malikui ir Tarptau
tinės juristų - demokratų 
asociacijos pirmininkui me
morandumus. Juose nuro
doma,. kad Atėnų valdžios 
organai atmetė mirti nu
teistųjų patriotų — Kiurta- 
so, Bozatiadiso, Sotirakiso, 
Metaksatoso, Chadžidakiso, 
Falireaso, Efilioso, Isari- 
so, Ko n st an t i n e aso, Ro- 
measo, Papajanopouloso ir 
C h a r 1 a m p iso prašymus 
peržiūrėti jų bylas, pasi
remdami tuo, kad mir
ties nuosprendis jiems 
buvo padarytas po 1050 m. 
rugpiūpo 1 d. (sutinkamai 
su nuostatu dėl vadinamų
jų pasigailėjimo priemo
nių politiniai kaliniai, Jų 
tarpe ir nuteistieji mirti iki 
1950 metų rugpiūčio 1 d., 
gali apskųsti ypatingojo 
ka r o teismo s p r e n d h«ą). 
Tači au, nu i ‘o do ma me Io
rail dūmuose, 12 patriotų 
teismas prasidėjo 1950 me
tų birželio 17 diepą ir pe 
dėl teisiamųjų kaltės hiiyo 
užvilktąs iki 1950 metų rug
pjūčio 10 d. '

Tikroji Atėnų valdžios 
organų atsisakymo peržiū
rėti 12 patriotų bylą prie
žastis yrą ta, kad pastarie
ji nenori atsisakyti nuo sa
vo politinių pažiūrų, o šis 
“nusižengimas,” kaip yra 
žinoma, Graikijoje yra bau
džiamas mirties bausme.

Motinos nurodo, kad jų 
vaikų gyvybė yra pavojuje, 
ir prašo paveikti Graikijos 
vyriausybę, kad ji įsakytų 
peržiūrėti ypatingojo karo 
teismo sprendimą bylųje 12 
patriotų, kurie yra lįiekųo 
nekalti.

Analoginius mempran^lur 
mus motinos pasiuntė $itų 
didžiųjų valstybių vyriau- . 
sybių vadovams.

2 pusl.r^Laisvg' (Liberty)-J?enktati., 1 Rųg«pjprJ>ept. 7» 1951



Žolinė sloga-hay fever ir kilos alergijos
Rašo Dr. J. J. F. Borisas

Pas mane randasi laiškų 
įvairiais klausimais. Tarpe 
jų keletas draugų prašo, 
kad per Laisvę arba Vilnį 
duočiau atsakymą apie Hay 
Fever j — žolinę slogą. To
dėl siunčiu ši rašinį į Lais
vę, tačiau gali Vilnis ir Ka
nados Liaudies Balsas per
sispausdinti.

Kas yra alergija
Kadangi žolinė sloga yra 

alergiška liga, todėl visų 
pirma žodis apie alergiją.

Alergija yra nepanras- 
ta.s kūno jautrumas dėl au
gant sėklinių dulkių (poll
ens), tam tikrų maisto pro
duktų ir įvairių kitų daik
tų. Galima pasakyti, kad 
tai jautrybės liga.

Alergijos ligomis 
šalyje ir Kanadoje 
vienas iš kiekvienų 
kos žmonių. O žolinė sloga 
kankina vieną iš vienuoli
kos, pagal įvairiu ligonbu- 
čių rekordus. Vieni žmo-. 
nes serga sunkiau, kiti 
lengviau.

Žolinė sloga dažniausia 
užgula nosyje kvapą, ger- 

\ klę, akių ir vidurių plėve
les, taipgi daugeliui ligonių 
sukelia niežulį odoje.
AUGALAI—

\ KALTININKAI

Kaip gen. Dovatoro raitininkai 
triuškino hitlerininkus

nes sąlygos ir žmogaus nu- 
sikamavimas p r a m o n ė s1 
verpete.

Taip darbo žmogus ir tu
ri kentėti, ypatingai šiuo 
isterišku laikotarpiu.

Jis, tačiau, turi sulig iš
galės gelbėtis— žiūrėti, kad 
bent maistas nebūtų suge
dęs, ir po truputį pastiprin
ti vitaminais ir tinkamais 
proteinais nusidėvinčias kū
no dalis.

Kanadoje yra pravestas 
įstatymas, kuris uždraudžia 
chemikalus dėti į gyvulių 
ėdėsi.

Gi mūsų šalies valdovai 
pakiša po stalu sumanymus 
dėl panašaus įstatymo iš
leidimo ir rūpinasi tiktai 
karu.

Alergija, ir daugybė kitų 
ligų visųpirma daugiausia 
prasideda iš n e t i n k a m o 
maisto. .

kus vaistus, kaip kad senoji 
gyduolė Sanmeto arba nau- 

' jasis vaistas Elixir Hexa
tone.

Abu šie vaistai nėra 
pavojingi ir galima nau
doti ne tik šienlige 
sergant, bet ir kitais 
laikais, kuomet šlapini
mosi organai prastai vei
kia.

Nuo timothy šienligės 
daugiausia yra vartojami 
tokie vaistai, kaip Pyriben- 
zamine 50 gm. tabletėlės ir 
Pyribenzamine delayed ac
tion tabletėlės, B e n e d r y 1 
kapsulės 25 mg., Thephorin 
tabletėlės 50 gm., taip pat 
tabletėlės Hvdrillin, Neohe- 
tiramine, Orthoxine Hydro
chloride 100 gm. for aller
gic, Pyrralozte 25 mg. ir s50 
mg.,- kapsulės Histadyl Com
pound ir Histadvl cum 
Ephedrine Hydrochloride.

Naujausias gi šiuo tarpu 
n a u d o j a m as vaistas yra 
Tablets Phenergan 25 mg. 
Ši gyduolė daugiausia var
tojama prieš einant gulti, 

i O jeigu reikia ir dieną var
toti, tai galima vieną ta- 
bletukę pusiatf perlaužti ir 
pusę jos imti dieną, o kitą 
puse pirm gulimo.

Viršminėti vaistai vie
niem geriau palengvina vie- 

t ni, o kitiems kiti.

Daiktai, kurie gali 
sukelti alerginę ligą

Reikia suprąsti, kad aler
ginė sloga atsiranda ne 
vien tik iš žolių. Dažnai 
žmonės gali gauti alerginę 
ligą nuo katės, šuns, pelės, 
karščio, šalčio ir kitų prie
žasčių. Karščio bei šalčio 
alergija vadinama "“fizine 
alergija.”

Taipgi dažnai sukelia 
alergines slogas tokie daik
tai, kaip vilnos, plunksnos, 
nogalviai (paduškos), da- 

1 °" į žai, rašalas (aitramentas),

mūsų 
serga 
dvyli-

Ne tik žmonės turi var
dus ir šeimas, bet ir auga
lai./ Augalu šeima, vadina
ma “timnthv” (panaši kaip 
“motieiukai”), vra papras
čiausia. ir nuo jos sėkladul- 
kiu daugiausiai žmonės nu
kenčia. Nuo timothv sė
kliniu dulkiu serga anie S0 
procentu žoline sloga. Nuo 
angliškai vadinamų “rag
weed. redroot, pigweed, 
sagebrush” ir keleto kitų 
augalu ser^a anie 20 pro
centu tokiu ligonių, kaip ro
do rekordai.

Ligoniai, kurie serga bir- chemikalai, gėlės, dulkės.
Antra vertus, yra ir la-

želio-June mėnesį, daugiau- jaUg maisto produktų
sia kenčia nuo ragweed, 
redroot, pigweed ir sage
brush. <
sčio ir spalio mėnesiais 
daugiausia serga nuo timo
thy sėkladulkių.

Vaistai

kurie užgauna žmones,
0 rugpjūčio, rug- kotarpiu , kuomet kūno 

jautrumas opiausias — ta
da patys valgiai gali iš
šaukti alerginę slogą, jeigu 
žmogus būna per daug jau
trus vienam bei kitam vaii

vaistų vardus čia paduo-
daine angliškai, nes tokiais DrAiA;mi piaLo 
vardais juos pardavinėja ilvlulIlŲ SlOKd 
vaistinės. Alergija daugiausiai atsi-ri • i vicvutiįauoicll dL&JL-
,. kurie serga rancia ^ėl stokos tam tikrų
birželio menesi alergijos proteinų žmogaus kūne.

Tintfimiaiicin vnv, y,-.- / , g ,x .. a vi x-i- i- Rieves tada suploneia ir tarn * tableteles, vadinamos trūkumo tam tikro

birželio j
sloga, yra tinkamiausia var-

Trimeton 25 mg. Apart 
Trimeton, taipgi reikalin
ga imti vitamino C (As
corbic Acid Tablets 100 
mg.) po du ar tris kartus 
per 24 valandas.

Gyduolių veikimas
Yra posakis, kad “viena 

bėda tai dar ne bėda.”
Taip ir su gydymu ir gy

duolėmis.
Beveik visos gyduolės, 

veikiančios prieš alergiją, 
tąipgį/ po truputį užgauna 

irius, pūslę, odą, ner- 
vusS ir kūno jutimus. Ta
da,jjįsinoma, atsiranda kitos 
bėdos. Vadinasi, pašalinsi 
žolinę slogą - šienligę iš no
sies, akių, gerklės, odos, 
naudodamas prieš alergiš-

proteinų maisto erzinasi 
visas žmogaus organizmas.

GYDYMAS
Aišku, jog norint pilnai 

išsigydyti, čia reikalinga 
ypač higijėniškai (sveikai) 
gyventi ir atgaivinti tam 
tikru maistu nusidėvėjusias 
kūno plėveles.

Bet taipgi aišku, kad dar
bo žmogus negali išpildyti 
visų higijėniškų taisyklių, 
nežiūrint, kaip jis ar ji 
bandytų. Šiandien žmogus 
įsuktas į pramonės verpetą 
ir turi suktis industrijos sū
kuriuose.

Viduriai
Kadangi alėrgija užkieti

na vidurius dėl nervų su-

krikimo, tad reikia palaiky
ti vidurius liuosus, naudo
jant tam tikrus vaistus 
jiems valyti.

Toks vaistas kaip Syr. 
Hydrolose arba tabletėlės 
Cellothyl su stiklu vandens 
sutvarko vidurius. Bet čia 
nesiūloma visuomet vartoti 
vaistus viduriams, o tiktai 
tuomet, kada jie tikrai rei
kalingi — laike ligos.

Vitaminai
Vitaminai yra labai nau

dingi, gydantis nuo alergi
jos. Leiskime, žmogus tu
ri aukštą kraujo spaudimą 
ir sykiu alerginę slogą. Tai 
jam gali būti tinkamiausia 
naudoti Unicap Capsules, 
vieną ryte, o kitą prieš gu
limą.

Antra vertus, jeigu mo
teris yra mažakraujė (ane- 
mikė), taį galėtų gerai pa
tarnauti jai tabletėlės Ce- 
batinic Vitamin arba Spe
cial Formula Vitamins. To
kie vitaminai gali suteikti 
stiprybę visam jos organiz
mui.

Taip, šienligė yra kebli 
alerginė sloga.

Mes nepatariame vartoti 
Benzedrine Inhaler nei Ben
zedrine Sulfate tabletėlės.

Šienligė reikia gydyti 
homeopatiškai, tai yra, ma
žomis vaistų dozomis, bet 
per ilgesnį laiką.

Tarp kitu patartinų gy
duolių yra Calcium Lactate 
5 gr. ir vitaminas D 50,- 
000 units.

Homeopatai gydytojai 
naudoja ir Arsenic Iodide 
mažiukėmis dozomis, kad 
suteikus kūno organizmui 
tam tikras permainas.

SPALVUOTI AKINIAI
* Sergant šienlige taipgi 

patariama vartoti spalvuo
tus akinius (Soft-lite) arba 
spalvinius dvigubus akinius 
bifocals Panoptik, kad apsi
saugo! nuo tam tikrų sau
lės spindulių, kurie erzina 
akis ir galį prisidėti prie 
alergijos.

Andai dr. S. Biežis, rašy
damas Tėvynėje, paminėjo, 
kad Amerikos darbininko 
gyvenimas pusiau kalėjimi- 
nis. Nors dr. Biežis ne vis
ką pasakė, tačiau gana tei
singai išsireiškė.

Maisto darkytojai 
padeda alergijai

Farmeriai, gamindami 
amerikiečiams maistą, deda 
vištoms į lesalą tokius che
minius hormonus (liaukų 
medžiagas), kaip Stilbeste
rol, kad greičiau pariebin- 
tų vištas, kad vištos dau
giau svertų; tuomet bus ir 
daugiau pelno.

Toks hormonas, kaip Stil-. 
besterol, yra svarbi gyduo
lė, tačiau jis galima nau
doti tiktai su saiku, su gy
dytojo patarimais.

Jauni žmonės, valgydami 
mėsą tų vištų, kurios buvo 
penimos su Stilbesteroliu, 
gali save visai netikėtai be- 
veisliais padaryti (išsisteri- 
lizuoti).

Tatai pripažino kongres- 
manas dr. Arthur Miller 
(iš Nebraskos) ir laikraš
čių kolumnistas Drew Pear
sons.

Kitas plačiai vartojamas 
chemikalas Nitrogen • Tri-

chloride yra duonos darky
tojas . Jis dedamas, kad su
brandintų miltus, iš kurių 
duona kepama. Taip be- 
brandinant miltus, išįs che
mikalas sunaikina miltų 
maistingumą, reikalingą gy
vybei ir sveikatai; ir tokie 
miltai arba iš jų pagamin
ta duona gali žmogaus kū
ne sukurti alerginę ligą.

Žmogaus kūnas pamati
niai susidaręs iš 16 chemi
kalų; tai komplikuotas or
ganizmas, kurį gamta sa:- 
vais takais su būdavo j a. To
dėl suprantama, kad įvai
rių žalingų chemikahi prie
maišai gadina gamtos pa
darą, silpnina kūną ir pa
ruošia jį šienligei, alergijai, 
jautrybės ligai. Prie to dar 
prisideda blogos ekonomi-

Saugokite sūnus ir dukteris nuo 
baisiojo narkotikų papročio!

giau šių svaigalų naudoti. 
Netrukus kūnas taip pri
pranta, kad svaigalai jau 
neduoda jokio smagumo ir 
paverčia žmogų nuolatiniu 
snaudalium.

Bet jeigu jis negauna tų 
nuodu, tai kenčia neapsako
mas kančias — kiekvienas 
kūno sąnarys, nervas bei 
organas budeliškai kankina 
jį. Jis vemia, prakaituoja; 
pasileidžia jam viduriai, ku
riuos trauko aršiausi sopu
lingi mėšlungiai; nuolat 
varva nosis, trūkčioja vei
das, rankos ir kiti sanariai. 
Nelaimingąjį apgula bai
siausios baimės; ’

Norėdamas pasiliuosuoti 
nuo tų kankynių, todėl as
muo vogs, plėš ir žudys, 
kad galętų heroino nusi-

Amerikoje tarp jaunuolių 
smarkiai plinta baisus pa
protys — naudojimas nar
kotinių svaigalų: heroino, 
opiumo, marijuanos bei ko
kaino. Pragaištingasis pa
protys ypatingai plečiasi 
tarp mokinių ir studentų.

Lietuviai tėvai - motinos 
privalo saugoti savo sūnus 
ir dukteris nuo narkotinio 
papročio labiau, negu nuo 
choleros. Kas 'i hios “links
mybės” svaigalus įpranta, 
tai pakliūva į kančias, pik
tadarystes, dažnai išeina iš 
proto, nusižudo arba po 
striuko, nelaimingo gyveni
mo miršta.

KAIP PRASIDEDA
Visur tarp mokinių zuja 

narkotinių nuodu agentai. 
Pradžiai jie pado v a moja 
mokiniui ar mokinei svai- 
galinį marijuanos cigaretą. 
Jo rūkymas suteikia tam 
tikrą smagumą. Paskui 
agentas duoda kita “dova
ną” — heroino žiupsnelį; 
sako, patraukus jo į nosį, 
bus dar linksmiau.

Pirmą kartą pašniaukštus 
heroino, gal pasidarys 
koktu; a.ntras, trečias pa- 
šniaukštimas taip pakelia, 
ūpą, kad jaunuolis užmiršta 
rūpesčius, nesmagumus ir 
jaučiasi laimingas per ke
lias valandas.

Agentas arba jau naudo
jantieji narkotikus moki- j 
niai pataria: — Jeigu tu 
nori tikrą smagumą gauti, 
tai įleisk heroino skiedinio 
sau į kraują.

Kai kurie heroino^varto
jimo naujokai įsigyja dak
tariškas “adatas” ir jomis 
varo tuos nuodus sau į ran
kos kraujagyslę vėnę. Bet 
dauguma naudoja stiklinį 
lašintu vėli (eye dropper) ; 
gana plačiai praduria sau 
odą ir kraujagyslę; skylėm
įspraudžia lašintuvėlio plėšti, net žudyti dėl pini- 
smailgalį ir taip varo sau gų._ , 
svaigalus į kraują.

Po pirmųjų “dovanų” jau
nuolis ar jaunuolė jau per
ka, labai brangiai mokant 
už heroiną.

Pavartojus tuos nuodus 
per porą savaičių, jie taip 
užvaldo kūną ir protą, kad 
beveik jau negalima atpras
ti.

KANKYNĖS
Norint palaikyti smagu

mą, turi vis daugiau ir dau-

Įpratę į heroiną, mokiniai 
ir mokinės parduoda savo 
knygas ir drabužius, kad 
gautų heroinui pinigų. Jam 
sunaudoja tėvų duodamus 
užkandžiam pinigus. Skoli
nasi iš draugu ir pažįstamų 
pinigus. Vagia daiktus nuo 
tėvų ir giminių ir parduo
da. Vagia pinigus, kur tik 
gali prieiti: * Mokslą visai 
užmiršta.

Panašiems reiškiniams 
pasirodžius, tėvai privalo 
tėmyti, ar sūnus bei duk
tė neįpuola į narkotinį pa
protį. Iš pradžios galima 
būtų dalyką pataisyti, o to
liau — begaliniai sunku.

Mergaitės saliūnuose ir 
gatvėse pardavinėja savo 
lytį vyrams už pinigus ir 
perka heroiną.

Įpratusiam reikia 5 iki 15 
dolerių vertės heroino per 
dieną, kad galėtų išvengti 
kančių, kurios užgula, jeigu 
jis per kelias valandas ne
gauna to nuodo. Taigi pri
sieina vis daugiau vogti,

Kada Hitleris iš pasalų 
užpuolė li941 metais Tary
bų Sąjungą, tai ne vien jis, 
jo generolai, bet ir daug 
šių dienu “demokratu” bu
vo tikri, kad naciai greitai 
laimės.'

Pamename, kaip “Naujie
nos” juokus darė, kad “ru
sų kazokai su kardais puo
la kapoti Hitlerio tankus,” 
ir suprantama, kazokus 
hitlerininkai lengvai išžudo. 
“Keleivyje” vienas “gu
druolis” rašė, būk “vienas 
hitlerininkas suėmė 4,000 
Sovietų kareivių į nelais
vę.”

Jau prabėgo eilė metu, 
daugelis pradedame už
miršti 1941 m. įvykius.

Čia pakalbėsime apie vie
na Sovietų raitarijos žygį 
hitlerininkų u ž n u g a r yje. 
Pavel Feodorov parašė kny
gą apie generolą Dovatorą 
ir jo vadovybėje kazokų žy
gį priešo užnugaryje.

Rugpjūčio mėnesį 1941 m. 
hitlerininkai, p o žiaurių 
mūšių, pagrobė Smolenską 
ir ruošėsi puolimui Mas
kvos. Srityje Smolensko- 
Maskvos plento hitlerinin
kai koncentravo dideles ar
mijos jėgas puolimui Mas
kvos,

Tarybų armijos vadovys
tė nusprendė pralaužti 
frontą ir paleisti priešo už
nugariu kazokų jėgas, kad 
ardytų priešo planus. Tam 
reikalui Mieža upės srityje 
sutraukė daug kanuoliu, 
tankų ir rugpjūčio 23 d., 
1941 metais, atidengė smar
ku bombardavimą hitleri
ninkų pozicijų, o paskui 
pėstija p r a 1 a u ž ė priešo 
frontą, užlenkė jo galus ir 
per tą spragą vokiečių už
nugariu nužygiavo šeši ka
zokų pulkai vadovystėj jau
no generolo Levo 
vičiaus Dovatoro, 
šio.

Kazokų .pulkai 
užfrontėje išbuvo 
dienų. Jie atliko 
mylių žygį,
priešus ir ardydami Hitle
rio planus.

Tam žygiui kazokai bu
vo gerai paruošti. Kiek
vienas turėjo po 600 kulkų 
šautuvui, o po kelis tūks
tančius automatiniam pa
būklui, taip pat daug kul
kosvaidžių, rankinių gra
natų ir nedidelių kanuo
liu. Vietomis jie gaudavo 
amunicijos daugiau, kurią 
Sovietų lėktuvai nuleisdavo 
parašiutais; papildydavo ir 
pritaikoma vokiečių gin
klams amunicija bei grana
tomis.

Kazokai į kelias dienas 
sunaikino 11 vokiečių gar
nizonų miestuose, 150 kari
nių automobilių, 11 tankų 
ir k^lis tūkstančius hitleri
ninkų. Kazokų žygiai taip 
įgąsdino Hitlerio komandą, 
Ited naciai manė, jog prasi
veržė jų užnugariu ne ma

Michailo-
baltaru-

vokiečių 
virš 10 

virš 100 
naiki n d a m i

Jauni berniukai ir mer
gaitės, beįeidami sau hero
iną į kraują, taip susibado 
rankas, kaklą, kojas ir šlau
nis, kad tie sąnariai lieka 
nuolatiniais šašais - skaudu
liais.

Tokie jaunuoliai sudžiūs
ta, kaip Iltinės, -išblykšta; 
tampa visuomet apsnūdę, 
nuolat meluoja, pasidaro 
netinkami jokiam darbui,— 
ir nieko geresnio negali 
laukti, kaip dar didesnių

žiau 100,000 kazokų. Na
ciai todėl paskyrė 100,000 
markių už generolo Dova- 
toro galvą.

—Mes negalėjome susi-' 
vokti, kas daryti, — kalbėjo 
suimtas i nelaisve hitleri
ninkas oficierius. — Kazo
kai suardė susisiekimą tarp 
mūsų pulkų. Nežinojome, 
kur yra mūsų viršininkai, 
ir negavome nuo jų įsaky
mų, kas daryti. Kur mes 
nebėgome, visur buvo kazo
kai. Buvo labai baisu. Ka
zokų labai greiti arkliai ir 
jie puola ten, kur jų ne
lauki.—
100,000 markių už Dovatoro 

galvą
Nacių generolas Štrumpf, 

kurio vad o v y s t ė j e buvo 
koncentruojami atsarginiai 
prieš Maskvą, sakė, kad Do- 
vatoro žygiai suardė planus. 
Hitlerio komanda nradžioje 
metė gaudymui Dovatoro 
raitarijos kelias savo divi
zijas, o vėliau jau net tris 
armijos korpusus — virš 
100,000 kariuomenės.

Bet nei skiriama 100,000 
markių- suma už generolo 
Dovatoro galvą, nei 100,000 
nacių armija su tankais ir 
lėktuvais negalėjo sunaikin
ti kazokų pulkus. Genero
las Dovator per radiją pa
laikė susisiekimą su Sovie
tu armijos komanda, nuro
dė, kuriuo ruožtu jis grįžta™, 
atgal.

Hitlerininkai taipgi jau
tė, kurioje kryptyje genero
lo Dovatoro raitarija darys 
žygį grįžimui į savo pusę 
per frontą, ir jie ten su
traukė galingas jėgas.

Kazoku ’pulkai prisiarti
no prie fronto. Žmonės ir 
arkliai buvo jau labai pa
vargę; turėjo' nemažai su
žeistu, varėsi ir šimtus hit
lerininku belaisviu.

SOVIETINES ARTILE
RIJOS PERKŪNIJA

Sovietinis frontas buvo 
vėl gerai paruoštas, ir 
“griausmas kanuoliu taip 
sudrebino žemę, kad net 
generolas Dovatoras palen
kė galvą,”— rašo autobus 
230 puslapyje. Taip ener
gingai tarybinė artilerija 
mušė, kad atidarius kazo
kams kelią.

Vokiečiai, užklupti kazo
kų iš užnugario, daužomi 
tarybinės artilerijos iš pry- 
šakio, neatsilaikė. Fronte, 
pasidarė spraga, per kurią 
kazokai ir grįžo atgal į ta
rybinės armijos užfrontę. ' « 

Vėliau generolas Dovato
ras ir gen. Bielovas kirto 
kelis vokiečiams smūgius 
Maskvos fronte gruodyje, 
1941 metais. Apie tai bus 
kitą kartą parašyta.

D. M. šolomskas

kančių, kalėjimo, beprotna
mio bei mirties.

Yra ligoninių, kur gydo
ma tas atkaklus, pragaiš
tingas paprotys, bet išgydy
mas tiktai lėtas ir- labai 
keblus.

Dėl cigareto žuvo
5 meksikiečiai teatre

Mexico City. — Kuomet 
vienas vyras degė cigaretą 
judamųjų paveikslų teatre, 
užsidegė ir programa sė
dinčios greta moteries ran
koje. Pakilo riksmai: “Gais
ras! Gaisras!”

Žiūrovai taip persigando, 
kad, vienas per kitą grūs- . 
damiesi, mirtinai užtrėškė % 
bei sumindžiojo dvi moteris,

N. M. Idu vaikus ir vieną vyrą.

3 pusi.—Laisve (Liberty)- Penktad., Rugsėjo-Sept. 7, 1951



KAS VALDYS “IŠLAISVINTI LIETUVĄ?”
jusius generolus, bet Ame
rika generolą be armijos 
mažiau vertina, kaip tuščią 
maišą.

Šitokiai situacijai esant, 
savų pajėgų valdymui ne
turint ir iš kitur negau
nant, išlaisvinta Lietuva ne
galėtume geriau pasinaudo
ti, kaip sapne rastais tur
tais. Nes nepaisant, ar iš
laisvintos Lietuvos vairą 
pasigriebtų ■ krupavičiniai, 
smetoniniai, bei grigaiti- 
niai, be geležinės rankos ir 
be ežio pirštinių phsiliku- 
sių tėvynainių už valstybi
nio lovio nepajėgtų suval
dyti ir tuojau vulkanišku 
smarkumu išsiveržtu civilis 
karas. O pažįstant lietu
višką drapiežnumą, nesun
ku suprasti, kad pasekmėje 
.civilio karo iš Lietuvos lais
vinto jų pasiliktų tik sudras
kyti skutai.

Padėtį dar labiau pablo- 
mą, arba geležinę ranką, tai gintų žinomas faktas, kad 
vien tik noras valdyti klau- mūsų agresyviai kaimynai 
simo neišriša. rusai baltagvardiečiai, fa-

Ar turimo vionn isIšistiniai lenkai, ukrainie- 
čiai ir b a 11 g u d ž i a i sa
vo agresyvumo link Lie
tuvos neslepia. Tai mum, 
vieniem kitus išsiskerdus, 
šitie besočiai kaimynai iš
laisvintą Lietuvą suvalgytų,

(Feljetonas)
Po ^minėjimo birželio 

mėnesio “baisiųjų” dienų, 
Lietuvos išlaisvinimas pri-

• artėjo prie artimiausio už
kampio. Dar vienas .toks 
paminėjimas, dar vienas 
kitas garsus surikimas ant 
bolševikų apvainikuos su
dėtas aukas ant tėvynės au
kuro, vaduojant Lietuvą, 
visiem laukiamais rezulta
tais. Už tai jau dabar lai
kas pribrendęs susirūpinti, 
kas valdys išlaisvintą Lie-

• tuvą?
Žinant, kad visi tėvynai

niai nori būt išlaisvintos 
Lietuvos valdonais ir pri
pažįstant, kad visi turi pa
šaukimą ir reikalingas kva
lifikacijas valdymui, neku- 
riem gali atrodyti naivu 
statyt klausimą, kas valdys. 
Bet žinant, kad šiais laikais 
valdymas galimas tik turint K‘ 
visų šalies piliečių pritari-

Ar turime nors vieną iš j į! 
dviejų čia minimų būtinųjų 
valdymui priemonių? Pa
dėjus unarą j šalį, su apgai
lestavimu turime prisipa- 

. žinti, kad neturime nei pi
liečių pritarimo, nei geleži
nės rankos. Kad jūsų Pau
lius neturi tikslo nei save 
nei jus, mieli prieteliai, gąz- 
dinti išgalvotu baubu, tai 
liudija faktas, kad mes pa
tys vieni prieš kitus šoka
me ant peilių. Nesant tau
tinės vienybės ir vyraujant 
ambicijoms, kad vieni už ki- 

. tus esame kytresni, nei sme
toniniai, nei krupavičiniai,

* nei grigaitiniai bei lozorai- 
tiniai negalės išlaisvintos 
Lietuvos valdyt be geleži- 

^ ...nės rankos. Kas. pats nori 
’ būti valdonu, tas kito val

dymui geruoju nepasiduos.
Tai kaip gi mes stovime 

‘su geležine ranka? Tiesa, 
kūnų turime užtektinai, ku- 

. rie galėtų mikliai švaistytis 
? geležine ranka, bet kaip ga- 
r*-*lime įsigyti geležinę ranką, 
I tai jūsų Paulius nesugeba 

sugalvoti. Po žodžiu “ge- 
‘ ležinė ranka” yra supran

tama valdono pajėgumas. O 
valdono pajėgumą sudaro: 
skaitlingas, gerai discipli
nuotas, naujoviškai apgin
kluotas ir valdonui ištiki
mas vaiskas. Gerai ginkluo
ta, pasižyminti žiaurumu 
policija, skaitlinga valstybi
nė žvalgyba ir nesusvyruo
janti auksu paremta valsty- 

| binė valiuta.
Kiek gi, mieli broliai, čia clėl, kad sdvo tarpe netarė-

Tai kas mums, gerbiami 
tautiečiai, lieka veikti šito 
baisaus likimo išvakarėse? 
Pasiduot prakeiktam liki
mui ir, gėdingai nusižemi
nus, laukti negarbingos pa
baigos? Žinoma, kad ne!

Jūsų Paulius, išlikimo in
stinkto vedamas, smulkme
niškai išnagrinėjo visus iš
likimo galimumus, ir priė
jo nesvyruojančios išvados, 
kad geriausiai garantuoja
mas išlikimas, tai išvaduotą 
Lietuvą pavesti demokra
tiškos monarchijos globai. 
Nenuneigiamas faktas yra, 
kad monarchistinės val
džios tvirčiau laikosi ant 
kojų, negu kitokių formų 
valdžios. Net ir tų monar- 
chistinių valstybių, į kurių 
valdžias įsiperša socialistai, 
karaliaus sostas nesusvy
ruoja.

Imant šiuos faktus aty
don, išlaisvintai Lietuvai 
kito pasirinkimo nėra, kaip 
demokratiška monarchija. 
Tačiau jūsų Pauliui neap
sakomai gaila ir pikta, kad 
ir šiuo atveju mes esame 
priversti atsisakyt lietuviš
ko unaro turėt savo tautie
tį Lietuvos karalium. Ir 
kas pikčiausia, kad ne to-

suminėtų būtinumų įsigiji
mui “geležinės rankos” mes 
turime? Su tokia armija, 
kokią mes pajėgiame su
mobilizuoti pamaršuot pa
tvoriais prie progresyvių 
parengimų, kažin kiek ne
pasirodysi. Turėta polici
ja ir žvalgyba dabar užim- 

r ta dišių mazgojimu. Finan
sais verciamės sukolektuo- 
tais doleriais, kurių neuž
tenka nei pasamdymui ge- 

Ą -resnių melagių už mus pa
žins. Turint tik tokius iš- 
teklius; ir nelabai kytriam 
suprantama, kad nei gele-

• žinės rankos įsigysi, nei
• ežio pirštinėm užsimausi. 
. Sakysite, Amerika nesigaili
ginklų ir dolerių Titui, 
-Frankui ir kitiem fašistam, 

į tai ir mes galime atsidėti 
ant amerikoniškos malonės. 
Bet reikia žinoti, kad Ame
rika tą daro ne todėl, kad 

■g jie yra titai, frankai ir pa- 
. .sižymėję fašistai, o todėl, 
rkad jie turi divizijų. Mes 

fe gi, neturėdami savųjų divi-
■ zijų, amerikoniškais gin

klais nei doleriais pasinau
doti negalėsime. Viskas, ką 

! mes galime Amerikai paro
dyt, tai, kelis iš mados išė

tumėm tinkamos galvos už- 
maut karališką karūną, ale 
vis dėl tų prakeiktų neiš
teklių. Neturint ištekliu, 
nepaisant, kurį tautietį ap- 
karūnavotum, jam neturint 
geležinės rankos, nei ežio 
pirštinių, mes jo, kaipo sa
vojo tautiečio, neklausytu
me ir, /Vietoje išlaisvintos 
Lietuvos valdono, turėtume 
be dantų karūnavo tą bal- 
voną, iš kurio ir mes patys 
tik juokus krėstame ir 
kurstytume civilį karą. Vie
nok, . turėdami pakankamai 
razumo, prie tokios baisios 
katastrofos nep r i v a 1 o m e 
leistis. Brangindami išlais
vintos Lietuvos nepriklau
somybę, jos čielybę ir sudė
tus mūsų kentėjimus jos iš
laisvinimui, vietoje tąsytis 
už gerklių dėl valdymo pir
menybių, apkapokime savas 
ambicijas ir visi vienbalsiai 
sutikim, vietoj lietuvio, sta
tyt svetimtautį karalių iš* 
laisvintos Lietuvos valdonu. 
Nesakau, kad mainas savo
jo ant svetimo bus beskaus
mė operacija, bet šiame 
mums kritiškame_nuotyky- 
je bus’*pasirih'kilfias 'netekti 
piršto vietoje galvos.

Jūsų Paulius jau turi nu
matęs juo labiausiai tinka
mą išlaisvintai Lietuvai ka
ralių, kuris turėtų vadintis 
Karalius. Pilypas I. Tai ne 
tas Pilypas, kuris kartais 
išlenda iš kanapių, ale E- 
dinburgho kunigaikštis, ge
riau žinomas kaipo Angli
jos karaliaus žentas. To
kiai aukštai asabai pavest 
Lietuvos valdymą bus kur 
kas didesnis unaras, negu 
bile lietuviui, kuris, mažiu
kas būdamas, kiaules ganė.

Kad kunigaikštis Pilypas 
entuziastiškai sutiks tapti 
Lietuvos karalium ir demo
kratiškai valdyt išlaisvintą 
Lietuvą, negali būt nei ma
žiausios abejonės. Žinau, 
kad visi esate matę laikraš
čių pranešimus, kad spalių 
mėnesio antroje pusėje A- 
merikoje lankysis kuni
gaikštis Pilypas su savo ge
resniąja puse Princese Elz
bieta ir svečiuosis pas po
nus Trumanus Washingto
ne per dvi dienas. Tai bus 
patogiausias laikas ir tin
kamiausia vieta susisiekti 
su būsimu išlaisvintos Lie
tuvos karalium ir perstatyt 
Jo šviesybei jūsų Pauliaus 
sumanytą projektą.

Neabejotinai žinau, kad 
ALT veikiantysis komite
tas, senu papratimu, nepra^- 
leis progos perstatyti Lie
tuvos bylą būsiančiai An
glijos valdonei, bet jis nę- 
ra kompetentišku vesti de
rybas išlaisvintos Lietuvos 
reikalais. Šiom derybom 
atlikti turime sudaryti at
stovybę visų srovių ir jų 
frakcijų, įimant ir Stasį Lo
zoraitį su jo lermą kelian
čiais Kybartų aktais, kad 
vėliau išvengti priekaištų, 
būk’ta ar’ kita srovė bei 
frakcija buvus parduota.

Delegacija turi susidėti iš 
dviejų atstovų nuo kiekvie
nos srovės ir po vieną nuo 
srovių frakcijų, kurie yra 
daugiausia pasidarbavę Lie
tuvos laisvinimui. Kad de
legacija atrodytų turinti 
valstybinį oficialumą pasi
rašyti po kontraktu, pave
dančiu išlaisvintos Lietu
vos valdymą būsiančiam jos 
karaliui, Edinburgh’© kuni
gaikščiui Pilypui, visų de
legatų įgaliojimai turi būti 
pasirašyti srovinių ir frak
cinių centralinių komitetų.

Prašau, gerbiami ponai, 
nesuprasti klaidingai, kad 
jūsų Paulius perša išlais
vintos Lietuvos karališką 
karūną pavest svetimiem 
karaliam ant amžių amži
nųjų. Visai ne. Tas turės 
tęstis tik patol, pakol pra
eis bėdos epocha. Imant 
atydon, kad kunigaikštis 
Pilypas yra dar jaunas vy
ras ir turi progą dar ilgai 
pagyventi, tai iki jo mir
ties dauguma iš mūsų jau 
būsime pakratę cibukus. O 
su mūsų išnykimu žymiai 
nusišers ir lietuviško peš- 
tukizmo ožys.

Ne kitaip atsitiks ir su 
mūsų agresyviais fašisti
niais kaimynais. Neabejo
tina, kad iki to laiko bėdos 
epocha bus praėjus ir lietu
viai galės valdytis be paša
linės pagalbos. Bet dabar
tinėse aplinkybėse išgelbė
jimas išlaisvintos Lietuvos 
nuo savųjų sudraskymo ir 
kaimynų užgrobimo ir pra- 
šalinimas pavojaus savitar
pinio išsįskerdimo—svetim
taučio karaliaus karaliavi
mus išlaisvintoje Lietuvoje 
yra geriausiu pasirinkimu, 
kokį dabarties * geriausias 
razumas gali sugalvoti. Vie
nok atvirai pasakyti, kad 
karaliaus ieškome tik vie-' 
nam terminui — tai, vei
kiausia, kunigaikštis Pily-, 
pas su tokia propozicija ne-

sutiktu. Šiuo atveju turime 
panaudoti mūsų tautišką 
idiplomatija. Pasinaudojant 
tuomj, kad mūsų busimasis, 
karalius lietuviu kalbos nei 
rašybos nemoka, didelio 
sunkumo nebus jį apkirsti

SKAITYK IR MOKYKIS
Už kaplių, viršutiniame ir 

apatiniame žandikauliuose, iš 
abiejų pusių yra tuščios vie
tos, be dantų. Daugelis kitų

• žinduolių šioje vietoje turi il- 
yiskas, ko reikia, tai sutar- . įjnius dantis. Toliau abiejose 
ties tekstą taip suredaguo- j žandikaulių pusėse yra kru
ti, . kad būtų galima.aiškinti miniai dantys, kuriais triušis 
taip ir ne, ir kad iš du ir kramto maistą. Kiekvienas 
du, pagal reikalą, būtų gali- krūminis dantis turi po kele- 
ma padalyti tris; arba pen- tą šaknų. Krūminių dantų pa
kis. viršius — jų vainikėlis —turi

Tokiam tekstui parašyti daugybę emalės raukšlių. Jo- 
skiriu gabiausia mūsų pro-, mis triušis gerai sukramto, su- 
fesoriū M. Biržišką. " |mala, kaip girnomis, augalinį 

maistą, kuriuo jis minta. Vir
šutiniame žandikaulyje, kiek
vienoje jo pusėje, yra po še
šis krūminius dantis, o apati
niame — po penkis. Tuo bū
du suaugęs triušis turi 26 
dantis. Viršutiniame žandi
kaulyje, už kaplių, yra dar

fesorių M. Biržišką.
Kaip jau yra minėta, kad 

išlaisvinta Lietuvą valdys 
karalius Pilypas ir kad bus 
lietuviška ministerija, tai, 
einant teisingumo dėsniu, 
ministrų pirmininko vieta 
turi tekti ne kam kitam,
kaip projekto sumanytojui tmaži rudimentiniai kap
jūsų Pauliui.

Manau, jog visi sutiksite, 
gerbiami ponai, kad išlais
vintą Lietuvą geriausia tiks 
valdyti anglų darbiečių val
dymo forma. Lietuvos dur
pynus nacionalizuosime, o 
bekonus, sviestą, ; 
kiaušinius ir vištas paliksi
me privatinių kapitalistų 
nuosavybe. Šitaip valstybi
nius turtus padalinus, bus 
patenkintos visos srovės ir 
frakcijos.

Tai tiek, ką buvo galima 
iki šiol suplanuoti ir pa
skelbti išlaisvintos Lietuvos 
reikalu.

Dabar, gerbiami ponai ir 
ponios, kolegos ir kolegie- 
nės, ruoškimės į Washing- 
toną masiniai pasitikti bū
simą mūsų karalių princą 
Pilypą. Nes mūsų išrink
tai delegacijai pasirašius 
sutartį, pavedančią Lietu
vos valdymą karaliui ir pa
skelbiant išlaisvintą Lietu
vą monarchiška valstybe, 
būtinai, reikia sukelti 
džiaugsmo ir pergalės de
ni o n s tratyviškas ovacijas. 
Tokiom iškilmėm būtina tu
rėti karališką garbės sar
gybą, kurios sąstatas turi 
susidėti iš rinktiniausių 
tautos šulų ir pažibų, nes 
šiai sargybai teks atlikti 
garbingiausia pareiga, pa
reiškiant karaliui Pilypui I 
tautos ištikimybę.

Po siu iškilmių, laikinai 
atsisveikinę su savo kara
lium, ramiai lauksime atei
nančių metų birželio mėne
sio “baisiųjų” dienų, kurias 
d a r sykį gerai paminė
jus ir labai garsiai surikus 
ant bolševikų, “pavergta” 
Lietuva išsiris iš nelaisvės 
lukšto ir mes, su mūsų ka
ralium priešakyje, su di
džiausiu triumfu įžengsime 
į išlaisvintą Lietuvą.

Linkėdamas viso gero, 
laukiu malonaus susitikimo 
Washingtone.

Išlaisvintos mūsų tėvų 
žemės monarchiškos 
Lietuvos būsiantis 
ministrų pirmininkas

PAULIUS

liai.
—o—

Akys. Triušio akyse pažy
mėsime šiuos ypatumus. Akių 
vokų pakraščiai apaugę sto
rais plaukeliais — blakstie
nomis, už kurių yra ypatingos 

sūrius, | riebalinės' liaukos. Mirksimoji 
plėvelė nepakankamai išvys
tyta (rudimentinė) ir vidinia
me akies kampe sudaro odos 
raukšlę. Ašarinė liauka, kuri 
yra po viršutiniu voku, nuo
lat išskiria skystį — ašaras, 
kurios apiplauna priešakinę 
akies dalį. Ašaros nuteka į vi
durinį akies kampą, o iš ten 
ašarinių nosies kanalu — į 
nosies ruimą. Ašarinis skystis! 
nuolat nuplauna nuo akies 
paviršiaus visas dulkes ir ki
tas pašalines daleles, pateku
sias į akį.

Visais kitais atžvilgiais 
triušio akies sandaras maža 
kuo tesiskiria nuo kitų, anks
čiau nagrinėtų, stuburinių gy
vulių akių sandaro.

—o—
Ausų kriaukles, 

krinta į akis didelės, judrios 
triušio ausų kriauklės. Šitie 
organai glūdi prie išorinės 
klausomosios angos. Jas turi 
tik žinduoliai gyvuliai. Ausų 
kriauklės turi tam tikrus rau
menis, gausingus kraujagys
lių, kuriais triušis gali sukinė
ti kriaukles į visas puses. Dėl 
to padidėja jo klausos jautru
mas.

Lawrence, Mass.
Mirė Ona Žilinskaitė, Lais

vės rėmėja ir skaitytoja. Ta
po palaidota rugsėjo 5 d.

Vėliau bus plačiau aprašy
tas jos gyvenimas.

S. Penkauskas
Redakcijos pastaba: Atsi

prašome, kad dėl švenčių ne
galima buvo Laisvėje praneš
ti laiku apie laidotuves.

Paryžius.—Sudužus trau
kiniui ties Metz, Francijoj, 
užmušta keliolika važiuoto
jų, tarp jų keli Amerikos 
kareiviai; sužeista apie 40. 
Puse sužeistųjų yra ameri
konai.

London. — Nauji rakie- 
tinių Amerikos lėktuvų bū
riai atskrido iš Islandijos į 
Angliją. * ____

Priešakines kojos turi po 
penkis pirštus, o užpakalinės 
—po keturis. Kiekvienas pirš
tas turi po nagą. Nagai suda
ryti iš raginės medžiagos; jie, 
kaip ii’ plaukai, išauga iš odos 
spenelių.

—o---

Speniai ir pienines liaukos.
Triušio krūtinėje ir papilvėje

kaulelių, sudėtų prie vienas 
kito ir sujungtų kremzliniais 
tarpais.
' Juosmens stuburkauliai ne
turi šonkaulių. Toliau ųž 
mens — kryžkaulio st 
kauliai
glaudžiai susijungę su dubens 
kaulais. Pagaliau už kryžkau
lio yra smulkūs uodegos stu
burkauliai. * r|

[08- 
ur- 

suaugę draugėn ir

—o—
Galvos kaulai. Galvos kau-

yra penkios poros spenių, lų dalis sudaro kiaušo dėžę, 
Speneliai išauga ir patinams,' kurioje yra galvos smegenys;

išsivystę. ! kiti galvos kaulai įeina į vfei- ' 
do (snukio) sudėtį. Kiaušo j 
dėžė sudaryta iš keleto kau- | 
lu: pakaušio, viršugalvio, Ra- j 
ktos, smilkinio, kaulu pagrin
do ir rėtikaulio. Pakaušio 
kaule yra pakaušio skylė, 
pro kurią įeina į kiaušą nu
garos smegenys. Tas kaulas 
turi ir du gūžius, sunertus su 
pirmuoju kaklo stuburkauliu. 
Rėtikaulis sudaro priešakinę 
kiaušo dalį ir taip pavadintas 
todėl, kad išbadytas daugybe 
smulkių skylučių. Pro tas 
skylutes iš smegenų į nosies 
ruimą įeina uoslės nervų ša* 
kėlės. Viršutinės nosies 
kriauklės, kurias jau mįįįėjo-į 
me, yra to paties rėtikaulio 
dalys.

Iš veido kaulų atkeipsime 
dėmesį tik į kai kurijos. Vir
šutiniai žandikauliai sudaryti 
iš dviejų porų kaulų, kuriuo
se auga viršutiniai kapliai ir 
viršutiniai krūminiai dantys. 
Judamas apatinis žandikaulis 
sudarytas iš dviejų kaulų, 
kurie suaugę į vieną. Be to, 
pažymėtini du nosies kaulai, 
du skruosto kaulai ir du go
murio kaulai.

tik daug silpniau
Patelių speniuose atsiveria 
pieniniu liaukų latakai. Pate
lių pieninės liaukos gamina 
pieną, kuriuo maitinami triu
šiukai. Pieninės liaukos ir spe
niai yra tiktai žinduolių gy
vulių savybė. Todėl jie ir va*- 
dinarui “žinduolių” gyvulių 
klase.

Griaučiai. Stuburas. Pradė
dami nagrinėti triušio vidaus 
kūno sandarą, pirmiausia 
peržvelkime jo griaučius. 
Triušio griaučių pagrindą su
daro stuburas. Stuburas sudė
tas iš šių dalių : kaklo, krūti
nės, juosmens, kryžkaulio ir 
uodegos. Stuburkaulių pavir
šius, kuriuo jie jungiasi vienas 
su kitu, plokščias. Tarp jų 
yra įterpti kremzliniai tarpai. 
Kiekvienas stuburkaulis, iš
skyrus uodeginius, nugaros 
pusėje turi kaulinį lankelį, 

lankeliai prisišlieja 
prie kito ir sudaro

Visi tie 
vienas 
vamzdį — nugaros smegenų 
kanalą, kuriame glūdi nuga
ros smegenys.

Pirmutinis kaklo stubur
kaulis turi dvi jungiamąsias 
duobutes, į kurias įsiterpia du 
kiaušo gūžiai. Krūtinės stu
burkauliai susijungę su šon
kauliais. Priešakiniai šonkau
liai savo kremzliniais galais 
remiasi iš apačios į krūtin-

Iš karto kaulį. Krūtinkaulis susidaro iš

Peking. — Kinijos radijas 
vadino “besmeg e n i š k u ” 
amerikinį reikalavimą su
daryt pertaikos ruožtą pa
kai dabartinę fronto liniją 
Korėjoje.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

—o—
Galūnės., Triušis vaikščioja 

pasiremdamas kojų pirštais.

Marie Aber, išrinkta 
Miss Colorado 1951, at
sisakė tą titulą priimti, 
nes jinai tą titulą netei
sėtai gavusi/Ji sakė, kad 
registruojantis kontestui 
reikalingą įnašą $100 už 
ją uždėjęs kas kitas. Bet 
kontesto vedėjai sako, 
jog tas dažnai praktikuo
jama ir teisėta. Kiti spė
lioja, kad ji gal nenorinti ' 
priimti savo sponsoriaus

KELIAS 
Į LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
« T A T O YT „

110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N

. Įsigykite
JONO KASKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaskaičio . 
gražiausių eilėraščių

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

kanti jo uždėtais už ją 
pipigais laimėto titulo ir 
sykiu su tuo titulu teikia
mos garbės ir dovainų, 
ga.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaskaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

4 pusi.—Laisvė (Liberty)/ Penktad., Rugsėjo-Sept. 7, 1951

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.. G i
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu/
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CANADA
ninkas Verroneau sako, kad 
pirmą dieną neblogai preky
bą pravedė. Atsidarius nuo 10 
vai. ryto, du pardavinėtojai 
aptarnavo daugiau negu 100 
klientų. O per visą pirmą die
ną apskaičiuota, kad arklienos 
mėsos pirkėjų apsilankė apie 
250.

Arkliena mėsa parduoda
ma sekančia kaina: “filet 
mignon” po 83 c. svaras; 
“round steąk” — 63 c.; “rol
led roast” — 75 c.ų “rump 
steak” — 63.; ir “horse-bur
ger” — 43 c. svaras.

Kvebeko provincijoj parda
vinėti arklieną mėsą yra lega
lus dalykas. Turi būti tiktai 
iškabinta iškaba su aiškiu už
rašu, “arkliena mėsa.” Ir 
krautuvės, pardavinėjančios 
arklieną mėsą, negali pardavi
nėti jokio, kito gyvulio mėsos.

Arklienos mėsos pirkėjų iš 
pirmos dienos pasirodė dide
lis skaičius todėl, kad kitų gy
vulių valgomos mėsos kainos 
nežmoniškai iškilusios, o ark
liena daug pigesnė.

MONTREAI
Pamažu pro mokyklą

KJfiti policijos pastango
mis lumažinti nelaimingus at- 
sivhkrmus važiuotoje, šiais me
tais mokyklų srityse bus ypa
tingai prižiūrima, kad moto
ristai prisilaikytų taisyklių — 
greitai nevažiuotų pro mokyk
lą.

Mokyklų srities ribos yra 
paženklintos, iš abiejų pusių 
šimto pėdų atstume yra užra
šas, “school — ecole”. Provin- 
cialis Motorinių Ratų Aktas 
sako, kad pro mokyklos zoną 
tegalima važiuoti tik 20 my
lių j valandą. Policija žada 
stipriai prižiūrėti, kad taisyk
lės butų prisilaikomos. O kas 
jų neprisilaikys — bus smar
kiai nubaustas.

.’ —0—
Parduodama arkliena

Pirmu kart didžiojo Mont
real© ribose, Longusuil mies- 
čiukyj, aną šeštadienį, rugpjū
čio 25 d., buvo atidaryta ark

lienos mėsos parduotuvė ir 
mėsininkas, krautuvės savi-

A. VIENUOLIS

KALĖJIME
(Tąsa)

Už kalėjimo sienų išaušo pavasaris, 
gražus, malonus pavasaris. Mudu nema- 

• tėm jo gražybių, — tik jautėm. Vieną 
vakarą į mudviejų langelį žvilgterėjo 
mėnuo; prigesinę žiburėlį ilgai žiūrė
jom. Kai mėnuo ėmė slinkti ir slėptis už 
sienos, mums pasidarė liūdna. Mėneąiui 
pasislėpus, kameroje pasidarė tamsu, 
nejauku, nyku. Sėdėjome tylomis, tary
tum nusiminę, lyg įžeisti, kad taip vei
kiai jis mudu paliko, taip šykščiai pasi
dalino su mudviem išsiilgtojo grožio ma
lone ...

Mudviejų tylą ir mintis nutraukė mu- 
ŽUhflpno daina, kuris, girtas apsimetęs, 

4eidamas gatve pro kalėjimą, dainavo lez
ginų dainos gaida žodžius, jais suteik
damas žinias' sėdinčiam kalėjime sūnui 
ar giminaičiui. Kaip paskui išvertė 
man Alabi (jis lezginų kalbą mokėjo), 
tos dainos žodžiai buvo tokie:

“Mano sūneli, mano sodelio pilkas 
granatėli, mielas mano Osmanai, nebi
jok, nesirūpink, aš nepamiršiu, aš tau 
padėsiu ir krauju atkeršysiu tavo prie
šams ..

Ir po kiekvieno posmo, tarytum ne
begalėdamas sutūrėti širdies skausmo ir 
rydamas ašaras, dainavo, atkartodamas 
po kelis kartus: “ali, ali, ali, alia, la, la, 
ali, allaa ... pe fe allaa ...” Ir toje dai
noje buvo girdėti ir verksmai, ir deja
vimai, ir skundai dėl visų pasaulio ne
teisybių, ir neapsakomas grožėjimasis 
žavinčia nakties mėnesiena. Joje aidėjo 
aukšti Ęaukazo kalnai ir Darjalo farp- 
kalnių Tereko ūžesys, miško šlamėjimas 
ir kalnėnų mergaitės daina .. .

Ir gal ne vienas kalinys, tos ‘dainos 
klausęs, atsiminė tą valandą geresnes 

'savo dienas, kurios jau nebegrįš, bran
gaus mylimus žmones, savo mylimąją, 

.kyinos gal jau nebepamatys, atsiminė 
S/avo gimtines vietas, upes, upelius. . . ir 

v gal ne vienam bevilčiui nuriedėjo per 
, | skruostus gaili ašarą.

Atsiminiau ir aš savo tėviškę, atsimi- 
j iriau laiką, kada dar mažas nežinojau 
t nei svetimų šalių, nei kalėjimo, kada 
1 tvirtai tikėjau, jog nepakliūsiu į kalėj i- 

mą.
Rymojo susimąstęs ir mano draugas 

į Alabi—ir jis, matyt, skrajojo mintimis 
po savo tėviškės kalnus, po Arakso srau- 

’ Sus krantus...

Kitą dieną mano draugą Alabį neti
kėtai pašaukė ir, rasi, išleido iš kalėjiT 
mo. Atsisveikindami tik paspaudėme 
viens antram ranką, nepratarę nė žo- 
džio, nes sargas ragino skubėt ir akylai 
žiūrėjo, kad aš jam ko neįduočiau arba 
nepasakyčiau. Ir tatai atsitiko taip stai- 
&.jog aš bent valandėlę stovėjau, lyg 

rnišęs, Pasilikęs vienas/ nebežino- 
ko stvertis ir kur bedingti. Apėmė 
neramumas ir kažin kokia baimė, 

jog aš kartais maniau iš galvos išeisiąs. 
t Ir po kamera žingsniuoji, ir į lovą guli, 
kartais bepradedi niūniuoti, bet balsas 

.; jįeirja toks keistas, kaip ir svetįmąs, rp-

Streikięriąi siekia darbininkų 
paramos

United Steelworkers of 
America unija (Canadian 
Kongress of Tabor — CIO) 
planuoja siekti paramos Sin
ger Siuvamų Mašinų Kompa
nijos streikuojantiems darbi
ninkams iš kitų unijų, vyriau
siai, tai iš Trades and Labor 
Council ir. afiliavusių unijų į 
Amerikos Darbo Federaciją, 
taipgi nuo 90,000 narių Cana
dian Catholic Confederation 
of Labor.

St. John miestelyje Singer 
siuvamų mašinų 2,300 darbi
ninkų streikuoja pųo birželio 
6 d. Darbdaviai atsisako išpil
dyti darbininkų teisingus rei
kalavimus, vyriausiai, pripa
žinti uniją, pakelti algas ir 
sutrumpinti darbo valandas.

—o—
Sakoma, balsuos už streiką

Spėjama, kad apie 1,000 
alu.mino darbininkų į Shawi- 
nigan Falls, Que., vadovybėje 
Syndicat National des Emp
loyes de l’Aluminium balsuos 
ar priimti kompanijos pasiū
lymus ir jei ne, tai streikuoti.

Sindikatas ir ’kompanija,

dos, ne aš, bet kitas kas, kažin kas ne
matomas, tik jaučiamas, dainuojąs.

Užvis baisiau, kai tą kančių urvą ap
globdavo kapų tyla. Tada kosėdavau, 
trypinėdavau, stalu bildėdavau ir lauk
davau, be nesutilindžios kur sargo rak
tai, be nepravažiuos pro kalėjimą koks 
barškąs ar tarškąs vežimas.

Nežinau, kuo būtų pasibaigęs tas ma
no pasiilgimas, jei ne vienas mažas at
sitikimas, kurs mane šiek tiek nurami
no, suteikęs kantrybės.

Vieną vakarą pasivaikščiojimo metu, 
man bezujant apie tą apskritą bokštą, 
kuriame retkarčiais buvo girdėti žmonių 
balsai ir grandinių žvangėjimas, aukš
tai atsidarė į vidų langelis ir prie gele
žinių prišlijo kalinio galva. Aš stabtelė
jau ir atsidėjęs žiūrėjau į jo juodą suny
kusį veidą, nieko man netardamas. Jis 
man linktelėjo galva; tuo pat ir aš jam 
atsakiau.

— Rusaę esat? — paklausė kalinys.
— Ne, — atsakiau, — lietuvis.
Jis lyg susimąstė ir smalsiai žiūrėjo 

į mane, matyt, pirmą kartą išgirdęs to
kią tautą esant’ir pirmą kartą pamatęs 
tos tautos žmogų.

— Kurios *gi. gubernijos? — vėl pa
klausė, kiek lukterėjęs.

— Kauno, — atsakiau.
— A-a, Kauno, žinau, žinau, ten Var

šuvoj ir Lodziuje lenkai ir katalikai, ge
ri žmonės... — ir jis pradėjo pasakoti 
paskutinius tuomet atsitikimus Varšu
voj ir Lodziuje. -

— Kurios gi tamsta tautos? — pa
klausiau ir aš savo ruožtu.

— Aš imeretinas. Gružin Kutais.
— Ar seniai tamsta sėdi?
— Antri metai sėdžiu, dar aštuonioli

ka metų katorgos; katorgos sėdėti neve
ža, čia sėdėti negera, j katorgą veš — 
pabėgsiu, karas — neveža... lyg skun
dėsi imeretinas, stengdamasis aiškiai 
rusiškai kalbėti.

— Už ką gi tamstą nuteisė katorgai? 
— nebeiškentęs paklausiau ir tuojau pa
sigailėjau, tatai padaręs, bet jau vėlu 
buvo. \

— Šunį, nudėjau! — drąsiai atkirto 
jis, ir jo akyse žybtelėjo drąsi neapykan
ta. Bet tuojau, lyg nusiminęs, įbedė akis 
į priešais stovinčią šieną ir po valandė
lės silpnu balsu, vis ten pat žiūrėdamas, 
pratarė:

— Nieko, išgyvensiu!
Mane nukratė šiurpas. Bokšte pasi

girdo keleto žmonių balsai ir grandinių 
džiarškėjimas; kalinys atsitraukė nuo 
lango ir, kažin ką į kamerą pasakęs, vėl 
pasirodė.

— Pąs mus yra vienas lenkas iš jūsų 
krašto, jis nori su tamsta pasikalbėti.

—Gerai, prašau, — atšakiam
Vidury smarkiau sužvangėjo grandi

nės, ir netrukus dvi rankos nusitvėrė 
geležinių virbų ir pasirodė lapge baisus, 
plaukais apaugęs ir išblyškęs veidas. 
Pirmasai kalinys, truputį pasišalinęs, 
padarė jam vietos.

— Tamsta esi lenkas? —- prakalbinau 
jį lenkiškai. i ;

— : Taip, lenkas, atsakė lenkiškai
lietuvio akcentu. ,

—Kurios gi tamsta gubernijos!
•• — Kauno.

(Daugiau bus)

kaip sako kompanijos atsto
vybė, susitarę visais klausi
mais, net ir darbo valandų 
sutrumpinimui nuo 48 iki 42 
valandų į savaitę, tik trimis 
klausimais nesusitarė, būtent, 
skundų procedūra, darbo pa
skirstymo ir senumo darbe 
teisės. ,

—o—
Nepaprastas medicinos 
atsiekimas

Dviejų mėnesių amžiaus1 
mergaitė Gale Brown iš Val
leyfield, gimusį birželio 29 d., 
kaip sveikatos ekspertai sako, 
gal padarys medicinos istori
ją Montreal o ligoninėje.

Mergaitė gimė be žemes
niosios maisto r.vjinw gerklės 
dalies ir po dviejų dienų po 
užgimimo iki dabar jos gyvy
bė tepalaikoma kraujo frans- 
fiuzija ir įleidimu maisto į 
skilvelį pro chirurginį atida
rymą. Jinai laukia operacijos 
St. Justine ligoninėje.

Vyriausias ligoninės chirur
gas, dr. Emile Thomas mano, 
kad mergaitė turi visas gali
mybes pernešti operaciją ir 
gyventi bei augti po operaci
jos, kuri planuojama jai at
likti greitoj ateityj. Operaci
jos keliu manoma atidaryti 
užblokuotos jos gerklytės da
lį ir leisti maistui per burną 
pasiekti jos skilvelį.

Tokie atsitikimai labai reti 
Montreale, jis sako, bet šis 
yra nepaprastas — kadangi 
mergaitė gyveno ilgiau, kaip 
rekordai rodo, negu kiti vai
kai su panašiais apsigimimais.

—o—
Audinyčių darbininkai tariasi

Audinyčių 6,000 darbinin
kų, atstovaujamų United Tex
tile Workers of America uni
jos (Trade and Labor Cong
ress — AFL), šiuos žodžius 
rašant pradėjo vėl derybas su 
Dominion Textile Company 
Limited dirbtuvėmis čia Mon
treale ir Valleyfield.

Derybos prasidėjo rugpjū
čio 25 d., bet kompanijos
•darbdaviai buvo nutraukę de
rybas, dėl atnaujinimo kont
rakto.

Pagrindiniai unijos reikala
vimai: bendras algų pakėli
mas po 25 centus į valandą; 
visiems darbininkams minimu
mo alga (t. y., ne mažiau) 
$1 į valandą; $1.50 lavintiems 
darbininkams minimumas; 
senatvės pensija sulauku
siems 65 metų amžiaus po 20 
pietų tarnystės, $75 į mėne
sį, ir union shop.

■—o—
Apsivedė

Rugpjūčio 18 d. apsivedė 
dainininkė Bįrųtą Zaganavi- 
čiūtė su jonu Meilučiu.

—o—■
Serga

Konstantas Girša susirgo 
rugpjūčio 24 d. Randasi Mon
treal General ligoninėje.,

" J.—

Detroit, Mich.
Mūsų LLD 188 kuopos 
veikla ir išvažiavimas

Išvažiavimas įvyko rugpjū
čio 26 d. į Pąulikų farmą. 
Tai, galima sakyti, buvo 
“number one” r išvažiavimas. 
Turėjome gerinusius' pietus iš 
skaniausių valgių, . taip pat 
turėjome ir įvairių gėrimų. 
Tai vis dėka pasidarbavimui 
mūsų veikliųjų darbuotojų, 
pramogų , komisijos.

Pas mus į svečius taipgi at
važiavo ir draugui iš LLD 52 
kuopos, net šeši karai. Tada 
dar didesnis buvo ūpas ir 
smagumas. Drg. J. Nausėdą, 
kuris per daug metų buvęs 
choristu ir moka daug gražių 
dainelių, ir čia pradėjo tas 
daineles dainuoti. Tuojau at
sirado jam daugiau pagelbi- 
ninkų dainininkų ir visi su 
gerais balsais. Tai ir dainavo
me, kad net visa apylinkė 
skambėjo. O kai vėliau ir 
muzikantai užgrojo, tai ir 
smarkiausi šokiai prasidėjo, 
ūžėme ir linksminomės iki 
vėlumos. ... . .

ALDLD Reikalai
Mokėkite Duokles

Centro Komitetas pratęsė 
duoklių pasimokėjimą iki 1 
d. spalių (October). Jąu li
ko tik mėnesis laiko, o dar 
daug narių yra nepasimo
kė j ųsi u. Prašome visu s 
draugus ir drauges tuojau 
pasįmpkėti.

i
Knygos ir “šviesa”

Centro Komitetas dar tu
ri apsčiai knygų ALDLD 
laidos. Jas išparduoda nu
pigintomis kainomis. Pasi
rodo, kad kur yra kreipia
ma atydos, kur platina, tai 
dar nemažai galima par
duoti.

Tiesa, parengimų mažiau 
yra, kaip seniau būdavo, 
bet kiekvienoje lietuvių di
desnėje kolonijoje turime 
parengimų. Platinkite kny
gas.

“Šviesos” No. 3 yra spau
doje ir netrukus bus gata
vas. Jeigu kuris pamainėte 
gyvenimo vietą, tai tuojau 
praneškite savo seną ir 
naują antrašą i centrą.
Dienraščių Vajus ir LLD
Su spalių 1 diena prasidės 

vajai “Laisvės” ir “Vilnies” 
už naujus skaitytojus ir at
naujinimui senų prenume
ratų. Visada LLD kuopos 
ir nariai energingai daly
vavo.

Prašome ir šiemet ener
gingai dirbti “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajaus laiku. Or-1 
ganizuokite komitetus, iš
rinkite ' vajininkus, didesnių 
miestų veikėjai nusiskirkite 
savo plotus vajaus laiku. 
Darbuokitės gavimui “Vil
niai” ir “Laisvei” naujų 
skaitytojų. Atnaujinkite se
nų prenumeratas. Gaukite 
darbininkiškai spaudai au- 
kų. '

Kartu nepamirškite ir 
LLD. Jeigu lankysitės pas 
narį, kurio duoklės nepa
mokėta, tai išrinkite jas ir 
priduokite kuopos valdybai. 
Kurie dar nepriklauso prie 
LLD,'tai tuos pakvieskite į 
organizaciją, paaiškindami 
jiems LLD rolę ir jos svar
bą.

Dirbkime “Laisvės” ir 
“Vilnies” platinime. Darbi
ninkiška spauda yra labai 
svarbi, ypatingai šiais lai
kais. • Auklėkime ir LLD.

Didelis Ačiū už Aukas!
LLD organizacinis Ap

švietus ir ’ Knygų Fondas 
pastaruoju laikų sekamai 
gavo auku.

LLD. 162 kp., Toronto, 
Canada, $10.00.

LLD 40 kp., Pittsburg, 
per M- Paulauskas ant blan
kus, $7.00. (Aukojusių var
dai paskelbta koresponden
cijoje.)

LLD 110 kp., Rochester, 
N. Y., per L. Bekis, $5.00.
-t------- -———— . —

Nemažai būsime uždirbę 
šiame išvažiavime. Dabar ga
lėsime paremti ir mūsų idealų 
kilniuosius tikslus.

—o—
O sekmadienį, rugsėjo 9 d., 

11 valandą iš ryto turėsime 
188 kuopos mėnesinį susirin
kimą. Susirinkimas įvyks po 
num. 2934 Yemans, Ham- 
trameke.

Tai bus labai svarbus susi
rinkimas. Čia turėsime nusi
tarti, ką darysime su parė
mimu dienraščio Vilnies fi
nansinių vajaus, taip pat LLD 
Centro Knygų Leidimo Fondo 
ir, žinoma, kitų reikalų, čia 
girdėsite nepaprastą raportą 
iš mūsų buvusio išvažiavimo.

Todėl visi kuopos ' narįai 
privalo dalyvauti šiame suvi
rinkime. Dalyvaukite skait
lingiausiai, įdant galėtumėme 
pasidaryti gerų nutarimų dėl 
mūsų veikimo, LLD Narys

LLD 19 kp., Chicago, Ill., 
per P. Šolomską, $5.00.

A. A., Royalton, Ill., se
nelis, $3.00.

J. Grigaliūnas, Toronto, 
Canada, $2.00.

Po $1 aukojo: C. Snyder, 
J. Stanley ir J. Price, Ro
chester, N. Y.; A. Berskys, 
J. Dereškevičius, P. Zukis 
ir S. Galinauskas 50 c., Ti
mmins, Canada.

Adele Kalak a u s k i e n e, 
Brooklyn, N. Y., ir Julia 
Baziliąuskas, Newark, N. 
J., aukojo po $10 svarbiems 
reikalams. Aukos perduo
tos.

Visiems ir visoms didelis 
ačiū už aukas! Prašome ir 
ateityje paaukoti į LLD ap- 
švietos ir knygų fondą.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr. 

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

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lietuvių literatūros istorijos 
konspekto svarstymas

Birželio 23 d. — šiomis’ die
nomis Lietuvių literatūros in
stitute įvyko lietuvių literatū
ros istorijos konspekto pirmos 
dalies galutinės redakcijos 

'svarstymas. Čia dalyvavo 
Mokslų akademijos tikrieji 
nariai J. Žiugžda, V. Mykolai
tis, K. Korsakas, rašytojai A. 
Venclova, J. Šimkus bei Vil- 

I niaus Valstybinio universiteto 
lietuvių literatūros katedros 
dėstytojai, Lietuvos istorijos 
instituto bendradarbiai ir kiti.

Artimiausių laiku lietuvių 
literatūros istorijos konspek
tas bus atiduotas spaudai.

Kolūkis plečia kalkių gamybą

BIRŽAI, birž. 10 d. — Su
stambinto “Vilties” kolūkio 
kolūkiečiai šiais metais šalia 
kitų ūkio šakų žymiai išplės 
svarbios statybinės medžia
gos — kalkių gamybą. Jau 
pereitais metais kolūkyje bu
vo pastatyta ir įrengta kalki
nė, kurioje buvo išdegta 65 
tonos kalkių. šiemet kalkių 
gamyba bus vykdoma plates
niu mastu. Rajone jau pasta
tyta nauja krosnis. Joje iš

Massachusetts Lietuvių

Didelis Piknikas
Paramai Dienraščio Laisves

( ĮVYKS SEKMADIENĮ

RUGSĖJO ] 6 SEPTEMBER

Tautiško Namo Parke
Keswick Rd. ir Winter St., Montello, Mass.

šis piknikas yra atpįldyniui sulytp pikniko, kuris įvyko 
Maynarde. Bus gražį dainų programa ir šąuųi prkestra.

CHARLES J, ROMAN
LĄIDtyTUVIV DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa.
Tęlęfoųąs Popląr 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Rug^jp-^epR 7, 1951

degta 15 tonų pirmarūšių kal
kių.

Kalkių gamybai vadovauja 
prityręs šiame darbe kolūkie
tis Valkiūnas. Nuolatiniams 
darbams sudaryta 4 žmonių 
brigada, užsiimanti tik kalkių 
gamyba. Per darbų sezonų 
kalkių degimo brigados nariai 
įsipareigojo duoti apie 100 
tonų aukštos kokybės kalkių, 
kuriomis bus aprūpinta ne tik 
savo kolūkio statybos, bet ir 
kaimyniniai kolūkiai. Iš kal
kių produkcijos kolūkis turės 
daugiau kaip 70 tūkstančių 
rublių pajamų. K. Margėms

Gerai veįkia biblioteka

JONIŠKIS. — Miesto viešo- , 
ji biblioteka, kuriai vadovau
ja D. Bėkšaitė, tvarkingą! or
ganizuoja sayo darbą. Trijuo
se bibliotekos kambariuose iš
dėstyta periodinė sąjunginė, 
respublikinė spauda, grožinės 
literatūros kūriniai, įvairi 
mokslinė ir speciali literatūra. 
Bibliotekos patalpos papuoš
tos šūkiais, diagramomis, re
komenduojamų knygų sąra- f) 
šais. Bibliotekos knygų fon
das siekia 9,000 knygų. Vedė
ja D. Bėkšaitė skaitytojus su
pažindina su naujausiomis 
knygomis, nurodo skaityto
jams geriausius grožinės bei 
kitos literatūros kūrinius. 
Bibliotekos ajdyvąs leidžia 
sieninį laikraštį “Naujoji va
ga,” kuris dažnąl paliečia 
kolūkių skaityklų darbą.

A. Augulis

Geležinkelių bibliotekų 
darbuotojų seminaras

Vilniuje įvyko geležinkelių 
bibliotekų darbuotojų semina
ras. Jame dalyvavo Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio, 
Radviliškio, Kaliningrado ir 
kitų geležinkelių bibliotekų 
darbuotojai.

Seminaro metu buvo pada
ryta eilė pranešimų įvairiais 
bibliotekinio darbo klausi
mais, pasidalino savo darbo, 
patyrimu'. .

Nemenčinė. — Lėktuvų pa
galba tręšiami Anovilio tarjr- 
binio ūkio laukai (NemenčT 
nės rajonas). Per tris dienas 
6 lėktuvai papildomai patręšę 
žieminių javų pasėlius 750 ha' 
plote. P. Gaižiūnas




