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Peronas išrinktas 
nos prezidentu, — 
antrajam terminui.

Tai, žinoma, nėra 
na; būtų buvusi s1
jei jis nebūtų buvęs išrinktas.

Perono valdžia naudojo 
žiauriausias priemones savo 
oponentams slopinti.

Ji organizavo chuliganus ir 
gengsterius kitų partijų mi
tingams ardyti ir kalbėto
jams mušti.

Argentinos komunistų par
tijos kandidatas prezidento 
vietai, Rodolfo Ghioldi, buvo 
peronisto pašautas ir šiandien 
dar tebėra ligoninėje. Jis bu
vo pašautas rinkiminės kam
panijos mitinge, kai sakė pra
kalbą.

U f Peronas laimėjo vyriausiai 
dėl to, kad jo valdžia buvo 
išleidusi specialu įstatymą, 
draudžiantį paitijoms sudary
ti bloką arba bendrą frontą. 
Kiekviena partija, kiekviena 
politinė grupė buvo priversta, 
jei norėjo dalyvauti rinkimuo
se, paskyrai statyti savo kan
didatus.
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INDIJA RAGINA 4-RIAS 
DIDŽIĄSIAS VALSTYBES 
SUSITART NEKARIAUTI
Tam pritaria Pakistanas, Belgija 
ir aštuonios kitos šalys

ŠIAURIEČIAI, SAKOMA, • 
JAU NEREIKALAUJA 
TUOJ SULAIKYT MŪŠIUS
Karo veiksmai žymiai atslūgę, 
bet šiauriečiai susistiprinę

Nežiūrint baisaus teroro. 
Buenos Aires provincijoje, — 
didžiausioje ir pramoningiau- 
sioje provincijoje, — už ko
munistus buvo paduota virš 
15,000, o už socialistus -—virš 
16,000 balsų.

Kai ateina rudenėlis, krinta 
medžių lapai...

Bet rudenį krinta ir dau
giau žmonių gyvybių.

Kiekvieną rudenį mirtis ne
mažai gyvybių pasišienauja ir 
mūsų pažangiajame lietuvių 
judėjime.
j Tarp kitų, šį rudenį mirė 
Juozas Levandauskas-Levan- 
da, buvęs graborius, pats pa
laidojęs daug žmonių.

Graborystės verslai) Juozas! 
įstojo 1916 metais Brooklyne, 
bet prieš keletą metų jis iš to 
biznio, — dėl mums nežino
mų priežasčių, — buvo pasi
traukęs.

Velionis buvo ilgametis 
Laisvės skaitytojas.

Jis buvo prasilavinęs drau
giškas ir įdomus žmogus.

Dėl to, kad Levandauskas 
pakeitė savo pavardę į Levan
dą, jis, netikėtai, jėjo 
ją. Rašytojas Louis 
(neseniai nusižudęs) 
dausko abi pavardes 
savo knygą “What 
Name?”

i istori-
Adamič
Levan- 
įdėjo į 

is Your

Levandauskas — pirmas lie
tuvis graborius, parašęs apie 
300 puslapių knygą, “Gyveni- 

saulėleidis.”
/ Savo knygoje velionis ragi
no žmones nebijoti apie mirtį 
pagalvoti, nes,—

“(1) mirtis yra viena iš 
» gyvenimo atmainų; (2) ji 

palieka gyviesiems žmo
nėms tam tikrų pareigų ir 
prievolių; (3) kiekvienas 
suaugęs vyras ir moteris tu>- 
ri būti visai pasirengę tas 
pareigas sutikti ir jas vyk
dyti be jokio išsisukinėji
mo. Baimė ar prietarai nie
ko negelbės...”

t' Levandauskas teisingai nu- 
rodė, kad “kiekvieno žmogaus 
mirtis turi tam tikrų santykių 
su gyvaisiais...”

Išvada: nesibijok padaryti 
testamentą.

Jamento, nurodant, kam jo 
taupyba turėtų būti atiduota, 
mirusiojo geriausi norai su ve-į 

Turime eilę pavyzdžių, kai Jais nueina.
darbininkas, -c- susipratęs, 
hpsišvi etęs darbiniu k as,— gai

lį veja ir net sako: kai aš mir
siu, jei mano sunkiai uždirbtų

< Urentų kiek liks, jie turės būti 
į w Atiduoti Laisvei, Vilniai bei 

kuriai nofs darbininkiškų or
ganizacijų.

Bet jis tik taip galvoja, 
nieko nedarydamas. Kai nu
miršta, kai nėra palikto tęs-’

Kalbėdamas J u n g t i n i ų 
Tautų seime (asamblėjoj) 
lapkr. 14, Rau priminė, jog 
čia dalyvauja visti Keturių 
Didžiųjų užsienio reikalų 
ministrai — Amerikos, An
glijos, Sovietų Sąjungos ir 
Francijos. Todėl jau jie 
galėtų privačiai susitarti, 
kad jų šalys neskelbs karo.

Rau pasiūlymui pritarė

7 politiniai kaliniai 
išrinkti graikų seiman

Athenai, Graikija. — Per
eituose Graikijos seimo rin
kimuose buvo išrinkta ir 7 
politiniai kaliniai, Kairio
sios Demokratinės Sąjun
gos kandidatai. Dabar jie 
tapo paleisti iš koncentraci
jos stovyklos ir užėmė s.avo 
vietas seime.

Bet vyriausias monarcho- 
' fašistu rinkimu tribunolas 
lapkričio 24 d. dar spręs, ar 
pripažinti tuos septynis pro
gresyvius seimo nariais ar 
atmesti.

Keli kiti progresyviai bei 
komunistai, kand i d a t a v ę 
rinkimams, buvo pirmiau 
nusmerkti mirt, 
laikomi kalėjime, 
čiausias teismas 
išspręs jų likimą.

Jie tebe
iki aukš- 
galu tinai

Filipinų nacionalistai 
laimj rinkimus

Manila, Filipinai. — Naci
onalistai skelbia, kad perei
to antradienio rinkimuose 
jie gavo antra tiek daugiau 
balsų, negu prezidento El- 
pidio Puiri no Liberalų Par
tija.

Nacionalistų vadas yra 
dr. Jose P. Laurel. Karo 
metu Laurelis tarnavo ja
ponams kaip jų paskirtas 
“prezidentas”-paistumdėlis.

-Pagal dar nepilną balsų 
suskaitymą, Laurelis tvirti
na, kad Filipinų senatan iš
rinkta 7 jo šalininkai. Vi
so buvo Renkama 9 senato
riai.

Prezidentas Quirino uoliai 
remia Jungtinių Valstijų 
politiką ir Ispanijos fašistų 
valdžią.

Taip esti ypatingai su vien
gungių bei našlių palikimu.

Mūsų spaudoje apie tai ne 
kartą- buvo rašyta; buvo pa
tarta, kaip testamentai pada
ryti, bet tik retas tub pasinau
dojo.

Na, gana apie tai!
Susipratusiems žmonėms ne 

mirtimi tenka sielotis, o gy
venimu !

Paryžius.-— Indijos atsto
vas Benegal Ran ragino ke
turias didžiąsias valstybes 
tam savęs susitarti ir pasi-
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Pakistano, Belgijos, Dani
jos ir septynių kitų kraštų 
delegatai.

Rau gyrė Francijos prezi
dento Vincento Auriolo pir
mesni raginimą sušaukti 
Stalino, prez. Trumano ir 
Anglijos ir Francijos prem
jerų konferenciją, kuri tu
rėtų ramiai spręsti didžiuo
sius pasaulinius ginčus.

Kartu Rau kritikavo A- 
merikos vadovaujamą Jung
tinių Tautų daugumą, kuri 
atsisako pripažinti Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Senatorius ragina urmu 
ginkluot Japoniją

Tokio, ^Japonija.—Čia at
silankęs Amerikos senato
rius republikonas Martin 
ragino Jungtines Valstijas 
padėti Japonijai atkurti di
džiulę armiją ir visokerio
pai ginkluotis, be jokių ap
ribojimų.

Martinas spėjo, kad So
vietų Sąjunga nepradėtų 
karo dėl tokio Japonijos 
ginklavimo.

Karine valdyba prašo 
faktų apie šiaurinių 
korėjiečių “žiaurumus

Tokio, Japonija. — Ame
rikonų armijos pulkininkas 
James M. Hanley paskelbė 
per spaudą, kad šiauriniai 
korėjiečiai ir kinai “nužudę 
2,513 paimtų nelaisvėn ame
rikonų ir 7,000” jų talki
ninkų, Pietinės Korėjos 
tautininkų. Pasakojo ir apie 
kitus šiauriečių žiaurumus.

KOMANDA REIKA
LAUJA FAKTŲ

Washington. —- Jungtinių 
Valstijų apsigynimo depart- 
mentąs dar nieko nebuvo 
girdėjęs apie tokius žiau
rumus. Todėl kreipėsi į vy
riausią amerikonų koman- 
dierių generolą Matt. Ridg
way, kad priduotų faktus 
apie tariamąsias belaisvių 
žudynes.

Karalius Farukas žada 
kovoti prieš anglus

Kairo. — Egipto karalius 
Farukas, atidarydamas ša
lies seimą, šaukė egiptėnus 
į vieningą kovą prieš an
glus ir pasižadėjo tvirtai 
laikytis, iki anglai bus pa
šalinti iš Suezo kanalo ruož
to ir iš Eliptinio Sudano.

Teheran, Iran. — Upių 
ištvinimas per smarkias liū
tis paskandino 225 žmones. 
Potvynis visai nunešė vie
ną didelį kaimą.

Vienuoliktosios veiksmu ore divizijos kariai stebi Ato
mines Energijos Komisijos išbandomąją atominę eks
ploziją, Los Vegas, Nevadoje.

Amerika pasirašė karinę 
sutartį su jugoslavų l ito

Washington. — Jungtinės 
Valstijos ir Jugoslavijos Ti
to valdžia lapkr. 14 d. pa
sirašė karinę sutartį.

Amerika sius Titui tan
kus, lėktuvus, patrankas ir 
kitus ginklus. Jugoslavija 
atsiteis iškasamais savo me
talais ir įvairiomis kitomis 
medžiagomis.

Tito valdžia pasižada, iš
vien su Amerika ir kitomis 
Jungtinėmis Tautomis ko-

Milijonai egiptėnų tyliai 
demonstravo prieš anglus

d. de-
prieš 

kituose Egipto 
praneša

Kairo, Egiptas..—Milijo
nas iki pustrečio milijono 
egiptėnų lapkr. 13 
monstravo 
Kaire ir 
miestuose,
United Press, amerikinė ži
nių agentūra. Jie minėjo 
tautos nepriklau s o m y b ė s 
dieną ir kartu reiškė gedu
lingą gailestį dėl to, kad 
anglai nužudė kelias dešim
tis egiptėnų.

Demonstrantai maršavo 
visai tyliai, nes valdžios bu
vo uždrausta šūkauti ar ki-

Žinių perdirbinėjimas 
amerikinėse redakcijose

New York. — Gallupo 
Viešosios Nuomonės Įstai
ga apklausinėjo amerikinių 
laikraščių žinių redaktorihs 
įvairiuose miestuose, kiek 
jie laikosi teisingumo, tvar
kydami pranešimus savo 
korespon dentų bei žinių 
agentūrų.

Redaktorių atsakymai 
rodo, kad tiktai 36 procen
tai pranešimų teisingai 
spausdinami, o 64 procen
tai iškraipomi.

t

voti, jei kiltų karas su So
vietų Sąjunga bei jos drau
gais.

Amerika duos Jugoslavi
jai .tam tikrą sumą pinigų 
iš $7,328,1903,976 fondo, pa
skirto svetimiem kraštam 
ginkluoti ir stiprinti prieš 
komunizmą.

Jugoslavija prisiima kari
nę Amerikos pasiuntinybę, 
kuri tėmys, kaip Tito val
džia naudoja amerikinius 
ginklus ir pinigus.

taip trukšmauti demonstra
cijoje. Bet piaršuotojai ne
šė vėliavas su obalsiais, šau
kiančiais išvyti anglus iš 
Suezo ruožto ir iš Egiptinio 
Sudano. .

Milžiniškos demonstraci
jos pryšakyj sostinėje Kai
re maršavo Egi])to premje
ras Nahas Paša ir mahome
tonų ir koptiškųjų krikš
čionių kunigai, susikabinę 
ranka rankon.

Anglai nušovė dar du 
egiptėnus kaip “sabotažnin- 
kus.”

Valdžia pakelia pelnus 
uz naujus namus

Washington. — Valdžia
leido naujų namų, statyto- ^a]gS suparalyžiuoti” ta ša- 
jams ir kontraktoriams taip įį.
pakelti kainas, kad jie gau-1 
tų bent 90 procentų gryno 
pelno, lyginant su aukščiau
siais pelnais., gautais nuo 
1949 pusmečio iki 1950 me
tų liepos 1 d.

Bagdad, Irak." — Irako 
darbininkai įvykdė visuoti
ną pusdienio streiką, par 
reikšdami paramą Egiptui 
pi*ieš Angliją.

nešama, jog šiauriniai korė
jiečiai ir kinai jau nereika
lauja tuojau s u s t a b d y t 
fronto mūšius dėl pertai- 
kos derybų. • Dabar jie sa
kę amerikonams, galima 
būtu derėtis ir be visiško 
karo veiksmų sulaikymo.

Taigi ir toliau bus tęsia
mos Panmundžomo derybos 
dėl paliaubų.
KARO VEIKSMAI

Mūšiai ant žemės beveik 
visai aptilo. Juos, tarp kit-

Amerikonų nuostoliai 
korėjiniame kare

Washington. — Apsigyni
mo departmentas paskelbė 
lapkr. 14 d., kad ameriko
nai Korėjoje nukentėjo jau 
99,226 sekamus nuostolius:

Užmušta 15,002, sužeista-ku ir 
— i v. . i. *•71,642, be žinios dingo 12,-

Per paskutinę savaitę to
kie amerikonų nuostoliai 
padidėjo 1,712.

Anglai ir francūzai 
“per daug užsiėmę” 
karais kolonijose

New York. — Čionaiti- 
nis World - Telegram iš
spausdino žinias, kodėl An
glija ir Franci ja negali duo
ti gana kariuomenės tarp
tautinei generolo Eisenho- 
werio armijai vakarų Euro
poje. Sako:

Daugiau kai]) 105,000 an
glų kariuomenės turi ka
riauti prieš Malajos sukilė
lius ir veikti kitose savo 
kolonijose.

160,000 francūzų kariauja 
prieš Vietnamo liaudinin
kus Indo-Kinoj, kur jau 
žuvo daugiau kaip 30,000 
francūzų.

Iranas prašo $120,000,000 
paskolos iš Amerikos

Washington.—Irano prem
jeras Mossadegh prašė 120 
milijonų dolerių paskolos iš 
Jungtinių Valstijų. Sakė, 
jeigu Iranas tuojau negaus 
piniginės paspirties, tai 
“komunizmas juo greičiau

Kalbėdamas per radiją, 
Mossadeghas pridūrė: “Ti
kroji komunizmo priežastis 
yra dauguomenės skurdas 
ir skriaudžiamųjų žmonių 
nepasitenkinimas.”

Jis pakartojo, kad neleis 
anglams vėl išnaudoti Ira
no aliejaus versmes.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir vėsiau.

ko, trukdo šalti lietūs ir 
dumblai. Bet šimtai ame
rikinių lėktuvų bombardavo 
geležinkelius ir kitus taiki
nius Šiaurinėje Korėjoje, 
padarydami daug nuostolių.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai paskutinėmis dieno
mis naudojo ypač daug pa
tranku, minosvaidžiu ir 
tankų. Jų artilerija palei
do beveik tiek šūviu, kaip 
ir amerikonų artilerija.

Amerikos lakūnai paste
bėjo naujus, didelius šiau
riečių armijos junginius 
užfrontėje.
ŠIAURINES KOReJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie, 
per penkias dienas atrem
dami atakas, užmušė, sužei
dė bei nelaisvėn paėmė 7,- 
970 amerikonų ir jų talki
ninkų; pagrobė 30 patran-

■ 84 kulkosvaidžius; 
sunaikino 17 tankų, sužalo
jo 5 kitus; nušovė 17 ame
rikiniu lėktuvu ir sužalojo 
30.

Penki arabiški kraštai 
remia Egiptą prieš anglus

Paryžius. — Penki ara- , 
biški kraštai pasižadėjo 
remti Egiptą prieš anglus, 
būtent: Syrija, Lebanas^ 
Irakas, Saudi Arabija ir Ye- 
menas.

36 amerikonai užmušti 
lėktuvo nelaimėje .

Paryžius. — Kalnan su
dužo amerikinis armijos 
transporto lėktuvas, pražu- 
dant visus 36 amerikonus— 
vyrus, moteris ir vaikus. 
Jie skrido iš Frankfurto, 
Vokietijoj, į -Bordeaux, 
Franci jo j.

Lėktuvo griuvėsiai ir* žu
vusiųjų lavonai surasti ant 
kalno už 250 mylių į pietus 
puo Paryžiaus.

Tai buvo ligoninės, lėktu
vas.

Plinta Francijos 
mainieriu streikas

Paryžius. — šiaurinėse 
Francijos . angliakasyklose 
streikuoja jau daugiau kaip 
80,000 mainieriu. Tai pro
testo streikas dėl to, kad 
valdžia sulaikė vaistų davi
mą mainieriams nemoksu- 
mai. Tuom valdžia laužo 
darbinį apdraudos įstaty
mą.

Manoma, sustreikuos dar 
90,000 angliakasių.

St. Jerome, Kanada. — 
Neseniai išplėšta $500,000 iš 
vietinio Provincial Banko.
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SUSMUKIMAS
0. JOHN ROGGE kadaise nudavė didelį taikos ša- 

■•lininką ir civilinių žmonėms teisių gynėją.
Mr. Rogge dalyvavo eilėje amerikinių ir tarptautinių 

‘ sambūrių, sušauktų taikos išlaikymo reikalais. Žmonės 
už tai jį gerbė ir džiaugėsi: štai, buvęs žymus justicijos 
department© pareigūnas stoja taikos šalininkų pusėn, 
stoja už liaudies teisių gynimą.

Tai buvo prieš kokį trejetą metų.
Vėliau šis pats Rogge patapo Jugoslavijos Tito advo

katu Amerikoje. Su tuo prasidėjo jo smukimas žemyn. 
Bet kai kurie žmonės dar vis manė, jog Rogge nenu
smuks iki tokio žemo laipsnio, iki kokio jis nusmuko.

* * • > vp .
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, federalihiame teisme 

Washingtone tęsiasi D r. DuBois ir jo sandarbininkų 
byla. Jie kaltinami tame, kad neužsiregistravo “svetimos 
valstybės agentais,” kai suorganizavo Peace Informa
tion Centrą, kuris, vedė kampaniją prieš atomo bombos 
naudojimą karuose.

Ir štai, teisme prieš mokslininką Dr. DuBois išstoja 
‘ “liudyti” tas pats Rogge, su kuriuo Dr. DuBois bendrai 
dirbo!

Jes, Rogge liudija, būk virš 80 metų senelis, ameri
kietis negras, mokslininkas ir visuomenininkas es.ąs 
“svetimos valstybės agentas” dėl to, kad jis kovoja už 
taiką, kad jis kovoja prieš atom-bombos naudojimą ka
ruose.

Ar gali žmogus moraliai nupulti žemiau, kaip nupuo
lė Mr. Rogge?

Ne, žemiau nupulti negali!

Į BIZNIUS
Kaž koks Klapątauskąs 

marijonų Drauge ragina di
pukus veržtis į biznius, į 
verslus. Jo žodžiais:

Jei nesiveršime į verslus, 
bijodami nesėkmės, ar per 
<daug kreipsime dėųiesį į tai, 
kad jau kam nepasisekė vers
le išsilaikyti (daug kam ne
pasiseka norimam darbe ar 
tarnyboj išsilaikyti), tai mes 
lietuviai liksime tik vijptipio- 
kais ekonomiškai, o taip pat 
ir kultūrinėj pažangoj, nes 
nei dabarties jaunimas, pei 
priaugąs neturės Ipngvų gali
mybių pasiekti aukštąjį moks
lą, ir męs vę) neišlaikysime 
intelektualų propppcijoš su 
tomis tautomis, kųi'ios yra 
daugiau įsijungusius į verslų 
sritį.

Kitais žo4žįaįs, ĮCįąpa- 
tauskas ragina sąvo vien
minčius eiti į biznius vy
riausiai tam, karį bįįtų ga
lima priaukįėti daugiau 
“intelektualų,” tarytum 
smulkus bizneĮįs būtų koks 
tai universitetas.

Klapatauskas nežino to, 
kad smulkus biznieriai 
nai gyvena blogiau ųž vi
dutinį darbininką, kad cĮi- 
delė dauguma amerikiečių 
lietuvių prųfesionąlų (kal
bame apie Amerikoje gimu
sius) yra darbininkų vai
kai, o ne biznierių!

VISI PRIEŠ ANGLUS
.ANGLIJOS IMPERIALIZMAS, lyg koks vilkas, uja- 

,. mas ,baramas, keikiamas visur, kur jis turi įkišęs koją.
Kitais žodžiais, anglų imperializmui atėjo sunkūs me- 

...tai.
Aną dieną Aleksandrijoje, viename didžiųjų Egipto 

...miestų, įvyko milžiniška demonstracija, nukreipta prieš 
anglus. Demonstracijoje—aktyviai ir neaktyviai—da-

...lyvavo šimtai tūkstančių žmonių. Jų obalsis: “Šalin an- 

...•glus iš Suezo kanalo!” “Laukan anglus iš Sudano!” 

.... Irane nuolat vyksta demonstracijos, kuriose žmonės 
. dar tebelieja pagiežą prieš anglus.
..»/,Aną dieną Pakistano sostinėje, Karachi mieste, įvyko 

keleto, tūkstančių studentų demonstracija, taipgi nu- 
-- kreipta prieš anglus, reikalaujant, kad jie nešdintųsi iš

Egipto.
Irake žmonės taipgi bruzda.

..-•■ Malajuose gi žmonės kovoja prieš anglus su ginklų 
- rankoje, reikalaudami, kad jie iš ten pasitrauktų, palik

dami malajiečiams savo krašto reikalus tvarkyti.
Įdomu tai, kad daugely j tų kraštų žmonės kovoja ne 

":tįk prieš anglus., o ir prieš amerikiečius, kadangi pa- 
-jstarųjų vyriausybė anglų politiką remia.

L. Kaip matome, anglų imperializmui dienos vis tamsėja 
visur.

:TJIRMA TOKIA BYLA MŪSŲ ISTORIJOJ
PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ federaliniame teisme Niu

jorke buvo svarstyta Gus Halio byla. Gus Hali, kaip jau 
’'žinoma, yra vienas tų vienuolikos komunistų vadovų, 
kuriuos teisėjas Medina kadaise nusmerkė penkeriems 
metams kalėti dėl to, kad jie “negerai galvoję.’

' ■•• Kai atėjo laikas eiti į kalėjimą, Gus Hali, dėl mums 
/.’nežinomų priežasčių, kalėjiman nėjo. Jis nuvyko į Mek- 
'Ugiką. Bet Meksikos vyriausybė, ištikimai tarnaudama 
AVashingtono vyriausybei, Hall’ą suėmė ir slapta, be jo
kio teismo, perdavė FBI agentams. Pastarieji Hąjl’ą 
įdėjo į kalėjimą, o vėliau justicijos departmentas iškėlė 
jam bylą dėl to, kad Hali, atsisakydamas eiti į kalėjimą, 
“pažemino teisnjus.”

-- ..Ligi šiol mūsų krašte būdavo taip: jeigu nusmerktasis 
- kalėjiman asmuo, kuris ligi paskutinio teismo sprendimo 
z,yra paleidžiamas po bėla, atsis.ako eiti į kalėjimą, kai 
ateina laikas, pasislepia, tai jo bėla tampa valdžios kon
fiskuota. O kai toks asmuo esti vėliau sugaunamas, tai 
jis imamas į kalėjimą ir ten atlieka jam nuskirtąją baus- 

' jnę.
.;•/ Taip, žmonės manė, turėjo būti ir su Gus Hali. 
/..Bet išėjo kitaip. Jam dabar tapo suruošta nauja byla. 
Jis iš naujo bus teisiamas dėl “pažeminimo teismų.v

i .... Pats teisėjas Conger, kuris Hall’ą teis, pripažįsta, jog 
tai pirma tokia byla mūsų krašto istorijoje.

Kuriais motyvais, kuriais įstatymais pasiremdamas 
•^teisėjas galės jį bausti, nieks kol kas nežino.
.< -•Vienas aišku: Gus Hali, teisėjo patvarkymu, bus tei- 
;;sjamas tuojau, — teismo diena nuskirta lapkričio 27 d.

M'atyt, vyriausybė dės didžiausių pastangų Gus Hall’ui 
pridėti dar vienus-kitus metus kalėjimo už tai, kad jis 
atsisakė atlikti bausmę tuomet, kai valdžia reikalavo.

“PAŠAUKIMŲ 
KOMISIJA” 
REIKALINGA KUNIGŲ

Klerikalų spaudoje telpa 
kaž kokios “Pašaukimų ko
misijos” atsišaukimas, ra
ginąs “pagelbėti ugdyti 
jaunikaičiuose pašaukimus 
į kunigus Lietuvos bažny
tinei provincijai.” 
. Girdi, “lietuviai katali
kai tėvynėje yra didžiai iš
siilgę kunigų,” todėl nięs 
turį juos gelbėti. Toliau:
Lietuviai kandidatei priima

mi ne vien iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių, bet iš visų 
pasaulio kraštų, kur tik yra 
lietuvių. Kai kandidatas bus 
priimtas, komisija apmokės 
visas jo mokslo išlaidas. Pri
imti jaunikaičiai bus siunčia
mi į kunigų seminariją ir 
baigti mokslus bus perkelti į 
Lietuvių šv. Kazimiero Kole
giją Romoje, kur Ųus įšven
tinti į kunigus.

Kur gi tie kunigai bus 
siunčiami? Kas su jais bus 
daroma? Juk šiandien, kai- 
besime vienaip ag kitaip, 
lietuvių kunigų yra per
daug: vyskupai nežino, ką 
su jais daryti . Kai kuriose 
parapijose, kur seniau bu
vo vienas kunigas, šiandien 
yra keturi ar penki! Tūli 
lietuviai kunigai Ameriko
je siunčiami į airių, slova
kų, lenkų parapijas.

“Pašaukimų kpnpsija” šį 
klausimą šitaip sprendžiu: 
kai “geįežįnė kopiunistų už
danga subyrės, tie kųųįgai 
vyks į Lietuvą.” Kada gi ji 
subyrės? • Kaip subyrės? 
“Pašaukimų komisija” ne
atsako, bet reikia suprasti: 
kai trečiasis pasaulinis ka
ras su atomo bombos pagal
ba sunaikins T. Sąjungą, 
kai Lietuva bus “išlaisvin
ta,” tuomet ten tie kuni
gai bus sįųųčįąmį.

Nei šis nei tas!
Mes pasakysime: Lietu

voje kunigų yra užtenka
mai, nežiūrint to, įtąd karų 
metu jų nemana išbėgo kąj> 
tu su Hitleriu gpvędpmįs. 
Su hitlerininkais bėgo ne 
tik kunigai, bėgo ir arkivys^ 

Jei Hali nebūtų komunistas, nebūtų darbininkų judė
jimo vadovas, aišku, vyriausybę nebūtų ėmusis tokių žy
gių, kokių imaęi.

kūpąs Skvireckas, ir vysku
pas Pądojs.kis, ir vyskupas 
Brizgys. Ųž tokį savo “žy
gį” jie gavp nemažai “vel
nių” nuo popiežiaus.

Ši dvasiškija 4bėgo, nes ji 
buvo didžiai nusikaltusi lie
tuvių tautai. Ji bėgo, kaip 
ir kiti griešninkai, manyda
mi, kad neužilgo Hitlerio 
armijos grįš atgal Lietu
von, o su jomis ir jie.

Bęt... gyvenimas nuėjo 
ne tuo kelių, kurį numatė 
dvasiški ja ir Vlikas. Dėl to 
šiandien jie graužiasi. Anks
čiau ar Vėliau jie pradės 
viens, kitą barti, kam bėgo!

bja, o. lietuvių tauta, ku
riantį naują gyvenimą, gali 
apsieiti ir be tų, ku
rie bęgp dėl to, kad 
buvo Hitlerio taikiniu- 
kais. Lietuvių tautai gai
la tik tų pabėgusiųjų “į Va
karus,” kurie bėgo suklai
dinti kitų arba kurie buvo 
priversti bėgti. Tokius Lie
tuvą prąšo, ragina grįžti 
atgal į tėvynę!

^UGAIRNO!
Ųrooklyno prapciškonų 

laikraštis rašo:
Carnegie Hall pereitą ant

radienį įvykusį P. Čaikovskio 
operos “Mazeppa” pastaty
mą labai supeikė didžioji New 
Yorko spauda. Pvz., “The 
New York Times”; rašyda
mas, kad ši opera buvo pasta
tyta pirmą syki iš viso, sako: 
“Deja, šios grupės pajėgu
mas neprilygo, jos drąsiai. Pa
statymas, scena ir muzika bu
vo žemo lygio.”

Tai tas pats pastatymas, 
apie kurį kai kuri lietuviškoji 
spauda prieš tai buvo rašiusi, 
jog joje dalyvauja geriausi 
menininkai.

Taigi, ^gražiąją Čaikovs
kio operą ėmė ir nūkryžia- 
vojo! “Kai kuri lietuviško
ji spauda” tą pastatymą 
labai garsino dėl to, kad 
tarp vaidintojų buvo ir vie
nas lietuvis ablavukiškas 
dainininkas.

RAGINA PRIVEISTI 
MINDAUGUČIŲ

Čikagos menševikų (atsi
minkime: “socialistų”) or
gane tūla Vaičiūnienė ragi
na Naujienų skaitytojus., 
kokiu vardu krikštyti savo 
vaikus. Ji liepia krikštyti 
Mindaugu — berniukus, o 
mergaites Minda u g ė m i s ! 
Pasiskaitykite:

šeimose naujagimis sūnus 
tegauna Mindaugo vardą, 
duktė Mindaugės. Jeigu yra 
Jonas — Jonė, Juozas — Juo
ze, Petras — Petrė, Pranas—• 
Pranė ip tai gali būti Mindau
gas -— Mindauge... Dar malo
niau bus po kiek laiko su
rinkti visus gimusius tremtyje 
ir imigracijoje Mindaugučius, 
kaipo dokumentą tėvų tauti
nio sąmoningumo (tautinio 
sąmoningumo pažymių yra 
daugybė ir gilių ir kitų, bet 
šia progą keliu šitą). Mama 
gį teaųklėja savo Mindaugutį 
tokioje dvasioje, kad jis čią 
paklaustas, kuo /ardu, ne- 
dvejodarpąs atsąkytų : “Min
daugas,-ė, kaip ir mano boče- 
lis, įtupis buvo pįrmąsis Lietu
vos, mano tėvynės, karalius.”X

Netęnka ųei sakyti, kac| 
šio paiko patarimo tegali 
klausyti tįk menkystos. Kas 
gi Mindaugas buvo? Kodėl 
j'p vardą aukštinti? Min
daugas buvo minkštavališ- 
kąs žmpgelis, su didelėmis 
ambicijomis. Dėl kąrąĮiąųs 
karūnos, jis išsižadėjo savo 
tėvų tikybos; dėl karaliaus 
karūnos jis beveik visą Lie-

Rašo P. BABENKO
Prieš .penkerius metus, 

1946 metų rugsėjo 15 d., 
Bulgarija buvo paskelbta 
liaudies respublika. Šalies 
valstybinės santvarkos klau
simas buvo išspręstas su
rengiant visaliaudinį refe
rendumą (apklausimą). Ge
rai suprasdama, kad mo
narchijos likvidavimas su
stiprins demokratiją, reak
cija įnirtingai priešinosi 
apklausimo įvykdymui, ta
čiau patyrė pralaimėjimą. 
92.76 procento visų dalyva
vusių balsavime pasisakė už 
liaudies respubliką ir tik 
4.24 procento — už mon- 
nairchiją, likusieji susilaikė.
Monarchijos panaikinimas
Bulgarų tauta atmetė vo- 

I kiškąją Koburgų dinastiją, 
kuri, viešpataudama Bulga
rijoje, atnešė liaudžiai tris 
kruvinus karus ir nacionali
nes katastrofas. Liaudies 
beribę neapykantą monar
chijai buvo priversta pripa
žinti net užsienio buržuazi
nė spauda. Pavyzdžiui, An
glijos žurnalas “New States
man & Nation,” komentuo
damas Bulgarijoje įvykdy
to referendumo rezultatus, 
rašė 1946 metų rugsėjo mė
nesį: “Bulgarų tautos aky
se Koburgų dinastija asoci
juojasi su tironija ir katas
trofa, su ekonominiu atsili
kimu šalies, kurios , valstie
čiai ir darbininkai pasižy
mi darbštumu, su konstitu
cijos pažeidimais ir teroro 
pagalba palaikomos dikta
tūros nustatymu, o taip pat 
su užsienio politika, ginan
čia Vokietijos interesus, ir 
su nuolatine nesantaika 

Ųarp slavų tautų Balkanuo
se.”.

1947 metų gruodžio mė
nesį Bulgarijos Didysis 
liaudies susirinkimas vie- 

i ningai priėmė liaudies res
publikos konstituciją. Nau
joji konstitucija įstatymų 
leidžiamąja tvarka užtvir- 

itino proletariato diktatūros 
! funkcijas vykdančio liau
dies demokratinio režimo 
pergalę ir atvėrė darbo 
žmonėms kelią į naują, lais-, 
vą ir laimingą gyvenimą.

Dideli laimėjimai
Remdamasi TSRS broliš

ka pagalba, liaudies demo
kratijos šalių savitarpio pa
rama, Bulgarijos Liaudies 
Re’spublika per penkerius 
savo gyvavimo metus, pa
siekė stambius laimėjimus. 
Žymiai sustiprėjo liaudies 
demokratinė santvarka, 
pasidarė platesnis jos rams
tis masėse, sustiprėjo bul
garų tąutos moraliuė-politi- 
nė vienybė, sudarytos sąly
gos socializmo pagrindams 
sukurti.

Bulgarijos darbo žmonės 
sėkmingai įvykdė dvejų me
tų (1947-11948 m.) planą 
liaudies ūkiui atkurti. Bul
garijos komunistų partijos 
penktasis suvažiavimas, įvy
kęs 1948 metų gruodžio mė
nesį Georgijui Dimitrovui 
betarpiškai vadovaujant, 
priėmė 1949-1953 metų pir
mąjį penkmetinį planą liau
dies ūkiui išvystyti, planą, 

tuvą buvo atidavęs kryžio
kams. ir kardininkams!

Apsikrikštįnęs, pamatęs, 
kad jau blogai, tas pats 
Mindaugas greit bėgo nu- 
sikrikštyti ir vėl grįžti į 
pagonystę!
’ Ar įai tvirtavalystė ? Ar 
tai žmogaus charakterio 
tvirtumo pavyzdys?!

Tegu Vaičiūnienė ir jos 
bičiuliai, grigaitiškieji men
ševikai, krikština savo vai
kus tuo vardu, bet Ameri
kos lietuviai jos neklausys.

socializmo pagrindams šaly
je sukurti.

Pramoninis pakilimas
Suvažiavimo nutarimai 

įkvėpė bulgarų tautą nere
gėtiems darbo žygiams. 
Penkmečio pirmųjų metų 
planas buvo viršytas 28 
procentais. 1950 metų pa
baidoje Bulgarijos pramo
nė davė 2.9 karto daugiau 
produkcijos, negu prieška
riniais 1939 metais. Pra
monės pro'dukcijos bendro
ji apimtis šiemet keturiais 
kartais viršys 1939 metų 
pramonės produkcijos ap
imtį.

Šalyje sukurtos naujos 
pramonės šakos, kurių 
anksčiau Bulgarijoje nebu
vo arba beveik nebuvo. Tai 
—elektros pramonė, mašinų 
gamyba, chemijos pramonė, 
metalurgijos pramonė, sta
tybinių medžiagų pramonė 
ir kt.

Itin sparčiai vystomos 
pramonės šakos, gaminan
čios gamybos priemonės. 
Pereitais metais mašinų ga
mybos įmonės įsisavino ga
mybą beveik 50 naujų ma
šinų rūšių, kurios anksčiau 
buvo importuojamos iš už
sienio. Dabar įdiegiama į 
gamybą daugiau kaip 100 
naujų mašinų rūšių.

Šalyje plačiai išsivystė 
pramonės statyba. Pirmai
siais penkmečio metais pra
dėjo veikti 373 įmonės. Per
nai buvo perduoti eksploa
tavimui 806 pramonės ob
jektai. Šių metų planas nu
mato baigti dar 4,200 ga
myklų, fabrikų, . šachtų, 
elektrinių, vandens saugy
klų ir drėkinimo kanalų 
statybą. Metų pabaigoje 
pradės veikti Bulgarijos 
pramonės gigantas — J. V. 
Stalino vardo azotinių trą
šų gamykla Dimitrovgrade. 
Tai bus stambiausia Balka
nuose įmonė, gaminanti 
dirbtines trąšas.

Bulgarijoje vis labiau ple
čiamas socialistinis lenkty
niavimas ir racionalizatorių 
judėjimas, vis gerėja darbo 
organizavimas. Šių metų 
gegužiniame lenktyniavime 
dalyvavo daugiau kaip 500 
tūkstančių darbininkų. Ga
mybos pirmūnai, įsisavin
dami tarybinių stachanovi- 
ninkų patyrimą, iškovoja 
didžiulius laimėjimus.

žemes ūkio reformos
Nebeatpažįstamai pasi

keitė Bulgarijos kaimo iš
vaizda. Carinės Bulgarijos 
valstiečiai dirbdavo žemę 
prieštvaniniais įra n k i a i s . 
Buvo kertama ir kuliama 
rankiniu būdu. Dabar že-1 
mes ūkis iš smulkaus ir su-1 
skaldyto su p r i m i t y v i a 
technika ūkio paverčiamas 
stambiu kooperatiniu ūkiu, 
kuriame pagrindiniai darbo 
procesai yra mechanizuoti. 
Individualiųjų vargiu g ų j ų 
ir vidutiniu valstiečiu ūkių 
kooperavimas vyksta griež
čiausiai prisilaikant laisva
noriškumo principo. Iki šių 
metų liepos mėnesio darbo 
kooperatinių žemdirby s t ė s 
ūkių (DKŽŪ) skaičius su
darė 2,734. Jie vienija 53
procentus bendrojo valstie
čių ūkių skaičiaus ir 48 
procentus dirbamosios že
mės ploto. ‘

Žemės ūkį aptarnauja 116 
mašinų - trąktorių stočių. 
Palyginti su 1948 metais, 
traktorių parkas padidėjo 
trigubai. Šių metų pavasa
rį šalies laukuose dirbo 10 
tūkstančių traktorių.

Grūdinių ir technikinių 
kultūrų derlių šiemet nuė

2 pusi.—Laisve (Liberty)•Penktad., Lapkritis-Nov. 16, 1951

mė kombainai, .gauti iš Ta
rybų Sąjungos. Vien Do- 
brudžoie. svarbiausiame ša
lies grūdu gamybos rajone, 
nuimant derlių dirbo 1 35^ 
kombainų. Rusės. Kolaro 
voprado, Stara - Zagorskoj 
ir kai kuriose kitose apskri
tyse kombainais buvo nuim
ti du trečdaliai derliaus.

Kolektyvinis darbas, prieš
akinė agrotechnika, mecha
nizacija ir tarybinių kolū
kiečių priešakinio patyrimo 
panaudojimas padeda didin
ti derlius. Nuo 1949 iki 1950 
metų grūdinių kultūrų ga
myba šalyje padidėjo 2.7 
karto. Šių metų žemės ūkio 
produkcija beveik pusan
tro karto viršija 1939 me
tų lygį. Grūdiniu kultūrų 
pristatymo valstybei planą 
Bulgarijos valstiečiai šie
met įvykdė 100.3 procento 
vyriausybės nustatytu ter
minu .

Kultūrinėje srityje
Reikšmingus laimėjimus 

Bulgarijos Liaudies Res
publika pasiekė ir kultūri
nės statybos srityje. Pradi
nių ir viduriniu mokyklų 
skaičius padidėio 2 tūks
tančiais. ju moksleivių ben
drasis skaičius viršijo 1,200 
tūkstančių žmonių. Šalyje 
veikia 10 aukštojo mokslo 
Įstaigų su 20 fakultetų, 
rengiančiu 60 specialybių 
kadrus. Dabar Bulgarijoje 
vienas studentas tenka 
kiekvieniems 180 gyventojų, 
o Anglijoje — tik 520 gy
ventoju.

Sudarytas platus vakari
niu mokyklų tinklas, užti
krinąs darbininkams gali
mumą mokytis neatitrūks
tant nuo gamybos. Gausios 
liaudies bibliotekos turi tri
jų milijonu tomų knygų 
fondą. Dabar Bulgarijoje 
nėra nė vienų namų, gu
riuose nebūtu knygų, laik
raščių, žurnalų. Itin dide
lė yra marksizmo-leninizipo 
klasikų veikalų paklausi 
Pernai bulgarų kalba išleis
tų J. V. Stalino veikalų ben
dras tiražas viršijo pusę 
milijono egzempliorių.

Liaudies gerbūvio kilimas
Metai iš metų kyla Bul

garijos darbo žmonių mate
rialinės gerovės lygis. Liau
dies pajamos padidėjo 1.7 
karto palyginti su 1939 m. 
Pilnutinai likviduotas ne
darbas. Darbininkų realu
sis darbo užmokestis virši
jo prieškarinį 25 procen
tais. 1950 metais gyvento
jai gavo prekių 16.3 procen
to daugiau, negu 1949 me
tais, o šiemet gaus 18 pro
centų daugiau, negu pernai. 
Liaudies vyriausybė inves
tuoja didžiule lėšas į gyve
namųjų namų statybą. 
Vien Sofijoje liaudies val
džios metais pastatyta vkF 
puoliką kartų daugiau gy
venamųjų namų, negu per 
paskutinius 60 metų carinė
je Bulgarijoje. Šiemet pa
naikintos kortelės pramonės 
prekėms, gyventojams su
teikta nemokama medicinos 
pagalba.

Detroit News sako, per di
delis ginklavimasis gali 

parblokšti Ameriką
Detroit.—Čionaitinis laik

raštis Detroit News rašo 
redakciniame straipsnyje, 
kad per didelis Amerikos 
ginklavimasis gręsia su
skardinti ir parblokšti šią 
šalį. Istorija rodo, jog taip 
jau atsitiko didžiosioms 
praeities imperijoms, vedu
sioms tokią karinę politil^

Detroit News sako:
—Mes neturime jokioj 

didesnės magijos, ku 
galėtų apsaugoti Ameriką 
nuo panašaus likimo.
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Kas yra tikras alkoholikas? 
Klausimai ^vidutiniam gėrikui^

Skirtingi žinovai dar nė-Imą?

MANGANAS-TAI PLIENO RAUMENYS

ra susitarė, ką pripažinti 
tikru alkoholiku.

Paprastai laikoma, alko
holikais tie, kurie:

Kasdien dikčiai pageria: 
nerimsta be alkoholio; pa-

tinės ar alaus: “serga,” jei 
negauna isigerti.

Daugelis alkoholizmo ty
rinėtojų. tačiau, nepripa
žįsta alkoholikais kitokių 
gėrikų, kurie:

Kartą per pora savaičių 
ar per menesį “socialiai,” 
draugiškai pasigeria su bi
čiuliais bei pažįstamais, bet 

tšiaip netrokšta alkoholio, 
nepasigenda jo ir gali leng-

degtinės, alaus ar vyno.
Lietuvos kaimiečiai jau 

vadindavo “pijokais” ir to
kius, kurie syki per savai- 
tę-k i tą pas i gerdavo.

20 klausimą
Amerikiečių Nacionalis 

Komitetas dėl Alkoholinės 
Higienos neseniai pagamino 
20 klausinių. Sako, žmonės, 
kurie vadinasi socialiais, at
sitiktinais gėrikais, gali pa
tys sužinoti, ar jie yra al
koholikai, jeigu teisingai at
sakys į tuos klausimus.

Jeigu atsakysi į bent kurį 
viena klausima “tai]),” tai 
gąl esi kalkoholikas.

Jei į du klausimus atsa
kyti “tai]),” tai, turbūt esi 
alkoholikas.

/ O jeigu “taip” bus atsa
kymas į tris klausimus, tai 
jau tikrai esi alkoholikas.

Klausimai:
1. Ar prarandi bent kiek 

darbo laiko dėl gėrimo?
2. Ar gėrimas daro tau 

nesmagų šeimyninį gyveni-

3. Ar geri todėl, kad, blai
vas būdamas, esi nedrąsus 
su kitais žmonėmis?

4. Ar gėrimas puldo tavo 
vardą kaip žmogaus.?

žinės graužimą po įsigėri
mo?

6. Ar per gėrimą esi pa
puolęs i piniginius vargus?

7. Ar gerdamas pasiren
ki “žemesnius” draugus ir 
prastesnę užegą?

8. Ar dėl gėrimo nepai
sai savo šeimos gerovės?

9. Ar kai pradėjai gerti 
nupuolė tavo ambicija—pa
siryžimas. ko nors geresnio 
pasiekti?

10. Ar pageidauji gėrimo 
tam tikru laiku kasdien?

11. Ar trokšti gėrimo ant 
rytojaus iš ryto?

12. Ar gėrimas kenkia tau 
ramiai ir užtenkamai išsi
miegoti ?

13. Ar sumažėjo tavo pa
sisekimai darbe nuo to lai
ko, kai.pradėjai gerti?

14. Ar gręsia darbo arba
biznio praradimas dėl gėri
mo? '

15. Ar geri, norėdamas 
užmiršt rūpesčius bei var- 
gus?

(lG-to klausimo trūksta.— 
Redakcija.)

17. Ar buvai bent kada 
per gėrimą taip praradęs 
atmintį, jog nieko neatsi
meni, kas. tada dėjosi?

18. Ar daktaras bent ka
da gydė 
sveikatai

19. Ar 
sinimo?

20. Ar
patekęs į ligoninę ar pana- 
šią įstaigą dėl alkoholio 
priežasties? I. C.

Jeigu Amerikos plieno 
pramonė negautų mangano, 
tai ant rytojaus ir žlugų, 
rašo Commerce Magazine 
žurnalas.

Bet didžioji dauguma plie
no gamybos šioje šalyje iki 
1949 metų pasilaikė tiktai 
perkamu iš kitų kraštų 
manganu, daugiausiai iš So
vietų Sąjungos.

Mangano elementas yra 
trapus metalas, truputį 
lengvesnis už: geležį. Gry
nas manganas turį pilkai- 
mėlsvą spalvą, panašią kaip 
perlaužtas plienas. Bet gau
nama iš kasyklų mangano 
rūda paprastai yra juoda,

de-

iš Amerikos nesustiprintų 
Sovietų Sąjungos, nors so
vietinis manganas stiprino 
Jungtines Valstijas pramo
niniai ir kariniai.

Taigi 1949 metais Sovie
tai pristatė Amerikai jau 
tik apie 82 tūkstančius to
nų mangano, o toliau vis 
dar mažiau.

Mangano įgabenimai 
iš kity kraštu

Sovietinio mangano ne
tekimas “net sudrebino” 
amerikinę plieno pramonę. 
Nesmagiai susirūpino ir ka
riniai Amerikos vadai. 
Mangano stoka gali apšlu- 
binti karinę mašineriją.

Tad Amerika suk r u t o 
mangano ieškoti kituose už
sienio kraštuose; ir 1949 
metais, iš Indijos gavo 133 
tūkstančius tonų, tai 
antra
194 8 metais, 
rika 1949 metais 
Jungtinėms Valstijoms 354 
tūkstančius tonų mangano, 
arba 138,000 tonų daugiau, 
negu pirmesniais metais.

Šiek tiek mangano buvo 
gauta ir iš įvairių kitų ša
lių. Pirkinėjant jį ir ga
benant iš įvairių kraštų į 
Ameriką, brangiau lėšuoja, 
bet buvo užkišta spraga, 
kuri pasidarė netekus 
vietinio mangano. Ale 
tik taikos laikui.

Submariną pavojus
tave, nusmukus 

per gėrimą?
geri dėl pasidrą-

bent kartą buvai

Atomines dulkes sutramdė foto 
fabrikus už 2,000 mylių

Vėjai su sniegu atnešė 
gana daug atominių dulkių 
į Rochester), N. Y., per 2,~ 
000 mylių iš Nevados, kur 
buvo sprogdinamos atomų 
bombos.

Nuodingos atominės dul
kės ypač greitai gadina fo
tografines filmas.

Todėl trys, filmų kompa- 
j nijos Rochesteryje tuoj vi- 

I y£aip apdangstė ir paslėpė 
filmas, kai ^ik Geigerio 
“kaunteriai” bei kiti moks
liniai instrumentai parodė 
žalingus atominius svečius.

E. I. duPont de Nemours 
fotografinis fabrikas per
traukė filmų darbą ir palei
do 25 darbininkus namo vie
nai dienai, kaip rašė Ro- 
chesterio laikraštis *Demo- 
crat-Cchronicle lapkričio 4.

Atomų dulkės užteršė 
Eastman Kodak fabrike tū
las medžiagas, į kurias bu
vo filmos išsiuntimui deda
mos. Tos medžiagos todėl 
tapo sunaikintos.

Kaip duPont, Kodak taip 
ir Haloid kompanija laiki
nai pertraukė filmų apdir- 

^bimą ir pasuko darbininkus 
d kitokį darbą.

— Sakoma, atominės dulkės 
nepaspėjo s.ugadint filmų.

jjkTačiau žinoma, jog atomi
nis sugadinimas kartais ne 
iš sykio pasirodo, bet už ke
lių dienų.

Fotografinės, kompanijos 
šveitė, valė šaligatvius, vi-

dujines fabrikų sienas ir 
įvairius įrengimus; stengė
si pašalinti nematomąsias 
atomų dulkes. Taipgi įsakė 
darbininkams apsivalyti če- 
verykus pirm jėengiant fa
brikam

Atominės dulkės iš Neva- 
dos atklydo net į New Yor- 
ką ir kitūs rytinio pajūrio 
miestus.

Valdininkai vienas už ki
to visur per radiją ir spau
dą ramino publiką, kad tos 
nematomai spraginėjančios 
atomų dulkės “nieko ne
kenks,” nes dar per mažai 
jų yra.

Bet žymėtina, kad žmo
gus kartais tiktai po kelių 
savaičių ar mėnesių pajun
ta atominių dulkių bei tokių 
spinduliu kenksmingumą.

N. M.

Sydney, Australija.—Neil 
Hunt, 14 metų berniukas, 
išgelbėjo savo draugą nuo 
paskendimo. Už tai jį svei
kino buvusieji pajūryje 
žmonės. Bet vaikas prašė 
niekam nesakyti, “nes jeigu 
mokytojai sužinoti^ tai rei
kalautų, kad aš parašyčiau 
mokyklinį straipsniuką apie 
tą atsitikimą.”

Columbijos Universiteto 
mokslininkai surado, jog 
Montanos valstijoje jau 
pirm 10 tūkstančių metų 
gyveno žmonės.' , tJ

Kaip manganas 
gerina plieną

Plieną gaminant, yra 
dama mangano, kad
trauktu siera ir fosforą iš 
ištirpyto plieno. Jeigu ne 
manganas, tai plienas būtų 
labai trapus.; tuojau sulūž
tų belenkiant ir sutrūktų 
bekalant. Su tokiu plienu 
negalima būtų pastatyti nei 
automobilio nei tanko.

Kai norima padaryti plie
ną gana kietą ir tamprų, tai 
dedama dar daugiau man
gano, kad ištrauktų oksige- 
ną* (deguonį) ir kitus nešva
rumus, likusius pliene po 
pirmojo apvalymo.

Manganas ne tik apvalo 
plieną. Jo dalis ir pasilieka 
pliene. j

Šitaip pastiprintas plienas 
yra naudojamas tanku šar
vams, patrankų gerklėms 
ir šautuvų vamzdžiams.

Mangano reikia ir viso
kiems fabrikiniams.bei tech
niniams įrankiams.

Net “dantyse” garinių 
kastuvų (steam - shovels) 
yra daugiau kaip 10 pro
centų mangano. I

Amerikoj nėra gėry 
mangano kasyklą

Jungtinių Valstijų žemė
je beveik nėra aukštos rū
šies mangano rūdos. Kiek 
jos buvo, tai plieno fabrikai 
beveik visą sunaudojo per 
du pereitus pasaulinius, ka
rus.

Bet šioje šalyje niekuo
met nebuvo iškasama dau
giau kaip vienas dešimta
dalis mangano, reikalingo 
amerikiniams plieno fabri
kams. Pavyzdžiui, 1950 me
tais iškasta naminio man
gano tiktai 139 tūkstančiai 
'tonų, o reikėjo 1 milijono, 
630 tūkstančių tonų. Taigi 
teko iš užsienio pirkti apie 
pusantro milijono tonų 
mangano.

Kaip Amerika neteko 
sovietinio mangano
Didžiausia pasaulyje man

gano gamintoja yra Sovietų 
Sąjunga. Ir jinai 1948 me
tais pristatė Amerikai 427 
tūkstančius tomj to metalo, 
tai yra, apie 35 procentus 
viso amerikonams reikalin
go mangano.

Bet Sovietų vyriausybė 
nuo tų metų pabaigos griež
tai nukirto mangano gabe
nimą Jungtinėms Valsti
joms. Nes Amerikos val
džia sustabdė reikalingų so
vietams daiktų pardavinėji
mą. Bijojo, kad pirkiniai

yra, 
tiek daugiau kaip 

Pietų Af- 
pardavė

so-

Naujasis dirbtinis vaistas 
apalpusiems gaivinti Zcheminiai “susiženiję” plie

no fabrikų atmatose. Jau 
dveji metai kai mėginama 
praktiškai išskirti atmatini 
manganą iš fosforo ir kitų 
prielipu. Tam tyčia pasta
tytas fabrikėlis daro ban
dymus “duoti divorsą” 
tiems elementams. Kai]) 
jam sekasi, tatai slepiama 
kaipo karinis sekretas.

Kituose bandymuose su
deda atmatas į plieno viri
nimo krosnis ir kuo smar
kiausiai varo orą per su- 
tirpdintas atmatas. Tad 
prie oro deguonies prisijun
gia apie puse fosforo ir 
geležies. Po to lieka miši
nys, kur būna didesnė pusė 
mangano, bet ir čia dar per 
daug fosforo, kurį nepa
prastai sunku atmušti nuo 
mangano.

Naminis manganas per 
brangiai lėšuoja

Iškasamo je sovietinėje rū
doje yra 50 procentų man
gano. O amerikinėje rūdo
je Nevądoj ir kitose valsti
jose tėra tiktai 10 iki 12 
procentu mangano, sukibu
sio su įvairiomis kitomis 
medžiagomis. Norint iš
skirti manganą iš tų jungi
niu bei priemaišų — tai 
painus ir brangiai lėšuojan- 
tis darbas*' : Nepaisant to, 
valdžia užsakė vienai kasy
klų kompanijai Nevadoi 
mėginti pagūmint 100,000 
tonu mangano per metus.

" ’ n

elektros bataričoms ir foto
grafiniams reikalams su
naudojama Amerikoje 110,- 
000 tonų mangano per me-, 
tu s.

Bandymai pasigaminti 
didesnius kiekius mangano 
iš fabrikiniu atmatų ir iš 
prastu amerikiniu kasyklų 
daug brangiau lėšuoja ,ne
gu io pirkimas iš svetur.

Bet kariniai politikieriai 
ir generolai laikosi savo tai
syklės:— Nepaisyti išlaidu, 
kai reikia “pasiruošti apsi
gynimui.” N. M.

Gydytojai dabar galės 
gauti daug stipresnio vais
to apalpusiems gaivinti, ne
gu adrenalinas. , Naujojo 
vaisto vardas vra serotonin.<

Adrenalinas yra medžia
ga, ištraukta iš gyvulių 
lia.uku, esamu ' virš inkstu. 
Daktarai jau per 50 pasku
tinių metų naudoja adrena
linu. kraujoplūdžiams sulai
kyti, nes jis siauryn su
traukia arterines krauja
gysles.. O jų sutraukimas 
taipgi padeda gaivinti ap
alpusius.

Daugelis apalpstančių tai]) 
ir mirtų, jei nebūtų dakta
riškai gaivinami.

Naujasis gaivintojas se
rotonin pirmiausiai buvo iš
skiriamas iš gyvuliu kraujo 
plokštelių (platelets). Gy
vulinio serotonino ganjini- 
mas, tačiau, buvo labai ke
blus ir brangiai lėšų o jas

Na, o jeigu kiltų karas Bet vien tiktai “sausosioms 
tarp Amerikos, ir Sovietų 
Sąjungos?' Tuomet kur kas 
daugiau mangano reikėtų 
Jungtinėms Valstijoms. Bet 
Sovietai turi šimtus nauja
viniu submarinų, galinčių 
plaukti po vandeniu per 
tūkstančius mylių. Tie sub- 
marinai galėtų pastot kelią 
gabenantiems Am e r i k o n 
manganą laivams ir skan
dint juos. O jeigu taip, tai 
karo metu Amerika negali 
atsidėti ant mangano 
benimų iš svetur.

Vadinami naminiai 
mangano šaltiniai

Karinė Amerikos valdyba 
todėl įsakė savo kasyklų in
žinieriams ir metalurgams 
surasti daugiau ma.ngano 
pačiose Jungtinėse Valsti
jose. Kur gi?

Tam buvo nurodyta du 
galimi naminiai mangano 
“šaltiniai.” Vienas šaltinis 
—tai prastieji mangano rū
dos klodai keturiose valsti
jose — Arizonoj j Nevadoj, 
Minnesotoj ir Maine.

Kitas įžiūrimas naminio 
mangano šaltinis — tai at
matų — slag krūvos arti 
pačių plieno fabrikų.

Amerikiniai fabrikai kas- 4 
met išverčia laukan 7 iki 8 
milijonų tonų atmatų (su
kietėjusių srutų-drumzlių) 
iš plieno virinimo krosnių. 
Tose atmatose yra likę ir 
gana daug mangano.

Metalurgai skai č i u o j a, 
kad iš tų atmatų krūvų ga
lima būtų gauti pusę tiek, 
mangano, kiek reikia per 
metus. Bet gavimas painus 
ir sunkus.

Sunkus išskyrimas -
Fosforas smarkiai kimba 

prie, mangano, o manganas 
prie fosforo, ir jie stipriai

įga-

AMERIKINIAI 
RANKDARBIAI 
PIRM KOLUMBO

Georgijos valstijoj, arti 
Blakely miesto, tano atkas
ti dailūs senoviniai indai ir 
kiti rankdarbiai, kurie buvo 
padaryti už 200 iki 300 me- 
tųwpirmiau, negu Kolumbas 
atrado Ameriką. Tai liudi
jimas, kad jau tada vieti
niai gyventojai buvo pasie
kę aukštoką civilizacijos 
laipsnį.

Stoke-on -Trent, A n gi i j a. - 
Vienuolikos metų vaikas 
“pasiskolino” miestinį busa 
mažesniam broliukui pavė
žinti. Bevažiuodamas tris 
mylias per miestą,- nutren-

numušė vieną medi. Už tai 
teismas nubaudė -jį $7.

Bloomington. Indiana. — 
Farmeris uždraudė savo 
penkmetiniam sūnui eiti i 
daržinę. Sakė, “ten baubas 
yra.”

Sugrįžus tėvui iš miesto, 
vaikas pranešė: “Nesirū
pinkit, pap. Aš jau sude
ginau tą niekšą baubą.”

Kartu buvo sudeginta ir 
daržinė.

Bet Upjohn chemikalų 
kompanijos mokslin inkai 
Kalamazoo, Wisconsin vals
tijoj, pagaliaus, surado, 
kaip serotoniną padaryti iš 
paprastų pigių medžiagų, ir 
jis lygiai gerai veikia, kai]) 
ir iš gyvulių kraujo ištrau
kiamas.

Serotoniną visų pirma dak
taras Maurice M. Rapport 
išskyrė iš gyvulių kraujo 
plokštelių 1948 metais. Bet 
Rapport su savo bendra
darbiais turėjo panaudot du 
tonus gyvulių kraujo, iki 
padarė žiupsni to vaisto.

Bandymai gyvuliams
Ši truputį serotonino jie 

naudojo, tyrinėdami-jo veik
mę gyvuliams.
• Tyčia apalpintus gyvu
lius serotoninas antra tiek 
greičiau gaivino kaip adre
nalinas.

Jis dvigubai greičiau su
siaurino mažąsias krauja
gysles, negu adrenalinas: 
pakėlė kraujo spaudimą ir 
tai]) palaikė kraujo apyta
ką, kuomet gyvulių širdis 
stapčiojo, silpnai veikė -bei
gręsė visiškas 'širdies su- vaikui.

stojimas . -
Bandomiesiems gyvuliams 

padaryta žaizdos, iš kurių 
kraujas gausiai almėjo L bet 
davus jiem serotonino'iš
gerti arba uždėjus jo ant 
žaizdos, tai kraujo bėgimas 
kur kas greičiau buvo sulai
kytas, negu vartojant adre
naliną.

Sužeistiems gyvuliamabu- 
vo duodama herapino, nuo 
kurio kraujas smarkiai 
plūsta net iiš mažų žaizdų. 
Bet serotoninas sulaikė he
rapino veikmę ir greitai su
stabdė kraujoplūdį.

Dabar, po tų išbandymų 
gyvuliams, serotoninas bus 
vartojamas žmonėms. Jis 
bus naudingas kaipo gyduo
lė tūloms širdies ligoms, 
kaip ginklas prieš pavojin
gus apalpimus ir kaip vais
tas, Marant smegenų ,bei 
širdies operacijas. Tokiose 
operacijose ypač svarbu ap
saugoti operuojamą vietą 
nuo užliejimo krauju. O 
serotoninas ir yra kraujo 
sulaikytojas.

Hemof iii ja
Daktarai taipgi tikisi, kad 

serotoninas patarnaus gy
dymui heniofilijos.

Hemofilija yra ypatinga 
kraujavimo liga. Jeigu toks 
ligonis tik truputį isidres- 
kia ar kitaip susižeidžia, 
tai kraujas be sustojimo ir 
plūsta. Ištraukus dantį, bu
vo negalima kitaip kraujo
plūdžio sustabdyti, kaip tik 
per kietą užkimšimą. Krau
jas iš kitu žaizdų galima 
buvo sulaikyti tiktai stipriu 
aklinu užveržimu. Bet dau
gelis vis tiek mirė nuo ne
suturimo kraujo plūdžio. 
Tokia liga sirgo ir pasku
tinio .Rusijos caro sūnus;

Hemofilija ypač pasireiš
kė karališkose ir kunigaikš- 
tinėse Ispanijos ir Vokieti
jos šeimose. Ta kraujolige 
serga tiktai vyrai, bet ją 
perleidžia tiktai moterys;

Tai karališkos veislės vo
kietė perleido hemofiliją ir 
caro Nikolajaus Antrojo

N. M.

Koki v keistumų kartais būna
Memphis, Tenn. — Žmona 

per telefoną pašaukė poli
ciją, kad vyras muša ją. 
Ant greitųjų atvažiavę, po
licininkai rado vyrą aukš- 
tieninką ant grindų par
trenktą, su juodai užlaužy
tomis akimis ir su sėdinčia 
jam ant pilvo pačia.

Roma. — Vienas žulikas 
pardavė kitam asmeniui 
100,000 falšyvų itališkų pi
nigų lirų už 1,800 ameriki
nių dolerių. Paskui pasi
rodė, kad ir doleriai klas
tingi, padirbti.

Hertford, Anglija. — Vie
nas kandidatas rinkimams 
į H e r t f o r d o apskri ties 
valdybą norėjo pasiro
dyti “sportas,” todėl balsa
vo už priešingą jam kandi
datą. Ir šis- kandidatas 
laimėjo rinkimus vieno bal
so dauguma prieš “sportą.”

Detroite vienas vyras pri
žadėjo savo merginai nu
pirkti brangius mink kaili-

nius, jeigu ji ištekės už jo. 
Bet prižadą sulaužė. Todėl 
teismas ir davė jai persky
ras (divorsą).

Naujokas kareivis Fort 
Eustis, Virginijos valstijoj, 
gavo nuo savo merginoS-36

tą ant vieno popierio skly
po. . : f

/Yra tokių nervingų kar
vių, kad melžiant neduoda 
pieno, jeigu būna nepažįs
tamų joms žmonių, kaip ra
šo Anglijos Gydytojų Žur
nalas. : ' 1

. Pennington Gap, Virgi
nia.—Žmogus, kuris dirbo 
prie naujo kalėjimo staty
mo, buvo ir pirmutinis jo 
kalinys. Areštuotas už per- 
sigėrimą.

Radijo tauškalas Walter 
Winchell gauna 500 tūks
tančių dolerių per metus iš 
American Broadcasting ra
dijo kompanijos.

• (3 pusi.—Laisvė (IJberty)-Penktac!., Lapkritis-Nov. 16, 1951
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H. Karsokiene

’ MOKYTOJA
Jr vėl aš vaikštau po gim- Isena mano mokytoja ir au- 
jjį miestą. Vėl sujaudin- klėtoja. Kiek kartų sku--tąjį miestą. Vėl sujaudin- 

* tas, dairausi jo gatvėse ir 
gatvelėse. Ir su džiaugsmu 
širdyje matau, kad jis jau 
spėjo apgydyti didžiąsias 
savo žaizdas.

Man teko būti čia prieš 
Jketvertą metų, pačiomis 

‘pirmosiomis miesto išvada
vimo dienomis. Netoliese 
dar griaudė tada artilerija, 
stumdama priešą vis tolyn 
ir tolyn iš mūsų žemės. Iš 
rusenančių gaisraviečių dar 
tel>esmilko dūmai. Oras bu
vo pilnas kartaus degėsių 
kvapo, kuris graužė akis ir 
ėdė gerklę. Plėnys ir suo
džiai lekiojo pavėjui ir sėdo 

•.Žemėn. Gatvės buvo lyg iš
mirę ... Aš braidžiojau tarp 

-krūvų dar karštų, aprūku
sių plytų, tarp stūksančių 
juodų kaminų ir griuvėsių, 
:ir man atrodė, kad šis mies
tas jau niekada nebeprisi
kels gyventi...
• ; Bet miestai nemiršta.

Ir štai gyvybė vėl plazda 
mano gimtojo miesto gat- 

■ -Vėse. Nepaliaujančia srove, 
•lyg gyslomis kraujas, gat
vėmis plaukia žmonės. x Jie 
skuba j darbą. Įvairiose 
miesto pusėse iš naujai at
statytų įmonių atsklinda 
darbo tvinksniai: aš girdžiu 
švilpukus, girdžiu, kaip dūz
gia motorai ir dunda ratai...
'•..Griuvėsių vietoje — pla
čiai išvalytose aikštėse jau 
dąug kur sužydo gėlynai, 
gątyėse išlapojo naujos alė- 
jęs. Kur-ne-kur išdygo bal
tu tinku šviečiantis namas... 
Šen ir ten matau primygti- 
irdtir atkaklaus darbo pėd
sakus,’ kurie džiugina mano 
širdį- . ;

Kai žvilgsnis užkliudo kai 
-kur teberiogsantį, jau, pe
iliai varnalėšom sužėlusį 
laužą bei darganų išplautus, 
-jau irstančius griuvėsius, — 
aš pagalvoju, kad dar ne vi
sos rankos stojo į darbą, 
'kad gimtajame mieste dai 
yia abejingų širdžių...

Aš išeinu paežerėn ir il
gai čia vaikštau, klausyda
mas praskrendančių viršum 
galvos pempių klyksmo, to
kio artimo ir graudaus, lyg 
mano čia praslinkusi vai
kystė ... Aš apeinu visas 
mylimąsias savo vietas. II- tojai, kad tarnybos reikalai 
gai stoviu ant liepto ir žiū
riu, kaip vanduo skalauna 
ir laižo rąstus. Man ima 
iš lengvo suktis galva, o 
nuo salų padvelkia svaigus 
ievų kvapas... Ir vėl jau
nystės atsiminimai tarsi 

, apiberia mane gležnais ir 
kvepiančiais ievų žiedų la
peliais ... Tai šitose salose, 
atsiyręs valtele, aš prilau
žiau didžiulę, vos prasi
skleidusių ievų puokštę, ku
rios taip ir neįteikiau tai 
mergaitei, kuriai skyriau...|ri šiltą žodį: 
Kur ji dabar? Kur jie visi, 
su kuriais drauge augau ir 
brendau? Išsisklaidė po vi
są mūsų kraštą, ir retai ka
dį ąpie juos teišgirsti. Liep
tu *pro mane eina žmonės. 
Tai antroji pamaina skuba 
£ audinių fabriką anapus 
'ėžero. Aš pasitraukiu ir 
'duodu jiems kelią. Žiūrėda- 

’Was į man nepažįstamus ir 
•nematytus veidus, galvoju— 
%iek daug jau priaugo nau
jų žmonių!
’• Grįžtu atgal į miestą ir, 
;|ikėdamasis sutikti bent 
;vieną seną savo draugą, 
•klajoju jo gatvėmis, kur 

. -/kiekviena sker s g a t v ė 1 ė, 
.kiekvienas kampas prabyla 
j mane praeities vaizdais...

Pagaliau iš tolo aš pama- 
tau geltonai dažytą dviejų 
pukštų namą. Sustoju ir, 
Užvertęs galvą, žiūriu į jį. 
Tai. čia ilgus metus gyveno

bėjau pas ją šiais kreivais 
laipteliais su pirmuoju ra
šiniu, patarimo ar paguo
dos, nuraminimo ar paska
tinimo ieškodamas. Ir jeigu 
gyvenime pasiekiau tai, kuo 
esu, ir jei šiandien manyje 
yra kas gera—už visa tik 
jai esu skolingas.

Kur ji? Ar dar čia tebe
gyvena? O gal išnešė jau 
medinį'karstą siaurais laip
teliais žemyn ir išvežė į ka
pelius už ežero ?...

Pakylu aukštyn, pabarbe
nu ir praveriu duris.

Kambario gilumoje, prie 
atviro lango j gatvę, matau 
sulinkusius, apgobtus pilka 
skara pečius ir baltą baltu
tėlę galvą.

Pajutusi kažką įėjus į vi
dų, sėdinčioj! prie lango pa
sisuka kėdėje į durų pusę 
ir žiūri prieš save.

Pasisveikinu ir, pagarbiai 
nulenkęs galvą, prieinu ar
tyn. Savo mokytojos vei
de aš pamatau gilius ir ne
gailestingus laiko pėdsakus.

—Ar nepažįstat, mokyto
ja. ..—sakau aš su liūdesiu.

Ji palenkia galvą ir įsi
klauso, lyg norėdama pa
gauti kambario tyloje ištir
pusį mano balsą.

—Palauk, palauk, — sako 
ji priblėsusių, beskambiu 
balsu, — ar tik nebūsi...
— Tačiau išgesūsiame jos 
veide pastebiu netikrumą.

—Sunku bepažinti,— sa
kau. — Žinoma, dvidešimt 
metų...

— Palauk... Šileika!.. 
Juk Šileiką?—Dabar ji be
veik sušunka.

—Tas pats, — apsidžiau
giau aš. '

. —Šileika, Šileika,—karto
ja ji, linguodama galva, ir 
akimirkai motiniškame 
šypsny išdyla visos jos vei
do raukšlės. — Tik palauk, 
juk jūsų buvo du...

—“Didysis” ir “Mažasis,”
— primenu jai šypsodama
sis, —tai aš tas Jonas Ši
leika — “Didysis”... O Jo
nas “Mažasis” jau seniai 
peraugo mane visa galva,- 
juokiuosi ir, jos pakviestas, 
sėduosi priešais ją.

Papasakoju savo moky-

privertė mane užklysti čia, 
į mūsų krašto šiaurę. Na, 
ir neiškenčiau neaplenkęs 
gimtųjų savo Pabalių.

Tarp mudviejų bežiūrint 
užsimezga gyva, nenutrūks
tanti kalba. Aš turiu papa
sakoti viską apie save ir 
apie visus pabaliečius, jos 
mokinius, su kuriais susi
tinku. Ji visus prisimena ir 
visais domisi. Apie „ visus 
juos žino daug daugiau, ne
gu aš, ir kiekvienam jų tu-

—Grybaitę Marytę atsi-
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viai sekamai parėmė Laisvę aukomis:
B. Donald, Hartford, Conn..................
Juozas Ivanauskas, Philadelphia, Pa. 
A. Mikalausky, Rockfo'rd, III. ...........
Stanley Orda, Pittsburgh, Pa.............
V. žalvis, Wateibury, Conn. .. .........
A. Rokoža, Waterbury, Conn.............
J. Mankus, Union City, Conn............
P. Bokas, Waterbury, Conn................
J. žiūraitis, Oakville, Conn. .. i.......
V. žiūraitis, Oakville, Conn..............
Ch. Bartasevičia, Youngstown, Ohio 
A. Matulevičius, Glen Rogers, W. Va.
U. Guzonienė, Gloucester, N. J..........
A. Moteczus, Moline, Ill.....................
A. Trcpkus, Moline, Ill......................
P. Valatkevičius, Coal Center, Pa. ...
V. Bačiulis, Rochester, N. Y..............
J. Rinkevičius, Rochester, N. Y. .....
M. Kuchins, Linthichum, Md...........
A. Kazokas, Shenandoah, Pa. ...........
J. Kvedaras, McKees Rocks, Pa..........
J. Portikas, McKees Rocks, Pa..........
A. Kalakauskiene, Brooklyn, N. Y. ... 
J. Strechunas, Cuddy, Pa......................
P. Yankauskas, Wilkes Barre, Pa. .
V. ir E. Kazėnai, Bingmaton, N. Y. . 
F. Ragauskas, Pittsburgh, Pa............
Geo. Mikitas, Miami, Fla. ................
J. Churinskas, Girardville, Pa...........
P. Križanauskas, Girardville, Pa. ... 
M. Voveris, Oakville, Conn..................
S. Sinkevich, Waterbury, Conn..........
T. Sherry, Brooklyn, N. Y...................
A. Linkus, Bayshore. N. Y..................
A. Duoba, Rochester, N. Y. .......
B. L., Brockton, Mass.........................

Po $1 aukavo: A. Kubilskis, Coal Center, Pa.; 
J. Brown, Ch. Gužauskas, J. Mockus ir J. Zinkus, 
Rochester, N. Y.; P. Link ir A. Winkler, Shenan
doah, Pa.; M .Bendickas, Summerlee, W. Va.; J. Ka
minskas, Minersville, Pa.; F. Svetlovich, Middleboro, 
Mass.; J. Skrebes, Binghamton,- N. Y.; J. Sumoška ir 
J. Kindulis, Oakville, Conn.
Širdingai ačiū už aukas! Prašome visus, kurių tik 

prenumerata pasibaigė, kuriuos aplanko vajininkai, 
tuojau atsinaujinti ir pagal išgalę ’ aukomis paremti 
dienraštį. Laisves Administracija

SKAITYK IR MOKYKIS
Pusbeždžionės naktiniai stveriamosios. Iš Čia aišku, 

gyvuliai, kurie lėtai,^ bet vik- §jos beždžionės yra prisi- 
riai laipioja po medžius. Jos, taikiusios gyventi

Čia aišku,

Už lango tyliai siaudžia 
topoliai. Valandėlę mes abu 
klausomės lengvo, Vos vos 
čežančio jų lapelių šnarėji
mo. ! •

—Atsimeni,—sako moky
toja., ir vėl laiminga, rami 
šypsena nušviečia jos vei
dą, — juk tuos topolius ju
du su Jonu “Mažuoju” so
dino t ...

— Jūsų vardinių dieną! 
Atsimenu! —•' sušunku aš ir 
pažiūriu pro langą. Jie iš
augo drūti ir liemeningi, o 
jų balsvi lapeliai pražilę si
dabru, kaip ir mūsų moky
tojos galva...

—Jau bus dvidešimt pen- 
keri metai, — sakau.

—Ketvirtis amžiaus, — 
sako, ji ir linguoja galva.

Dabar ateina mano eilė 
pasiteirauti apie jos gyve
nimą, apie jos darbą, apie 
jos artimuosius.

—Vis dar Pabalių gimna
zijoj?—klausiu.

—Ne, ne...—Ir jos balta 
galva nusvyra.

—Žinoma, jau seniai lai
kas pailsėti,— pasiskubinu 
pasakyti, pajusdamas,, jog 
nenoromis užkliudžiau skau-

prasti su ta pažiūra: 
žmogus žmogui turi 
vilkas ... ' v.' .

Ji vėl nutyla, ir aš 
tau, kaip visi jos L_ 
akimirkai tarsi sustingsta 
ir įgyja griežtą^ nenumaldo
mą išraišką.

—O kas dėjosi tada aplin
kui, — kalba ji toliau ir lin
guoja galva,—baisūs, baisūs 
dalykai... Ir viską reikėjo 
matyti ir tik jausti savo be
jėgiškumą... O čia dar di
rektorius pasiūlė man — iš
mokyti vaikus vokiškų dai
nų: “Kieno gi kito,—pasakė 
jis, — tai pareiga, jei ne 
dainų, mokytojos?” Na, ži
noma. O kad tai būtų bent 
dainos! Bet ne—kažkokie 
įnirtę šūkavimai... Nega
lėjau jų mokyti . Ir vaikai 
spyrėsi. Nenorėjo dainuoti. 
Vieną kartą nuėjau pas di
rektorių ir pasakiau jam: 
darykit, ką norit, bet hitle-

kad 
būti

gyvena atogrąžų Azijoje ir 
Afrikoje, bet daugiausia jų 
rūšių išliko Madagaskaro sa
los miškuose.

Iškasenos liudija, kad pra
džioje tretinio periodo, kai 
dar beždžionių visai nebuvo, 
pusbeždžionės plačiai buvo 
paplitusios Europoje ir Šiau
rės Amerikoje.

—o—
Plačianosės beždžiones. Sa

vo išoriniu pavidalu ir vidiniu 
kūno sandaru beždžionės la
biau panašios į žmogų, negu 
į pusbeždžiones. Bet tas pa
našumas įvairių beždžionių 
rūšių įvairiai pasireiškia.

Pirrniausia reikia skirti 
plačianosių, arba amerikinių, 
beždžionių šeimų grupę nuo 
siauranosių, arba Senojo Pa
saulio, beždžionių. Amerikos 
beždžionių nosies pertvara 
plati, todėl nosis išplėsta ir su
storėjusi. Senojo Pasaulio 
beždžionių nosies pertvara 
siaura, todėl ir pati nosis siau
resnė. Plačianosės beždžionės 
labiau skiriasi nuo žmogaus, 
negu siauranosės; ypač pri
mityvus kūno sandaras 
džionės linksmuolės, 
visi pirštai turi gyvulio 
Plačianosių beždžionių 
sistema skiriasi nuo siaurano- 

’ šių ir žmogaus dantų sistemos.
Plačianosės 
36 dantis, 
džionės ir 

. dantis ir kiekvienoje 
kaulio pusėje yra po 5 krū
minius dantis. O plačianosės 

Į beždžionės kiekvienoje abie
jų žandikaulių pusėje turi po 
6 krūminius dantis. Plačiano
sių beždžionių priešakinių 

1 galūnių nykščiai beveik nega
li būti laikomi • priešais kitus 
pirštus, ir svarbiausias šių vi
kriui gyvulėlių laipiojamasis 
įrankis yra jų ilga ir kibi uo
dega. į 

r

bež- 
kurios 
nagus, 
dantų

beždžionės turi 
Siauranosės bež- 
žmogus turi 32 

žandi-

—o—

ma- beždžionės.
bruožai I Siauranosių beždžionių tarpe

meni? Vienoj gi klasėj bu- 
vot. Kaimynystėje^ Lyglau- 
kiuose, mokytojauja. Jos vy
riausioji šiemet jau abituri
entė. O Šimas Petras—pas 
mus vykdomajame, pirmi
ninku. Retas žmogus. Gim
nazijai labai daug padeda. 
Miestą atstato. O Petronį 
atsimeni? Mūsų deputatas, 
kaipgi. Kai atvažiuoja, vi
sada atlanko, užeina, 
vis tai mano vaikai...

Ji sėdi prieš mane, ta pa
ti, sena mano mokytoja. 
Laikas negailestingai išdžio
vino ir išsekino jos veidą, 
išblankino jos kadaise gyvų 
akių spalvą, užgesino jų ži
bėjimą, nubaltino jos gal
vą — tik jos širdis li
ko ta pati, kupina meilės 
visiems, ir protas—gyvas, 
smalsus — laiko rūdžių ne- 
pakandamas.

Ir

—Ne tai,—sako ji skaus
mingai, — jėgų darbui aš 
dar turiu. Tik akys... Nu
silpo mano akys. Sunkiai 
beįžiūriu. Ir nebepaeinu... 
Kojos skauda...

Ji atsilošia ir valandėlę 
tyli, matyt, kažką prisimin
dama.

Pro langą aš matau, kaip 
juodas debesis, lyg mūras, 
nugriūva į vakarus ir niū
kso ten, užtemdydamas jau 
baigiančią savo dienos ke
lionę saulę. -

—Daug teko išvargti ir 
iškentėti, — pradeda moky
toja, — dirbau dar ir pir
maisiais vokiečių okupaci
jos metais... Tik sunku 
man buvo. Gal per sena 
jau buvau, o gal per buka 
buvo mano galva. Negalė
jau, niekaip negalėjau apsi-

žemesniąją šeimą sudaro šun- 
galvės beždžionės (mirksė, 
babūnas, makakas ir kitos). 
Jos gyvena Afrikos ir Azijos 
tropinėje ir subtropinėje juos
tose. Viena šių beždžionių rū
šis (beuodegė mirksė) išliko 
dar ir Europoje Gibraltaro 
uolose. Dantų skaičiumi ir jų 
išdėstymu siauranosės bež
džionės nesiskiria nuo žmo
gaus. Priešakinių ir užpakali
nių galūnių nykščiai gali būti 
laikomi priešais kitus pirštus, 
tik priešakinių galūnių nykš
tys menkai išsivystęs, šie gy
vuliai vaikšto visomis keturio
pas galūnėmis, jie apaugę 
plaukais ir turi nekibią uode
gą. Įvairių rūšių beždžionės 
turi įvairaus ilgumo uodegą. 
Beždžionių sėdimojoje vieto
je yra^ nedidelių nuospaudų 
priaugusių plotų, dažnai nu- 

rinių dainų aš nemokysiu, I dažytų ryškia spalva. Burnoje 
ir mūsų vaikai jų nedai
nuos! Ką gi, direktorius 
tik pabaksnojo pirštu sau į 
kaktą ir pasakė: “Jūs pa- 
mišot.” Žinoma, mane, at
leido. Tada ir atsisveikinau 
su mokykla — po trisde
šimties dvejų metų...

Ši kalba, matyt, ją vargi
no, ir ji vėl atgriuvo į kė
dės atlošą ir ilgai tylėjo, 
tartum rinkdamasi jėgų 
naujiems žodžiams...

—Atleido, — pakartojo ji 
po valandėlės, — ir likau 
be darbo... Sunku, labai 
sunku man buvo. Pati sau 
pasidariau lyg nereikalinga. 
Bet vilties nepraradau. Ir 
nuo tada jau ėmiau laukte 
laukti tos dienos, kada vėl 
galėsiu grįžti į darbą. O toji 
diena jau nebe už kalnų bu
vo. Kaip pirmu griausti
niu, džiaugėmės visi tuo 
grūmojimu, kuris vis daž
niau ir dažniau siekė mūsų 
ausis. Dundėjo ir dundėjo, 
va, ten, rodos, tuoj už Me- 
džialaukių giriūs..., Ir kas 
dieną vis garsiau ir gar-

yra ypatingos kišenės, žandi- 
niai maišai, kur jos slepia sa-. 
vo grobį: riešutus, vaisius ir 
t.t. Daugumas siauranosių 
beždžionių — miškiniai me
džių gyventojai, bet kai ku
rios rūšys gyvena ir uolose. 
Gibonai gyvena Indokinijos ir 
gretimų salų miškuose. • 

, —o—
Žmoginės beždžionės. Aukš

tesnę siauranosių beždžionių 
šeijmą sudaro žmoginės bež
džionės. Tai orangutangas, 
šimpanzė ir gorila.

' Orangutangas gyveną Bor
neo ir Sumatros salų miškuo
se, o gorila ir šimpanzė — 
atogrąžų Afrikos miškuose.

žmoginių beždžionių visas 
kūnas apaugęs plaukais, uo
degos nėra. Jų priešakinės ga
lūnės daug ilgesnės, negu už
pakalinės. Ir vienos ir kitos—

miškuose.
Jos ir gyvena medžiuose, kur 
nakčiai patinas padaro tarp 
medžių šakų didelį lizdą savo 
patelei ir vaikui, žemėje jos 
vaikšto užpakalinėmis galūnė
mis gana nevikriai ir netvir
tai, atsiremdamos ilgomis pir
mutinėmis galūnėmis.

Gorila beveik tokio ūgio, 
kaip žmogus, o kartais ir di
desnė. Orangutangas ir šim
panzė nesiekia žmogaus ūgio.

Reikia pastebėti, kad žmo- 
ginės beždžionės labai suma
ningos, jų psichinis gyvenimas 
daug sudėtingesnis, negu visų 
kitų žinduolių gyvulių, ne
skaitant, žinoma, žmogaus. 
Suaugusių gorilų kiaušo talpa 
siekia 500 kub. cm, vadinasi, 
galvos smegenys, palyginti, 
didelės. Tačiau jos dar be
veik 3 kartus mažesnės už 
žmogaus smegenis. Didieji 
pusrutuliai turi daugybę vin
gių.

žmoginės beždžionės, kaip 
ir visos kitos, minta beveik iš
imtinai augaliniu maistu — 
vaisiais, sėklomis ir t.t., nors 
nevengia, ypač šimpanzės, ir 
smulkių gyvulėlių—vabzdžių, 
sraigių, kirmėlių

—o—
Žmogus, žmogus taip pat 

priklauso primatų būriui. Į 
beždžionę panašių jo protė
vių kūnas prisitaikė gyventi 
atviruose sausumos plotuose 
ir įgavo statmeną padėtį. Ry
šium su tuo .priešakinės galū
nės atsipalaidavo nuo vaikš
čiojimo ir pavirto darbo orga
nais — rankomis. Rankų atsi
palaidavimas ir aukštesnis, 
negu kitų žinduolių, galvos 
smegenų pusrutuilių išsivysty
mas privedė prie to, kad žmo
gus ėmė gamintis įrankių, ku
rių nesugeba pasidaryti nė 
vienas gyvulys. Darbo įrankių 
gaminimas padėjo dar labiau 
išsivystyti žmogaus smege
nims, o tai savo ruožtu padė
jo atsirasti žmogaus kalbai ir 
išsiplėtoti sudėtingai protinei 
veiklai. Visų gyvulių gyveni
mas visiškai priklauso nuo 
gamtos sąlygų, tuo tarpu kai 
žmogus ėmė nugalėti gamtą 
ir, pažindamas jos dėsnius, 
pajungti jos jėgas savo rei
kalams.

Darbo pagrindu kūrėsi žmo
nių visuomenė su jos gamy
biniais santykiais. Tuo būdu 
žmogus išsiskyrė iš kitų gyvu
lių tarpo, jo gyvenimas ėmė 
tvarkytis kitaip, negu gyvulių, 
kitokiais dėsniais. Kitaip sa
kant, prasidėjo žmonių visuo
menės istorija.

—o—
93. Žinduolių kilme.

Mūsų laikais iškasama daug 
ir, palyginti, gerai išlikusių 
senovės žinduolių liekanų. IŠ 
tų liekanų galima gana tiks
liai nustatyti senovės žinduo
lių ryšį su dabar gyvenan
čiais, o taip pat išaiškinti žin
duolių kilmę. Genealoginio 
medžio kai kurių šakų iška-

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

samosios liekanos yra tokios 
gausios ir pilnos, kad galima 
beveik be pertraukos sekti at
skirų šeimų ir rūšių vystymą
si per eilę žemės istorijos, pe
riodų. 1 (

---O - , 
s Seniausieji. žinduoliai. Pir
mosios neabejotinos tikrųjų 
žinduolių liekanos rastos vi
durinės (kiezozoinės) eros 
triaso periddo nuosėdose. Tų 
senovės žinduolių išliko dau*- 
giausia suakmenėjusių apati
nių žandikaulių su dantimis. 
Iš tų liekanų paaiškėjo, kad 
triaso metu gyvenusios dvi 
šakos mažų žinduolių, nedi
desnių už žiurkę. Viena ša
ka yra dabartinių mūsų kloa- 
kinių protėviai, o antra — 
sterblinių protėviai.

Montello, Mass
Bedarbė, mirimai, 
mūsų ligoniai

Čionai irgi siaučia didelė 
bedarbė. Su viršum du metai 
atgal čia užsidarė W. J. Dou
glas Shoe Co. Paleido su vir
šum 6 šimtus darbininkų. Dą- 
bar, du mėnesiai atgal, užsi
darė George Keath Shoe Co. 
Paleido iš darbo 4 šimtus 
darbininkų su viršum.

- Dabar paliko tik viena di
desnė dirbtuvė, tai Napp Shoe 
Co. Kitos mažesnės ir visos 
nedirba pilnai. Daug bedar
bių.

—o—
Nuo pradžios rugsėjo mėne

sio sunkiai susirgo Marijona 
Gutauskienė. Ji gyvena 572 
Carry St. Serga savo namuose 
po dukterų priežiūra. Drg. 
Gutauskienė turi gerą rekor
dą iš praeities darbininkiš
kam veikime ir su aukomis. 
Ir dabar, kai buvo sveika, 
mums daug pagelbėdavo pa
rengimuose ir aukomis, pini
gais ir daiktais. Dabar jos 
sveikata biskį eina geryn.

Pasidavė po operacija Lais
vės skaitytojas Frank Saulė- 
nas. Randasi Brocktono ligoni
nėje. <

Katrie turite laiko, aplan
kykite sergančius draugus, 
priduokite jiems drąsos kovoti 
už sveikatos atgavimą.

—o—
Spalio 18 d. mirė Benis 

Tamulevich. Paliko nuliūdi
me savo žmoną Josephine, du 
sūnus ir vieną dukterį, ir 4 
anūkus, taipgi brolį Avaltą, 
daug giminių ir draugų.

Lapkričio 1 d. mirė Anna 
Picklus (Wallant). Paliko nu
liūdime savo sūnų, marčią ir 
kitus gimines ir draugus. Pa
laidota St. Mary’s Cemetery, 
Queens, L. I. «

Abejos laidotuvės buvo re
liginės.

—o—
Koncertas ir vaidinimas

Lapkričio 17 d. Liuosybės 
Choras rengia koncertą ir vai
dinimą komedijos ir šokius. 
Tai bus pirmas parengimas 
šiame sezone. Visus kviečia
me dalyvauti. žolynas. \ 

______________ e_________________ 2

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

(Bus daugiau) 
siau!

Pro langą dvelktelėjo kva
pi vėsuma, ateinanti iš su
žėlusio sodriomis purieno
mis paupio. Matyt, kur nors 
netoli nulijo trumpas, gai
vinantis lietus.

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

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

I K I C 17 r 110’12 ATLANTIC AVENUE, L A1 J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)
Nuo to laiko kryžiuočiai daugiau jau nebeįstengė at- 

gaut savo buvusios įtekmės ir galybės. Nors ačiū Vytau
to politikai jie nebuvo galutinai sunaikinti, bet nuo to 
laiko jie paliko jau nebepavojingi nei Lietuvai nei Len-

Bet ir santaikai įvykuš, nepasiliovė nesutikimai tarp 
kryžiuočių ir Lietuvos su Lenkija. Pirmučiausia kilo 
ginčas tarp kryžiuočių ir Vytauto dėl Žemaitijos sienos. 
Kryžiuočiai tvirtino, kad Veliuona stovinti kryžiuočių 
žemėje. Vytautas sakė, kad ir Klaipėda prigulinti prie 
Žemaitijos. Be to, Vytautas reikalavo dar sugrąžinti 
jam ir visą Sudaviją (vakarinę ir pietinę dabartinės Su
valkų gubernijos dalį), kuri, anot jo, iš seno Lietuvos 
priklausiusi.

Abi pusi negalėjo geruoju susitaikyti. Netekę kantry
bės, Vytautas su Jogaila 1422 m. su kariuomenė įsibrovė 
į kryžiuočių žemę. Tuomet kryžiuočiai padarė galutiną 
santaiką Melne. Sulig ta santaika kryžiuočiai išsižadėjo 
Žemaitijos ir atidavė Vytautui dargi jo reikalaujamą 
Sudavijos dalį. Ribos tarpu Žemaitijos ir kryžiuočių že
mių buvo nutartos tokios, kurios ir dabar yra tarp Že
maičių ir Prūsų ir tarp Suvalkų gub. ir Prūsų.

ŽEMAIČIŲ APKRIKŠTIJIMAS. '
Atėmęs žemaičius iš kryžiuočių, Vytautas pasistengė 

juos 'apkrikštyti, kad niekas toliau nebeturėtų priežas
ties šaukti, kad lietuviai dar tebesą stabmeldžiai. Patys 
kryžiuočiai, bevaldydami žemaičius, neįstengė jų ap
krikštyti. Žemaičiai nekentė varu užmetamo tikėjimo, 
kurio vardu kryžiuočiai darė tiek neteisybių ir skriau
dų.

Apkrikštyti žemaičius greitai apkrikštijo. Vytautui 
paliepus, sudaužė stabmeldžių dievaičius, iškirto šven
tuosius medžius. Suvarę žmones būriais, apkrikštijo 
juos katalikais. Bet tai buvo tiktai paviršutinis krikš
tas. Žemaičiai tiktai skaitėsi, katalikais, bet dvasia kaip 
buvo, taip ir pasiliko stabmeldžiai, neapkenčią katalikų 
tikėjimo. Kad taip buvo, parodė tolimesni atsitikimai.

Žemaičiai buvo apkrikštyti 1413 metais. 1417 m. buvo 
įsteigta pirmoji vyskupija Medininkuose, kuriuos dabar 
Varniais vadina. Metams praėjus, žemaičiai, stabmel- 
džiij kunigų pakurstyti, sukilo, išmušė.ar išvaikė didžio-

Labai retai tenka skaityti 
Laisvėj bent kokių žinių iš 
šios, beveik pamirštos, apylin
kės. Nežinau', ar koresponden
tai aptingo, ar jau- nebeliko 
apie ką rašyti t Gal pastaroji 
priežastis bus pirmoj vietoj. 
Vienok tenka pažymėti bent 
jau nors kad ir nesmagios ži
nios — žinios apie mūsų ligo
nius.

Jau ilgokas laikas kaip ser
ga mūsų ilgametis " draugas 
Jonas Elinskas, ir (Jar vis ne- 
sitaiso. Taipjau ir drg. V. Va
lukas jau gana ilgai serga. Ir 
nors jau ir taisėsi, kad ir iš 
palengvo, bet visgi buvo vil
tis, kad greitai grįš į sveikųjų 
tarpą. Bet keliolika dienų tam 
atgal patiko nelaimė ir susi
laužė ranką. Ir vėl drg. V. 
Valukas randasi blogame pa
dėjime, nes dar nebuvo gana 
susveikęs, o čia ir vėl nelai
mė.

Drg. D. šlekaitienė irgi nesi
džiaugia savo sveikata jau il
gas laikas. Buvo padėta į ligo
ninę per kurį laiką, ir kiek 
pagerėjo. Vienok sveikata dai 
nėra sugrįžusi, kaip reikėtų 
būt.

Lapkričio 2 dieną drg. K. 
Geniui besidarbuojant savo 
darbo pareigose ir beeinant į 
pašto stotį su maišu banko 
siuntinių, teko paslysti ir puo
lant taip susižeisti, kad turė
jo būt operuotas. Drg. K. Ga

rnys šiuo kart jaučiasi kiek 
geriau, sveiksta. Vienok susi- 
žeidimas ant tiek blogas, kad 
dar kartą turės būt operuotas, 
jei tik sveikata daleis. Drg. K. 
Genys’ randasi Scranton State 
Hospital.

Tai ot ir rašyk geras ži
nias, kada tiek daug yra blo
gų.

Vienok aš nuo savęs ir nuo 
visų draugų-gių ir draugijų 
širdingiausiai linkiu visiems

gaį per visus dešimt metų. 
Nors aš turiu daug kitų 
draugų, bet negaliu rasti ki
tą toki energingą draugą, 
kokiu buvo čia A. Kazake
vičius. Atėjo, būdavo, šven
ta diena, tai, žiūrėk, jau jis 
ir stovi su mašina pas ma
no namą. Na, sako, tai va
žiuojame kur nors pasiva
žinėti.

Na, tai ir važinėdavome 
po visą apylinkę pas mūsų 
idėjos draugus, juos aplan
kyti ir su jais pasikalbėti 
apie bėgančius reikalus. O 
dažnai, jeigu niekur toliau 
neišvažiuodavome, tai jis, 
būdavo, suriktuoja grupę 
draugų, nusivežame į girią 
ir ten traukiame lietuviškas 
dainas, kad net giria skam
bėdavo. O dažnai jis užmin
davo, kad reikia sumesti po 
kokį dolerį dienraščio Lais
vės naudai, ir taip mes su- 
mesdavome keletą dolerių. 
O dąug kartų jis mus nu
veždavo į Newarką pas bro
lį Petrą ir Onutę Kazake
vičius. Jie irgi labai prie
lankūs žmonės ir visi turė
davome gerus laikus.

A. Kazakevičius ir ten bū
damas nėra atsiskyręs nuo 
progreso. Jis ten priklauso 
prie Sietyno Choro. Garbė 
jam! Aš linkiu jam laimin- 
giausio gyvenimo ir laimės 
darbuotis dėl apšvietos ir 
meno. V. Ramanduskas

Cleveland, Ohio

tautų

jo kunigaikščio paliktus valdininkus ir katalikų kuni- ku^.g.'eičiaus,ai J)a’
gus, sudegino bažnyčias ir vėl grįžo prie senojo tikėjimo.

Vytautas pasiuntė kariuomenę. Numalšino sukilimą 
ir 60 suimtųjų vadovų mirtim nubaudė. Bet šitai dar 
ląbiau įerzino stabmeldžius. Vos tik atsitraukė Vytau
to kariuomenė, žemaičiai vėl sukilo. Užpuolė plėšti ir 
naikinti bajorus, priėmusius katalikų tikėjimą ir daly
vavusius numalšinime. Dabar maišto malšinti atvyko 
patsai Vytautas su kariuomene. Skaudžiai nubaudęs 
sukilėlius, jis galutinai nurimdė stabmeldžius.

Numalšinęs ^maištą (1421 m.), Vytautas sustatė tam 
tikrą raštą apie galutiną krikščionybės įvedimą Žemai
tijoj. Raštą, kurį pasirašė Vytautas ir aukštieji bajorai, 
nusiuntė popiežiui. Tais pačiais metais popiežius pa
tvirtino Žemaičių vyskupiją.

Tokiu būdu žemaičiai buvo viešai pripažinti krikščio
nimis. Bet kaip jie, taip ir 1387 m. apkrikštyti aukštai
čiai, buvo krikščionimis tiktai paviršutiniškai, tik iš var
do. Savo dvasia, savo supratimu ir.pažvalgomis jie pasi
liko stabmeldžiai. Tiktai ilgainiui, laikui bėgant, palen
gva senųjų dievų vietą užėmė krikščionių šventieji. Bet 
dar ir mūsų dienomis neretai galima atrasti lietuvių 
tautoj aiškių stabmeldžių tikėjimo liekanų, tiktai krikš
čionybės spalvomis nudažytų.

sveikti ir grįsti į sveikųjų tar
pą. Draugas. ' 1

Minersville, Pa.

Anta-
New-

Pasaulinė stoka popieros

VILNIAUS IR GORODLIO UNIJA.
Patapęs didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, Vytautas iš 

.pradžių buvo paklusnus Jogailai. Svarbesniuose reika- 
^lūose klausdavos Jogailos patarimo, ypačiai kuomet rei- 
/ kėjo pašalinti nepaklusnius sričių kunigaikščius, kame 

Jogaila dargi jam padėjo. Jogaila dažnai atvažiuodavo 
į Vilnių, ir juodu su Vytautu drauge apsvarstydavo kai 
kuriuos klausimus. Jogaila buvo labai patenkintas Vy
tautu, gyrė jį už paklusnumą.

toki geri santykiai tęsėsi neilgai. Kaip tik Vytau
tas pajuto savo galę, kaip tik numalšino nepaklusnius 
kunigaikščius, jų vietas ištikimais bajorais, apsodino, 
kaip tik sutvirtėjo Lietuvoj, — jo paklusnybė nuėjo ša
lin. Vytautas ėmė elgtis kaip savarankis valdovas. Ta
tai jį karštai palaikė Lietuvos didžbajoriai, kuriems di
džiai netiko Lietuvos sujungimas su Lenkija, nes tai 
mažino Lietuvos didikų svarbą.

Kad labiau pakėlus Lietuvos vardą ir svarbą svetim
šalių akyse,- Vytautas, bajorų patariamas, buvo suma
nęs užsidėti karaliaus vainiką ir palikti Lietuvos kara
lium. Šito savo sumanymo Vytautas neslėpė nuo Jogai
los. Jogaila nebuvo priešingas tam Vytauto norui, bet 
lenkų ponija, kuri vedė visą Lenkijos politiką, nė girdėti 
apie tai nenorėjo. Ji suprato, kad karaliaus vardo įgiji- 

ynas bus pirmas Lietuvos žingsnis visiškai nuo Lenkijos 
latskirti. Užtatai jie, kaip įmanydami, kliudė Vytautui, 
jk'ad neįvykintų savo noro, kiekviena proga stengėsi iš- 
r gauti, kad Vytautas pasirašytų, jog neatsiskirsiąs nuo 

Arenki jos.
139^ m., Jogailai būnant Vilniuje, pakilo gandas, jog 

Jogaila tinkąs suteikti Vytautui karaliaus vainiką ir to
kiu būdu sulyginti su savim. Lenkijos ponija pastatė vi- 
są$ savo jėgas, &ad šito neįvyktų. Privertė Jogailą tuo
jau išvažiuoti iš Vilniaus, o Krokuvoj, norėdami nuže-

Kelios žinutes 
iš mūsų apylinkės

Dvi savaitės atgal 
si pas mus draugas 
nas, Kazakevičius iš
ark, N. J. Mat, keliolika 
metų atgal Antanas Kaza
kevičius gyveno mūsų mies
te per dešimt metų. šio 
straipsnelio rašėjui teko su 
juomi draugauti. Tai buvo 
labai malonus, draugas. Jis 
daug čia padėdavo darbuo
tis darbininkų eilėse, kaip 
surengime piknikų arba sa
lėse parengimų. Jis būda
vo pirmutinis užmanyto jas. 
Žinoma, tada ir pas mus 
nestokavo pirmeivių žmo
nių jam padėti. Mat, pūs 
mus tuo laiku buvo ir gera 
proga rengti piknikus, nes 
buvo gražūs pušynai. Mū
sų piknikai būdavo pasek
mingi visais, atžvilgiais.

Dabar jau viskas kitaip 
yra. Pušynai iškirsti, grio
viai visur išversti, kad net 
sunku žiūrėti, kaip yra su* 
darkyta ta gamtos grožybė. 
Kadaise mūsų miestukas 
būdavo garsus darbininkiš
kam judėjime, bet dabar vi
siškai apmiręs. Užsidarius 
mainų darbams, daugelis 
mūsų draugų išvažinėjo į 
didesnius miestus gyventi. 
Čia pasiliko tik keletas se
nelių pirmeivių, kurie jau 
nebegali niekur važiuoti, 
jau turi baigti savo senas 
dienas. Tuo būdu visas ju
dėjimas nupuolė.
Dar apie Kazakevičių

Kada A. Kazakevičius gy
veno Minersvillėje, tai mu
du buvome geriausi drau-

Dipukai laužo streiką, 
eina skebauti

Neteko patirti, kurių 
tie dipukai, bet tas ir nedaro
skirtumo, nes tokios rūšies di
pukai atkeliavo čia tais pa
čiais ,keliąisc pirmiausiai hit
lerininkai išlavino juos storm- 
tru periate, smogikais ir pasta
tė juos terorizuoti ir žudyti 
savos tautos geriausius žmo
nes, o kada Hitlerio gaujosi iš 
tų šalių tapo išvytos ir tų ša

lių išgamom nebeliko kas dau
giau daryti, kaip tik nešti sa
vo šalies žmonių krauju susi
tepusį kailį į Vokietiją, kartu 
su hitlerinių žudikų gaujomis. 
Tie savo tautos žmonių žudi
kai, Vokietijoje negalėdami 
savo amatu naudotis, prašėsi 
savo giminių, pažįstamų ir 
Amerikos valdžios, kad juos 
pasiimtų į Ameriką. Tokie di
pukai čia atvąžiavę pradėjo 
dairytis, ar negaus kur pade
monstruoti savo hitleriško 
smogiko amatą.

Pressed Steel Products 
kompanija pasikėsinusi sulau
žyti CIO uniją, paleido 3-čios 
pakaitos (shift) visus darbi
ninkus, kurių tarpe buvo 2 di
pukai, o likusiose pakaitose 
dirbo 40 dipukų. Tokio kom
panijos elgimosi tiksiąs buvo, 
kad sumažinti unijistų skaičių 
balsų, kada jie balsuos už sa
vo uniją toje šapoje. O 3-čios 
pakaitos darbai buvo perkelti 
Įlipusių 2-jų pakaitų darbinin
kams. Už tai tos šapos darbi
ninkai išėjo į streiką prieš 
atleidimą 3-čios pakaitos dar
bininkų ir prieš diskriminavi
mą Amerikos darbininkų, i- 
mant dipukus į ilgai išdirbu
sių toje šapoje ’ darbininkų 
vietas. O kada visi šapos dar
bininkai išėjo į streiką, dipu
kai, pasinaudodami hitleriškų 
smogikų amatu, pralaužė pi- 
kieto liniją, nuėjo skebauti. 
O du jaunus streįkierius, Roy 
Harless, 19 metų ir jo sesutę 
Maxim, 24 pietų, kuriuodu dė
jo daugiausiai pastangų ne
praleisti dipukų per pikieto 
liniją eiti skebauti, policija 
suareštavo ir patalpino į kalė
jimą. Streikas dar tebesitęsia.

—o—
Haug gavo virš 44,000 balsų

Tas reiškia, kad virš 44-ri 
tūkstančiai Clevelando bab 
suotojų sutiko su Marie Reed

Dažnai girdime, kad po- 
piera laikraščiams brangs* 
ta ir kad ją sunku gauti. 
Bet tas faktas įeina per vie
na ausį ir išeina nėr kitą. 
Tikrenybėje yra tikras ba
das popieros dėl laikraščių, 
visam pasaulyje.

Anglijos žmonės seniai 
priprato prie dienraščių iš 
6 ar 8 puslapių, taip pat, 
kaip priprato prie mažos 
porcijos mėsos per savaitę. 
Ir tai yra ta pati komerci
nė spauda, kuri Amerikoje 
kiekvienam didesniam mies
te plėtojasi po 50 puslapių 
ir daugiau. Anglijoj popie
ros kaina pakilo* 6 sykius 
nuo 1938 m.

Franci jo j 
konservatyvų 
re jo apriboti 
puslapių, “tabloid” dydžio. 
Prez. Auriol aplankė Kana
dą ne vien sudaryti geres
nius ryšius su francūziškos 
dalies Kanada, bet irgi kad 
išmelsti 'didesnę kvotą po
pieros. Kai kurie Franci- 
ios laikraščiai turėjo užsi
daryti dėl popieros stokos.

Belgijoje net 149 laikraš
čiai arba žurnalai suban
krutavo arba užsidarė dėl 
stokos popieros. Vakarinėje 
Vokietijoje valdžia turėjo 
paskirti milijoną dolerių dėl 
popieros. Aišku, šitoji po- 
piera, pirkta turbūt Maršai 
plano pinigais, nerems dar
bininkiškos arba liaudies 
spaudos, tik vakarinės pro
pagandos laikraščius.

Visur Europo je'laikraščių 
kaina tapo pakelta. Dani
joje, Oria Rodė, pirminin
kas Laikraščių Spausdinto- 
jų Susivienijimo, sako: 
“Darbininkai nebegali nu
sipirkti dienraščio. Danijos 
laikraščiai liekasi tik tur
tingosios klasės privilegija: 
tas gręsia demokratiniams 
principams.” Aišku, kad 
tuomet laikraščiai dar uo
liau tarnaus turtingiems.

Jei Europos spauda pana
šiai nukentėjo, tai nėra nei 
ką kalbėti apie Azijos, Afri
kos ir Pietinės Amerikos 
spaudą. . Tos šalys nėra pil
nai industrializuotos, ten 
daug žmonių yra analfabe
tai, tai laikraščiai ir pa
prastose sąlygose. .sunkiai 
išsiverčia.
Tose šalyse mažai laikraš

čių ir tie patys labai bran
gūs. Ten žmonės mažai 
uždirba ir negali net įpirk
ti laikraštį. Panašiai buvo 
ir Lietuvoje po Smetona. 
Jei darbininkas uždirbo 3 
arba ir 5 litus į dieną, jis 
neturėjo kuo pirkti laikraš
tį. Uždarbio vos užtekdavo 
pragyvenimui.

“Le Monde,” 
organas, tu- 

špaltas ligi 8 n

Klausimas apie stoką po
pieros retai pajudinamas 
Europoje, nes nenorima iš
vesti į aikštę tą faktą, kad 
Jungtinės Valstijos kontro
liuoja popieros rinką. J. V. 
su 6% pasaulio gyventojų 
sunaudoja '60% pasaulio 
laikraštinės popieros. Jūs 
žinote, kam—“comic books” 
ir milijonui lakštų apmoka
mų garsinimų. Ne dėl bet 
kokios naudos žmonijai. 
Daug sykių išmetame 50 
puslapių dienraštį nė nepa
žiūrėję į jį, nes viskas, ką 
mes norime žinoti, galima 
rasti šešiuose Laisves pus
lapiuose.

Tai tiek apie kapitalisti
nius kraštus. Sovietuose, 
nors tik pusė tiek popieros 
sunaudojama, kiek Angli
joj, vistiek pakilo cirkulia
cija laikraščių ant 50% po 
Antrojo pasaulinio karo. 
Jeigu laikraštis neša tik ži
nias ir kitas informacijas, 
be apgarsinimų, tai nereikia 
50 puslapių. Sovietai turi 
gana medžiagos popieraį. 
Tas pat raportuojama iš vi
sų kitų liaudies respublikų. 
Tik Kinija, neturėdama jo
kių miškų, turi importuoti 
visas popięros reikmenįs.

Popiera dėl laikraščių da
roma iš pušių ir eglių. Kas
met nukertama 150 milijo
nų medžių vien popierai. 
Vienas New York Times 
šeštadienio leidinys sunau
doja egles nuo 85 akrų že
mės Kanadoje. Kanada 
duoda 54% pasaulinės reik
mės popieros. Jungtinės 
Valstybės tik 10%, o J. V. 
reikalinga 6Q%.

Davidas Ghandi, sūnus 
Mahatma Ghandi, pareiškė, 
kad viso pasaulio reikalavi
mai poiperos būtų galima 
patenkinti, jeigu J. V. laik
raščių spausdinto jai apri
botų savo reikalavimus ant 
5% (300,000 tonų). Bet čia 
jau įsiveliam į “free enter
prise.” Kiek apgarsinimų 
galima gauti, tiek spausdi
nama. Naujienos apriboja
mos, bet ne garsinimai.

Išvada ąįšM — turimo 
remti savo ląikraštį, kiek 
galimę. Turime remti Lais
vę ir pagelbėti jai nusipirk
ti, kiek jai reikia, popieros. 
Jei kasdien perkame komer
cinę spaudą (anglišką),'jtai 
mums atsieina virš $20 į 
metus. O Laisvė kaštuoja 
tik apie trečdalį tos sumos, 
bet joje rasite viską, ką no
rite žinoti, ir daug daugiau, 
negu komercinėje spaudoje.

Remkite spaudos fondą, 
jei nenorite dingti po 1 po
pieros uždanga.”

C. S(tąųęslų}v

/VAIRIOS ŽINIOS
sąjungų fedęj-acijps 
Įiieipiniasis

VIENA, rūgs. 12 d.—pa
saulinė profesinių sąjungų 
federacija paskelbė Jcręjpi- 
mąsi ryšium su TąrptąųĮi- 
nės konferencijos vąikąms 
ginti sušaukimu. Kreipime
si sakoma, kad 1952 mętų 
sausio mėnesię antrojoje 
pusėje Vienoje įvyks Tarp
tautinė konferencija vai
kams ginti, kurioje daly
vaus gydytojai, lųokslįpip- 
kai, auklėtojai, teįsiniųkai, 
tėvai, inoterų ęrganįząęijų, 
profesiniu sąjungų atstovą? 
ir tt., siekdami organizuoti 
priemones, reikalingas viso 
pasaulio vaikų teisei į gy
venimą, sveikatą ir jnpkąją 
ginti. / j >

Šią konferenciją sušąuks 
platus globėjų komitetas, j 
kurio sudėtį įeina įvairių 
šalių įžymūs veikėjai. Į kon
ferenciją taip pat bus .pa
kviestos ir kitos įstąigos 
bei asmenys, kurie rūpįpąsi 
vaikų ateitimi.

PPF vykdomasis biuras 
savo paskutiniame posėdy; 
je, kuris vyko nuo 1951 me
tų liepos 2 d. iki 6 d. Vie
noje, nutarė imtis bendrų 
veiksmų su Tarptautine de
mokratinių mqteru fgd^pą- 
cija remiant jog iniciatyvą 
vaikų teisėms ginti.

Laisvės įstaigoj visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
I LAIME

minti Vytautą, prikalbėjo Jadvygą, kad pareikalautų iš 
Vytauto* duoklės už Gudiją, kurią Jogaila suteikęs jąi 
kaipo kraitį. Gavęs tokį reikalavimą, Vytautas sušaukė 
Lietuvos bajoriją, paskaitė Jogailos laišką ir pakląusė, 

y ^Daugiau bus)

Haug programa, kad Cleve
lando mokyklose būtų: pakel
tos algos ipokytojams-tojoms, 
sumažintos klasės iki 25 mo
kinių, mokinama lygybės tar
pe visų rasių, religijų ir tau
tybių žmonių, nemokamas me
dikais egzaminas mokyklos 
vaikams kas metai ir atidary
tos visos mokyklos dėl negrų 
mokytojų ir studentų.

Clevelando stambaus biznio 
interesams prisiėjo pasirinkti 
sau mažesnį blogą, agituojant 
už išrinkimą Ralph Finley, li
beralo negro, kad nedaleisti 
būti išrinktai į Mokyklų Tary
bą Marie Reed Hali g, kurioje 
jie matė sau didžiausį blogą, 
paleisdami prieš ją nuožmiau
sių /šmeižtų kampaniją per 
radio, televiziją, per komerci
nę spąudą bei katalikų vysku
po leidžiąmą ląikraštį. Bet 
Finley įsripkimąs yra geras 
progresyvių ir mažumų lai
me jįmąs, nes jis stos prieš 
negrų diskriminaciją mokyk
lose ir yra viešai pasižądėjęs 
vykdyti Haug programą. Už
tai Haug visoje savo politinės 
veiklos eigoje agitavo už iš- 
rinkirpą Finley į Mokyklų Ta
rybą. J. N. Š.

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

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

Tai apysaką, kurią pradėjus skaityti, nenorėsit^ 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pą- ę 
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina

110-12 Atlantic Aye.

Užsakymus siųskite:

S VE”
Richmond Hįll 19, N. Y;

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Veriion St., Phila., Pa.
Telefonas Ppplar 4110

M
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Kriaučių Žinios
Artinasi metiniai lietuvių 

kriaučių 54-to skyriaus rin
kimai, visi kriaučiai ir kriauč- 
kos turėtų būti sargyboje, ži
noti, koki žmonės yra renka
mi j lokalo vairą. Kaip pa
prastai, visi lokalo pildančio
sios tarybos nariai bus renka
mi balotais.

Kriaučiai ir kriaučkos, bū
kite atsargūs, kad lokalo vai
rą nepasigrobtų socialistai, 
buivydinių ir glaveckinių pa- 
žvalgų veidmainiai. Keleivyje 
lapkričio 6-tos laidoje jie jau 
puola dabartinę lokalo valdy
bą, kad valdyba jau išdalino 
kriaučiams du trečdalius pini
gų. Jonas kriaučius Keleivyje 
rašo, kad dabartinė lokalo 
valdyba eikvoja pinigus da
lindama juos unijos nariams. 
Taipgi ir bankiete buvę uni- 
jistams perdaug duota uliavo- 
ti.

Jonui, matomai, būtų buvę 
sveikiau ir geriau, jei dabar
tinė lokalo valdyba būtų iš
eikvojusi tuos pinigus kokiem 
realestatininkams, bet ne savo 
lokalo nariams.

Meluoja jisai per akis ir ne
rausta, prisimygęs rašo, kad 
lietuvių lokalas yra suorgani
zuotas 57-ri metai. O knygos 
ir vėliavos parodo, kad lietu
vių lokalas gimė 1901 metų 
lapkričio 13-tą dieną. Abla- 
vukui žmogui viskas atbulai 
rodosi.

Kaip lokalo valdybai, taip 
ir lokalo nariams buvo vi
siems suprantama ir žinoma, 
kad jubiliejinis lokalo įsikūri
mo minėjimas kainuos loka- 
lui pinigų, kadangi bilietai 
buvo po $6, o nariams parduo
ta po $2. Ir tame bankiete bu
vo duota gėrimas. Tad loka- 
las turėjo pridėti už kiekvie
ną savo narį po $6. Supranta
ma, tas lokalui kainavo $3,- 
560.61. Bet Keleivyje rašo, 
būk lokalui kainavę $3,661.- 
31. Jonas be melo nežengia 
nei žingsnio.
--Lokalo susirinkime nariai 

buvo nutarę taip, tokia kaina, 
švęsti savo 50 metų sukaktį- 
jubiliejų. Geriau nariams pa
tiems pasinaudoti savo sutau- 
pomis, negui atiduoti sveti
miems. Bet buivydiniai-gla- 
veckiniai socialistai rėkia, 
kaip už liežuvių kariami, būk 
čia kalti Juozas Tysliava, 
Juozas Ginkus, Antanas Bim
ba.

Dabartinė mūsų lokalo val
dyba turėtų pranešti ' savo 
unijos nariams, kad minėti
redaktoriai ir biznierius nie
ko bendro pas kriaučius, netu
ri, tik socialistai nori apgauti 
lokalo narius rinkimų laiku. 
Visi turėtų tai suprasti ir, ži
noma, tokių gaivalų neįleisti į 
lokalo vairą. Jie yra toki pa
vyduoliai, jog dūksta net už 
tai, kad visi lokalo 
nariai, kurie 'priklauso Kriau
čių Neprigulmingame Klube, 
gavo pašalpos po $49. Socia
listai ir už tai kaltina redak
torius. J. S.

Bankai irgi turi 
savo vajus

South Brooklyno Savings 
and Loan Association pasimo- 
jusi iki gruodžio 22-ros gauti 
naujais sutaupų padėliais 
banke milijoną’ dolerių. Jos 

> vajininkai tam darbuojasi ir 
gale spalių mėnesio jau skel
bė gavę 1,135 naujas sąskai
tas, kurių bendra suma siekė 
virš pusės milijono dolerių.

A*
Brooklyne suimta Mrs. Ade

le Mappen, įtarta šmugeliavi- 
me deimantų. Skelbia, jog. at
radę $250,000 vertės deiman
tų viešbutyje, kur -ji buvo ap
sistojusi.

Lietuvių Namo Bendroves kon- Hearn’s darbininkai 
vencija ir hankietas lapkričio 24 gavo pagerinimų

Lietuvių Namo Bendrovės 
(Lietuvių Kultūrinio Centro) 
šėrininkų metinis suvažiavi
mas ir bankietas įvyks šešta
dienį, lapkričio 24, savame, 
name, Liberty Auditorijoje,
Richmond Hill, N. Y.

Suvažiavimo pradžia bus 1 
vai. po pietų. Visi Namo Bend
rovės šėrininkai kviečiami lai
ku pribūti. Šėrininkų registra
cija prasidės 12 vai. dieną. 
Todėl tie šėrininkai, kuriems 
laikas leidžia, prašomi atvyk
ti dar prieš 1 vai. ir anksčiau

Amerikos kriaučiaiis amate
ir gyvenime per 40 mėty

žinomąjam lietuvių siuvėjų 
unijistų (Amalgameitų 54-jo 
Skyriaus) darbuotojui Frank 
Reinhardt’ui pasitraukus iš 
nuolatinio darbo siuvykloje, 
buvo įdomu, kaip jam atrodo 
praeitis. Paprašius, ar sutik
tų paskirti vakarą pokalbiui, 
Reinhardt atsakė:

— Praleidau 40 metų vaka
rus kalbėdamasis su draugais 
apie darbininkų reikalus ir 
unijizmą. Juo labiau dabar, 
turėdamas liuosesnę valandą, 
nuo pokalbių su draugais ne
atsisakysiu.

Mūsų pokalbyje sužinojau, 
jog Amerikon jis atvyko 1910 
metais. Atitarnavusiam caro 
armijoje trejus metus, nors 
jau mokančiam amato, tėvas 
nematė jam progos savo kraš
te užsidirbti gerą pragyveni
mą. Patsai nedaug kuo būtų 
galėjęs sūnui padėti, nes pas 
jį buvo dar kiti 7 vaikai, Pra-

FRANK REINHARDT
no broliai. Tad tėvas davė 
jarfi kelionei pinigų ir išleido 
Amerikon laimės ieškoti.

Reinhardt’as Amerikon at
vyko pas pusbrolį į Brookly- 
ną. Ne minkštų baldų ir bliz
gančių maudynių tai buvo
laikai. Pranui baisiai nepatiko 
tų laikų ateivių darbininkų at
randama Amerika.

— Jei būčiau turėjęs pini
gų, būčiau tuojau grįžęs at
gal Lietuvon, — sako jis.

Svetįriii žmonės jį nuvedė 
šapon dirbti šapos sarju. Dar
bą gal dar būtų iškentęs, bet 
tos' blakės... “naktimis ėdė, 
neleido miegoti.”

— Išdirbęs dvi savaites, pa
bėgau iš to darbo ir iš Brook
lyno, į Buffalo. Ten apsisto
jau pas giminaitį. Dirbau prie 
autojo paskiau pas kriaučius.

— Kaip tuomet viskas at
rodė, kokios buvo darbo sąly
gos pas kriaučius ?

—Pirmiausiame darbe* dirb
davau po dešimtį valandų 
per dieną. Pirmoji alga buvo 
$2, antroji $4. O iš Lietuvos 
jau buvau kriaučius. Mano 
samdytojas buvo landsmanas, 
luterona'fc, o antrasis katali
kas. Pirmiausias pas kriaučius 
darbas buvb pas Reichert ir 
Myckerį.

Nuvykęs į Buffalo, Rein
hardt apsivedė su Olga Mili- 
taičiute ir tikėjosi ten apsigy
venti. Tačiau alinantis darbas 
(ten dirbo po 14 valandų), 
blogas oras, nepakankama 
mokestis neleido nurimti. 
Reinhardt’as su draugais ima 
organizuoti kriaučius į Amal- 

užsiregistruoti, kad nereikėtų 
eilėje laukti.

Auditorijos valgykla bus at
dara visą dieną. Anksčiau at
vykę galės ant vietos ir pie
tus pasivalgyti.

Bankietas prasidės tuoj po 
suvažiavimo, apie 7 vai. va
kare. Į bankietą kviečiami vi
si, šėrininkai ir ne šėrininkai. 
Gaspadinės pagamins skanius 
valgius.
Taigi, lapkričio 24 d. visi ir 

visos dalyvaukite Kultūrinio 
Centro bankiete. šėrininkas.

gameitų Uniją. Jį ir kitus 6 
atstato iš darbo. Rūpestis, ne
sveikatos, operacija neleidžia 
atsistoti ant kojų.

Ieškodami geresnio gyveni
mo, sveikatos, išvažiavo Chi- 
cagon. Ten jau buvo unija, 
tad ir sąlygos žmoniškesnės. 
Algos mokėdavo $30—$35. 
Vienok Brooklynas atrodė ge
resniu. Turėdamas švarią sa
vo šeimininkę Gigą, žinoda
mas, kad su blakėmis karo 
nebebus, sugrįžo į Brooklyną 
ir čia tebegyvena.

Sugrįžus į Brooklyną,. jo 
pirmasis darbas buvo pas 
Biržietį, kur teko porą metų 
būti ir darbininkų pirmininku 
(čermanu). Pirmininkauti te
ko ir dirbant pas Dovidaitį. 
Paskiau dirbo pas Diržį ir dar 
poroje kitų šapų. Vėliausia— 
pas Z ori an d ą. šioje Ša po j e 
pakartotinai buvo išrenkamas 
pirmininku, viso vienuolikai 
metų. Jam išeinant ant pensi
jos, šioms pareigoms eiti ša- 
pos darbininkai išsirinko Bal
trušaitį, Richmond v Hill gy
ventoją.

— Kokiose sąlygose paliko
te kriaučius dabar?

— Nepalyginamose su pra
eitimi. Dabar dirbau 35 va
landų, 5 dienų savaitę, bend
rai. po 7 valandas per dieną. 
Tačiau tas pagerinimas neatė
jo dovanai. Sugrįžęs iš Chica- 
gos 1920 metais radau brook- 
lyniečius kriaučius streikuo
jant. Teko eiti daugybes pi- 
kietų, o iš pikietų bėgti į susi
rinkimus, planuoti, dalinti la
pelius, lankyti kriaučius na
muose kol pilnutinai suorgani
zavome ir sustiprinome uniją.

— Ar patenkintas unijos 
veikla ?

—. Unija man visuomet at
rodė svarbiausiu darbinin
kams įrankiu. Esu buvęs ir 
vykdančiąjame komitete, ėjęs 
visokių eilinių jai pareigėlių. 
Jeigu kada unijos veikla buvo 
visuotinai patenkinanti, tuo 
džiaugiausi. Jeigu kas atrodė 
blogai, stengiausi pataisyti.

— Koki buvo bloginusieji 
laikai jūsų gyvenime?

— Didžiojo nedarbo laikai, 
1929—33 metai. Vaikai tebe- 
lankė mokyklą. Aš buvau be
darbiu. Pas kriaučius darbų 
nebuvo. Dirbau su špatu ran
kose, gatvėse, bet ir tokio dar
bo ir uždarbio nebuvo pakan
kamai. Dirbtum nors kažin 
ką, kad tiktai galėtum šeimą 
žmoniškais išlaikyti ir vaikai 
galėtų nepertrauktai moky
tis. Tuomet paskurdome. Vie
nok dabar esame laimingi. 
Abu sūnūs išaugo geri. Geres
nių vaikų nereikia.

—Geriausieji laikai buvo 
Naujosios Dalybos laikai, nuo 
1937 metų beveik iki dabar.

—Jūs ir pats turbūt gerokai 
pasimokinęs: gražiai lietuviš
kai rašote, greit suvedate 
skaitlines, vartojate aiškią, 
turiningą kalbą.

i—Dešimtį savaičių lankiau 
mokyklą. Rusiškai pamokė 
mokykloje, o lietuviškai išmo-

Hearn firma derybose su 
krautuvių ir sandėlių *darbi- 
ninkų unijos Distriktu 65-tu 
sutiko įvesti savo darbinin
kams pensijų planą greta al
gos priedo. Tos krautuvės dar-
bininkai savo mitinge, kuria
me dalyvavo 1,200 unijistų, 
nutarė tą planą priimti, kaip 
skelbia unijos prezidentas Da
vid Livingston.

Šis yra pirmasis toks kont
raktas su departmentine 
krautuve. Sandėliuose ir kai 
kuriuose kituose prekybinio 
darbo skyriuose unija jau se
niau! turėjo tokių sutarčių, jo
mis apdrausti virš 15,000 dar
bininkų. Apdraudos fondan 
samdytojas moka 3'/-2 procen
to tos sumos, kiek jis išmoka 
darbininkui algomis. Hearn į 
tą fondą pradės mokėti vasa
rio 1-mą, 1952 m.

Algos priedo po du dole
rius už kiekvieną savaitę at
mokės ir už praėjusį laiką 
nuo gegužės 15-tos, o prade
dant šia savaite pridės po 
$3.50 apie dviem šimtam dir
bančių sandėliuose ir prie ki
tų reikalingų išsilavinimo dar
bų. Ir pakelia minimum algą.

Prašė moterų talkos
Raudonojo Kryžiaus nęw- 

yorkiečio skyriaus kraujo ga
vimo vedėja ponia Harriman 
praneša Laisvei, kad kraujo 
davimas rudenį pagerėjo. Bet 
kad savanorių tam darbui 
dirbti skaičius nedaugėja. Ji 
atsišaukė į moteris, kad jos 
eitų padėti dirbti.

kau pats.
— Kokia buvo pagyvenusių 

darbininkų padėtis jūsų Ame
rikon atvykimo laikais?

—Baisu ir pamislyti. Pensi
jos nebuvo jokios. Ir aš pats 
nesitikėjau, jog sulauksiu, 
kad mano amžiuje bus įvesta 
bent kokia pensija, nors
kas, metai reikalaudavome sa
vo demonstracijose. Buffalo 
unijistai už trumpesnes darbo 
valandas, nedarbo apdraudą, 
pensiją ir kitus pagerinimus 
maršuodavo Labor Day, o 
čia, Brooklyne, Gegužės Pir
mą.

— Kuo norėtumėt užsiimti 
išėjęs ant pensijos? į

—Norėčiau kai kada padir-4 
beti, kitą kartą pasilsėti, o 
liuoslaikius praleisti veikiojo 
unijai ir su lietuviais. Ir norė
čiau važiuoti atlankyt brolius.

“Mes būtume galėję laimė
ti visuotiną pergalę pirmame 
raunde, gauti patenkinimą vi
sų mūsų reikalavimų, jeigu 
mes būtume prisilaikę kelių 
dalykų :

“Mūsų Streiko Komitetui 
reikėjo pastumti į šalį Ryaną

to i ir patiems tiesioginiai derėtis 
su laivų savininkais.

“Mūsų Streiko Komitetas 
turėjo stipriai prašyti finan
sinės ir moralinės paramos iš 
unijų ir publikos. Mūsų Strei
ko Komitetas turėjo atsiklaus
ti darbininkų kiekvienu di
džiuoju reikalu, kuris reikėjo 
spręsti.”

; Tos, rašo laikraštis, buvo 
garantijos pilnai laimėti. Ta

pčiau, jeigu kova neužbaigta 
pirmuoju raundu, laikraštis 
pataria nenusiminei, bet atsi
minti :

Vienas gyvena Buffalo. Tą 
galiu * atlankyti ir atlankau. 
Bet tuos keturis, (kurie gyvena 
Vokietijoje, britų zonoje, var
giai galėsiu artimu laiku at
lankyti, nes kelionė dabar 
kainuotų apie $750. ' ,

— Pastebėjome, kad skai
tote dienraštį Laisvę ir daug 
jai darbuojatės jos direktorių 
taryboje ir kituose darbuose. 
Dėl ko, kada pasirinkote Lais
vę ?

—Laisvę pradėjau skaityti 
1913 metais. Gal būčiau pra
dėjęs anksčiau, bet dar nebu
vau! pažinęs. Skaitau dėl to, 
kad geriau patinka už kitus 
laikraščius. Patinka, tuo, kad 
užtaria darbininkus ir pritaria 
visokiam progresui ir taikai.

Kalbėjaus dar apie šį ir tą. 
Su Reinhardt’u galėtum kal
bėtis ištisą dieną ir jisai ne
pritrūktų įdomių pasakojimų 
apie liaudies reikalus. Nepri
trūktų ir žinių, apie tuos žmo
nes, su kuriais jis per 40 su 
virš metų darbavosi' kuriuose 
ir jisai pats išaugo į savo ben
dradarbių gerbiamą ir mylimą 
liaudies darbuotoją. Jo akyse, 
jo kalboje atsispindi nudirbto 
naudingo darbo džiaugsmas 
ir energija ateities metus ati
duoti visų bendram siekiui — 
kurti darbo žmonėms gražes
nį, laimingesnį gyvenimą. Rep.

Laivakroviai reikalaus 
ištesėti pažadus

Laivakroviai buvo sugrą
žinti darban pasitikėjimu, kad 
tyrinėjantysis komitetas pa
tenkins jų reikalavimus. Ta
čiau tų patenkjnimų susilauks 
tiktai tuomet, jei patys laiva
kroviai budės, energingai te
beveiks. Taip įspėjo laivakro- 
vius eilinių narių išleistas The 
Dockers News, — tas pats, 
kuris informavo laivakrovius 
laike ■ streiko.

The Dockers News pataria:
Įkurti savo komitetus visose 

prieplaukose, juose turint/ats
tovą iš kiekvienos darbo gru
pės (gang). Išgirdus vieną 
diskriminavimą ar pabaudą, 
sustabdyti viską.

Reikalauti po 25 c. valdi
nės mokestios priedo.

Nebausti už streiką.
Nepadalinėti darbo grupes. 

Vieną kartą per dieną stoti į 
paklausas darbo ir pasamdy
tam užtikrinti 8 valandų iš
dirbį.

Atostogų po išdirbio 500 
(ne 800) valandų.

Pagerinti gerovės planą.
Pripažinti lokalo 968 (Broo

klyn© negrų lokalo) jurisdik- 
cines teises kai kuriose priep
laukose.

Iššluoti lauk gengsterius ir 
raketierius.

Teisingų rinkimų unijoje.
Laivakroviai reiškia nepasi

tenkinimą gubernatoriaus De
wey skiriamu visų reikalų 
sprendėju pajūriečiams. Jų 
laikraštukas rašo: “Mes jau 
turime ‘karalių’ Ryaną, kurio 
norime nusikratyti. Kam, po 
velnių, mes norėtume ‘caro’.’’

Laikraštukas pripažįsta, 
jog 26 dienomis streiko dar
bininkai atsiekė daugiau pri
pažinimo,’ negu buvo atsiekę 
praėjusiais 26 metais kovos 
be streiko. Tačiau ne viską. 
Dėl to laikraštis sako:

“Mes sugrįžome atgal- soli
darūs, vieningi ir, jeigu mes 
turėsime, mes vieningai išeisi
me ir vėl.”

Aido Choras
Svarbi choro pamoka į- 

vyks šio penktadienio vakarą, 
lapkričio 16-tą, 8 valandą. O 
po pamokos seks pasitarimas 
skubiaisiais choro reikalais. 
Visi choro nariai esate prašo
mi atvykti, nes yra keli svar
būs reikalai aptarti.

Choro prezid.

PRANEŠIMAI
HARTFORD. CONN.

Gerbiami nariai LLD 68 kuopos! 
Jūs žinote, kad kuopos susirinkimas 
turėjo įvykti pirmadienį, lapkričio 
12 d., bet dėl tam tikrų priežasčių 
jis neįvyko. Tai laikysime kuopos 
susirinkimą penktadienį, 16 d. lap
kričio, 7:30 vai. vakare, 157 Hun
gerford St. Bus daug svarbių reika
lų. Prašome visus narius ir nares 
dalyvauti. — B. Muleranka.

i (224-225)

DETROIT, MICH.
LLD 52 Kp. Narių Atydai.

Kuopos susirinkimas įvyks sek
madienį, 18 d. lapkričio, 2 vai. po 
pietų, 4097 Porter St. Prašome vi
sus kuopos narius dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų. Reikės išrinkti 
delegatai į LLD 10-tos Apskrities 
Konferenciją. — Kuopos Valdyba.

' (224-225)

Vėl baugino bomba
Praėjusį pirmadienį kas 

nors čkahibino, būk komunis
tų organizacijos centre, New 
Yorke, esąnti padėta bomba. 
Policija išieškojo visą pastatą, 
bet bombos nebuvo.

Seniau keliais atvejais yra 
buvę paskleista paskalų, būk 
esančios bombos didžiosiose 
gelžkelių stotyse. Matomai, 
kas nors tai daro tikslu poli
ciją ir visuomenę erzinti. t

GARSINKITeS LAISVeJ ! 
Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

RANDAVOJ1MAI
Pasirandavoja Light housekeeping 

rūmas, šaldytuvas, bendra maudynė, 
tinkantis porai ar biznio moteriškei. 
Tol. South 8-2634. (222-226)

Pasiranduoja didelis kambarys 
vienam arba dviem daikte. Gali 
naudotis virtuve, jeigu norės. Kreip
kitės telefonu: TA 7-8487.

(224-228)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome' Mechaniku
ir Chauffeur’iu

Baigus mokyklą 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. GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS ’ 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
.Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

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 Avo. ir Hooper Street

rp 17 1 r I Q T A Y TelefonasJL JLj -i-J V JI O JL Vz 11 EVergreen 4-8969

6 pusi.-Laisvė (Liberty) -Penktad., Lapkritis-Nov. 16, 1951

Ko tik Tamstai reikia, ga
lite pasiekti per Laisvę. Jei 
ieškote darbo ar reikalau
jate darbininkų, paskelb
kite Laisvėje ir gausit^. ...
GARSINKITeS LAISVI#»

I

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE 

t

Namų darbininkė, virėja. 2 vaikai, 
atskiras kambarys, nauja Ranch, 
stuba Long Islande.

Šaukite: BU 4-3510.
(225-227)

Reikalinga mergina abelnam na
mų darbui, daktaro namai, 2 duk
terys — 12 ir 15 melų amžiaus, 
guolis vietoje ar kitur.

Tol. CL. 7-3459:
į(225-229)

Reikalinga namų darbininkė ma
žai šeimai. 2 vaikai. 8 ii’ 3 m. am
žiaus; puikus privatinis kambarys 
ir maudynė, arti busų ir subway, 
alga sulvg sutarties. šaukite:
BA. 9-5354. (225-229)

HELP WANTED—MALE
Reikalingas superintendentas laip

tais užlipamame apartment iniam 
namui, anglim šildomas, turi būt 
geras mechanikas, nėra superinten- 

I dentui kambarių, šaukite vakarais: 
IGL. 5-2165. (222-226)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc. t

405 So. 4th Street
Cor. Howes 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

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St^
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-G868

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

I




