
Visgi geriau.
Paskui pasikalbėsime...
Ir jie “auga”. 
Nusiskriaudė. 
Kas dabar? 
Pakvaišimas Paryžiuje.

Rašo A. BIMBA

Nauji “stebuklai” New 
Yorke. Rinkimus prakišo 
Tammany Hali partijos suk
čių mašina. I miesto tarybos 
prezidento vietą laimėjo libe
ralų kandidatas Halley, 
veik niekas to nesitikėjo.

Išėjo lygiai taip, kaip 
miesto majoro rinkimais, 
laimėjo Impellitteri.

Halley nėra darbo žmonių 
draugas. Bet vis tiek geriau, 
kad laimėjo jis, o ne Shar
key. Pakaita blogo nepadarys.
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O visgi egyptiečius reikia 
karštai pasveikinti. Jie kietai 
sako anglams: Pirma išsikrau- 
stykite iš mūsų žemės, o pas
kui pasikalbėsime apie naują 
sutartį.

v Imperialistai turi eiti lau
kan iš svetimų žemių ii- kraš

tų. Mūsų vyriausybė daro bai
sią klaidą, kai ji mano, kad 
jai pavyks Afrikoje arba Azi
joje anglų bei francūzų impe
rialistinį kailį išgelbėti.

Ed. Karnėnas sako, kad 
smetonininkai nuo dabar jau 
kalbės net sėsiu milijonų var
du. Lietuvių vienų esą per 
mažai. Reikia, sako pradėti 
“laisvinti” ir estus su latviais.

Tegu kalba, kas jų paiso. 
Jeigu niekas kitas, tai bent 
jau liežuviai ir apetitai jų 
tebeauga.

Vienas nelaimingas žmoge- ; 
lis man rašo, kad jis, vietoje 
ateiti į Laisvės koncertą, pa
ėmė dolerį ir pasiuntė 
“Thompsono šventos Marijos 
vitenuolėms.”

žmogus save nusiskriaudė, 
tai ir viskas. Vis per tamsu- 

jMą. Iš šio gražaus koncerto 
' putų išėjęs protingesnis ir lie

tuviškesnis. Vietoje šviesos ir 
kultūros, savo doleriu parėmė 
davatkas.

pačiu laiku buvo 
bandymai su a-

Beveik tuo 
daryti nauji 
tomirtėms bombomis Ameriko
je ir Tarybų Sąjungoje. Nie
ko nauja. Abudu kraštaii turi 
tuos pragariškus pabūklus.

Bet kas dabar? Susitarimas 
ir taika, arba naujas karas ir 
sunaikinimas visiems?

Churchill ir Auriol ' sako, 
kad reikia susirinkti didžiųjų 
valstybių galvoms ir paieškoti 
susitarimo. Už tokį susitari
mą jau seniai kalba ir Stali
nas.

Ką pagiedos mūsų preziden
tas Trumanas? Visas pasaulis 
laukia atsakymo.

Tiesiai iš Paryžiaus: Polici
ja padarė puolimą ant tapy- 

*£/os kūrinių parodos ir konfis- 
-/kavo. keletą piešinių. Juose 

policija suodus pro-komuniz- 
mo dvasią! .

Buržuazija priėjo 
prie tokio pakvaišimo.

jau ir

ir
ap-

Šį savaitgalį Brooklyno 
Newark o gabieji artistai 
lankys Hartfordą ir Worces
ter su operete “Sudrumsta 
Širdis”. Labai gražus dalykas. 
Lai tų apylinkių lietuviai šeš
tadienį ir sekmadienį nesėdi 
namie I

Susikūlus traukiniam Jugo
slavijoj, užmušta 17

Belgrad, Jugoslavija.—Su
dužo vienas i kitą du trau
kiniai tarp Belgrado ir Za- 

f*įrebo, Jugoslavijoj. Už
mušta 17 asmenų, sužeista 

k32. Nukentėjusių skaičiu- 
už-svečių” iš

sienio.

ORAS. — Giedra ir 
šaltoka.
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REVOLIUCIJOS SUKAKTY 
MASKVIEČIAI MARŠAVO 
UŽ PASAULINĘ TAIKĄ 
Malinovskis pareiškė, Sovietai 
“net nesapnuoja bent ką užpult”

Maskva.. — Trečiadieni 
buvo iškilmingai minima 34 
metų sukaktis nuo sovieti
nės revoliucijos.

Vyriausias kariniu ir ci
vilinių paradų obalsis buvo 
taikos išlaikymas ir tautų 
draugiškumas prieš karo 
kurstytojus.

Kalbėdamas kariuomenei, 
maršalas’ Rodionas Mali
novskis, Stalingrado didvy
ris, už reiškė:

“Sovietų Sąjungai net ne
prisisapnavo užpulti Jung

100,000 amerikonų 
nukentėję Korėjoj

Washington. — Oficialiai 
pranešta lapkr. 7 d., jog 
Korėjos mūšiuose nukentė
jo “viso” 97.514 amerikonu: 
16,480 užmušta, 10,8,64 be ži
nios dingo, 68,611 sužeista, 
173 nelaisvėn paimta.

Per savaitę nuo pirmesnio 
oficialaus pranešimo tokie 
nuostoliai padaugėjo 1,922.

Bet valdiniai' pranešimai 
pavėluoja pora savaičių. To
dėl galima, skaityti, kad vi
same korėjiniame kare nu
kentėjo 'jau arti 100 tūks
tančių amerikonų, sako U- 
nited Press.

Italija pažada visą savo 
armiją Eisenhoweriui

Washington. — Italijos 
karo ministerija pažadėjo 
visą savo kariuomenę tarp
tautinei vakarų armijai, 
komanduojamai generolo 
Eisenhowerio, “apsigynimui 
nuo Sovietų.”

Apie tai pranešė karinis 
Amerikos Kongreso komi
tetas. Jis sugrįžo iš Itali
jos, kur apžvalginėjo kari
nes italų jėgas.

Izraelis prašys iš Amerikos 
dar $200,000,000

Tel Aviv. — Izraelio val
džia kreipsis į Ameriką, kad 
paskolintų dar 200 milijonų 
dolerių, priedan prie $65,- 
000,000, kuriuos jau pasky
rė Jungtinių Tautų Kon
gresas.

Izraeliui stokuoja visokių 
reikmenų.

Šiuo laiku Izraelis sten
giasi parduoti savo $500,- 
000,000, paskolos bonų Ame
rikoje.

Chicago. — Apskaičiuota, 
kad per dabartinius šalčius 
ir sniegus įvairiose valstijo
se žuvo 160 žmonių auto
mobilinėse nelaimėse.

Paryžius.—Suvažiavo dau
giau kaip 2,200 korespon
dentų iš įvaikių kraštų, kaip 
aprašinėtojai Jungt. Tautų 
seimo .
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tines Valstijas ar bent ko
kią kitą šalį.”

Jis kaltino Amerikos val
dovus už propagandą, pri
metančią Sovietams “už
puolimo tikslus.”

Maršalas Aleksandras Va
silevskis savo pareiškime 
kariuomenei užtikrino, kad 
ginkluotos Sovietų jėgos 
yra paruoštos tėvynei ap
ginti nuo užpuolikų.

Paradus stebėjo Sovietų 
vadovai ir įvairių šalių di
plomatai.

Valdžia vis kelia 
mėsos kainas

Washington.— Kainų val
dyba nutarė pakelti avienos 
ir veršienos kainas, prade
dant nuo ateinančio antra
dienio.

Šią savaitę valdžia leido 
pakelti paprastos jautienos 
kainas dešimtuku svarui.

Karinis angly teroras 
prieš egiptėnus

Kairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė su atkištais 
durtuvais apgulė egiptėnų 
kaimą Abul-Ghamous Suezo 
ruožte. Suėmė visus įtaria
mus anglų priešus, apšaukė 
juos teroristais ir suvarė į 
spygliuotų vielų žardžius.

Patys anglai praneša, 
kad užpultieji egiptėnai ne
sipriešino. Tačiaus kaimas 
tebėra apstatytas anglų 
patrankomis ir kulkosvai
džiais.

Šerifas nušovė 
negrą jaunuolį

Lake County, Florida.— 
Šerifas Willis McCall vežė 
du negrus jaunuolius iš ka
lėjimo į naują teismą ir be 
jokios įmatomos priežasties 
nušovė vieną, Samuelį Shep- 
herdą, ir pavojingai pašo
vė kitą, Walteri Irviną.

Jiedu buvo nuteisti už 
baltos moteriškės “prievar
tavimą,” bet Aukščiausias 
Teismas atmetė pirmojo 
teismo sprendimą ir įsakė 
suruošt naują bylą.

NUSKENDO TANKAS
San Jose, Calif. — Nu

skendo karinis tankas, pa
statytas taip, kad galėtų ne 
tik žeme važiuoti, bet ir 
vandeniu plaukti. Su tanku 
žuvo 3 žmonės.

Tucumcari, N. Mex. — 
Besileidžiant žemyn nukri
to ir sudužo lėktuvas, ga
benęs namo 26 Korėjos vete
ranus. Vienas veteranas ta
po užmuštas, o 9 kiti su
žeisti.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

VIŠINSKIS REIKALAUJA 
UŽDRAUST ATOM-BOMBAS, 
NE TIK SKAIČIUOT JAS

Paryžius, lapkr. 8.—An
drius Višinskis, Sovietų už
sienio reikalų min i s t r a s, 
smerkė amerikinį planą dėl 
ginklavimosi apribojimo.

Kalbėdamas Jungtinių 
Tautų seime, Višinskis pa-
reiškė, jog Amerika persą 
tiktai kada nors ateityje 
suskaičiuoti atomines bom
bas. O Sovietų Sąjunga rei
kalauja tuojau uždrausti visą pasaulį link sunaikini- 
atom-bombų gaminimą ir mo ir pragaišties.

PLANUOJAMA 1,200,000 
ARMIJA VAKARU EUROPAI

Paryžius.—Vakarinės Eu
ropos kraštų generolai iš
vien su Amerikos karinin
kais nutarė, kad iki 1953 
metų būtų sudaryta bent 1 
milijonas, 200 tūkstančių

Vėliausios Žinios
Korėja. — Amerikonai 

atmetė šiaurinių korėjiečių 
pasiūlymą sustabdyti mū
šius paliai dabartinę karo 
liniją, o tuo v tarpu derėtis 
dėl paliaubų ruožto nusta
tymo. •1 ;

Korėja.— Amerikonai va
kariniame fronte atgriebė 
vieną kalną nuo šiauriniu 
korėjiečių, bet šiauriečiai 
atakavo ir vėl užėmė tą kal
ną, į šia urvą k a r i u s nuo 
Yončono.

London. — Anglijos val
džia nutarė $980,000,000 per

CIO vis kovos prieš 
Tafto-Hartley Įstatą

New York. — CIO unijų 
suvažiavimas, priėmė rezo
liuciją, pasižadant neatlai- 
džiai kovoti, kad būtų pa
naikintas Tafto - Hartley’o 
įstatymas, o sugrąžintos 
unijoms teisės pagal senąjį 
Wagnerio įstatymą.

Suvažiavimas taipgi pasi
žadėjo iššluoti raketierius- 
gengsterius iš CIO unijų. 
Kalbėtojai bjaurėjosi, kaip 
vietiniai Darbo Federacijos 
vadai sėbrauja su raketie- 
riais..

Buvo kritikuojama val7 
džios raginimai nereikalaut 
algų pakėlimo.

Eisenhower gauna daugiau
sia “šiaudinių” balsų

/ •

New York. — Gallupo 
Viešosios Nuomonės. Įstai
ga apklausinėj o piliečius 
įvairiose valstijose, koks 
kandidatas į prezidentus 
jiems geriausiai patiktų.

28 procentai pasisakė už 
gen. Eisenhoweri, 13 pro
centų už Trumaną, 13 proc. 
už MacArfhurą, 12 proc. už 
Taftą, 4 proc. už Stasseną 
ir tiek pat už'Thomą Dew
ey.

jų naudojimą.
Kadangi prez. Trumanas 

ir Achesonas kaltino Sovie
tus už karą Korėjoje, tai 
Višinskis atsakė, jog ame
rikonai, o ne Sovietai įsi
veržė į Korėją.

Višinskis pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos su savo 
karine programa “stumia 

kariuomenės kaip tarptau7 
tinė armija “apsigynimui” 
nuo Sovietų.

Jie apskaičiavo, kad ton 
armijon galės būti įtraukta 
ir 360 tūkstančiu vokiečiu 
iš vakarinės Vokietijos.

metus sumažinti maisto ir 
Amerikos.

New York. — ,CIO unijų 
suvažiavimas nutarė griež
tai reikalauti, kąd Jungt. 
Valstijų' Kongresas užgintų' 
linčiuoti negrus ■. ■■

Berlin. — Apklausinėji
mai parodė, kad 75 procen
tai žmonių rytinėje ir va
karinėje Vokietijoje yra 
priešingi Amerikos reikala
vimui atkurti vokiečių ar
miją vakarinėje Vokietijo
je.

Kongresmanai tyrinėja 
valdininko taksus

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo komitetas 
tyrinėja nužiūrimas sukty
bes taksuose Th. Lam aro 
Caudle, generalio Jungtinių 
Valstijų prokuroro padė
jėjo.

Komitetas taipgi patyrė, 
tad generolas Harry Vau
ghan, asmeninis preziden
to Trumano patarėjas, sten
gėsi apsaugoti nuo bausmės 
Frankliną W. Sheared kaip 
taksu sukčiu.

Sheareris buvo 1947 me
tais nuteistas už nusukimą 
$139,336 taksų.

Apskųstas Fordas prieš 
darbų iškraustymus

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos 
num. 600 skyrius skundžia 
federaliaim teismui Fordo 
kompaniją todėl, kad jinai 
išsiuntffifeja automobilių 
darbus iš Detroito į kitus 
miestus.

Tas unijos skyrius prašo 
teismo indžionkšino, kad 
uždraustų persiuntinėti 
darbus į kitas vietas, kur 
Fordas ieško pigesnių dar
bininkų.

PREZ. TRUMANAS SIŪLO 
SUSKAITYT DIDŽIŲJŲ 
VALSTYBIŲ GINKLUS
Jo planas užgirtas Anglijos ir 
Franci jos, įteiktas Jungt. Tautom

turėti karinių jėgų/ir apri-Washington.—Prez. Tru
manas vėlai trečiadieni dės
tė Amerikos planą, kaip rei
kėtų suskaičiuot papras
tuosius ir atominius stipres
niųjų šalių ginklus, armijas 
ir visas karines jėgas.

Kalbėdamas per radiją ir 
televiziją, prezidentas sa
kė :

Skaičiavimą privalo pa
daryti tam tikra Jungtinių 
Tautų komisija. Taipgi tu
rėtų būti nustatyta, kiek 
leistina.bet kuriai valstybei

Amerikinis lėktuvas 
užmušė 4 saviškius

Washington. — Nukrito 
rakietinis lėktuvas ant An
tietam laivo (lėktuvnešio) 
ties. Korėja. Užmušė 4 
amerikonus ir sužeidė 10.

Susprogo ne tik tas lėk
tuvas, bet sužalojo ir šešis 
kitus lėktuvus ant laivo. 

. ,-.----—-------

4 šalys “gins Suezą,” 
nepaisant Egipto

Paryžius. — Franci ja, A- 
merikai, Anglija ir Turkija 
susitarė įsteigti bendrą Vi
duriniu Rytų komandą, 
ypač Suezo kanalui ginti 
nuo komunistų, nors Egip
tas priešinasi jų komandai.

Egipto valdžia pareiškė, 
ta komanda dar aršiau pa
vergtų egiptinį Suezo ruož
tą, negu vieni anglai iki šiol 
vergė.

Anglai areštavo visą 
malajiečin miesteli

Singapore, Malaja.—An
glų kariuomenė suėmė vi
sus 2,000 Tras miestelio gy
ventojų ir nuvarė juos į 
koncentracijos žardį kaip 
kalinius.

Anglai nužiūrėjo, k a d 
Tras yra lizdas kariaujan
čių prieš anglus malajiečių.

Būsią ir formanam mokama 
už viršlaikiy darbą

Washington. — Algų val
dyba nutarė, jog fabrikan
tai gali atlyginti ir darbve- 
džiafns — formanams už 
darbą virš reguliario laiko. 
Bet už viršvalandžius gali 
būti jiems mokama tiktai 
paprasta alga, o ne pusan
tros.

Dauguma formanų iki 
šiol nieko negaudavo už 
ekstrines darbo valandas.

DAR PABRANGINTAS 
VAŽIAVIMAS BUSAIS 

CHICAGO.!
Chicago. — Miesto valdy

ba pakėlė kainą važinėjimo 
busais nuo 13 iki 15 centų.
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bota, kiek bile šalis galėtų 
naudot ginklams pinigų, 
pagal savo gyventojų skai
čių ir pagal savo iždo pa
jamas.

Jungtinių Tautų inspekto
riai‘visuomet žiūrėtų, kad 
kiekviena valstybė tikrai 
įvykdytų tokį planą.

Palaipsniui būtų prieita 
prie atominių ginklų skai
čiavimo ir jų kontroliavi
mo pagal Jungtinių Tautų 
užgirtą planą, sakė Truma- 

■nas. O kol tatai bus daro
ma, tai Amerika su savo 
talkininkais turės neatlai- 
džiai ginkluotis, kad pasto
tų kelią užpuolikams.

Prezidentas kaltino So
vietų Sąjungą ir už “užpuo
limą Korėjoje.”
ANGLIJOS IR FRANCI 
JOS UžGIRTAS PLANAS

Paryžius. — Anglija ir 
Francija iš anksto užgyrė 
tokį Amerikos planą pirma, 
negu prez. Trumanas jį pa
skelbė.

Amerikos valstybės sekre
torius Dean Ącheson ket
virtadienį įteikė Jungtinių 
Tautų seimui (asamblėjai) 
tą pasiūlymą užgirti.

Pasiūlymo tekste aiškiau, 
negu Trumano kalboj, pasa
kyta, kad Jungtinės Tautos 
laikysis amerikinio Baru- 
cho plano dėl atominės jė
gos kontrolės, iki bus už
girtas naujas planas.

(Sovietų Sąjunga atmetė 
Barucho planą kaip leidimą 
Amerikai gaminti ir naudo
ti atomines bombas, kol bus 
sukontroliuota atominė jė
ga visose kitose šalyse.

PATI NEŽINO, KODĖL 
NUŠOVĖ VYRĄ

Great Falls, Mont.—Ella 
Pryor’ienė šešiais revolve
rio šūviais nužudė savo vy
rą, už kurio buvo ištekėjus 
tik pirm dviejų mėnesių. 
Areštuota, ji sako, “neži
nau, kodėl jį nušoviau, bet 
jis gulėjo atsukęs nugarą į 
mane.”

ŽUVO LIETAUS 
STATINĖJE

Deckerville, Mich.— Hat
tie B. Brabant, 73 metų am
žiaus, pasilipo ant dėžės ir 
sėmė vandenį iš didelės pri
lytos statinės. Pasprūdo 
galva žemyn ir prigėrė.

AUTOMOBILISTAS 
NUBAUSTAS Už “PER _ 
LĖTĄ” VAŽIAVIMĄ
> Burlington, N. J.—Miesti
nis teismas $10 nubaudė J. 
W. Massengelį, kuris važia
vo vieškeliu tiktai 40 mylių 
per valandą. Teisėjas sakė, 
Massengelis, “per lėtai” va
žiuodamas, trukdė kitus au
tomobilistus. • >

Jackson, La.—Per beprot
namio gaisrą paspruko 75 
kriminaliniai pamišėliai.
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KALBA PARYŽIUS,
LONDONAS, MASKVA

PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ pasaulis išgirdo tris svar
bias kalbas, liečiančias tarptautinius klausimus, liečian
čias taikos išlaikymą.

Nežinome, ar visos tos kalbos buvo nuoširdžios, ar vi
sos jos ištikrųjų bylojo tai, ką kalbėjusieji sakė, bet čia 
verta jas pakomentuoti.

Turime reikalo 
zokonų laikraščiais ' ir 
“žiniomis”: marijonų 
pranciškonų.

Marijonų Draugas išspaus
dino nei tai straipsnį nei 
tai editorialą, kurį pavadi
no “Naujausiomis žiniomis 
iš Lietuvos,” vėliau tą patį 
mišinį pranciškonų Darbi
ninkas persispausdino, pa
vadindamas ”jį 1 “Kryžiuoja
mos tautos kančia.” Mari
jonams tasai neva “Eltos” 
iškeptas iš melų ir nesąmo
nių kepsnys buvo “žinios,” 
pranciškonams — “kančia.” 
Matyt, pranciškonų redak
torius turėjo nemaža kentė
ti, kol perskaitė tokį neto
bulą mišinį, parašytą gal 
Vokietijoj; o gal Niujorke.

“Žinios” ir “kančia” liečia 
Lietuvą.' Girdi, kažin,kas 
iš Lietuvos atbėgo ir patei
kė klerikalų “Eltai” apie 
mūsų tėvų kraštą žinių, ku
rias ji, “Elta,” pervarė'per 
savo girnas ir pateikė mari
jonams ir pranciškonams.

Nežiūrint visko, tame mi- 
šinyj randame įdomių daly
kėlių, tiesiog plakančių 
tuos, kurie šiandien nešu- i ' ■ •
randa žodžių naujajai Lie-

— Be spec, leidimo neįeisi
jų. ne tik į draudžiamą pajūrio
• v. n 4- 4/"i Ir i lrz~»nir

PARYŽIUJE, atidarydamas Jungtinių Tautų šeštąją 
asemblėją, Francūzijos prezidentas Vincent Auriol pa
darė visam seimui surprizą, pasiūlydamas, kad tuoj, ne
užilgo, to krašto sostinėje suvyktų pasitarimams Stali
nas, prezidentas Trumanas, Churchillas ir Francūzijos 
premjeras Plevenas. Pasitarimuose jie turėtų spręsti 
tuos nesusipratimus, kurie skiria Rytus nuo Vakarų.

Jungtinių Tautų seimo delegatai niekad nemanė, kad 
Francūzijos prezidentas, juos sveikindamas, įdės į savo 
kalbą šį konkretų siūlymą taikai išlaikyti. Prezidento 
Auriol kalba, pagaliau, sakyte sako, jog Jungtinių Tautų ' 
seimas negali išspręsti to, ką turėtų išspręsti keturių tuvai išplūsti ir pažeminti, 
didžiųjų valstybių vadovai! O jis negali to išspręsti, ka-i 
dangi Jungtinių Tautų seimas yra valdomas faktinai | Mišinys paduodamas 
vienos šalies, Jungtiniu Valstijų. (klausimų ir atsakymų for-

__.__ “ . moję, todėl ir mes čia kai 
kuriuos jų panagrinėsime.

“Ar tebėra išsilaikę Auš
ros! vartai?” ■ klausiamas 
“informuotojas,” kuris at
sako: ,

Pamaldos laikomos, prie jų 
taip -pat galima gautųmedali- 
kėlių, rožančių, kitų atminų. 
Bet tai ,tik liekanos iš to, 
kas) buvo seniau, .žmonių (vi^ą 
laiką prisiręųka daug., Pasku
tinį kartą ^Aušros Vartuose 
esu buvęs šių metų ; birželio 
mėnesį. Nors buvo-' paprasta 
diena, bet žmonių buvo tiek* 
daug, jog ir norėdamas nega
lėjau užlipti į viršų. Eidami 
pro šalį, daugumas dar ir da
bar nusiima kepures; ne vie
nas, be to, užsuka ir pasimels
ti.

Aišku ?!
Klerikalai nuolat skelbė, 

būk Lietuvoje persekiojama 
bažnyčia., tikintieji, būk ta
rybinė valdžia uždaranti 
bažnyčias. Bet štai, pačia
me viduryje Lietuvos sosti
nės stovi Aušros vartų baž
nyčia ir koplyčia. Ji pilna 
žmonių, kurie meldžiasi. 
Dauguma jų, praeidami pro 
koplyčią, net ir kepures nu
siima !

Caro laikais, taipgi lenkų 
valdymo laikais, ties šią ko
plyčia stovėdavo policijan- 
tas ir versdavo kiekvieną, 
praeinantį pro koplyčią, nu
siimti kepurę! Atėjus ta-* 
rybę vyriausybei, tas po
tvarkis buvo panaikintas,— 
palikta patiems žmonėms 
elgtis, kaip jie nori, nes ta
rybinėje santvarkoję pripa
žįstama tikybos laisvė, ’— 
laisvė tikėti arba netikėtu

Ten pat, informuoja mus 
pranciškonai ir marijonai, 
parduodami ir medalikėliai 
ir rožančiai ir kitokie tiky- 
biniaiM dalykėliai.

Tai ko jūs, ponai, norite 
daugiau? Ar jūs patys čia i 
nepasakote, kad Lietuvoje 
yra plati tikybos laisvė?

Ar Lietuvos žmonės gali 
laisvai važinėti? Pranciš
konų organas atsako:

Dirbantieji ir šiaip neturi 
kada važinėti. Išskyrus pajūrį 
ir pasienio zoną, šiaip oficia
laus leidimo važinėti nereikia. 
Jei tik turi pinigų pirk bi
lietą ir važiuok į Latviją, Es
tija, Rusiją, Gudiją. 

" Kaip su pajūriu? * «

LONDONE tą pačią dieną kalbėjo Churchillas,—jis 
kalbėjo tik ką susirinkusiame naujame parlamente; jis 
kalbėjo kaip naujas krašto ministrų pirmininkas, imąs 
valstybės vairą į savo rankas.

Churchillas, nurodęs, kokioje blogoje padėtyje stovi 
Britaųijos vidujiniai reikalai, kalbėdamas apie pasauli
nius reikalus, taipgi siūlė, kad būtų tartasi tarp trijų 
ar keturių didžiųjų tarptautiniams nesusipratimams 
spręsti.

Churchillas, atsimename, dar rinkiminėje kampanijo
je kalbėjo, jog būtinai reikią tartis su Stalinu ir Trumą- 
nu, jog būtinai reikią šaukti trijų didžiųjų konferenciją. 
Antradienį Churchillas tai pakartojo, primindamas, jog 
didžiausią klaidą darą tie žmonės, kurie saką^ būk tre
čiasis pasaulinis karas esąs neišvengia rųas.

MASKVOJE tą pačią dieną sakė kalbą vienas žymiųjų 
Tarybų Sąjungos liaudies vadovų, Lavrenti P. Berija, vi
daus reikalų ministras. Jis kalbėjo Didžiajame teatre, 
minint 34-rių metų sukaktį nuo prasidėjimo Didžiosios 
Spalio revoliucijos.

Berijos kalba buvo ne pesimistinė, ne kaip Churchillo; 
Berijos kalba buvo didžiai optimistinė, parodanti, jog 
Tarybų Sąjungos tautos šiemet pasiekė didesnių laimėji- 
,mų negu kada nors praeityj. Tarybų Sąjungos mokslas 
ir pramonė žygiuoja pirmyn ligi šiol nematyta sparta ir 
to krašto piliečiai galį būti saugūs, kad jų niekas nenu
galės, kad jų gynybos reikalai stovi tokiame lygyj, iš 
kurio kiekvienas priešas, bandąs pulti T. Sąjungą, būtų 
nugalėtas.

> Tačiau ir Berija pabrėžė tą faktą/ kad reikia darbuo
tis už taikos išlaikymą. Jis pabrėžė, jog kapitalizmas ir 
komunizmas gali gyvuoti greta kits kito taikoje. Jis 
pabrėžė, jog pasauliniai nesusipratimai tenka spręsti ne 
ginklu, o susitarimais, derybomis.

TAIGI iš šitų trijų sostinių kalbos byloja už taikos 
išlaikymą, už pasitarimus, už susitarimus taikiu būdu.

Gaila, kad prezidentas Trumanas tą dieną nepasakė 
kalbos,—jis sakys ją trečiadienį, tuojau po to, kai šitie 
žodžiai bus parašyti.

Tuo pačiu kartu Viennoje vyksta Pasaulinės taikos 
išlaikymui organizacijos vadovų konferencija, kurioje 
taikos problemos imamos daug energiškiau ir konkre- 
tįžkiau.

Vįennos konferencija reikalauja, kad būtų sušaukta 
penkių didžiųjų pasitarimai, kad Kinijos Liaudies Res
publika būtų pakviesta tartis su Stalinu, prezidentu. 
Trumanu, Chuęchillu ir Plevenu. Tam tikslui surinkta 
Šimtai milijonų žmonių parašų.

TARPTAUTINIS žmonių judėjimas dėl taikos išlaiky
mo pasaulyj, be abejojimo, daro didžiulės įtakos visur; 
Paryžiuje, Londone, Washingtone ir kitose sostinėse,

Ir šis judėjimas verčia net ir tokius Tarybų Sąjungos 
priešus, kaip Churchillas, kalbėti už taiką, Be to, tokį 
Chųrchillą ir Pleveną verčia kalbėti už taiką ir ’tas fak
tas, kad ginklavimasis, .kurio reikalauja Washingtonas, 
veda į bankrūtą tiek Angliją, tiek Francūziją, tiek kitas 
“Vakarų demokratijas.”

Mes pritariame žmonių judėjimui už taiką, mes nori
me, kad tuojau būtų baigta^, k^ras Korėjoje, kad tuo- 
JSU įvyktų keturių ar penkių didžiųjų valstybių vadovų 
konferencija.

zoną, bet pet į'tokį konservų 
fabriką Klaipėdoje, ar kitą 
kurią įmonę. Laisvai gali vyk
ti tik į pajūrio kurortus ir lei
džiamas maudytis vietas. 
Klaipėdoj judėjimas gana gy
vas, gyvai veikia prekybos 
uostas.

Na, tąi kas? Į draudžia
mą zoną negalima įeiti be 
specialaus leidimo; , negali
ma įeiti be leidimo ir į Lie
tuvos fabrikus? Prąnciš- 
konų laikraštis r tuo faktu 
bando įrodyti savo skaity
tojams,' kaip yra suvaržyta 
Lietuvos, žmonių judėjimo 
laisve. '. ' ' •

Bet asmuo, pagalvojęs, at
sakys: kiekvienoje, šalyje, 
taip esama. Amerikoje taip
gi yra zonų, į Kurias be spe
cialaus leidimo negali įeiti,. 
O apie fabrikus netenka nei 
sakyti:' nei joks fabrikas' 
neįsileis asmens be spečia-' 
lauš leidimo, nfebent tu įeisi 
su artimu draugu, kuris ta
me fabrike dirba. ;

Atsiiietuvinę vokiečiai .
Darbininkas rąšo: 1
Po karo vokiečius varė at

gal į Vokietiją. Jie negalėjo 
gauti darbo, todėl pasivadino 
lietuviais, ir tapo LTSR, pilie-, 
čiais. Tada buvo, palikti ra
mybėj ir gavo darbo. ’ Jų taip 
pat atlietuvintos pavat'dėš. Po 
keletą tokių atlietuvintu ' žve
jų gyvena Klaipėdoj, švento
joj/ Palangoj. ‘ • 1 ' <: ''

) i I ■

Čia pranciškonų laikraš-* 
tis, be tiesos,. įdęda ir šmo7 
tą melo, y-į jam prigimta. 
Po karo tarybine vynausyr 
bė vokįęęjų pevaręjį Vęlper, 
tiją;, įdirįe nepabėgę pąęiji-, 
kO, ,tię, palikę ^dėįjtO^ 
jie ryžosi ^Lietuvo jė, gyven-, 
ti, Tie iečigi; ’Vądihįįši;j 
pasibarė' Kei’čšnįąis' Lietų?? 
voš patrijotais' už pranciš
konus, už tokius vyskupus, 
kaip Brizgys, kaip arkivys
kupas Skvireckas, '- už 
kius, kaip' smetonininkai ir 
socialdemokratai, kurie bė- 
go su hitlerinėmis armijo
mis “į vakarus.”

Ir dabar vokiečiai, pasi
likę Klaipėdoje, Lietuvos 
žemėje, ątsilietuvino savo 
pavardes, išmoko ar moko
si lietuvių kalbos ir jau su
tampa su Lietuvos žmonių 
gyvenimu. Ar tai negra
žu? Ar ne gėda tiems, ku
rie vadinasi save lietuviais 
ir kurie dūmė iš Lietuvos su 
hitlerininkais, o. ątidūmę 
čia, visaip Lietuvą niekina?

Ar daug lietuvių gyvena 
Lietuvos miestuose? 1 '

Pranciškonų laikraštis at
sako, jog girdi,1 “Klaipė
doj, Vilniuj, Kaime“arti pu
ses gyventojų jau rusai.’ 
Ypač daug rusiškai, lenkiš
kai ir žydiškai girdėti kaL 
bant Vilniuj. ‘ Vilniuj ir 
Kaune da.ug žydų,: nors ru
sai jų taip pat nemėgsta,”

Kaipgi Tušai • atsirado- 
Klaipėdoj ? ! Tegu atsako 
pranciškohai ; " 1

Mat, tuoj po karo Klaipė
doj veik nieko iš senų gyven
tojų nebeliko, todėl ir pradėjo 
rusai visokiais būdais ten 
smelktis. DaŲgelįsJų patys at
važiavo iš įvairių Rusijos vie
tų niekeno nedraudžiami, kiti 
ten atsirado demoralizavus 
kariuomenę, kuri turėjo teisę 
pasilipti kur buvusi ir kur no
rėdama susirasti sau darbo.

Žinoma, pranciškonai čia 
sumaišo barščius su kopūs
tais . Aišku, kad po karo, 
kai Klaipėda buvo išlaisvin
ta ir formaliai ir oficialią! 
ji buvo prijungta prie Lie
tuvos, Klaipėdos miestas 
buvo pustuštis; nes daūgu-

ma vokiečių išbėgiojo, o 
lietuvių neužteko jam užpil
dyti. Reikėjo mechanikų, 
technikų, žmonių, kurie ga
lėtų miestą atstatyti, fabri
kus įsteigti, uostą atbuda- 
voti. Gi tų technikų Lietu
va neišteko. Toji aplinky
bė ir privertė kreiptis į Ru
siją, kad ji suteiktų talkos; 
tos talkos ir buvo duota.

Iš kur pranciškonai su
rado, kad Lietuvoje yra 
daug žydų, mes nežinome,- 
matyt, jų 'smegenys dar vis 
tebeserga anti - semitizmo 
cholera, dėl to jie' taip ra
šo. Atsiminkime, hitlerinin
kai Lietuvos žydus išsker
dė, kurie nespėjo pabėgti,-- 
liko visoje Lietuvoje tik; gal, 
koks .tūkstantis kitas žydų, 
kurie, įr dabar neleidžia, 
pranciškonams ramiąi už-, 
migti.

Nesąmonė yra primesti 
rusams ahti-sėmitizmą, ku-' 
rjuo serga’ patys pranciško
nai. ' ' '1 ’ •

mo-
jose

kad

vimą. Iš 98-rifų,1 tikJįti- 
rios ar penkios f pavardės 
yfa ne lietuviškos.

Tame šiupiny j, kurį par 
skelbė marijonai ir pranciš
konai, nei žodeliu neprisi
menama apie Lietuvos 
kyklas, apie tai, kas 
mokosi ir kas moko.

O turime suprasti,
šiemet Lietuvos mokyklose 
mokosi apie pusė milijono 
lietuvių tautos sūnų ir du
krų!

Marijonams ir pranciško
nams rūpi niekas daugiau, 
kaip tik. šmeižti mūsų tėvų 
kraštą, kuriantį naują gy
venimą, na, tai jie tai ir at
lieka — atlieka be jokios

mai jį palaidoti. Jonas Ja- 
zauskas ir Juozas Datkevi- 
čius surinko 60 pezų auloj, 
o J^ Vogulis, A. Urbanavi
čienė ir B. Urbanavičius su
rinko 85 pezus ir 10 et. ’ ,

Iš surinktos sumos graW 
riui buvo sumokėta 
zų. Likę pinigai 
nutarta panaudoti 
kapo aptaisymui.

115 pe-. 
rinkėjų 
Seniko

Dar

Is Uruguajaus
SUTVARKĖ MIRUSĮ 
‘ MONTEVIDEO. —
pradžioje šių metų Kasabo 
priemiestyje pasimirė lietu
vis 'Mateušas Senikas. Nors 
jis nepriklausė jokiai lietu
vių -organizacijai ir
mė darbininkų reikalų, ta
čiau progresyvūs Cerros 
lietuviai pasirūpino tinka-

nėrė-

ORGANIZUOJA 
ORKESTRĄ

Montevideo. — ULC Cer
ros skyriaus valdybos pa
vestas žinomas mūsų orga
nizacijos darbuotojas ir 
muzikos mėgėjas Bronius 
Kaupas, imasi' organizuoti 
pastovų lietuvių orkestrą 
Cerroje.

Lietuviai, visų instrumen
tų muzikantai, prašomi, at
eiti Broniui į talką.. ;

gyventi ? ; Pranciškonai at
sako : valdžia> rusai, žydai! 

. ' Toliau: .
Dėl geresnio gyvenimo są

lygų į Lietiivą skverbiasi ru
sai. Jų nerasi nei kolchozuose 
nei ten, . kur prasčiausios gy
venimo, sąlygos... Nuolat Lie
tuvoj gausėja: įr žydų ; $kąį- 
čius, . ypaę >.Vįlniujė ir Kaune.

Skaitytojas praišomas gė- 
rai įšitemyti kai . kuinuos 
■faktus - faktelius: :■ ;

ii. Atsimenate, ’ kadaise 
kryžiokų skauda nuolat būl ’ 
b Ai jo’, jog1 T Lietuvą yra ■ 
tūkstančiais ir tūkstančiais 
ga benami ‘mongolai^ kdlmū- 
kai; gruzinai,1 : kirgizai’ •“‘ir 

' kiti ;alziiatąip‘* Dabgr( apie
tų tautybių ’ žinoves:7iį • j Au1 

’ nebejildpm i! Tb j i pasaka j am 
>perda'ug’ nusend • iVi;riUvytJd.Y 
Mohgblti • i r kalmukų Lidfu- < 
voje jau nebėrai!... ■ 
"'2. Per keletą 'metų'kry-’ 

žiokiška spauda ^kelbei buk, 
ifetAvUi įgabenami į - Šibipą, <

V '

o jų žemė atiduodama “bur
liokams;” rusams, •mongo*- 
lams, etc. Dabargi pran
ciškonų .laikraštis pareiš
kia: rusų kolchozuose nera
si; kolchozus (žemę) valdo 
patys lietuviai valstiečiai. 
Ar matot, kaip greit jie pa
keitė savo “taktiką”?

apie pusė gyventojų lietu
vių, kaip pripažįsta patys 
pranciškonai, tai didelis 
progresas. Atsimin k i m e, 
Smetonos'? laikais 'Vilniuje 
lietuvių gyventojų nebuvo 
daugiau, kaip penktas nuo
šimtis, o gal dar mažiau.

4i Klaipėdos mieste 1934' 
metais buvo,' 58,000 gyvento
jų; iš kurių gal tik 5 nuo
šimtį tesudarę 'lietuviai; 
šiandien Klaipėdos mieste 
yra' COįOOO gyvo n to j ų, k u - 
rienfe net prąnci’škorių laik
raštis priskaito 30,000 lie; 
Tuviu!" 1 ‘ •

. 5. .Kas yra “prasčiausioS 
darbo Sąlygos”? Socialisti
nėje šalvie sąlygos yra to
kias, kokias patys to rajo- 
hoį tos srities, to krašto gy
ventojai pasidaro. Kiek
vienam žmogui pagal jo už
darbį; kiekvienam yra atvi
ros durys į mokyklą, moky
tis amatų, profesijų. Ne
mokąs, amato žmogus šian
dien gali uždirbti tiek, ry
toj—tiek. Gi darbo Lietu
voje užtenka kiekvienam.

6. Apie rusų skverbimąsi 
į “geresnius darbus” Lietu
voje tegali plepėti tik tie, 
kurie nieko nežino. Šio 
mėn. 1 dienos Laisvėj tilpo 
vardai ir pavardes net 98 
Lietuvos mokytojų, apdo
vanotų už gerą mokytoją-

Korėja.—Amerikonai skel
bia, kad jie su savo talki
ninkais vien pereitą mėne
sį užmušę, sužeidę bei su^ . 
ėmę 74,758 komunistų ka- * 
rius.

Dienraščio Laisves reikalai
Laike Laisvės koncerto ir skaitytojai, atsinaujin

dami prenumeratas, gražiai parėmė dienraštį. Tūli ne- t 
galėjo koncerte dalyvauti, J;ai paaukavo, kaip Jonas / 
Ragauskas. Aukų gavome sekamai:

Miami lietuviai laike minėjimo gimtadienių $32.00
Už M. Ražanskienėš dovaną sukelta paramos

•’ per S.; Petkienę ir Tamulienę ............... $14.00
Jonas Ragauskas, Shelton, Conn................,. .. 13.00

' A. Lipčius, Eddystone, Pa.................................. 11.00
i Dr. B; Butkus, Chicago.................................•.. 8.00
• T; Kaškiaučius, Newark, N. J. ........................... 8.00

Uršule’ Parapijonka, Hartford, Conn.... ‘ .
<JClevelaildiečiai,; per J. Stripeiką .................

! K.‘ Sabutis, Waterbury, Conn. .......................
A. Gustaitis, Brooklyn, N. Y. .'....................

1 M.< A.' Arrisonai, Stratford, Conn................
1 J.1 SĮrižątfskaspWaterbuily, Conn;..............

B. -Jr VJ Zmitraitės, Johnson City, N. Y. ..
‘ Walter ir Anna'čerkauskas, Scranton, Pa 
- J. “Grigaliūnas, Toronto ...................................
i Paulina1 Jasilionis, Binghamton, N. Y..........
f N. Grybienė, Norwood, Mass. ......................
J. Marcinkevičius, Harrison, N. J..................
P. Marshonas, Harrison, N. J......................

: P. Gumbuliavičius, Ansonia, Conn..................
Laisvietis, Bridgeport, Conn..........................
A. Wildges, New York, N. Y. ....................
Laisvės Rėmėjas, Brooklyne, Mass..............
J. Barkauskas, Manchester, Conn...............
A. Kornik, Meriden, Conn.............................
D. Guokas, Poguonock,' Conn....................... t.
F. Stasiykelis, Chicago, Ill.................. ............

Zabatka, Easton, Pa.....................................
Kabul, Stoughton, Mass.............................
Morkcvičienė, Brockton, Mass..................

J. Yna maltis, Union City, Conn......................
M. Buinauskas, Naugatuck, Conn..................
J. Budelis, Torrington, Conn. .,...................
M. Rąmoška, Hartford, Conn..........................
Ona Loppato, Hartford, Conn................. ..
J. Pechulis, Cliffside, N. J. ..........................
H. Williams, Huntington, N. Y......................
B. Lutz, Newark, N. J.................. .........
Patersono Dzūkas............................... ............
Ant. Gabalis, Brooklyn, N. Y..........................
K. Pociūnas, Elizabeth, N. J........................ . ..
A. Lukas, Elizabeth, N. J. .............................
J. Wizbar, Elizabeth, N. J..............................
M. Adomaitis, Great Neck, N. Y..............
J. Jakaitis, Westboro, Mass............ .............
M. Petkunas, .Worcester, Mass...................... .
B: Praslaiiskas, Worcester, Mass................ ...
J. Pattison, Worcester, Mass.............. .
L. Tilwik, Easton, Pa.................................... ...
P. Liupševičius, Lawrence, Mass....................

Po $2 aukavo: S. Thompson, Bridgeport, Conn.; 
Pr. ir žmona Vilčinskai, Elizabeth, N. J.; J. Kukto- 
ras, Toronto, Canada; B. Mino tas, Toronto, Canada; 
J. Keveža, Toronto, Canada; C. Krasnickas, Water
bury, Conn.; F. Šaulys, Elizabeth, N. J.; Irene Le- 
.vanienė, Brooklyn, N. Y.; A. Graibus, Verdun, .Ca
nada. Geo. Waresoai., Brooklyn, N. Y., $1.36.

Po $1 aukavo: J. Pauža, Ansonfa, Conn.; N. Du
donis, Chester, Pa.; J. Viskočka, Trenton, N. J.; M. 
Stulgaitienė, Stoughton, Mass.; A. Stripeika, Eliza-/ 
beth, N. J.; A. Skairius, Elizabeth, N.'J.; M. Užda-J 
vinis, Norwood, Mass.; K. Mažeikienė, Cliffside, 
J.; J. Sidaras, Hartford, Conn.; A. Ploraitienė,

K. 
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AKT ARAI, “SPECIALISTAI”
i PRIVAČIOS KLINIKOS

tųvcAmerikos Gydytojų Susi-Įtaro Brady’o supratimą, yra 
padmijimas neseniai apskai- tik dolerių gaudytojai ir ki- 
vacMvo, kad Jungtinėse Vals- senių gydytojai.
pariose yra viso 95,526 me-

Jcinos daktarai, o 22,976 iš
jąp skaičiaus esą krypę į spe- 
raJalistus.

Vadinamieji specialistai 
“bori atsikratyt naktinių 
JJsaukimų pas ligonius, ven
gia paprastų receptų rašy- 
nmo, nenori klausytis žmo
nių širdies tvaksėjimų ir tt.

* Ligoninėse yra viso 25,- 
. 000 gydytojų — pastovūs jų

• daktarai ir internal. Inter
nals yra vadinami naujo
kai, kurie tik ką baigė me-

i dįcinos mokslą ir turi ligo- 
%lįhėse praktikuotis per tam 
tikrą laiką.

- Kiti gi daktarai gyvena 
savose ^vietose ir gydo mies
tiečius kaimynus bei farme- 
rius nuo įvairių ligų.

Įžymus Californijos dak
taras William Brady, pa
dubdamas tokius gydytojų 
pasiskirstymus, pareiškė:

“Pati amerikinė medicina 
šiandien serga. Gydymo 
profesija yra per daug ap
sikrėtusi vadinamu specia- 
lizmu.”

Jis labai kritikuoja dau
gumą specialistų, išskyrus 
tuos, kurie dirba miestinė
se bei valstybinėse kliniko
se, kur gydymas yra dova
nai \arba beveik dovanai.

“Kai kurios privačios kli
nikos, — sako dr. Brady,— 
yilb šarlatanų lizdai, suor
ganizuoti lengvam pinigų 
išliežimui iš jankių. Pini
gų traukimas eina sklan
džiai, mašinaliai (kaip as
sembly line fabrikuose). O 
tie, iš kurių pinigai išvilio
ti, sakosi gavę pilnutini 
sveikatos patikrinimą, vadi
namą ‘check-up.’

“Klinikų raketieriams pa
tinka tas žodis ‘check-up.’ 
Jis neša daug daugiau pel
no, negu medikalis kūno 
sveikatos ištyrimas.”

Taigi didžioji dauguma 
privačių klinikų, pagal dak-

Tūli klinikų daktarai da
ro daugybę “triksų” _ suk
tybių, kurių vengia teisin- 
gesnieji gydytojai, gydan
tieji savo vardu.

Dr. Brady priduria:
“Aš esu pasiruošęs fak

tais patvirtint šį savo pa
reiškimą, jeigu bet koks 
rimtas gydytojas apie tai 
abejotų.”

Kai daktaras kalba apie 
visus daktarus abelnai, įdo
mu skaityti. Jeigu apie vie
ną daktarą kalbėtų, tai ga
lima būtų pamanyti, kad 
jis turi asmeniškų sumeti
mu, v

PRAKTIŠKAS 
PATYRIMAS PAS 
SPECIALISTĄ

Vieną kartą nuėjau pas 
vadinamą lytiškų ligų spe
cialistą gydytoją, kad ti
krai sužinotų apie mano 
sveikatą. Specialistas išeg- 
zaminavęs pareiškė, jog iš
gydymui reikės apie šešių 
savaičių ir turėsiu lankytis 
tris sykius per savaitę, o 
kiekvienas atsilankymas lė- 
šuos tik po 10 dolerių.

Man galvon dinktelėjo, 
kad apčiupai tatai lėšuos 
apie 200. Tad užmokėjau 
“specialistui už ligos sura
dimą” 10 dolerių ir nuėjau 
į valdinę miesto kliniką.

Miestinis daktaras ištyrė, 
paėmė kraujo ir pasakė at
eiti už keturių dienų, tad 
jis duos man žinot, ką su
rado.

O kada nuėjau, tai gavau 
žinią, kad pas mane nėra 
jokių ligų. Ir gydytojas da
vė man paliudijimą, kad ga
liu dirbti prie maisto ir pa
tarnauti žmonėms.

Gavęs paliudijimą, nuėjau 
pas aną specialistą ir iško- 
liojau tokiais žodžiai, kurių 
negalima vartot spaudoje.

Aš gavau praktišką paty
rimą. V. Z.

Jūrų arkliukas — labai keistas gyvūnas
Nuo senovės laikų eina pa

sakos apie didelius jūrų ar
klius. Betyra tikras, ne pa
sakiškas, gyvūnas, pavadin
tas jūrų arkliuku. Jo gal
va labai, labai panaši į ar
klio. Jo sprandas riestas, 
kaip aržilo, o krūtinė atsi- 
kišus, kaip balandžio. Bet 
žemai nusvirus ilga riesta 
uodega, panaši į uodegas 
besikarstančių po medžius 
beždžionių.

Jūrų arkliukas — tai vie
nas iš keisčiausių gyvūnų. 
Jie gyvena šiltose jūrose ir 
būna nuo vieno iki 12 colių 
ilgio.

I Jūrinių arkliukų yra viso
kių spalvų — galios, raudo
nos, rudos, geltonos, mėly
nos, baltos, taip pat ir mar
gų tokiomis spalvomis.

Bet kai arkliukas pamato 
atplaukiant didelę žuvį ar 
kitą jūros žvėrį, tai tuojau 
pakeičia spalvą. Jeigu ar
ti yra ruda, uola, tai jis 
pasidaro rudas. Jei aplin
kui yra žalsvų augalų, tai 
arkliukas tampa žalsvu. 
Tuomet priešas negali pa
matyt skirtumo nuo uolos 
ar augalų, ir praplaukia, 
nekliudydamas arkliuko.

Arti Australijos arkliu
kai taipgi turi išaugusius iš 
jų kūno plušus, panašius į 
jūrines žoles.

Arkliuko kūnas apdarytas 
kietais, rumbuotais kauli
niais šarvais. Jisai plaukia 
visai stačias, virpindamas 
vieną sparnelį (peleką) nu
garoje ir du sparnelius prie
galvos, po vieną abiejose 
pusėse.

Arkliukas yra toks šiurkš
tus, digus, kad netinka 
maistui nei jokiam dides
niam jūros gyvūnui nei 
žmogui. Taigi, rodos, nėra 
jam didelių pavojų.

Bet didžiausia arkliukui 
nelaimė atsitinka, jeigu bū
na pradurta jo pūslė. Tuo
met laukan iš Jos išeina 
burbuliukas geso (dujos), 
ir jis tyri dugnan nuskęsti. 
Ten arkliukas ir ilsisi, iki 
kūnas pagamina daugiau 
dujos pūslei. Tik tada ar
kliukas gali vėl į aukštes
nius vandens sluoksnius pa
kilti.

Jūrų arkliukai minta 
kuo smulkiausiais vandens 
gyviais ir augalėliais — 
planktonais ir dafnijomis.

Viena didžiausių arkliu
ko keistenybių — tai kad 
patinukas turi papilvėje 
maišelį, kur nešioja patai
tės kiaušinėlius, iki jie išsi- 
peri.

Meilindamasi pataitė vai
kosi patinėlį. Jiedu vande
nyje per 24 iki 48 valandų 
šoka, plaukiodami ratu apie 
viens kitą, ir daro garsus 
kaip mažyčiij bubnelių. Tai 
jų “veselija,” po kurios se
ka “sugultuvės.” Kada su
sikimba myluotis, tai pati
nėlis perleidžia savo sėklą 
pataitei . Tuomet ir sukrin
ta užvaisintį kiaušinėliai į 
patinuko sterblę — maišelį 
papilvėje. O kiaušinėlių bū
na keli šimtai. Juos pati
nukas nešiojasi sterblėje ir 
maitina sultimis iš savo kū
no. Po 45 dienų išsirita ma: 
žyči-ai gyvūnėliai, kamuoliu? 
įšsiverčia vandenin ir pra

deda savistovų gyvenimą, 
kaip “kumeliukai.”

Pataitė gi, užbaigus susi- 
nešimus su patinuku, šalin 
nuplaukia savais keliais, 
palikdama jam išvystyti 
naująją kartą. \
PRIETARAI

Senoviniai graikai pirm 
2,000 metų laikydavo jūrų 
arkliukus savotiškais bur
tais. Išmirkytas vyne ar
kliukas buvo laikomas 
smarkiu nuodu. Bet sude
ginus arkliuką ir sumaišius 
jo pelenus su medum, actu 
(uksusu) ar derva, tai bu
vo skaitoma geriausiu vais
tu prieš visokius nuodus.

Senovės Romos gamtinin
kas - galvočius Gaius Pil
nius, gyvenęs apie 1,900 me
tų atgal, patardavo jūrų ar
kliuką naudoti kaip gyduo
lę nuo pasiutusio šuns ap
riejimo, nuo odos išbėrimų 
ir kaip vaistą nuo galvos 
nuplikimo.

O dar ir šiandien kinai 
vaistininkai savo tautiečių 
gyvenamose vietose New 
Yorke ir San Francisco j 
pardavinėja smulkiai su
trintus jūrinius arkliukus 
kaip “meilės vaistą.” Tie 
vaistininkai šypsosi ir sako, 
jeigu šį vaistą panaudosi, 
tai tapsi lytiniai smarkus. 
O jeigu jo užduosi savo mer
ginai, tai jinai ir “norės ta
vęs.”

Turėtų būti aišku, kad 
jūrų arkliukai nėra joks 
vaistas. O vis dėlto randa
si lengvatikių, kurie juos 
perka, ypač “dėl meilės.”

J. C. K.

TAROKA YRA TURTINGA 
VITAMINAIS IR NUODAIS '

KOKIŲ KEISTUMŲ KARTAIS BŪNA
Rochester, N. Y.—Benja

minas Ėpsteinas, 103 pietų 
amžiaus, gavo iš Washing- 
tono telegramą, kad tuojau 
stotų į Jungtinių Valstijų 
armiją, ' .

Ėpsteinas buvo 1871 me
tais užbaigęs karinę tarny
bą carinėje Rusijoje.

Albertas Gambling, Aus

tralijos pilietis, gavo teis
mo perskyras nuo savo pa
čios todėl, kad jinai priver
tė jį miegoti sykiu su tar
naite.

Pą.ti bijojo, kad vyras gal 
ųžtroškintų jųdviejų kūdi
kį, jeigu toj pačioj lovoj su 
ja gulėtų.

Matamoros, Meksika. —

Viena čionaitinė moteris 
pelnai pagimdė dvynukus, 
o šiemet jau keturis kūdi
kius — vienu pradėjimu.

Tūlas daktaras Water
town mieste, Wisconsino 
valstijoj, pranešė spaudai, 
jog pas vieną savo ligonį 
rado keturis inkstus vieton 
dviejų. J. C. K.

Vienas philadelphietis ra
šo :

Gerb. Laisvės Redakcija, 
Aš daug girdėjau Laisvės 

skaitytojus kalbant, kad jie 
; labai mėgsta skaityti Įvai
rumus.

Taigi ir aš pasiunčiu jums 
kelis puslapius žingeidžių 
naujienų, žinias skaičiau 
angliškame laikraštyje.

P.

Daug sykių jau buvo Lais
vėje rašyta apie rūkymą ir 
tabokos kenksmingumą rū
kytojų sveikatai. Bet lie
tuvių priežodis sako:—Vel
nias netoks baisus, kaip pa- 
maliavotas!

Mes žinome', kad mokslas 
nestovi ant vietos, bet žen
gia vis pirmyn, surasdamas 
ir atidengdamas daug nau-' 
jų paslapčių. ’ i

Argi nestebėtina, kad to
kiose nuodingose tabokos 
žolėse chemikai atrado daug 
naudingų žmogaus kūnui 
vitaminų?

Štai ką sako dr. E. O. Jen
sen, žemdirbystės skyriaus 
biologiries chemijos vedė
jas Pennsylvanijos Valsti
jos Kolegijoje.

Dr. Jensen raportavo sa
vo cheminių nagrinėjimų 
atradimus suvažiavimui A- 
merikos Chemikų Draugijos 
rugsėjo mėnesį New Yorke.

Dr. Jensen sakė:
Jis ir kiti chemikai anali

zavo (nagrinėjo) savo labo
ratorijose ' tabokos žoles, 
kad suradus, kas yra pasi
slėpęs tabokoj. Jie tai]) pat 
norėjo pagerinti taboką rū
kymui ir stengėsi surasti 
būdus padaryti ją nekenks
minga rūkytojų sveikatai.

Betyrinėjant taboką, pa
sisekė surasti net keturi vi
taminai B ir kad tabokos 
žolė yra “turtingesne vita
minais už visas kitas žoles.” 
Ypač gausingai yra nikoti- 
niškos vitamino rakšties,

taipgi thiamino (Bl), ribo-'“" 
flavino, svarbios pąntoth^.. 
niškos rakšties ir Įvairių 
kitu vitaminu, nors jau ma
žesniame kiekyje. ~

Kiti chemikai savo tar - 
portuose pranešė, kad jiems-* 
pavyko surasti tabokoj^ 
apie 50 skirtingų chemiką-.;.,: 
lu, neskaitant vitaminų. 
Yra ir dar kai kas daugiau. 
Tatai bus toliau analizuoja
ma.. '

Dr. P. S. Larson, medi-''' 
cinos kolegijos profesorius, 
iš Richmondo, Virginijoj 
raportavo, kad:

85%, rūkant įtraukto, ni.-J, 
kotino tampa kūnui nenuo-% 
dingi. Nes plaučiai, jakr.; 
nos (kepenys) ir inkstai... 
greit perdirba nikotiną L< 
nenuodinga (detoxify). Iš 
20 surūkytų per dieną ci- 
garetų tiktai dvieju cigare- 
tų nikotiniški nuodai pasi-% 
lieka kūne kenksmingais 
rūkytojų sveikatai.

Rūkytojas, Įtraukdamas 
dūmą giliai ir išleisdamas L 
per nosį, gauna daugiau vi-' 
taminų, negu paprastai 
įtraukiant dūmą j burna ir 
išpučiant laukan. Tabokos-’’ 
kramtytojai - čiulpikai gau^ < 
na daugiau vitaminų, negu 
rūkytojai, bet čiulpikam 
tenka daugiau ir nikotiniš-^- 
kų nuodų. -y

Toliau dr. Larson įspėjo.:..
—Tegul rūkytojai nema-Vta 

no, kad jie rūkydami gauna1' 
visus kūnui reikalingus vi
taminus. O jeigu kuriam 
reikia vitaminų, tai tegul, \ 
nueina j vaistine ir nusiper-y 
ka.—

Pagal naujus mokslininkų 
atradimus tenka manyti, 
kad gal rūkymas tik dėl ter 
per daug nekenkia sveika-; - 
tai, kad su dūmais įtraukia-?.." 
ma į kūną ir daug naudin-/;;. 
gų vitaminų. Ateityje galy 
gi pasiseks mokslininkams - 
padaryti taboka visiškai ne- 
kenksminga rūkytojų svei
katai. Progresas.

Raudonosios jūros 
spalva ir žuvys

Raudonosios Jūros van
duo. iš tikrųjų yra ne rau- 
d&ffaš/ bet melsvas, kaip su
rado amerikietė Eugenija 
Clark, mokslų daktarė.

Jinai per 10 mėnesių na/- 
dė toj jūroj, ieškodama 

^ypač nuodingų žuvų.
Raudonoji Jūra yra tarp 

Arabijos, iš vienos pusės, 
ir Egipto ir kitų Afrikos 
kraštų, iš antros.

Eugenija Clark pargabe
no Amerikon kelias rūšis 
nuodingų žuvų. Tad Ameri
kos jūreiviai ir kareiviai 
žinos, kokių žuvų nevalgy
ti, jeigu atsidurs Raudono
sios Jūros srityje.

Mokslininkė dėvėjo tam 
tikrą kaukę (maską) ant 
vmdo, kuomet nardė po 
vandeniu, tėmydama ir gau
dydama visokias žuvis. 
Maskoje yra langelis iš 

yjkstikinio stiklo ir prietai- 
oksigenui kvėpuoti.

EugeJiija ir nufotografa
vo spalvuotus įvairių žuvų 
paveikslus vandenyje.

Amerikos kareiviai 
jau nenušalsią kojų
Pereitą žiemą šimtai ame

rikonų taip nušalo kojas 
Korėjoje, kad jos buvo nu
pjautos per operacijas. Ki
taip jie būtų mirę nuo gan
grenos.

Bet ateinančiai žiemai 
yra parūpinti tokie batai, 
kad kareivių kojos bus ap
saugotos net per 40 laips
nių šalčius žemiau zero (nu
lio), sako kariniai moksli
ninkai.

Batai padaryti iš gumos 
ir turi du vilnonius pamu
šalus. Tarp pamušalų yra 
palikta vietos ir orui. Oras 
gi žymia dalim atitveria 
(insuliuoja) šaltį.

Chloromycetin gydo ir 
“dvėsenos” ligą

Kaip iš akių sužinoma 
arterijų kietėjimas

Tikimasi pakinkyt saules jėgą mašinom sukti
Kuomet vasaros saulė 

šviečia, tai per 30 minučių 
paleidžia tiek karščio ir 
šviesos į vidutinius vienos 
šeimos namus, kad užtektų 
per ištisus metus tiems na-, 
mams apšildyti, taip pat 
skalbiamajai mašinai bei ki
tiems elektriniams prietai
sams varyti. Tatai yra 
mokslininkų apskaičiuota ir 
įrodyta.

Bet dar tik laukiama iš
radimų, kurie galėtų sėk
mingai naudoti begalinę 
saulės jėgą.

General Electric korpora

cijos inžinieriai neseniai pa
darė mažą motoruką, kuris 
varomas saulės jėga.

Saulė šviečia į vadinamą 
foto-elektrinę ląstelę, paga
mintą iš tam tikrų metalų. 
Spinduliai daro kai kurias 
chemines permainas pavir
šiniame metalo sluoksnyje. 
Iš tų permainų atsiranda 
elektros srovelė. Kuomet 
būna vienas galas, vielos pri
jungtas prie foto-elektrinės 
ląstelės, o kitas prie moto- 
ruko, tai elektra ir suka 
motoruką su jo ratuku, pa
darytu iš lengvo baisos me

džios. .
Šis motorukas yra per 

menkas naudot bet kokiam 
praktiniam reikalui. Tačiau 
jis duoda pavyzdį, kad atei
tyje galima bus įkinkyti 
saulės jėgą ir didelei maši-. 
nerijai sukti. I

Kaukazo srityje sovieti
niai mokslininkai yra įtaisę 
didžiulius įgaubtus sudėti
nius veidrodžius, kurie, su
kaupdami saulės spindulius, 
kaitina vandenį pirtims. 
Pagaminta ir tokių veidro
džių, kad saulės spinduliais 
net geležį ištirpdo. N. M.

Negirdimi garsai kaipo gyduole ir pavojus

Naujasis vaistas Chloro
mycetin gydo ir baisiąją 
“dvėsenos” ligą, kuri per 
400 metu kamavo Pietų 
Amerikos respublikas.
" Chloromycetinas gami
namas iš tam tikrų pelėsių, 
panašiai kaip penicillinas.

Dvėsenos liga numarinda
vo 30 iki 50 procentų susir
gusių jąja žmonių.

Vienas Peru respublikos 
daktaras neseniai pradėjo 
naudoti chloromycetiną to
kiems ligoniams ir, kaip 
pranešama, visus juos iš- 
gydė.

Smėlių musės išnešioja 
dvėsenos ligą, kurios perais 
apkrečia žmones.

ANGLIES GABENIMAS 
VAMZDŽIAIS

Pittsburgh Consolidation 
anglies kompanija tiesia di
delius vamzdžius, kuriais 
anglis bus vąroma iš kasy
klų į tūlus mieątus. Sako, 
tatai pigiau atsieis, negu 
trokais ar traukiniais išve- 
žiojant anglį.

Kai kurie daktarai prade
da naudot tankiąsias negir
dimas garso bangas tūloms 
ligoms pažinti bei gydyti.

Tokius aukštuosius, pli
kai ausiai negirdimus gar
sus padaro tam tikros ma
šinos. Ir tiktai užsidėjus 
mokslinius prietaisus ant 
ausų, galima tuos garsus 
girdėti.

Bet šunes ir įvairūs kiti 
gyvuliai juos girdi ir nu

sigąsta. '
Paskilbusios amerikinės 

May o Klinikos daktarai-ty- 
rinėtojai pripažino, jog ne
girdimieji aukštieji gąysai 
galėtų būti naudingi kaipo 
įrankis prieš kai kurias li
gas. Bet jeigu per daug 
tokių garsų leidžiama į kū
ną, tatai gali padaryti žmo
gui didelę žalą. O dar nė
ra prietaisų, kurie parody
tų, kiek tų garsų leisti ir

kada juos sustabdyti.
Mayo mokslininkai darė 

tokiais garsais ilgus bandy
mus gyvuliams ir dabar vie
šai paskelbė savo atradi
mus, kad:

Jeigu būna tik mažas ne
girdimų garsų perviršis 
perleistas per gyvulio kūną, 
tatai jau pagadina kai ku
rias vidujines jo dalis. O 
jei dar daugiau paleidžia
ma tų garsų į gyvulį, tai jie

amžinai sužaloja nugarkau
lio smegenis, tūlus nervus, 
augančius kaulus ii; tūlus 
kitus kūno organus.

Pieno kompanijos tokiais 
garsais daro “homogen
ized” pieną ir pasakoja, kad 
jie nekenkia pienui ir dar 
“pageriną” jį.

Gydytojai jau nuo seniai 
patėmija tūlas gresiančias 
organines ligas, žiūrėdami 
žmogui į akis .

Dabar gi Duke Universi
teto mokslininkai surado, 
kaip pažinti; kad žmogui 
gręsia pavojingas arterinių'' 
k raū j a gy si i ų su k i e tė j imas.

Jeigu sveikam žmogui ' 
duodama pakvėpuoti grynu 
oksigenu (deguonim), tat 
arterinės kraujagyslės aky-%~ 
se truputį ‘ susiaurėja, o.; 
kvėpuojant paprastu oru, 
jos šiek tiek prasiplečia.

Bet jei pas žmogų pra- - - 
sideda arterijų sukietėji-?, ■ 
mas, tai arterinės krauja- 
gyslės jo akyse nuo oksi*;v: 
geno labai susitraukia, o 
ėmus kvėpuoti paprastu oru, 
tai jos smarkiai išsiplečia.

Nuo arterijų sukietėjimo ' ’ 
išsivysto per didelis kraujl) 
spaudimas ir įvyksta daug'* 
staigių mirčių, sustojus 
širdžiai ar pratrukus krau- “ 
jagyslei smegenyse, t I ♦ *

Rangoon, Burma. — Su-, 
kilėliai susprogdino Ran-' 
goon miesto vandentiekį.

3 pusi.—Laisve (Liberty)* Penktad., Lapkritis-Nov. 9, 1951 -



LIETUVOS RESPUBLIKINIO TAIKOS
SUDĖTISGYNIMOr

VELNIUS. — Lietuvos res-' 
pufelikinėje taikos šalininkų' 
konferencijoje išrinktas Lie
tuvos respublikinis taikos gy
nimo komitetas, į kurį įėjo:
F. Aleksandravičius —skulp

torius, Stalininės premijos lau
reatas.

A. I. Anuįškinas — laikraš
čio’ “Sovietskaja Litva” redak
torius.

A. , Senelis *— Pasvalio MTS 
traktorininkas.

B. Baranauskai — Profesi
nių sąjungų. Lietuvos respub- 
likihės tarybos, pirmininkas.

X Blačąvič. —Respublikinės 
partinės mokyklos prie Lietu- 
YOSj KP-(b) CK klausytoja.

V. Brigranas — Lietuvos 
TSrJR Raudonojo kryžiaus 
draiUgijos, • bendro komiteto 
pirmihtnkAs.* 1) H D * 'UI

J. Bųęą& —, VJlniaųs, valsty
binio tfrt&ėtsjtett>i rękiouius.
• M., Buinyj — RTFSR nusi
pelnęs artistas.

J. Grigalavičius —•• Lietuvos 
K*P(b) Klaipėdos srities ko
miteto sekretorius. ■'

JL Grigonis —Vilniaus vals
tybinio universiteto studentas.

A Grybauskas — Lietuvos 
TSR Valstybinio dramos teat
ro vyriausiasis režisierius, Sta
lininės prepnijos laureatas.

A. Gudaitis-Guzevičius — 
rašytojas, Stalininėj premijos 
laureatas.

F. Hciukas — profsąjungų 
Šiaulių srities tarybos pirmi
ninkas.

A. G. Ivanova — Lietuvos
KP(b) CK propagandos ir 
agitacijos skyriaus vedėjo pa
vaduotojas.

. T. Jančaitytė — Lietuvos 
K)P(b) Kauno sritjąs komite-, 
to sekretorius. ...

- B. Jankevičius :— Lietuvos
TSR Vartotojų kooperacijos 

. sąjungos, pirmininkas. ;
$. Jankevičius Lietuvos

K:P(b) Šiaulių srities komite-l 
to sekretorius. * » 1 . .

S. Jurginis —» pivfsąjungų 
Klaipėdos srities tarybos, pir
mininkas. Į

M;’ Kaunaitė —, .Lietuvos; 
KP(b) CK skyriaus darbui 
moterų tarpe vedėjas.

Kanevičius — Lietuvos 
KP>(b), Vilniaus miesto komi-- 
teto sekretorius.

K. Korsakas ■— ‘ Lietuvos 
TSR. Mokslų akademijos tik
rasis narys.

; JR Kriščįūnas — Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos tik- 
rasi? narys.

L. Laucevičius — Vilniąus 
miesto vyriausiasis terapeutas, 
medicinos mokslų kandidatas.

S, Makevičius — Nemenči
nės rajono “Naujojo kelio” 
kolūkio, pirmininkas.

G. Martinienė — “Lelijos” 
fabriko darbininkė, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos

J. Matulis — Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos preziden-

K. Mažylis —Kauno medici
noj instituto profesorius, Lie
tuvos TSR Mokslų akademijos 
tikrasis narys.

J. ‘Mikėnas — skulptorius, 
stalininės premijos laureatas.

KOMITETO
A.‘ Mordosaitė — Vilniaus 

miesto vidurinės mokyklos 
No. 2 X klasės moksleivė.

J. Murauskas — darbinin
kas, Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatas.

V. Niunka — Lietuvos KP 
(b) CK sekretorius.

P. Olekas — Lietuvos KP 
(b) Vilniaus srities komiteto 
sekretorius.

A. Paradauskas — Lietuvos 
KP (b) CK. skyriaus vedėjo 
pavaduotojas.

J. Petraškevičiūtė — Lietu
vos TSR Valstybinio operos ir 
baleto teatro artistė, Stalini
nės premijos laureatas.

K. Petrauskas — liaudies 
artistas, Stalininės premijos 
laureatas.

A. Raguotis ‘ — T sietuvos 
LKJS CK sekretorius.'

M. Rickevičienė — “Kauno 
audinių” fabriko darbininkė,- 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas.

J. Stankevičius — kanau
ninkas.

A. Šimanas — profsąjungų 
Kauno srities tarybos pirmi
ninkas.

J. Šimkus — rašytojas, Lie
tuvos Tarybinių rai 
jungos pirmininkas.

K. Tamutis — 
miesto pradinės 
No. 8 direktorius.

V ii niaus 
.mokyklos

rašytoj as,

Kol-
sporto draugijos pir-

Stalininės premijos
B. Urbanavičius 

ūkiečio” 
minin kas, 
Didvyris.

L. Vaineikytč r— 
Lietuvos TSR Tary 
ninku sąjungos pirmininkas.

S. Vainiūnas — kompozito
rius, Stalininės premijos lau
reatas. ' ’.

Ki Vaitiekūnas Žagarės 
rajono “Pergalės” kolūkio 
brigadininkas, Socialistinio ■ 
Darbo Didvyri.V <" ■ 1:

A. Venclova- — rašytojas.. '•
S. Vitkienė — kolūkietė, 

Socialistinio Darbo Pidvyuę.
G. Zimanas —- .“Tiesos” lair , 

kraščio redaktorius.- i ,
V. Zujus — Vilniaus garve

žių depo šaltkalvis.
; Elta

Lietuvos delegacija į 
Visasąjunginę taikos 
šalininkų konferenciją

VILNIUS. — Lietuvos 
y

res
publikinėje taikos šalininkų 
konferencijoje išrinkta dele
gacija į Trečiąją Visasąjungi
nę taikos šalininkų konferen
ciją. Į ją įėjo:

P. Aleksandravičius — skul
ptorius, Stalininės premijos 
laureatas, S. Apyvala — Lie
tuvos LKJS CK .sekretorius, 
Tarybų Sąjungos Didvyris, E. 
Baklujevienė — Klaipėdos 
“Gulbės”, fabriko audėja, A. 
Beršauskaitė — Kretingos 
miesto ligoninės gydytoja, J. 
Blaževič — Respublikinės 
partinės mokyklos prie Lietu
vos KP(b) ČK klausytoja, O. 
Didžiulis — Kauno politech-
I
Aikos instituto studentas, J. 
Grigonis — Vilniaus Valstybi
nio universiteto studentas, G.

Martinienė — “Lelijos” fabri
ko darbininkė, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas, J. Matulis — Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
prezidentas, P. Mažylis — 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos tikrasis narys, A. Mor
dosaitė +— Vilniaus miesto vi
durinės mokyklos No. 2 X 
klasės moksleivė, J. Pętraške- 
vičiūtė — Lietuvos TSR Vals
tybinio operos ir baleto teat
ro artistė, Stalininės premijos 
laureatas, S. Prelaitė — Vil
niaus srities Anykščių rajono 
Svėdasų vidurinės mokyklos 
mokytoja, N. Sadauskaitė — 
“Vilko” fabriko vyriausiasis 
inžinierius, J. Siparis — Lie
tuvos TSR Valstybinio dra
mos teatro artistas, A. Šima
nas — profsąjungų Ka'uno 
srities tarybos pirmininkas, 
J. Šimkus — rašytojas, Lietu
vos TSR 
sąjungos 
vytis — 
premijos
navičius — 
to draugijos pirmininkas, Ta
rybų Sąjungos Didvyris, L. 
Vaineikytė — Lietuvos TSR 
Tarybinių dailininkų sąjungos 
pirmininkas, S. Vainiūnas —• 
kompozitorius, Stalininės pre
mijos laureatas, K. Vaitiekū
nas — Šiaulių srities “Perga
lės” kolūkio brigadininkas, A. 
Venclova — rašytojas, S. Vit
kienė, kolūkietė, Socialistinio 
Darbo Didvyris, V. Zujus — 
garvežių depo šaltkalvis-sta- 
chanovininkas. ,

I Elta

Tarybinių rašytojų 
pirmininkas, T. Til- 
rašytojas, Stalininės 
laureatas, B. Urba-

Kolūkiečio” spor-

Worcester, Mass.
Hartford, Conn

Operetė bus vaidinama jau

Sir-
ŠC?Š-

10 
Lie-

t Operetė “Sudrumsta 
dis” bus vaidinama- jau šį 
tadienį, lapkričio (Nov.) 

(clieną, 7:30 vai. vakaro, 
tuvių Salėje, 29 Endicott St.,
Worcester, Mass. Ir sekmadie
ni, lapkričio (Nov.) 11 dieną, 
2:30 vai. po piet, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Salėje, 227 
Lawrence St., Hartford, Conn.

Taigi visi takai ir keliai lai 
veda visus lietuvius-lictuves 
pamatyti vaidinant romantiš
ką, meilišką operetę “Su
drumsta Širdis”.

Gastrolių Komisija

Gera ir naudinga propaganda
Negalima pasmerkti kiek

vienos propagandos. Pro
paganda yra gera ir bloga, 
remtina ir smerktina.

Vienas laikraštis, pavyz
džiui, rašo: “Tarp paga
mintų ir aukščiausios pro
pagandinės vietos surašy
tų šūkių revoliucijos 34 me
tų minėjimui pagrindiniai 
Sovietų Sąjungos reikalavi
mai yra šie:

“Taiką mylinti pasaulio 
liaudis! Neleisk atgyti Vo
kietijos ir Japonijos milita-

įvairios Žinios
Naujieji Maskvos skverai

MASKVA, rugp. 31 d. 
Dvylikoje Maskvos- rajonų 
šiuo metu įrengiami &aujį, 
skverai. Jie sukuriami gy
venamųjų kvartalų kiemuo
se, upių krantinėse.

Molotovo rajone du skve
rai įrengiami išilgai Jauzos 
upės krantinių. Nauji skve
rai atsiranda Ku.rbatovo 
skersgatvio ir Presnįos py
limo kampe, I-joje M'eščans- 
kos gatvėje, Černiševskio. 
gatvėje, Maskvos upės Pa- 
veleco krantinėje ir kitose 
sostinės vietose. Jų terito
rijoje bus pasodinti jauni 
klevai, uosiai, tuopos, deko
ratyviniai krūmai, daugia
metes gėlės, įrengti fonta
nai, pastatytos skulptūros.

Ždanovo rajone rekons
truojamas skveras Šariko-. 
podšipniko.vskos gatvėje. Iš 
haujo pertvarkomos alėjos, 
papildomai pasodinama me
džių ir krūmų, įtaisomas 
fontanas. Skveras bus ap
tvertas nauja metaline ap
tvara.

Pradėti skvero “Devįčje 
pole” rekonstrukcijos dar
bai. Jis išdėstytas Frun
zes rajone, tarp Didžiosios 
Pirogovo ir Klinikų gatvių. 
Čia numatyta pagerinti alė
jų planavimą, įtaisyti nau
jus fontanus.

Dzęrži.nskio rajone, Bu- 
tirsko vienkiemio teritori
joje, netrukus bus pradėtas 
statyti naujas sodas. Jo te
ritorijoje bus pasodinta 
tūkstančiai medžių ir krū
mų, įrengti fontanai, 6.00 
vietų kino teatras,, skaity
kla, kavinė, sporto aikšte
lės.

Įvairios žinios
Naftos monopolijų manev
rai Artimuosiuose Rytuose

BEIRUTAS, rugp. 28 d.— 
Bagdade paskelbtas tekstas 
naujo susitarimo,, kurį su
darė , Irako vyriausybė su 
anglų - amerikiečių nafįps 
bendrovėmis “Irak Petrole
um,” “Basra Petroleum” ir 
“Mosul Oil,” monopolizavu
siomis naftos gavybą Irake. 
Pagal naująjį susitarimą 
Irakas gaus 50 procentų 
atskaitymų nuo nurodytųjų 
bendrovių pelno, o taip pat

rizmui . Kovok už karo iš
vengimą ir už pastovios tai
kos garantijas.”

Tai esą “propagandiniai 
Maskvos ©balsiai,” prieš ku-- 
riuos reikią mums kovoti.

Kodėl mes prieš tokius 
©balsius turime kovoti? Ar 
mes priešingi atgijimui Vo
kietijos ir Japonijos milita- 
rizmo ? Taip, priešingi. Tik 
pikčiausias žmonių priešas, 
šiandien gali linkėti ats.tei-, 
gimo Vokietijos ir Japoni
jos utilitarizmo.

Ar mes norime išvengti 
naujo karo? Taip, norime. 
Bent jau taip' visur sako
ma. Net pats prezidentas. 
Trumanas visose savo, pra
kalbose sistematiškai kais 
toj a, kad mes. esame naujo 1 
karo priešai. Jeigu taip,Ji 
tai kodėl turėtų būti pa
smerkta tokia propaganda, 
kuri reikalauja naujo karo 
išvengimo ?

Pastovios taikos garanti
ja yra kitas. propagandinis 
sūkis. Bet tai juk geras, 
teisingas šūkis. Mes ne tik
tai neturime tokiam šūkiui 
priešintis, bet iš visų spėkų 
jį paremti.

Vadinas, tokia propagan
da su tokiais obalsiais tu
rėtų plaukti pasaulin ne 
tiktai iš Maskvos> bet ir 
Washingtond, ir Londono, 

/ir Paryžiaus. \ Saiietis

tam tikrą kiekį naftos vi
daus vartojimui bei laisvam 
pardavimui tarptautinėse 
rinkose. .. ./

s Kaip, nurodoma, naujasis, 
susitarimas nepąkeičįa tų 
vergovinių sąlygų, kurių 
pagrindu užsienio monopo
li jos šeimininkauja Irako 
naftos pramonėje, ir šių 
monopolijų rankose pasilie
ka pilnutinė šalies naftos 
turtų kontrolė.

Bagdado, laikraštis “Liva 
Al-istiklial,” naująjį susita
rimą griežtai kritikuoda
mas, pareiškia, kad vienin
telis teisingas Irako naftos 
pramonės sprendimas yra-r- 
ją nacionalizuoti. Laikraš-. 
tis nurodo, kad koncesijų 
sistema tik leidžia Didžiajai 
Britanijai laikyti savo ka
riuomenės dalis Irako teri
torijoje ir “plėšti tautą su 
jėgos pagalba.” 

“Friheten” apie Nervegijos 
pavertimą JAV karine baze

OSLO, rugp. 27 d.—Laik
raštis “Friheten” redakci
niame straįpsnyje, pavadin
tame “Norvegijos politika,” 
rašo: ’•

“Amerikos karinių lėktu
vų dalyvavimas kariniuose 
manevruose Norvegijoje — 
tai iššūkis šalies darbo žmo
nėms ir visai norvegų tau
tai. Šie sistemingi mūsų 
aerodromų ir mūsų uostų 
lankymai yra sudėtinė dalis 
mūsų šalies pavertimo kari
ne baze ne gynybos arba 
taikos tikslais, o grynai 
agresyviems veiksmams...

Šalis planingai paverčia
ma įtvirtinta baze ameri
kiečiams viešpataujant. Ji 
paverčiama baze vienu tiks-
..................  -..i...... " " 1

WORCESTER
2-jųVeiksnių Romantiška Operete

SUDRUMSTA SIRDIS
žodžius parašė Jonas Juška; Muziką—Pranas Balevičius

Šeštadienį, Lapkričio 10 (November)
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

7:30 P. M

Sekmadienį, Lapkričio 11 (November) - 2:30 P. M
Lietuvių Am. Piliečių Salėje, 227 Lawrence St., Hartford, Conn

1—
Dainas mokina:

MILDRED STENSLER 
FRANK BALWOOD

Vaidins:
Sietyno Choras iš Newark©
Aido Choras iš Brooklyn©

EDWARD SKUČĄS KOSTE RUŠINSKIENftANN STELMOKAITfc-EK'KE

Nastė - ’ - 
Jonas - - - 
Pranas - - - 
Motina - - - 
Dėdė Tamošius

- - Ona Stelmokai tė-Eicke 
. _ _ John Meškėnas
n - - Edward Skučas
- - ĮCostė Rušinskienė
- - - - - Jonas Juška

Operetę perstato,-kaip mergina myli vieną vaikiną ir kitas įsimaišo ir sudrunj#? 
čia jos širdį. Dainų;operetėje yra' 1.2-ka ir jos visos naujai sukurtos.

Gerbiamieji lietuviai^ širdingai•'kviečiame visus ir visas ateiti ir pamatyt šiy
igražią nauj-ą 'operetę:'7 ! J’ Kviečia Rengėjų Komisija.

4 pusi.—*Laisve (Liberty2* Pąnktad., Lapkritis-Nov. 9, 1951

papuošti agresyvius 
riksmus ir agresyvų karą. 
§1 Įžeidžiantį nacionalinius 
jausmus ir griaunanti mū
sų šalį politika varoma 
G?er hard senui, Langei irG?e r h a r d senui, Langei 
Kaugei ją laiminant.”

Maitinas Andersenas 
Nekse persikėlė į Vokietijos, 
demokrątinę respubliką

BERLYNAS, rugp. 28 6. 
—Kaip, praneša ADN agen
tūra, šiandien į Varnemium 
dę atvyko visame pasauly
je žinomas danų rašytojas 
Martinas Andersenas Nek- 
sė su šeima. Jis nusprendė 
persikelti į Vokietijos De
mokratinę Respubliką ir 
gyventi Radeveilėje, netoli 
Drezdeno.

Varginga Turkijos 
valstiečių padėtis

SOFIJA, rugp. 28 d. — 
Bulgarijos telegramų agen
tūra pranešė, kad Turkijos 
laikraštis “Vakan,” palies
damas vargingą valstiečių 
padėtį Turkijoje, rašo:

“Turkijoje priskaitoma 
4,0 tūkstančių kaimų. Ta
čiau tokius kaimus, kur ga
lima gauti medicinos pagal
bą, rasti akušerę arba su
tikti mokytoją, galima su
skaičiuoti pirštais. Retai 
tesutinkamas žmogus, kuris 
mokėtų pasirašyti. Tuose 
kaimuose, kuriuose yra mo
kyklos, mokoma tik iki 
3-osios klasės. Visoje šaly
je siaučia malerija, sifilis, 
džiova ir trachoma. Greito 
ligų plitimo priežastis yra 
visų pirma sunkios Turkijos 
valstiečio gyvenimo sąlygos. 
Valstiečiai gyvena žeminė
se, kur šviesa patenka tik 
per mažą augą lubose. Žie- 

oras žeminėse darosi nepa
kenčiamas, o sienos ir grin
dys drėgnos^. Daugelis vals
tiečių gyvena drauge su gy
vuliais ... Daugelyje kaimų 
nėra geriamojo vandens. 
Mirtingumas tarp gyvento
jų, ypač tarp naujagimių, 
yra ypatingai didelis.”

Valstiečių neramumai 
Turkijoje

SOFIJA, rugp. 27 d. — 
Bulgarijos telegramų agen
tūra praneša, kad manšali- 
zuotoje Turkijoje nesiliau
ja bežemių ir mažažemių 
valstiečių susidūrimai su 
Stambiaisiais žemvaldžiais- 
Turkijos vyriausybė ginai 
stambiuosius farmerius iri 
kaskart, kai kyla valstiečių! 
sukilimai, ji siunčia žandar- j 
merijos dalis jų malšinti. į

Turkijos laikraštis’ 
“Džumhuriet” yra privers
tas pripažinti, kad valstie
čių susidūrimai su Turkijos 
žandarmerija “įgauna tikrų 
kautynių pobūdį.”

Valstiečiu sukilime Kara- . 
miurselio rajone dalyvavo 
daugiau kaip 300 valstiečių. 
Valstiečių susidūrime su 
žandarmerija, kuris nese
niai Įvyko Konijos vilajete- 
je, dalyvavo daugiau kaip 
1 tūkstantis valstiečių. Prie * 
Kyzyldžakaro įvykusiame 
susidūrime su žandarais, 
kuriame dalyvavo 150 vals
tiečių, buvo sužeista 15 vals
tiečiu. Kito susidūrimo De- 
nizlio vilajetėje metu 
sužeista 18 valstiečių 
nukautas.

Nesiliauja valstiečių 
dūrimai su žandarais Baly- 
kesiro, Samsuno ir Sivaso 
vilajetėse . , .

buvo 
ir 1

susi-

HARTFORD

«||į

Susirmkimas komisijos, kuri pasirašė sutartį dėl atnaujinimo paliaubų derybų Ko- 
rėjoje. Kairėje pusėje už Siaurinę Korėją pasirašo pulk. Chang Chun San, o dešinė
ja už Ameriką pasirašo puik." Andrew J. Kinney. 
' * » \ t
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DR. S. MATULAITIS —21— 
10-10-51

letuvių tautos 
istorija

(Tąsa)
XI.

BAJORŲ IŠKILIMAS.
Aukščiau matėme jau, kaip tarp lygių kitkart Lie

tuvos žmonių ilgainiui atsirado skirtumas ir turtais ir 
padėjimu visuomenėje. Praturtėjusi ir iškilusi mažuma, 
vadinamoji bajorija, laikui bėgant vis labiau skyrėsi nuo, 
paprastųjų žmonių didžiumos.

Jau Mindaugui tveriant didžiąją Lietuvos kunigaikšti
ją, turtų nelygybė buvo giliai šaknis įleidusi. Tų laikų 
raštuose atrandame žinių, kad tuomet Lietuvoje, vieni 
turėję jau didelius dvarus su daugybe vergų ir tarnų, su 
didelėmis galvijų ir arklių bandomis, su medžioklės šu
nimis ir paukščiais ir su kitokia tų laikų manta. Kiti 
buvo smulkūs žemdirbiai, savo rankomis dirbę savo že
mę arba kitokiu būdu patys sau duoną pelnęsi.

Ta dirbančioji didžiuma priklausė tik savo.. viętinio 
kunigaikščio.

Bet juo labiau tvirtėjo didžiojo kunigaikščio valdžia, 
juo jisai labiau buvo verčiamas remtis vietiniais bajo
rais. Per tai bajorijos galybė vis aukštyn kilo, o smul
kieji žemdirbiai, vietoj priklausyti vieno tik didžiojo ku
nigaikščio, kas kartas vis labiau turėjo priklausyti vieti
ni A didžbąjorių, nes didysis kunigaikštis perleido jiems 
dalį savo valdžios.

v Štai kaip tatai įvyko.
Pirmiau, kol Lietuva buvo pasiskirsčiusi mažomis ku

nigaikštijomis, kiekvienas mažas kunigaikštis • patsai 
valdė savo mažą kunigaikštiją. Jo paties prižiūrimi ver
gai dirbo jo laukus, o aplinkiniai sodiečiai privalė eiti 
talkon jo laukų dirbti, šieno šienauti ir kitų jam reika
lingų darbų atlikti. Be to, jo valdiniai privalė dar su
teikti jam dalį savo darbo vaisių ir naminių gyvulių. 
Mat, kunigaikštis laikėsi valdytoju tos žemės, ant kurios 
jo žmonės gyveno, už tai šie ir privalė eiti jam talkon ir 
mesti mezliavą.

Bet štai ilgainiui iškilo didžiojo kunigaikščio valdžia. 
Smulkiųjų kunigaikščių didžiuma pražuvo, besispirdami 
prieš augančią didžiojo kunigaikščio galybę. Jų laukai 
perėjo į didžiojo kunigaikščio rankas, Drauge su žemė
mis didysis kunigaikštis paveldėjo ir jų valdžią ir tas 
pareigas, kurias sodiečiai privalė atlikti.

Tokiu būdu visi žemdirbiai tapo priklausomi vieno di
džiojo Lietuvos kunigaikščio. Visi privalė eiti talkdri dirb
ti jo Jaukų, mesti mezliavas ir atlikti MtpkiŪS.dart>US.‘, , *

Bei dabar įvyko jau kitokių gyvenimo sąlygų. Valsty-' 
be užaugo didelė, jos reikalai tapo painūs. Didysis kuni-

I gaikštls jau nebeįstengė vienas visko aprėpti.
Marai ir susižinojimas su kaimynais — tai buvo svąr-< 

blausias didžojo kunigaikščio užsiėmimas. falAčse clalįy-'| 
kuose didžiajam kunigaikščiui teko kviestis pagalbon 
vietinius didžbajorius. Jiems teko pavesti valdytir'atsįi-j 
ras sritis, užveizdėti dvarus, iŠ kurių .didysis kunlgaikš-į 
tis sėmėsi turtus, daboti, kad žemdirbiai priderančiai, at
liktų talką kunigaikščio naudai, pilnai atiduotų paskir
tas mezliavas ir kitus panašius reikalus. ,

Paprastai tokiems bajorams pagalbininkams didysis 
kunigaikštis pavesdavo valdyti kurį nors savo dvarą. 
Tokis dvaro valdytojas privalė atiduoti didžiojo kuni
gaikščio naudai dalį vaisių, iš dvaro gaunamų, ir dalį 
mezliavos, iš aplinkinių sodiečių surenkamos. Likusią 
dalį valdytojas suvartodavo savo naudai.

Už pavestus tokiu būdu dvarus didysis, kunigaikštis 
uždėdavo ant valdytojų įvairias pareigas. Svarbiausia 
pareiga buvo, kad valdytojas privalė kiekvieną valandą, 
didžiajam kunigaikščiui užraginus, stoti kariuomenėn, 
arba patsai vienas, jeigu pavestas žemės plotas buvo ma
žas, arba, jeigu pavestasis žemės plotas buvo pusėtinai 
didelis, ‘atsivesti su savim dar kelis vyrus savo lėšomis 
apginkluotus ir maistu aprūpintus.

(Žemė paprastai būdavo paskirstyta į sklypus. Nuo 
kiekvieno tokio sklypo bajoras privalė pastatyti po vieną 
gkįkįuotą žmogų. Taip ben buvo vėlesniais laikais.)

Speigu greta pavestojo dvaro būdavo pilis, tad ant dva
re/valdytojo uždėdavo pareigą būti tos pįjies viršininku 
(kaštelianu), taisyti ją ir aprūpinti ginklais ir gynėjais.: 
Be to dar, didelių dvarų valdytojams pavesdavo valdyti’ 
visą sritį kunigaikščio vardu. • *.■.. • *

Kitiems bajorams didysis kunigaikštis pavesdavo dir- 
rrbamos arba dar tuščios žemės sklypus tik tam, kad pa- 
I lengvinus jiems kareivio pareigų atlikimą. J tuos tuš- 
l čius, dar nedirbamus žemės sklypus bajorai kvietė žem- 
įdirbius apsigyventi, sulygdami su jais < dėl priedermių, Jf kurias žemdirbys turi atlikti už gautą Iš bajoro žemės f sklypą.
. Suprantama, kad didysis kunigaikštis pavesdavo ba- 
f jorams toli nelygius žemės plotus. Vieniems tekdavo ma- 
f ži sklypeliai, už kuriuos jie turėdavo pristatyti tik po vie- į ną kareivį. Kiti, kurie ar savo įtekme ar nuopelnais pa- 

* sižymėdavo, ar šiaip kunigaikščiui įtikti mokėdavo, 
I gaudavo didelius žemės plotus, — taip didelius, kad kai 

kurie privalė statyti po kelias dešimtis ginkluotų karei
vių. Žinoma, juo daugiau kuris žemės valdydavo, juo jo 
įtekmė ir svarba būdavo didesnė.

bkis žemės dalinimas bajorams prasidėjo, kaip tik 
jrado Lietuvoję didieji kunigaikščiai. Jau Mindaugasąt^y-acio Lietuvoję uiuieji Kunigaikščiai, jau ivnnaaugas 

savo nutarimuose su kryžiuočiais mini jo pavestus bajo
rais žemės sklypus. Vėliau šitai dar dažniau vartoja-

i*

Taip Algirdas tarp ko kita pavedė savo tarnui Vaidi
lai Lydą ir iškėlė jį į bajorus. Jogaila pridėjo jam dar 
Dubraunos dvarą.

Pavesdami bajorui žemės plotus, didieji kunigaikščiai

neatiduodavo jos nuosavybėn, bet tik naudotis,; dažniau
siai iki gyvos galvos, kartais dviem kartom, o 'kartais— 
kol pasibaigsianti jo giminė. Paskirtam laikui praėjus, 
pavestieji žemės plotai vėl grįždavo į didžiojo kunigaikš
čio rankas ir jis^vėl galėdavo juos kitiems pavesti. ,

Tokis žemės dalinimas bajorams pagamino atmainos 
sodiečių padėjime. Pirmiau visi jie priklausė vieno di
džiojo kunigaikščio. Į jo dvarą eidavo talkon, į jo dvarą 
sunešdavo mezliavas.

Dabar daugumoje dvarų sėdėjo jau didžbajoriai. Da
bar jau didžbajoris tapo savo srities sodiečių valdovu. 
Dabar jau jisai reikalavo, kad jam eitų talkon, kad jam 
neštų mezliavas. Žinoma, jam rūpėjo juo daugiau nau
dos iš visa ko turėti.

Taip užsimezgė žemdirbių priklausomybė nuo vietinių 
didžb'ajorių, kuri ilgainiui, kaip pamatysime, pavirto 
baudžiava.

Iš pradžių, sodiečiams nedaug tereikėdavo dienų eiti 
dirbti į bajoro valdomą dvarą. Yra žinoma, kad Vytauto 
laikais sodiečiai turėdavo dirbti savo ponui tiktai 14 die
nų metuose. Bet juo tolyn, juo dienų skaičius ėjo didyn. 
Penkioliktame šimtmetyje tas dienų skaičius buvo užau
gęs jau iki 56. Tatai buvo įrašyta į Lietuvos įstatymus 
(statutą).

Iš pradžių sodiečių padėjimas buvo ne sunkus. Nors 
jie privalė eit dirbti bajorui,' nors reikėjo duoti mezlia
vas, betgi patys jie buvo laisvi. Galėjo, kada tik panorė
jo, kilnotis iš vienos vietos į kitą. Galėjo apleisti savo že
mę ir, atradę geresnes sąlygas kito bajoro ar didžiojo ku
nigaikščio priklaušomose žemėse, parsikelti ir apsigy
venti tenai. Jų priedermė buvo tiktai pilnai atsilyginti 
su bajoru, ant kurio žemės pirm to gyveno: ar pinigais, 
ar produktais, ar atidirbti dienomis sulig sutarimu ir 
papročiais.

Philadelphia, Pa

(Daugiau bus)

MONTREAL CANADA
Didins Royal Edward ligoninę metais buvo neblogas ir k u-

Oficialiai pranešta, kad 
tuojau bus pradėta statymo 
darbas naujo priestato padi
dinimui Royal Edward Lau- 
ventian Ligoninės (ant St. Ur- 
bain str., prie Prince Arthur 
str.). Priestatas tuojau pla
nuojamas pradėti ir kaip ga
lint greičiau jį baigti, nors iš 
pradžių buvo planuota statyti 
astuonių aukštų, bet dabar 
tuo tarpu tebus statomas tik 
5 aukštų.. Kiti trys aukštai bus 
piįistatyti kada nors vėliau. 
Priežastis: ne visus aukštus iš 
syk- šLttyti galima, 'nes- trūks-' 
ta pinigų. ,;1

Naujas . įlenktų dukštų1' ligo
ninės priestatas, kaip bus 
baigtas, ^eis minimai ligoninei 
sutalpinti 50-naujų ligoniams 
lovų, įtaisyti naują operuoja
mą foąmbąrįį* virtuvę, . valgo
mąjį kambarį, pąm.okų butą 
’ii* ■; administracinį apartmentą. 
•Tahpgp duos vietos :tyrinėjimo’ 
laboratorijoms ir specialėms 
klinikoms.

—o—
•Nutarė uždaryt krautuves 
šventadieniais

Montrealo. miesto tarybos 
valdyba rekomendavo ir tary
ba, lapkričio 2 d., užgyrė, tai
gi nutarė, Montreal arkivys
kupo Paul Emile Leger laiš
ku paraginta, kur jis sakė, kad 
bažnyčios įstatymas uždėjo 
pareigas griežtai prisilaikyti 
šventų dienų ir uždraudė pa
tarnavimo darbą—kad, apart 
sekmadienių, krautuvės būtų 
uždarytos ir įeitomis Romos 
katalikų švenčių dienomis.
• Nuo dabar krautuvės bus 
uždarytos miesto ’ ribose esan
čių švenčių dienomis: Naujų 
Metų dieną, Trijų Karalių, 
'šeštinių, Visų šventųjų, Pa
nos švenčiausios Nekalto Pra
sidėjimo ir Kalėdų .dieną., ?

.'f —Q—•! '■ /

Obuoliai pūstąj bulvės . < '
brangsta 1 ; i ' ‘ .

Valdiško a g r i k u 1- 
tūros pareigūno pranešimu, 
Montrealo 
tūkstančiai 
prinokusių 
to, kad jų
neapsimoka juos 
sako, ir vežti į rinką pardavi
mui.

Manoma, kad paskutinių 
dienų padidėjęs šaltis sugadi
no eibes bačkų ir baksų 
obuolių, paliktų so
duose del trūkump pirkėjų.

Keista, bet veik tas pats 
metai atgal atsitiko su bulvė
mis, šiais metais bulvių kainos 
pakilo ir dar tebekyla.' Spėja
ma, kad vėliau šią žiemą bul
vių kainos bus aukštesnės, ne
gu buvo per pastaruosius ke
lis metus.

Vietinių bulvių derlius šiais

, apylinkėje 
bušelių raudonai 
obuolių pūva dėl 
kaina per žema, 

skinti, jis

riam laikui kainas palaikė 
žemesnes. Bet dabar Montre- 
alas tegauna tik New Bruns
wick ir Prince Edward Island 
bulves. Ten gi bulvių auginto
jai, kad palaikyti geras kai
nas, sumažino bulvių augini
mą, ir todėl šią žiemą mano 
atsiimti, ką^pernai “prarado.” 

—o—
Spalis šilčiausias j 77 metus

McGill Universiteto Obser
vatorijos direktorius, Prof. F. 
Kenneth Hare, padaręs spa
lių mėnesio oro peržvalgą 
pranešę, kad- šių metų spalių 
mėnesio, bendrai . imant, tem
peratūra buvo aukščiau trips 
laipsniais, paėmus bendrą ly
gį paskutinių 77 metų. Kitais 
žodžiais sakant, pasak profe
soriaus, šiemet “Indijonų va- 
saroš5 oras” vyravo ištisai per 
visą spalių mėnesį. Ant dvie
jų dienų temperatūra buvo iš
kilusi iki 75 laipsnio šilumos; 
tai buvo 4-tą ir 17-tą dieno
mis.

Abelnai paėmus, visas mė
nuo buvo saulėtas, gražus, šil
tas, mažai lietaus. Saulė švie
tė per 141 valandą, arba 45 
procentus galimo daugio. 
Sniego biskelis iškrito, ir tai 
tik maišytas su lietum, 28-tos 
dienos naktį. Mieste pirmoji 
sezono šalna pasirodė tiktai 
30-tą dieną.

—o—
Buvo atsilankęs S. Žostautas

Pereitos savaitės gale čia 
buvo atvažiavęs iš Toronto 
Stasys Žostautas. Ta proga 
dalyvavo ir Lietuvių Literate 
ros Draugijos susirinkime. Ka
dangi susirinkime buvo cent
rinis . dienotvarkės punktas, 
kaip pravesti Liaudies Balso 
vajus, kuris prasidėjo lapkri
čio 1 d., tai drg. Žostauto da
lyvavimas išėjo labai didelėj 
naudoj visiems. Jis, kaipo 
veiklus LLD narys jr artimai 
pažįstantis LB reikalus, trum
poj bet brandžioj kalboj tuos 
reikalus perstatė 
siems. To rezultate 
išėjo labai geros.

Apie susirinkimo 
ir pradžią vajaus, 
buvo pranešta praeitos savai* 
tės LB laidoje, Dabar reikia 
tik susikaupti visiems ir dirb* 
ti iki sėkmingos LB vajaus pa* 
baigos.

susirinku- 
itasekmės

pasekmes. 
reporterio

---o---
Serga

Jonas 
laiko atgal sunkiai buvo su
sižeidęs koją. Negalėjo dirbti, 
rodos, virš dviejų savaičių. 
Dabar jau pasveikęs..
. Jonas Brukąs lapkričio 2 d, 
turėjo akies operaciją.' Ligo
nis randasi St. Luke ligoninėr 
je. .

Taipgi teko nugirsti1, kad

Grebliauskas kiek

Seno Vinco pagerbimui 
rengiamas bankietas

LLD .kuopos ir Moterų Klu
bas nutarė surengti 1-mą die
ną gruodžio, 1951, Seno Vin
co pagerbimui bankietą, 414 
Green St., Phila., 7:30 vaka
re. Tai įvyks šeštadienį.

Senas Vincas jau susilaukė 
virš 70 metų amžiaus. Mes vi
si turime atsiminti ne tik Se
ną Vincą, bet ii’ Jauną Vincą.

Ilgus metus jis rašė apysa
kas, kurios tąsomis ^tilpdavo 
mūsų spaudoje - dienraščiuo
se ir atskirose knygose. 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaity
tojai gėrėjosi tų laikų jojo 
raštais. Jis rašė iš lietuvių re- 
alio gyvenimo. Kadangi jis 
apsigyveno Gibbstowne, N. J., 
arti philadelphiečių, tai ir 
yra jų pareiga rengti šį pa
gerbimo bankietą.

“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojai turi kooperuoti ir pa
gelbėti surengti pasekmingą 
šį parengimą. Tai bus gražus 
parengimas su žavėjančia pro
grama ir skania vakariene. 
Turėsime daug svečių iš kolo
nijų. Labai daug svečių ren
giasi atvykti iš Brooklyno, pa
sveikinti Seną Vincą. Koncer
tinė programa bus iš Lyros 
Choro, ir likimės
meno jėgų iš Brooklyno. Ižam 
ga tik $2 y patai, Vėliau spau
doje paaiškės programa ir 
svečių pasižadėjimai. Tikie- 
tus galima gauti pas Moterų 
Klubo nares. « Rep.

jos mano gyvenimo saulėlei
dyje.

Nesijaučiu užsitarnavusi to
kių dovanų nei pagarbos. 
Pažvelgus atgal pamatau, kad 
daug darbo palikta, apleista, 
o jau gyvenimo saulėleidis, 
gyvybės sutema. Ko nepada- 
rėm, tas pasilieka. Aš tikiu, 
kad jūs, draugės ir draugai, 
kurie dar jaunesni, tęsite 
darbą, skleisite apšvietą tarpe 
nesusipratusių žmonių. Remsi
te darbininkjškų spaudą, kuri 
rašo tiesos žodį ir gina darbo 
žmonių reikalus. Dar kaitą 
tariu ačiū visiems, kurie man 
prijaučia. Eva

Lawrence, Mass.
Įvairios Žinios

Čia atsidarys nauja dirbtu
vė. Westinghouse Electric nu
pirko Monmeck Mill Dirbtuvę 
ir bus paimta 700 darbininkų, 
kaip greitai bus mašinos su* 
statytos. Geriau bus, kai

Community Chest nelaW 
sekasi. Rinkliava vedama vi
sokiais būdais, prašo piniąų, 
bet mažai gauna. Viena, čia 
siautėja, bedarbė, antra/— 
žmonės «eb«pasitiki, MąL 
varguomenė negauna pašai- 7 
pos, todėl žmonės nenori Ir :* 
aukoti. Ponai pinigus sklrąto 
bažnyčioms, visokiems , 
bams, kurie turi milijomin 
dolerių susikrovę ir turi gra-. .* 
žiaurias nuosavybes/

Dar kartą primenu visią^ą - U 
Lawrence ir Methuen 
viams, kad mūsų LDS ir TXJ> 
kuopos rengia puikią pramo
gą lapkričio 11 d/ Taį bus “ 
šaunus bankietas: Skaniai pa
valgysiu ir jšsigerąite ir sii”” 
savo mielais kaimynais beF“ 
draugais pasikalbėsite.

Žvalgas ’ ’
• • * r. -■ į pi t .r

« a? 

Worcester, Mass. 
Hartford, Conn.

gauti

mieste bus maišytų industrijų. 
Ligi šiol buvo tiktai audiny- 
čios.

—o—
' Pirmoji lapkričio pasirodė 
prasta. Lietus krito ir šaltas 
oras buvo. Apie 4 valandą jau 
pradėjo ir snigti. Tai jau per 
anksti. Jeigu taip ir užšaltų 
pastoviai, tai darbininkams 
būtų sunku, nes reikėtų šildy< 
ti kambarius, o bedarbiams ir 
visiškai blogai pasidarytų. 
Paskutinius savo centus tu
rėtų praleisti ant šilimos. Tie 
darbininkai turi nukentėti ne

Matykit, kaip vaikinas, 
UimyUjęs jmergiaą, . z!
skiriat nua Jos ...........

Operetėje “Sudrumsta 
d is” Pranas įsimyli Nastutę, ' 
o Nastutė myli Joną. Ir Pra-,,. 
nui prisieina skirtis nuo 
Prano roję vaidina gabus ak- 
torius Edward Skučas, o Jpno 
gabus ‘ dar jaunas aktorius 
Jęnaš Meškėnas. Pranas atsi
skirdamas nuo Nastutės dai
nuoja sekančią liūdną dainą! ,
AtiiftkyHmo moment** in

Cleveland, Ohio
Naujas sumanymas

Artinasi Kalėdos. Sujunda-; 
me pirkti vieni kitiems dova
nas, siuntinėti atvirutes.

Mes, progresyviai žmonės, 
meskime šalin senus papro
čius. Tam atėjo laikas. Dabar 
eina karas, viskas brangu. Ar 
ne geriau, kad mes vietoje 
atviručių pasveikintume vieni 
kitus per mūsų spaudą, pa
siųsdami spaudai po kelis do
lerius, kas kiek išgali. Būtų 
lengviau, nereikėtų šimtus at
viručių rašinėti. Viename ka- 
valkėlyje laikraščio visus kar
tu pasveikintumėme. Ir mūsų 
laikraščiams būtų paramos.

Taupykime kiekvieną cen
tą, kad j eitų mūsų apšvietai, 
nes gyvenimo našta sunkėją. 
Viskas brangsta. Brangsta ir 
popiera ir visi kiti laikraš
čiams reikmenys. Mums leng
va pasveikinti saviškius per 
spaudą. Aš tikiu, kad galima 
tą padaryti.

Dvasiški ja per laikus prak
tikuoja panaudojimą švenčių 
ir šeimose linksmų ar liūdnų 
iškilų dienas gauti sau nau
dos. Kunigai bara saviškius, 
kam jie perka gėles priev nu
mirėlių, Jie ragina pirkti mi
šias. O jeigu parapijonims 
tinka šventėmis ar savo liū
desyje pašelpti kunigą, tai 
kur kas tiksliau pažangie
siems šventėmis paremti savo 
spaudą, iš kurios yra visuo
menei naudos. Eva Simans.

Brangios Draugės, ačjuoju 
jums už surengimą tokios iš
kilmingos sueigos ir suteikimą 
dovanų, Man labai patinka 
rašoma plunksna. Dar dau
giau ačiū už įvertinimą mano, 
nors ir silpnų, rašinėli^ mūsų 
spaudoje, Ačiū draugėms ir 
draugams iš tolimų miestų, iš 
Floridos, kurie prisiuntė man 
pasveikinimus,vBrangūs drau
gai, jūs man pridavėt energi-

Mrs, šlekienė labai sunkiai 
susilaužė nelaimėje ranką.*

Matusevičiūte svečiuose JAV
Šio mėnesio 2 d. Patsy Ma

tusevičiūtė išvažiavo svečiuose 
į Bridgeport, Conn., JAV, pas 
savo totą Bendoraitienę. Mat 
Bendoraitienės Įdukros, Patsės 
pusseserės, įvyks 16rkos metų 
gimtadienio sukaktuvės. Ta 
proga, Patsė dalyvaus baliuje. 
Kartu sy ja, pasilinksminti iš
važiavo ir Helen Salalytė. J—

tik nuo kapitalistų, bet ir nuo 
“dievulio”. Neveltui lietuviška 
patarlė sako: “Ir dievulis su, 
ponais eina, nepaiso darbinin
kėlių.”

šiomis dienomis tapp pa?, 
laidotas jaunas lietuvis. Mirę 
Balčiūnas. Džiova pakirto 
jauną vyruką.

Taipgi mirė Mikalina Ąm- 
shay, irgi dar nesena motęriš- 
kė. ..

Mūsų užuojauta likusioms' 
šeimoms, o mirusioms amžinai' 
ilsėtis šaltoje žemelėje. .

" • ' i L

Lietuvos Sūnų Draugija, ap
vaikščiojo 50 metų sukaktį. 
Tai yra šiame mieste pasto
viausia draugija šiais laikais. 
Ji gerai stovi finansiniai: Q 
pradžioje draugiją turėjo 
daug nukentėti. Mat, jeigu 
būdavo pajunta, kad burdįn- 
gierius priklauso prie šios 
draugijos, tai šeimininkai ir 
veja laukan, meta į gatvę. 
Fanatikai visokiais žodžiais 
ją koliodavo. Net vadindavo 
“Lietuvos šunimis”, ši drau
gija buvo suorganizuota ant
laisvų pamatų, Linkiu jai dar 
daug metų gyvuoti.

Oi kaip yr sunku 
man .šią dieną, 
Kąd, rpdoa, būt 
lęngviam jr rmirt 
Ir tik todėl, 
Nastute mielą, 
Kad nuo tavęs 
ręi.k atsiskirt/
Krūtinė- vis tik 
plaką, dreba •_ 
Paskendusi sunkiuos 
skapkmįids.
Ir širdį lyg kas 
replėms gnyba, 
Įr nežinią, * 
kada pūstos.-
Ir nežinau1 ' 
kas- ir darytį, 
Kajp reiks tos 
kančios iškentėt, 
O ga| pris’eis 
taip ir sudžiūti, 
Ir jokios, laimės 
neregėt.

\ U i »

Aš eisiu tęą, 
kur kojos neša 
ir būsiu nuo
tavęs toli,
O tau, Naštų t, 
sakysiu tiesą — 
Palik su tuo,
kurį myli,’ A
ši daina ištraukia žiūrėto

jams ašaras. Taigi, visi ir vi-
Darbininkams ant pečių vis.sos nepamirškite ateit ir pasL 

didesnė našta gula. Nuę lap- gėrėt šita daina ir visomis kL 
kričio 1 dienos kiekvienas tu-jtomhn .
ri mokėti po $33 daugiau tak-• Vaidinimai įvyks; šeštadie-

rėš sudėti $5,700,000,000,
O. kam tie- pinigai teks? 

Ogi raketieriams, kaip sa
viems, taip svetimiems. Varg
dieniams darbininkams netdks 
nė sudilęs nikelis. Tai vis ša
lies šeimininkų užsimanymas 
komunizmą sunaikinti. Gaįla, 
kad jie nepasimokė iš Adolfo 
Hitlerio ir Benito MussoRnio, 
kurie panašiai patys' susinai
kino. .1 ; v;
.    «... ....... ,,, • , ,,,1, į ,į

Į CHARLES J. ZOiAN I
8 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 8x V/ t ■ •• -■ f j *
8 Liūdesio valandoj ;l:
8 ar nakti, greit-sutęiksiiTiembaerniška patarna- J;6 ■ - » . . : I:

sų nat^ptaWttW lt- . ii;
kinti.; j;\ ■ .■ .'1

1113 Mt. VęriionTą.
Telefoną# FopĮar ; o \ < < >

sų. 150,000,000 gyventojų tu- nį, lapkričio 10-tą dieną 7:80‘ 
Į vai, vakare*, Lietuvių Salėją,
29 Endiędtt St., Worcester’: ifj 
Mass. O sėkmadienį, lapkričio 
(Nov.) 11-tą.dieną 2:30 vai.j 
po pietų, Lietuvių Amerikos - 
Piliečių Salėje, 227 Lawrence 
St., Hartford;. COnn, ’, 
..; • KpmiiijąM

■ La U vė* jktaįgoyj ' visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.
* "r—?1 '*■** *>*" * č "*

vimą. Patogiai iražia 
mūsų šermehinč. < Wi_. v , 
kainomis būsite patenkint

n u., rr^iĮTiTiB.Į.igjgiyiį »>.
H ■, I' ■ I* ■ Į L niinup .. > r W— į*..* » /.v . • y; į ’v- y > -j r. V » •'!

5 pusi.—laisvi (Liberty); ^ehktad^ ■>’Lapkjitis-Nov.< 9, ’ |951 .■

t



‘ ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pieno cukraus gamyba

VILNIUS, IX 15 d. —Pie
no cukrus naudojamas medi
cinoje ir kitose srityse. Jo ga
myba nebrangi: daromas jis iš 
pieno išrūgų.

.. Mūsų respublikoje pieno 
Njukrus ligi šiol nebuvo gami
namas. Pirmoji naujosios ga
mybos ėmėsi Šilutės sūrių į- 
monė. Tam tikslui čia sumon
tuota speciali aparatūra. Va
dovaujant įmonės

?'drg. Janeliūnui,' 
aukštos kokybės

* raus gamyba.
Dabar aparatūra montuoja

ma, Priekulės ir Šėtos sūrinė
se. Numatyta taip pat gaminti 
pieno cukrų Vilkiškių ir Usė
nų (Klaipėdos sritis) įmonėse.

A. Martinaitis

technologui 
čia pradėta 
pieno cuk-

Tarybinio ūkio tvenkiniai

TELŠIAI. Daugiau kaip 100 
hektarų tvenkinių užsibrėžė 
šiemet įrengti Anulėnų tarybi
nis ūkis. Darbai atliekami me
chanizuotu būdu, panaudo
jant priešakinę techniką. Į- 
rengiant naujus tvenkinius 
pasižymi traktorininkai Balys 
ir Mikalauskas, kurie savo 
darbo užduotį kasd-ien įvykdo 
140—160 procentų.

Ateinančiais metais nau
juose tvenkiniuose bus užveis
ti veidrodiniai karpiai.

NmYoii»WMi7liihj.

SSID

Koncerto proga apdovanojo Halley išrinktas, demokratai
dienraštį Laisvę

Baigiant suvesti visas Lais
vės koncerto dalyvių suteiktas 
dienraščiui dovanas jau pasie
kėme virš $600 sumą. Atsi
žvelgiant j nedarbo laiką ir 
kad svečiai buvo pasimokėję 
įžangos $1.50, o tūli dar pa- 
nešę nemažus iškaščius atvyk
ti koncertan, toks duosnus 
atsiliepimas dienraščio reika
lui yra nepaprastai gražus.

ir

$10.00
10.00

Per M. Ražanskienę 
B. Makatenas:

S. ir K. Radusiai
U. Walins
Po $5: V. Baltrušaičiai, G. 

Stasiukaitis, J. Balčiūnas, Sta
sys waterbtirietis, J. C. Bayo
nne, J. Wizbar.

J. Bimbai $3.
Po $2: F. Witkowsky, T. 

Vezdunienė.
Po $1: W. Karlon, A. Ar

lauskas, J. Gustaitis, F. Chwi- 
rut, Draugas, S. Griškus, K. 
Žukauskienė, J. Kazlauskas, 
J. Laukaitis, R. Lamaitis, A. 
P. G., A. C., K. Jonas, J. Ga
vėnas. B. Walins, T. Kapo
čius, S. Petkus, A. Jonušas, D. 
Galinauskas, Višniauskas, 
Lukauskienė, J. Jusius,

Upeivių socialistinės lenktynės pctkus> Vitkūnas, Kudvil,
KAUNAS, IX. 15 d. —Ne

muno baseine kasdien plečia
mas naujo derliaus perveži
mas.

Grūdus gabenančių .laivų 
įgulos išvystė socialistinį lenk
tyniavimą už greitą krovinių 
pristatymą. Gerų rezultatų 
pasiekė škiperio drg. Katale- 
vičiaus vadovaujama baržos 
įgula. Šis laivas jau atliko 
keletą tolimų kelionių su 
grūdais, viršydamas nustaty
tą technikinį greitį. Iš Vilkijos 
bei Kriukų į Kauną pirma lai
ko rūpestingai pristatyti šim
tai tonų geriausiųjų naujojo 
derliaus grūdų. Socialistinėse 
lenktynėse sėkmingai • daly
vauja škiperio drg. Račiukai- 
čio vadovaujama barža ir ki- 

’ tos Nemuno baseino laivų į- 
gulos. V. Lainys.

vetsko, Mary Dobinis 
kauskas. Viso $96.50.

J.

O.
D.

De-
Pil-

prakišo, ALP balsai auga

Per Oną Kazlauskienę 
Aldoną Alekną

Po $5: F. Vaitkus, 
jauskas, čiūberkiai, Krasnic- 
kai, Bevardė, M. O. Dobiniai, 
K. šolomskienė $4. P. Ramoš
ka $3.

Po $2: J. Barzdaitis, V. 
Kazlauskas, J. S. CedrOnai, 
Pelitz, M. Burkauskienė, Fair- 
lonietis.

Po $1: Radzevičius, Gurevi
čius, Naras HArisonietis, ‘ P. 

! Rainys, J. Pluščiauskas, Mag. 
[Vaitonis', Jonas, Jonukenas, 
| K. Venskūnienė, graži mergi- 
,na, J. Šimkus, Draugė, Mr. ir 
Mrs. Bender, Korys, Rein
hardt, Gerard, V. Krasnickas.

Po $1: K. čiurlys, Juškienė 
(iš Hartford), Kazokienė, 
Jonušis, Jonas, St: Vilkas, P. 
Poškaitis, F. Lideikis, P.

i Pross, A. Caliapono

ir

sėjant t įjai, Treinys, Aliksand, 
taikomi

Binge-

niūnas, P. Šlajus, K. 
liauskas, P. Aleknai 
$95.75.

Žiemkenčią sėja

MARIJAMPOLĖ IX.
Rajono kolūkiuose 
žiemkenčius plačiai
Marijompolės MTS traktori- 
niai agregatai. “Gegužės Pir
mosios” žemės ūkio artelėje

• hyžsėta jau daugiau kaip pusė ’ per Buknienę ir

Mazi-
Viso

Genys, Philipse, A. M. Petri- 
koniai, Du draugai, Vincas.

Po $1: A. V. F., Q, Janaus- 
kas, Arlickas, Gasparaitis, F. 
Shimkus, Simas, Draugas, 
Draugė, V.. O. Žilinskai, Ro
kas Aucius, Jocis, Skuodis, 
Bakaitis, A. Kalakauskas, Pi
lietė, Aleksynas.

Po $1: T. Lamaitis, A. Kli- 
V. šibeika, 

Edwards, 
Bovinas, 
Amelia

Rudolph Malley, buvęs Ke- 
fauver Komiteto vyriausiuoju 
advokatu, tapo išrinktas Mies
to Tarybos prezidentu. Broo- 
klynietis Joseph Sharkey, de
mokratų kandidatas, skau
džiai pralaimėjo. O jis buvo 
demokratų ir kitų skaitomas 
kaip ir išrinktu.

kaipo 
ant li- 
partijų

mas, J. Kanopa,
Draugas, Friends,
Draugas,
Petraitis,
Burba, P. G. Viso $82.79.

Kandidatai gavo balsu:

Aleksas, 
Draugas,

ir H.

P. Stankevičius, K.
J. Augutis, A. Bie-

Kunca, Draugas,
Gustaitis,

Per Bronę Zmitraitę ir 
Paulina Jasilionis 

4.

Po $5: Pužauskas, W.
Kershulis.

Po $2: 
Berčiūnas, 
liauskas.

Po $1:
Gužas, Krunglys,
Matis, Yakštys, Macijauskas, 
K. Derenčius, A. Dobilienė, J. 
Šleivys, J. Zaleckis, Kapsas, 
Matakas, Liepienė, Bunkus.

Po $1: F. Klaston, A. Jasu
laitis; W. L., Žilinskiene, A. 
Trepkus, O. Juodzevičienė, P. 
Petrauskas, A. Misevičius, V. 
Laisvietis, PrakeviČius, Geo. 
Jamison, L. Newarkietis,? Sie- 
tynietis, V. Čepulis. Viso $58.- 
20.

ir
Ki-

Be-

Per Walter Čerkauskas ir 
Albiną Mikalaus:

Po $5: J. Gabrėnas, C. 
J. Anskiai, Good Friend, 
sielius $3.

Po $2: Gudeliūnas, A. 
čienė.

Po $1: Vitkauskas, Berno
tą, M. Vitkauskienė, Rapkevi- 
čienė, Sprainis, Kazakevičie
nė, Yasvin, V. S., Kalakauskas, 
Levanas, Simanas Dominas, 
Paulius Vaičius. Grigas, O., 
M., Janiūnas, Friėnd, I. M., 
Friend, Draugas, M., Petruke- 
lis, Friend. Viso $45.
Iš anksto įteiktos dovanos:

Bronė ir Viktorija Zmitrai- 
tės iš Binghamton $5, Anna 
Čerkauskaitė ir brolis Walter 
iš Scranton $4, Paulina Jasi
lionis iš Binghamton $2, 
brooklynietės Irena Levanienė 
ir E.'po $2. Viso $15.

493,666 
435,7d 4 
104,166

rinki-
palyginti, 

politikoje,

Halley
Sharkey 
Latham 
McAvoy
Sharkio prakišimas 

muose prieš Halley, 
naujoką miesto
sukrėtė Tammanės-Trumano 
demokratų politinę mašinai 
Sharkis yra ilgus metus buvęs 
Miesto Tarybos nariu (coun- 
cilmanu). O nuo to laiko, 
kuomet Impellitteris tapo 
majoru, Sharkis ėjo pareigas 
Miesto Tarybos vykdančiojo 
prezidento. Gi majorui išvy
kus jisai buvo vykdančiuoju 
majoru.

žmonęs kalba, kad ir pas
taroji ilga Impellitterio atos- 
toga užrubežyje buvusi pagal 
sutartį su demokratais. Norė
ta suteikti Sh arkini 
figūruoti, pasigarsinti, 
daugiau prestižo.

Halley išrinkimas, visi pri
pažįsta, rodo žmonių pasipik
tinimą suktybėmis, taksavimu 
ir pertaksavimu, nesantaika 
valdžios su' savo darbininkais. 
Rodo piliečių nepasitenkini
mą politika, kokia vykdoma 
tammaniečių - demokratų įsi
galėjimo valdžioje laikotarpiu 
po to, kai LaGuardia pasi-

progos
įgyti

trauke iš majorystės.
Halley kandidatavo 

nepriklausomas, taipgi 
beralų ir fusionistų 
baloto. Tačiau arčiau
žįstantieji sako, kad jis nėra 
tas žmogus, kuris kovotų. 
Spėja, kad jis gražiausia su
gyvensiąs su tammaniečiais. 
Dėl to esą negalima pagerini
mų laukti. Pagyvensime, pa
matysime.
Kitas svarbus požymis

augusi ‘ir kadaise veikus! pa
žangiajame lietuvių judėjime. 
Iš ten juodu vyks į Detroitą, 
kur Kochai turi avalų krau
tuvę; ten pabuvoję porą ar 
daugiau mėnesių, ir vėl grįš 

.algai į saulėtąją Floridą. K.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N .Y.

ALDLD 20 kuopos susirinkimas 
I įvyks penktadienį, 9 d. Lapkričio, 
i 7:30 vai. vakare, Lietuvių svetainėj, 
i Visus narius kviečiame dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug svar
bių dalyki) aptarti. — II. Žukas, 
sekr.

WORCESTER, MASS.
fl

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 12 dieną, pirmadie- 

i nj, kaip 7:30 vai. vakare. Lietuvių 
svetainėj, 29 Endicott St. A. W.

LLI) 1 KUOPOS NARIAMS

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA MOTERIŲ AR 
MERGINA .

Pajieškome moterį ar *porg/nų 
prie namų ir krautuvės darbo, 
gu nenorima dirbti krautuvėje, ctai 
mažiausia reikia dirbti 3 dienas ant 
savaitės prie namų. Atsišaukite kad 
ir iš toliau, nes vietos yra pakanka
mai kur gyvent. Kreipkitės: J. A. Be- 
kamps, 502 Chapel Ave., Merchant- 
vile 10, N. J. Phone Merchantviįle 
8-1082. (217-221)

Reikalinga patyrusi virėja ir na
mų darbininkė, linksmus namai, yra 
darbininkai kitiems darbams, anglų 
kalba nereikalinga ,arba sulig suši-- 
tarimo. Tel. RO. 4-3947.

(217-221)

y

Reikalingos moteriškės prie vaikų 
drabužėlių ar suknelių. Nuolatinis 
darbas. Kreipkitės: Little Mistrešs/ 
35 W. 35th St., 7-tos lubos, N.Y.C<

Kitu svarbiu požymiu žmo
nių pasipiktinimo esamosios 
dvipartinės valdžios veiksmais

Labor
Darbi-

Svarbus susirinkimas įvyks lap
kričio 12-tos vakaro 7:30, LAP Klu
be, 280 Union Avė., Brooklyne. Rin
kimas LLD Centro valdybos, prane
šimas iš apskrities konferpncijos ir 
turėsime kitų reikalų. Visi nariai 
prašomi atvykti. — Sekr. (219-220)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

stam-
atri-

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu

balsų

savo

pasimoję pakel- 
skaičių ir to at-

kampaniją vedė
ir darbininkams

Ji reika-

skaitomas American 
(ALP) balsų augimas, 
ninku partija, kuriai 
fondų, kuri taip buvo 
biojo kapitalo puolama,
bota nuo pasiskelbimų spau
doje ir beveik atribota nuo 
radijo, padidino nuošimtį savo 
balsų penkiais su virš nuo
šimčiais nuo 1950 metų rinki
mų.

Darbiečiai šiuo tarpu išrin
kimo savo kandidatų nesitikė
jo. Jie 
ti savo 
siekė.

ALP
aiškia taikos 
gerovės platforma, 
lavo taikos Korėjoje; paliuo- 
suoti nuo užšaldymo algas; 
sustabdyti persekiojimus dar
bininkų vadų ir organizacijų.

Tas šimtas su virš tūkstan
čių balsų už taikos partiją, 
už darbininkų partiją suteikė 
darbininkams ir prieteliams 
daug naujos vilties ir darbi
ninkų priešams naujos despe
racijos. T-as.

Daigus /nokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien.

• Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRainercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

HELP WANTED—MALE
REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės įstaigai reikalingas , dar

bininkas prie ekspedicijos darbo; 
i taipgi turi mokėti troką vairuoti. 
[ Lengvas darbas, greit išmokstamas, 
i Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
1 Richmond Hill, N. Y.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc. ,

405 So. 4th Street ?*•
Cor. Mewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G. 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283 ’

Namo Bendrovės konvenciją, 
kuri įvyks lapkričio 
Liberty' Auditorium, 

Imond Hill, išrinkta <
O. Walmusiene. Į LDS 
Apskrities konvencija, kuri į- 
vyks lapkričio 18 d., 15-17 

susirinkimas.! Ann St., Harrison, N. J., iš- 
vidutiniai. rinkti delegatais W. Kūlikas, 

• M. Kulikienė, O. Walmusiene 
; taip komitetas raportą- ir J. W.eiss.

Iš LDS 50 kuopos 
veikimo

Drs. Stenger & Stenger
Ilich- 

d ra ago 
1 3-Čios

Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette Sty
Newark 5, N. J. i

MAarket 2-5172

žiemkenčiams skirtos žemės. 
“Raišupiu” žemės ūkio arte
lės kolūkiečiai, žymiai pralen
kę grafiką, pasėjo tris ketvir
tadalius žiemkenčių. Traktori
ninkas Jonas Burlavičius trak
toriumi “KD-35” per 5 dienas 
užsėjo čia rugiais apie 140 
hektarų vietoj 110 hektarų 
pagal planą.

Organizuotai sėjama “Igliš- 
kio 
kio
se.

“Šešupės’’, černiachovs- 
vardo ir kituose kolūkiuo-

Didina žiemkenčių pasėlius

4 KLAIPEDA, IX. 15 d. — 
Rajono “Paryžiaus Komunos“ 
kolūkis šiemet iki 500 hekta
rų padidino žiemkenčių pasė
lių plotus. žiemkenčių sėjai 
žemės ūkio artelė pasirengė 
gerai, čia į laukus . .išvežta 
daugiau kaip 1,200 tonų mėš
lo, daug centnerių minerali
nių trąšų, žiemkenčiai sėjami 
50 hektarų plote kryžminiu 
būdu-. Kolūkiečiai nutarė at
likti sėją trumpiausiu laiku. 
Didelę pagalbą kolūkiui tei
kia Gargždų MTS mechani
zatoriai. Traktorininkas An
tanavičius per pirmąsias dvi 
dienas užsėjo traktorine sėja
mąja daugiau kaip 50 hekta
rų, įvykdydamas normą 170 
procentų. 20—30 procentų 
viršija išdirbio normas arkli
nėmis sėjamosiomis kolūkie
čiai Kiaulakis ir Ramanaus
kas.

E. Mizarienę:
Simonavičienė $10.
Po $5: J. Weiss, Petras Sa

dauskas iš Worcesterio, V. ir 
V. Bunkai, Vildžiųs. N. ir P. 
Ventai ir Konrad ūkas $3. V. 
Macy $3.

Po $2: K. Balčiūnas, Rid- 
.gewoodietis, J. White, Petru
kas, Aleksandras, Makarevi- 
čius, Purvėnai, Ig. Urbonas, 
Julius ir M. Kalvaičiai, K. 
Daukša, Mažilienė.

Po $1: Mitzi, Bacevičia, G. 
Klimas, B. Lutz, Brusokas, J.

J. Steponaitis, 
Draugė, B. C.
J. Grybas, Pet-
E. Tamelienč,

Smelšen,

Dovanos rankCarolars:
Marijona Ražanskienė 

vanojo du rankų darbo ridikiu- 
lius. S. Petkienę su drauge M. 
juos išpardavė už $14.

Dėkingi esame visiems už 
dovanas, už pasidarbavimą 
koncerto sėkmingumui, už at
silankymą.

Atsiprašome, jei paskelbi
me dovanų nerasite ar nepa
žinsite savo pavardės. Rinkė
jams ar užrašinėtojams galė
jo pasitaikyti nenugirdimų ar 
neįžiūrėjimų kas ir kiek davė. 
Tame daugyje publikos rinkė-

do

Ketvirtadienį, lapkričio 1 
dieną, White Eagle svetainėje 
įvyko kuopos

, Narių dalyvavo
Kuopos reikalai gerame sto

ryje;
vo.

Pramogos rengimo komisi 
ja Meškėnas ir Kūlikas ra- vietoj, 
portavo, kad iki šiol dar vis te. 
nebuvo galima surasti mums 

į prieinamos svetaines, bet nė- 
j ra nustoję vilties; mąpo, kad 
vis tik kur nors svetainę gaus.

Ligoniai taisomi, kiti suvis 
pasveikę, dar tebeserga vie
nas.

Skaityta laiškai nuo Lietu
vių Namo Bendrovės ir LDS! 
3,-čios Apskr. Į abu 1„...... .
atsiliepta teigiamai. Į Lietuvių

Priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 6 d., toj pačioj 

Visi nariai dalyvauki- 
Koresp.

Jonas ir Marytė Kochi
Be kitų svečių, atvykusių iš 

~ . toliau į šiemetinį Laisvės kon- 
jcertą, buvo i]* Jonas ir Marytė 
• Kochai. Juodu gyvena dalį 
[laiko Miami, Floridoje, o ki- 

"laiši<us'tą ~~ Detroite, todėl nei

jai negalėjo arti prieiti j tarp- 
suolius, teko dovanas priimti 
iš tolo. Prašome paklaidą 
pastebėjusius draugus mums 
tai pranešti.

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

*

Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

J. Kru-

Briedis, Tonis, 
A. Bepirštis, 
II., R. Mizara, 
ras Satkus,
Merkis, Merkienė, 
Šmitienė.

Po $1: A. Grigas, 
min, Karpavičienė,
niauskas, K. Rušinskienė, J. 
Murmokas, J. Baleika, Plio- 
raitienė, Bellmore, K. Bende
ris, Draugas, Gilman, T. 
Repšys, A? Sail, Pukenienė, 
Sabaliauskas, J. Aleksaitis, J. 
Juška, P. Babarskas.

M. Misevičienė, Draugė, 
Karklėnienė, Eva Andrušai- 
tienė. Viso $110.75.

Per Viktoriją Zmitraitę ir 
Anną Čerkauskaitę:

Bekampiai $10.
Po $5: A. Bimba, Pilietis, 

P. P., A. Grimaila iš Hartfor
do, Sasna.

Po $2: B. O. DRS, P. O.

Pažangiosios International Longshoremen’s & Ware
housemen’s unijos prezidentas Harry Bridges kalbasi 
su reporteriajs. Jis pareiškė, kad šis streikas nė
ra unijos iššauktas, kad tai yra Amerikos Darbo Fede
racijos jūrininkų unijos eilinių narių sukilimas prieš 
vadovybę ir laivų kompanijas. Bridges vėlina laivakro- 
viams pasisekimo šioje kovoje.

nežinau, kuriam miestui juodu 
priskaityti. Vieną žinau, kad 
juodu seniau gyveno Detroito.

Sužinoję, kad įvyks Laisvės 
koncertas, J. ir M. Kochai 
paskubino * savo vykimą iš 
Miamės į Detroitą, kad galė- 

| tų dalyvauti koncerte.
Ant rytojaus 

užėję į Laisvės, 
čia ""su jais buvo 
apie Floridą, apie mūsų prie- 
telius, gyvenančius Miami 
mieste, ir kitus reikalus. Čia 
juodu padovanojo Laisvei de
šimtinę.

Iš Niujorko juodu išvyko į 
Bostono apylinkę, kur aplan
kys savo draugus ir gimines, 
nes'Marytė toje apylinkėje yra

juodu buvo 
spaustuvę ir 
pasikalbėta

RANDAVOJIMAI
RICHMOND HILL, L. I., N. Y.

Pasirenduoja 71£ dideli kambariai, 
tuojau galima įsimufinti. Aliejumi 
apšildomas namas. Garažas dėl 2-jų 
automobilių.—Kreipkitės: VI 3-4443.

(217-221)

PARDAVIMAI
Ant 40-tos gatvės, 6 Šeimom mū- 

grinis namas, 1 apartmentas 3 kam
barių, 5 apart, po 4 kambarius. 3-jų 
kambarių apart, tuščias. Vario pai- 
pps, visi moderniniai įrengimai, ran
dų neša $3,135. Kaina $16,500.

Tel. PResident 4-6928.
(216-220)
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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 4-8969

4>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarko ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N., Y.

Telephone EVergreen 4-8174
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6 pusi.—Laisve (Liberty)--Penktad., Lapkritis-Nov, 9, 1951




