
Vadų algos.
Pas Petrą Rimšą. 
Inžinieriaus nuomonė. 
Kas juos apmėtė? 
^Pranciškonai ir kiaulės. 
^(‘Dramblys”.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE Be A COPY

Plieno darbininkai pergyve
no ilgą streiką. Jie gavo pri
dėti tik po keletą centų al
gos.

Bet plieno darbininkų uni
jos lyderiai, kurie nestreikavo, 
kurie ir streiko metu ėmė tas 
pačias algas, gražiai iškraus
tys unijos iždą.

Unijos prezidentas Murray 
gaus per metus $40,000 algos 
— iki šiol gaudavo $25,000. 
Pildomosios Tarybos nariai 
nutarė prisidėti sau po $10,- 
000 — pirmiau gaudavo po 
$15,000, dabar gaus po $25,- 
000. Distriktų direktoriams 
nutarta pridėti po $4,000 — 
gaudavo po $8,000, dabar 
gaus po $12,000.

Nieko sau algutės. Ar reikia 
stebėtis, kad iŠ apie 60,000,- 
000^ suorganizuojamų darbi- 
ninW unijos tėra suorganiza- 
vjfcjns tik apie 14,000,000 
Unijų lyderiai plėšia nesvie
tiškas algas, o neorganizuotų 
organizavimu nesirūpina.

Šitas faktas gražiai išryški
na ir tai, kodėl tie unijų va
dai taip energingai medžioja 
“raudonuosius” darbo unijose.

•
Ar skaitėte praėjusio šešta

dienio Laisvės Meno Skyriuje 
buvusio amerikiečio Karolio 
Vairo-Račkausko straipsnį a- 
pie žymųjį lietuvių tautos 
skulptorių Petrą Rimšą? Būti
nai perskajtykite. Petras 
Rimša dirba, daug kuria. Jis 

- pasakė: “Likau Lietuvoje, nie
kur neemigravau, ir labai 
džiaugiuosi kad šitaip pasiel
giau.”

’Kalbėjausi su estu jūrinin
ku inžinieriumi. Jau nebe jau
nas žmogus, Amerikos pilietis, 
daug svieto matęs, daug kraš
tų apvažinėjęs, rimtai galvo
jąs apie šių dienų pasaulio 
reikalus.

Jis sako: Niekas manęs ne
įtikins, kad tie masiniai bom- 
bavimai, apie kuriuos praneš 
šinėjama iš Korėjos, yra taip 
pasekmingi, kaip rašoma. 
Kiek ten tos šalies tėra, per 
du metu ją lėktuvai griauna 
ir naikina, tačiau ji tebesilai
ko, tebekovoja, surakino visą 
frontą ir tebelaiko surakinusi. 
Jeigu būtų tiesa, kaip rašoma, 
tai jau ir visi kalnai šiaurinė
je Korėjoje būtų buvę suly
ginti.

Irane, kaip ir kituose ara
biškuose kraštuose, anglų ir 
amerikiečių vardas kasdien 
žemiau krinta. Amerikiečius 
jie skaito britų imperialistų 
prieteliais ir pastumdėliais.

Neseniai Irano sostinėje 
Teherane grupė amerikiečių, 
einančių gatve, buvo apstum
dyti ir daržovėmis apmėtyti. 
Tuojau kaltinami komunistai. 
Betgi kas nors kiek nusimano 
apie komunistus, tokių darbų 
jiems neprimes. Komunistai 
tokiomis priemonėmis nekovo
ja, tokiais darbais neužsiima. 
Ten, matyt, buvo fanatikų 
darbas.

■f _
Brooklyno pranciškonų Dar

bininko redaktoriams užkliu
vo ’ uiž liežuvio ir sovietiškos 
kiaulės. Jos ten kolūkiuose e- 
sančios labai gerbiamos, moks

liškai šeriamos, švariai užlai
komos, saugomos quo ligų ir 
nelaimių. Išvada: visa sovieti 
nė santvarka “good for no-

I thing.”
Gal ir negerai, vegeterijonų 

akimis žiūrint. Bet kodėl už 
taį pranciškonų organas taip 
jj$ksta ant bolševikų, tai aš 
nesuprantu.

Nežinau nė vieno klebono, 
nė vienos davatkos; 
nė vieno vargonininko, 
nė vieno šventojo, kuris apsi
eitų be kiaulienos.
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Balsai už Progresyvių Partiją 
vers baigti Korėjos karą, sako 
Hallinan, progresyv. kandidatas

Amerikonų Legionas perša 
bombarduot Kiniją ir 
užblokuot ją iš jūrų
Reikalauja griežčiausių žygių 
karėti prieš Šiaurinę Korėjų

New York. — Ameriko
nų Legiono (veteranų) va
dai pagamino rezoliuciją, 
ragindami Ameriką varto t 
griežčiausius žygius, kad 
galėtų greitai laimėti karą 
prieš Šiaurinės 'Korėjos 
Liaudies Respubliką.

Kadangi kinai savanoriai 
taikau ja Korėjos liaudinin
kams, tai rezoliucija reika
lauja iš oro bombarduoti 
visus nužiūrimus karinius 
punktus Kinijoj “ar kur ki
tur.” Rezoliucija kartu šau

Vietnamo liaudininkai 
atakuoja franciizus

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai - koinu- 
nistai pasmarkino atakas 
prieš francūzų geležinke
lius ir vieškelius šiaurinia
me Indo-Kinos ruožte. įma
toma, kad jie rengiasi nau
jam ofensyvui prieš francū- 
zus.

_________ei----------- --------

Pulkininkas McCormick 
atsimeta nuo republikonų

Chicago. — Pulkininkas 
Robert McCormick, Chica
go Tribune dienraščio lei
dėjas, pasmerkė republiko1 
nų kandidatą į prezidentus 
gen. Eis.enhoweri ir atsime
tė nuo jų partijos.

McCormick, vienas žino
miausių republikonų vadų, 
ragina Ameriką' daugiau 
žiūrėti savų reikalų ir ne- 
susirištr tękiais kariniais 
saitais su svetimais kraš
tais, kaip kad Eisenhoweris 
perša. McCormick todėl siū
lo sudaryti naują “ameri
kinę partiją.”

Irako diplomatas šaukia 
arabus kovon prieš žydus

Damaskas, Syrija. — M. 
Šahbander, Irako atstovas 
Syrijai, šaukė visus arabiš
kus kraštus telktis kovon 
prieš Izraelio žydus sionis
tus ir komunistus.

žinau taipgi, kad kiaulienos 
nenumeta ir bolševikai.

Skirtumas veikiausia pasi
darys tame, kad pranciškonai 
bile kokios kiaulės, bjle kaip 
pamaitintos, kiaulieną sudo- 
roja, tuo tarpu bolševikai ge* 
riau mėgsta svariai išaugintos 
kumpį sveikos kiaulės.

•
Urugvajaus lietuvių “Darbe” 

skaitau korespondenciją apie 
suvaidinimą komedijos ‘Dram
blys’. Vaidinimas/puikiai pa
vykęs, veikalas žmonėms la
bai patikęs. Vaidinimas turė
siąs būti pakartotas.

štai ir kilo mano galvoje 
mintis: Ar nebūtų pravartu tą 
‘Dramblį’ parsitraukti ir 
mums čia Amerikoje parody
ti?

kia užblokuot visas Kinijos 
prieplaukas, kad joks laivas 
negalėtų igabent Kinijai 
reikalingų dalykų.

Rezoliucija taip pat ragi
na Amerikos valdžią visais 
galimais būdais remti Čiang 
Kai-šeko kinus tautininkus 
Formozos saloje, ruošiant 
juos karui prieš Kinijos 
respubliką.

Užtikrinta, kad legionie
rių suvažiavimas trukšmin- 
gai užgirs šią rezoliuciją.

Mainieriai užšvente 
10 dieną, minėdami 
žuvusius draugus

Wilkes-Barre, Pa.—400,- 
000 kietųjų ir minkštųjų 
angliakasyklų m a i n i e r i ų 
rugpjūčio 25 d. pradėjo’ de
šimties dienų šventę, minė
dami žuvusius kasyklinėse 
nelaimėse savo draugus.

Ta šventė kartu yra rei
kalavimas išleisti ir vykdy
ti įstatymus, kurie saugotų 
angliakasių gyvybę ir svei
katą.

Žymėtina, jog nuo liepos 
pradžios užmušta dar 41 
mainieris minkštosiose an- 
gliakasyklose.

Idaho progresyviai 
nominavo Hallinaną

Coeur D’Alene, Idaho. — 
Šios, valstijos Progresyvių 
Partijos suvažiavimas entu
ziastiškai nominavo Vin
centą Hallinaną kandidatu 
į Jungtinių Valstijų prezi
dentus ir Čharlottą Bass— 
į vice-prezidentus.

Užtikrinta, kad progresy- 
vių kandidatai bus oficia
liai įdėti į prezidentinių 
rinkimų sąrašus (ballotus).

Išvogta $65,000 iš 
šarvuoto troko

Washington. — Kai trys 
Brink šarvuoto piniginio 
sunkvežimio sargai ir vai
ruotojas užėjo į užkandinę, 
palikdami užrakintą sunk: 
vežimį, kažin kas pagrobė 
iš jo $65,000 ir pasišalinę.

Policija apklausinėj o du 
pirmiau buvusius Brink 
šarvuotų trokų kompanijos 
sargus.

•
Devyni apsimaskavę gin

kluoti vyrai 1950 metais pa
siglemžė $1,219,000 iš Brink 
kompanijos raštinės. Bosto
ne ir paspruko.

Kairo, Egiptas. — Angli
ja sutiko parduoti Egiptui 
kai kuriuos armijos reik
menis, bet vis dar nepar
duos jam ginklų.

San Francisco. — Vincen* 
tas Hallinan-, Progresyvių 
Partijos kandidatas į prezi
dentus, pareiškė:

“Jeigu rinkimuose, bus 
paduota didokas skaičius 
balsų už Progresyvių Parti
ja, tatai privers baigti Ko
rėjos. karą.”

5,000 žmonių masiniame 
susirinkime klausėsi Halli-

31 ĮŽYMUS ANGLAS
IŠVYKO KINIJON

London. — Iškeliavo Ki- 
nijon 31 įžymus anglas, jų 
tarpe 6 mokslininkai ir 4 
Anglijos seimo nariai, dar- 
biečiai. Jie priklauso An
glijos. -(Kinijos Draugišku
mo Sąjungai. '

Juos pakvietė į svečius 
Kinijos Liaudies Institutas 
dėl Užsieninių Reikalų, nie
ko iš jų nereikalaudamas ir

Kinija vėl tvirtina, kad 
jankiai verčia belaisvius 
atsisakyti namo grįžti

Peking. — Kinijos Liau
dies radijas kaltino ameri
konus, kad jie varu verčia 
belaisvius kinus ir Korėjos 

į liaudininkus atsisakyti na
mo grįžti, o paskui skelbia, 
būk patys belaisviai atsisa
ką.

, Tam kaltinimui patvirtin
ti radijas nurodė ameriki
nių šnipų kapitono C. Ew- 
ingfr laišką prezidentui 
Trumanui. Ewingas rašė, 
kad jis paskirtas kvosti be
laisvius.

Džiūrė įkaitino 65 
aukso šmugelninkus

New York. — Federalė 
grand džiūrė apkaltino Sal
vatore Sollazzo ir. 64 jo sė
brus kaip aukso šmugėliuo- 
tojus iš Jungtinių Valstijų.

Jie kasmet slaptai išga
bendavo po 5 milijonus do
lerių aukso į Belgiją, Ho- 
landiją ir kitus vakanj Eu
ropos kraštus. ■

Oficialė aukso kaina yra 
35 doleriai už unciją, bet 
šmugelninkai gaudavo Eu
ropoj po 80 dolerių už un
ciją aukso. Tuomet pirk
davo deimantus, kuriuos 
šmugeliuodavo į/Jungtines 
Valst. Nes šioje šalyje gali
ma parduoti deimantus 
daug aukštesnėmis kaino-- 
mis, negu vakarinėje Euro
poje.

Žuvo bombonešis su 
septyniais lakūnais

Shreveport, La. — Nukri
to ir susprogo didelis bom
bonešis B-29. Sudegė visi 
7 jo lakūnai.

ORAS. — Daugiausia gie
dra ir šilta.

nano kalbos. Jisai smerkė 
tą karą kaip “pragaištin
gą išsišokimą ir gangreną, 
graužiančią mūsų šalies vi
durius.”

Hallinanas ragino milijo
nus amerikiečių siųsti pre
zidentui Trumanui atvir
laiškius, reikalaujant “tuo
jau užbaigt žudynes Korė
joje.” .

jokių sąlygų nestatydamas.s 
,Tie anglai ketina plačiai 

apkeliauti Kiniją ir “apsi
dairyti.”

Tarp jų yra profesorius 
Norman Wingate Pirie, 
garsus gyvybinės chemijos 
mokslininkas; dr. Donald 
Ross, Londono Universiteto 
zoologijos profesorius, ir 
kt.

Anglai įkalina Malajos 
kaimiečius, kurie atsisako 
išdavinei partizanus

Syngapore, Malaja.—An
glų kariuomenė užklupo^ 
mala j iečių kaimą Mattang 
Tinggi ir per 4 valandas 
kvotė vis.us jo gyventojus; 
reikalavo išduoti anglų 
priešus bei tuos kaimynus, 
kurie priglaudžia partiza
nus, kovojančius prieš An
glija.

Kadangi kaimiečiai' sakė
si nieko apie tai nežiną, tai 
anglai sumetė 66 žmones į 
sunkvežimius ir nugabeno į 
kalėjimo žardį. Kažin ko
dėl kaime dar paliko tik 13 
asmenų.
' Anglai yra suvarę į kon
centracijos stovyklas jau 
ištisus kaimus, kur nerado 
išdavikų prieš Malajos ko
vu nūs.

Pragyvenimas pabrango 25 
procentais, sako unija

New York. — Jungtinė 
Elektrininkų Unija apskai
čiavo, jog maistas ir kiti 
gyvenimo raikmenys nuo 
1950 metų iki šiol pabrango 
25 procentais, o ne 15 pro
centų, kaip kad skelbia val
dinis Darbo Biuras Wash
ingtone. 

........ y......... i ■■ ~
HOOVERIS VOS 
IŠTRŪKO NUO GAISRO

Bishop, Calif. — Užside
gė vasarnamis, kur nakvo
jo Herbertas Hooveris, bu
vęs Jungt. Valstijų prezi
dentas. Ūmai užsiliepsno
jo visos durys, apart vienų, 
pro kurias galima buvo iš
eiti į valtį Silver ežere. Tai 
Hooveris ir išsigelbėjo, pa
bėgdamas valtin. \

Bakersfield, Calif. — Že
mės drebėjimas pereitos sa
vaitės gale čia pražudė 6 
žmones ir sužeidė 27.

—  •— 1 1 "  ---------- -- -------
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Eisenhower grūmoja karu 
Sovietam, nors pats sako, 
jie “dar nepradės karo”
Šaukia “išlaisvinti” Lietuvą 
ir kitas tautas nuo Sovietų

New York. — Generolas 
Eisenhoweris gąsdino Ame
riką, kad jinai “šiandien 
randasi didesniame pavo
juje, negu bet kuriuo kitu 
laiku visoje mūsų šalies is
torijoje.” O tuo pavojum 
gręsianti Sovietų Sąjunga, 
sakė jis, republikonų kan7 
didatas į prezidentus, pir
madienį kalbėdamas Ame
rikonų Legiono suvažiavi
me, Madison Square Gar
den salėje.

Kitame sakinyje, tačiau,

Rakietinis Amerikos 
lėktuvas nušovė 
saviški bombonešį

Eglin Air Force Base, 
Fla. — Naujausias rakieti
nis Amerikos lėktuvas^ Sa^ 
brejet, darydamas prati
mus, nušovė amerikinį bom
bonešį B-17 į jūrą. Dar ne
žinia,, ar išliko gyvas bent 
vienas iš 8 bombonešio la
kūnu.

Tas rakietinis lėktuvas 
turėjo vaidinamus “mecha
niškus smegenis.” Buvo sa
koma, kad jis automatiškai 
galįs pataikyti į priešo lėk
tuvą. Bet pratimuose jis 
pataikė ne į tuščią oran pa
leistą lėktuvą, ale i bombo
nešį su 8 žmonėmis.

Belgija stato Sovietam 
prekybos laivus

Brussels, Belgija. -r- Bel
gų laivastatyklos neseniai 
pastatė Sovietų Sąjungai 
keturis prekinius laivus. 
Dabar Sovietai užsisakė 
Belgijoj dar penkis tokius 
laiviis.

Tatai nepatinka ameriko
nams, kurie reikalauja, kad 
vakarų Europos kraštai ne
pardavinėtų jokių Sovietam 
reikalingų dirbinių.

Pasakojimai apie Rytų 
Vokietijos ginklavimą
* ------- r

Berlin.—Amerikiniai oro 
žvalgai pasakoja, kad So
vietų Sąjunga įkūrė 18 sto
vyklų kariniams lėktuvams 
rytinėje Demokratinėje Vo
kiečių Respublikoje. Sako, 
ten laikoma 700 rusiškų ra- 
kietinių lėktuvų ir daug 
transporto orlaivių. Viskas 
esą taip sudaryta, kad ry
tinėje Vokietijoje galima 
būtų greitai suorganizuot 
tikrą oro armiją.

Bagdad, Irak. — Policija 
nušovė 4 streikierius laiva- 
krovius i^ sužeidė 30.

Concepcion, Čilė. — Su
streikavo 15,000 Lirquen an- 
gliakasyklų mainierių.
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Eisenhoweris užginčijo 
“šiandieninį pavojų” iš So
vietų pusės. Taigi, pats sau 
prieštaraudamas, jis čia pa
reiškė : “Mano supratimu, 
Sovietai dar nepasiekė to
kios pozicijos,” kad galėtų 
pradėti naują pasaulinį ka
rą. “Todėl mes dar turime 
laiko pasiruošti,” tęsė Ei
senhoweris, “bet negalime 
gaišuoti.”

Tuo tarpu jisai siūlė sti
printi Ameriką kariniai ir 
pramoniniai, kad Sovietų 
Sąjunga negalėtų šios ša
lies pasivyti. Kartu jis ra
gino mobilizuoti “visas lais
vąsias tautas” kaip Ameri
kos talkininkus'.
Reikalauja “išla isvint” rytų 
Europą jr Azijos kraštus >
Eisenhoweris užreiškė:'
“Mūsų valdžia turi su šal

tu, galutinu griežtumu pa
sakyti Kremliui (Sovietų 
Sąjungai), kad mes jokiu 
būdu ir niekuomet nepri- 
pažinsime Rusijos pozicijos 
rytinėje Europoje ir Azijo
je.” ,

Čia jis suminėjo šalis, ku
rias Amerika turėtų “išlais
vinti,” būtent:

Tarybų Lietuvą, Latviją, 
Es.tiją ir demokratines- bei 
liaudiškas resp u b 1 i k a s : 
Lenkiją, R v tų Vokietiją, 
Čechoslovakiją, e n g r i ją, 
Albaniją, Bulgariją ir Ru
muniją.

Eisenhoweris pasakojo:
“Tos belaisvės tautos yra* 

mūsų kraujo giminės...; 
Visu galimu iškilmingumu 
aš sakau jums, kad Ameri
kos sąžinė negali turėti ra* 
mybės, iki tos tikrai mūsiš
kio kraujo tautos bus su
grąžintos į laisvųjų žmonių 
bendruomenę.”

Eisenhoweris taip pat sa
kė, “sąžinė krims Ameri
ką,” iki taps -išlaisvinti nuo 
“komunistinio barbarizmo” 
šie Azijos kraštai: Kinija 
ir Tibetas, Išlaukinė Mon
golija, šiaurinė Indo-Kina, 
Šiaurinė Korėja ir šiauri
nės Japonijos salos.

Eisenhoweris kaltino de
mokratų valdžią, kad ji lei
dus komunizmui taip pla
čiai įsigalėti.- - - «- - - - - - - - - -
Nuskendo 30 amerikonų 
per potvynį Korėjoje

Korėjai.—Kuomet 30 Ame
rikos kareivių ėjb per ne
gilią upės brastą Pietinėje 
Korėjoje, urmu užplūdo 
“kalnas” vandens ir visus 
juos nuskandino. .

Tuo tarpu šėlo viesulas su 
tvaniškomis liūtimis. /Tatai 
sukėlė staigius, netikėtus 
upių potvynius^

Korėja. — Korėjos liau
dininkai 3 kartus atakavo 
amerikonus Bunker kalne. 
Amerikonai atmušė atakai
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VINCENT HALLINAN
PIRMU SYKIU išėjęs iš kalėjimo San Francisco 

mieste rugp. 24 d. kalbėjo Progresistų Partijos kandi
datas Vincent Hallinan. Skaitlinga sanfranciskiečių pu
blika jį entuziastiškai sveikino. Tai buvo atidarymas 
progresistų rinkiminės kampanijos. Jie didžiuojasi savo 
kandidatu, kuris parodė daug drąsos, kuomet jis ge
riau pasirinko kalėjimą, negu nhsilenkimą prieš reak
cionierius.

Teisingai Hallinan pabrėžė- šių dienų svarbiausį vi
sos Amerikos uždavinį. Taika—visuotinė, pasaulinė tai
ka—štai ne tik Amerikos, bet visos žmonijos svarbiau
sias reikalas. Hallinan savo kalboje reikalavo tuojau, 
baigti karą Korėjoje.

Mums atrodo, kad Hallinan labai gerai apibūdino Pro
gresistų Partijos vaidmenį. Jis pasakė, kad ši partija 
“yra politinis instrumentas ginti taikai, civilinėms lais
vėms ir dirbančiųjų teisėms.” Tuomi Progresistų Par
tija ir atsiskiria nuo kapitalistinių partijų. Tiek De
mokratų Partija, tiek Republikonų Partija yra politinis 
kapitalo instrumentas. Per jas ir jų pagalba kapitalas 
ruošia naują karą, kojomis trempia Amerikos žmonių 
civilines laisves ir visų dirbančiųjų demokratines teises.

Šiuose rinkimuose turėsime progą pasirinkti tą kelią, 
kuriuo Amerika žygiuos ateinančiais ketvertu metų. 
Kiekvienas balsas, paduotas už Hallinan ir Bass, prisi
dės. prie neleidimo Amerikai eiti reakcijos ir karo keliu.

ŽIBALO TRUSTAŠ “
SENATO SMULKIOJO Biznio Komitetas paskelbė 

raportą apie pasaulinę žibalo padėtį. Pasitvirtina tas, 
kas seniai visiems jau buvo labai gerai žinoma. Komi
tetas sako’suradęs, jog, išskyrus Tarybų Sąjungą ir liau
diškosios. demokratijos kraštus, visų kapitalistinių kraš
tų žibalą kontroliuoja septynios korporacijos—penkios 
jų yra Amerikos, o dvi Britanijos. Jos veikia išven, su
sitarusios. Jos kontroliuoja marketus ir nustato žibalo 
kainą.

Tas trustas neturi uždėjęs savo rankų tik ant žibalo 
socialistiniuose kraštuose. Ir tai negali būti jokia pa
slaptis. Tuose kraštuose ne tik žibalas, bet visi gam
tiškieji turtai yra. paversti visos šalies savastimi. Jais 
negali naudotis saujelė kapitalistų.

- Nereikia didelio galvočiaus, kad suprasti, jog ir ta 
tiesiog pasiutusi propaganda prieš Iraną, kur valdžia 
atėmė iš anglų kompanijos žibalo pramonę, išplaukia 
iš žibalo trusto interesų. Mūsų šalies komercinės spau
dos bliovimas prieš Iraną yra žibalo trusto padiktuotas. 
Tos spaudos redaktoriai ir bendradarbiai yra pasamdy
ti agentai. .

Gerai, kad dabar turime faktus, kaip stovi pasaulio 
žibalo reikalai. Juos gana ilgai nuo Amerikos žmonių 
slėpė mūsų vyriausybė. Gerai, kad Senato Komitetas 
juos paskelbė.

Bet kas toliau? Ar kas nors bus daroma prieš žibalo 
trustą ?

Vargiai. Tai nėra vien tik problema su žibalo trustu. 
Visa stambioji gamyba randasi saujelės trus.tų rankose. 
Tai irgi visiems seniai žinoma. Bet kas juos pažabos, 
kuomet jie taip pat kontroliuoja senąsias kapitalistines 
partijas ir pačius, aukščiausius šalies valdonus? Kiek
vieną, kuris rimtai pakelia, balsą prieš tą trustu vieš
patavimą, jie apšaukia “raudonuoju,” “Maskvos agen
tu,” ir baigtos ceremonijos. Todėl netenka abejoti, jog 
ir šis Senato Smulkiojo Biznio Komiteto raportas pasi
liks balsu girioje. Greitai jis bus pamirštas, o žibalo 
korporacijos, varys savo plėšikavimo darbą pirmyn, kaip 
jį varė iki šių dienų.

DEL VOKIUTLIOS
TURIMENAUJĄ ir dar vieną notą. Ją pasiuntė Ta- 

* rybų Sąjunga Jungtinėms Valstybėms, Britanijai ir 
Francūzijai. Joje vėl siūlomas šių keturių valstybių at
stovų susirinkimas apkalbėjimui Vokietijos reikalų. No"- 

"toje patiekiamas .toks darbotvarkis: Taika su Vokieti- 
*• ja, Vokietijos suvienijimas, ir sudarymas komisijos išty- 

rimui Vokietijoje laisvų rinkimų galimybės.
Bet nesimato, kad šita nota susilauks prielankaus at- 
liepimo. Iš Washingtono, Londono ir Paryžiaus plau- 

.;’kia pranešimai, kad ir šitie nauji Sovietų pasiūlymai bus 
numesti į. gurbą.

K, ATITAISYMAS
•f Rugpiūčio 21-mos dienos 
Laisvėje .Laisvojoje Saky
kloje yra įsiskverbusi 
klaida. Ten pasakyta, kad 

\ j? a s mus barberiai ima 
iik 75 centus, o turėjo būti 

•:?1.75. Tokią kainą žmon- 
Dės pamatę, nekurie. gali

■ bandyt čionai važiuoti dėl 
apsikirpimo. Jie labai ap
sigautų. W. Lasky

Azv' t

Įvairūs išsireiškimai
Karaliai, tiktai sosto ne

tekę, išgirsta teisybės bal
są; gražuolės gi tą balsą iš
girsta tik, kai jau grožės 
netenka. De Gourmont

Akademijos kartais pa
gerbia genijų, bąt jos nega
li jo išauklėti neigi apsau
goti. Fr. Nietzsche

v Surankiojo žemaitis

I Kas Ką Rašo ir Sako
BE PADORUMO
IKI GALO

Kazys Pakštas rašo, kad 
jis ir koks ten V. Viliamas 
dalyvavę tarptautiniam ge
ografų kongrese New Yor
ke rugp. 8-15 dd. Jie ten, 
aišku, melagingai, pasigy
rė, kad jie atstovaują Lie
tuvą. Ir, girdi, “mus abu 
užregistravo Lietuvos dele
gatais ir ant mūsų atlapų 
prisegė matomom raidėm 
‘Lithuania’.”

Pas tuos sutvėrimus ne
beliko jokio padorumo. Ši
taip apgaudinėti žmonių są- 
skridžius, kaip apgaudinėjo 
Pakštas ir Viliamas mini
mą geografų kongresą, ga.- 
li tiktai paskutiniai žulikai.

Visgi, reikia pasakyti, 
kitų tautų pabėgėliai elgia
si daug padoriau. Pats 
Pakštas sako, kad ten taip
gi dalyvavo 4 lenkai, 1 lat
vis, 1 estas ir 1 ukrainas, 
bet jie nepasiskelbė samo- 
zvancais, nepretendavo at
stovaują savo gimtinius 
kraštus, kurie jų neišrinko 
ir neprisiuntė. Pats Pakš
tas rašo: “lenkai dalyvavo- 
kaip amerikiečiai ir Kana
diečiai, latvis kaip belgas ir 
estas kaip amerikietis, visi 
pagal kraštą, kuriame da
bar gyvena.” (Draugas, 
rugpiūčio 20 d.)

Lietuviams — Pakštui ir 
Viliamui — atiteko “garbė” 
iškirsti begėdiškos apga
vystės triksą geografų kon
gresui.

NESUSIKALBA
SU “OPTIMISTAIS”

Kunigų Draugas rašo: 
“Yra tokių optimistų, kurie 
mano, kad komunistinė Ki
nija galėtų nueiti Jugosla
vijos diktatoriaus Tito pė
domis, tai- yra, išeiti iš 
Kominformo ir nutraukti 
visus ryšius su Kremlium. 
Tačiau mes nesame linkę 
.būti šitokiais optimistais.”

Gerai, puiku. Tikras pro
gresas. Juk dar taip nese
niai tie patys Draugo rašei
vos pranašavo ne tik Kini
jos “sukilimą prieš Mask
vą,” bet visišką ir amžiną 
jos subyrėjimą. Pamatė, 
kad niekas iš tos kvailos 
pranašystės neišėjo. Da
bar jie “šitokiais optimis
tais” būti palieka grigaiti- 
niams menševikams iš Nau
jienų. Tegu jie dar kartą 
viešai pasirodo didžiausiais 
mulkiais.

MANO, KAD
KANADA PAKAIRĖJO

Dienraštis Vilnis labai 
optimistiškai (gal truputį 
per daug) nusiteikus linkui 
padėties Kanadoje. Ji ra
šo:

‘Dviejose Kanados provinci
jose—British Columbia ir Al
berta—Trinkimus laimėjo taip 
vadinama “Social Credit” par
tija. Tai organizacija, kuri 
siūlo finansines reformas. Ji 
sako, kad kapitalizmas neiš
vengiamai sukoncentruoja tur
tus į kelių rankas ir vis la
biau mažina daugumos žmo
nių įeigas ir tuo veda šalį prie 
ekonominio sugriuvimo.

“Pati šios partijos teorija 
nedaug verta. Jos laimėjimas 
rinkimų dviejose provincijose 
tačiau yra svarbus reiškinys. 
Tai rodo Kanados žmonių žy
mų pakrypimą kairyn. Dauge
lis žmonių balsuodami už šią 
partiją manė balsuoją už so
cializmą.

“Tpkis pakrypimas kairyn 
šiuo tarpu, kuonąet Šiaurinėj 
Amerikoj taip, siaučia reakci
ja, yra svarbus reiškinys.”

Tokio. — Japonijos val
džia areštavo kelis ameri
konus už milijonų dolerių 
šmugelius juodajame tur
guje.

MOTERŲ KAMPELIS
Kai atsisuks lazdos 

antrasis galas,
Tai bus riksmo, tai bus 

bliovimo tiems, kurie šian
dieną lazdomis kankina 
jaunuolius ir moteris! Kan-’ 
kiną ne už prasikaltimą, 
bet už pasipriešinimą pra
sikalsti. Prieš pasipriešini
mą paneigti išmintingųjų 
žmonių pareiškimus, kurie 
sako, kad:

Visi žmonės yra sutverti 
lygūs, ir kad reikia mylėti 
artimą, kaipo pats save.

Malajuose būriai jaunuo
lių ir moterų jau kelintu 
kartu nuteisiami mušti pai
komis už tai, kad jie suži- 
niai priešinasi diskrimina
cijai. Priešinasi klausyti 
šalyje įsibriovusių svetimų 
baltųjų valdančiosios mažu
mos. Norėdama pavergti 
abiejus darbo žmones, juo
duosius ir baltuosius, ta 
britiškų valdovų mažuma 
uždraudžia vietiniams drau
gauti su baltaisiais. Už
draudžia vartoti valgyklas 
net ten, kur nėra atskiros 
valgyklos juodies.iėms. Už
draudžia eiti per vienas du
ris i viešas vietas.

Nežiūrint kalinimų, pini
ginių pabaudų ir mušimų, 
jau keli tūkstančiai vietinių 
viešai, masiniai neigė tuos 
įsakus. Jie žino, jog tiesa 
jų pusėje, kad jie kada nors 
laimes. Norėtųsi sulaukti 
tos dienos, kuomet, teisu- 
siems kitus mušti lazdomis, 
bus atsuktas kitas lazdos 
galas.

Tame pajuje ir mūsų Wall 
Strytas. turi savo Šerą. > Tik
tai tais mušimais, tais per
sekiojimais britai bepajė
gia išsaugoti mūsų milijo
nieriams gumą ir kitus tos 
šalies turtus. Wall Strytas 
tą metodą užgiria.

Taip priimta
Nieko romantiško nėra 

merginų bandyme prie sta
lo atnaujinti nusitrynusį 
lūpų tepalą. Daug patogiau 
ir mandagiau nuėjus mote
rų kambarin'tai atlikti.<Ta- 
čiau tas nėra už vis blo- 
giausiuoju elgesiu.—

Šukavimas plaukų prie 
stalo viršija viską. Plau
kus šukuoti viešoje vietoje, 
o labiausia prie stalo, yra 
neatleistina. Jokia išauklė
ta ar bent turinti natūraliai 
sveiką sąvoką mergina to 
nedarys.

Reikra žinoti, kad ir rū
pestingiausia prižiūrėti 
plaukai pasilieka plaukais. 
Jie padengti nei neįmato? 
mais lyg ir žvyneliais, ku
rie nuolatos auga, nuolatos 
krinta. Iš plaukų byra nu
džiūvusios odos atplaišėlės. 
Pagaliau, ant galvos pir
miausia krinta šapoje, gat
vėje ar bile kur sutiktos 
dulkės ir iš plaukų dulksta 
juos šukuojant. ;

Jeigu tiki į “smertelną 
grieką,” tai etiketės atžvil
giu pačiu ' mirtingi ausiuo j u 
tavo garbei yra šukavimas, 
taisymas plaukų prie stalo 
ar bile kurioje kitoje viešo
je vietoje. N. E.

Brangus vanduo
Gal užmiršai /užsukti tą 

kraną?
Kožnas užmiršimas kai

nuoja ką nors. Tačiau kam 
nors atostogavusiam Fort 
Lauderdale, Floridoje, už
miršimas krano kainuosiąs 
$175. Tiek ekstra vandens 
ištekėję iki miestiniai van
dens prižiūrovai atrado, 
kur jis be reikalo teka.

Jaunimo rūpesčiai 
yra pavojingi

Šiomis dienomis ameri
kiečių Mr. ir Mrs. Jesse 
Partridge šeima iš Londo
no laivu Veendam išplaukė 
keturiese — jie abu ir jų 
dvi dukterys jaunuolės, 
Harriet, 17 metų, ir Patsy 
Ann, 18 metų. Parvažiavo 
į New Yorką tiktai trys. 
Vyriausioji duktė, Patsy 
Ann, likosi kur nors vidu
ryje Atlanto. Dėl ko?

Partridge, newjersietis, 
dirba amerikonų firmos 
viršininku Londone., Ten 
mokėsi ir jų dukterys. Ato
stogas jie tikėjosi linksmai 
praleisti namie. Tačiau 
pirm išvykstant duktė, vie
na pirmaujančių studenčių 
dailės mokykloje, neišlaikė 
kvotimų iš vieno kurso. Tė
vams ir visiems kitiems tai 
atrodė prabėgamas, atitai
somas dalykas, vertas už
miršti. Bet jaunuolei atro
dė didžiausiu. Ji nusižudė 
Atlante.'

Jaunuolių rūpesčiai, ar tai 
jie būtų . dėl meilės, dėl 
mokslo, ar dėl ko kito, yra 
reikalingi didžiausio dėme
sio ir atsargios, jautrios 
pagalbos, suraminimo.

Visai nenuostabu, kad 
šimtai tūkstančių jaunimo 
eina niekais dabar, kada 
Jie už vis jautriausiame sa
vo amžiuje nemato kitos at
eities, kaip tiktai karus. 
Vaikinus baugina militariš- 
ka tarnyba. Mergaites gąz- 
dina busimoji per ilgus me
tus, o gal ir per visą likusį 
amžių, vienatvė.-

Jaunuolius stumia bevil- 
tėn negalėjimas planuoti 
savo gyvenimo taip, kaip 
pageidautų. Jiems despe
ratišką nusiminimą teikia 
atėmimas progų gyventi 
taip, kaip jų jauni, troški
mo mylėti kupini jausmai 
šaukia. M-tė.

Motina ir Vaikas
KŪDIKIO MAITINIMAS

Motinos pieno sudėtis. 
Moters pienas yra baltai 
melsvo atspalvio, salduš, 
savotiško kvapo skystis. 
Piene yra vandens, ištirpu
sių jame baltymų, cukraus 
ir druskų, o taip pat rie
balų pavidalu labai smul
kių, akimi nematomų laše
lių, kurie suteikia pienui 
baltą spalvą. Kiekvienos iš 
šių pieno dalių kiekis pas 
įvairias moteris ir net pas 
tą pačią moterį įvairiais 
maitinimo laikotarpiais yra 
nevienodas. Pavyzdžiui, 
krūties, liaukos išskiriamo 
pieno pirmoje porcijose rie
balų esti mažiau, o į kiek
vieno maitinimo pabaigą jų 
kiekis padidėja.

Po 7-8 kūdikio maitinimo 
mėnesių pienas, nenustoda
mas maistingumo, kiek pa
keičia savo sudėtį. Viduti
niškai jame yra 1 iki 1.5 
nuošimčių baltymų, 3—4.5 
nuošimčiai riebalų, 6-7 nuo
šimčiai pieno cukraus, 0.2 
nuošmčio įvairių druskų ir 
apie 88 nuošimčiai vandens. 
Jei motina maitinasi tai
syklingai ir vartoja įvairų 
maistą, pridėdama šviežių 
daržovių ir vaisių, jos pie
ne yra taip pat visi vitami
nai, reikalingi kūdikiui aug
ti ir taisyklingai vystytis 
Tuo būdu, moters piene yra 
visko, ko. reikia kūdikiui.

Motinos pieno kiekis. 
Pieno kiekio klausimas mo
tiną visuomet jaudina—jai 
dažnai rodosi, kad pieno ji 

turi mažai, kad kūdikis ba
dauja. Pieno kiekis po gim
dymo palaipsniui didėja, jei 
kūdikis gerai žinda ir jei 
krūčių liaukos taisyklingai 
ištuštinamos. Kai motinos 
pieno kiekis didėja^ ji jaučia 
tam tikrus dieglius, net 
skausmingą įtempimą gru
čių liaukose; krūtys pri
tvinksta, darosi kietos, jų 
venos išsiplečia ir vaiskėja.

Pieno kiekis krūčių liau
kose labai nepastovus: vie
nos moterys jo turi labai 
daug, o kitos mažai, nežiū
rint to, kad krūčių liaukos 
didelės. Vienos ir tos pa
čios motinos pieno kiekis 
įvairiais maitinimo laiko
tarpiais, net atskiromis va
landomis gali būti nevieno
das, bet šie svyravimai nė
ra taip dideli, kad turėtų 
ypatingą reikšmę. Per pa
rą išsiskiria maždaug vie
nodas pieno kiekis. Viduti
niškai pirmą savaitę po 
gimdymo per parą išsiski
ria 250 iki 400 gramų pie
no, o antrą — 500 iki 600 
gramų; vėliau pieno kiekis 
padidėja ir nuo antro iki 
septinto maitinimo mėnesio 
lieka apytikriai vienodo ly
gio — 1,000 iki 1,200 gra
mų. Į metų pabaigą pieno 
kiekis pradeda mažėti.

Kaip nustatyti pieno kie
kį? Išmatuoti pieno kiekį, 
nesveriant kūdikio (pavyz
džiui, nutraukiant pieną), 
negalima, nes tik kūdikis 
gali išžįsti iš krūčių visą 
pieną, įskaitant? ir tą, kuris 
susidaro žindymo metu. 
Motinos jausmui, kad ji tu
ri mažai pieno, taip pat ne
reikia teikti didelęs reikš
mės.

Norint teisingai nustaty
ti, kiek kūdikis gauna pie
no, reikia paros būvyje jį 
sverti prieš ir po maitini
mo. Svorio skirtumas leis 
nustatyti kūdikio išžįsto 
pieno kiekį. Vienkartinis 
kūdikio išžįsto pieno kie
kio nustatymas konsultaci
joje leidžia tik apytikriai 
spręsti, kiek motina turi 
pieno. Kartais iš vienos 
krūties išsiskiria daugiau 
pieno, negu’ iš antros, bet 
tatai praktiškos reikšmės 
neturi.

Sekamuose skyriuose bus 
apie tai, kodėl didėja ar ma
žėja motinos pieno kiekis ir 
apie jo kokybę.

Kas patikės blogiems 
šeimininkams?

Jungtinėms Tautoms pa
siūlyta įsteigti tarptautinį 
aruodą, iš kurio maitintų 
nepaprastųjų bado padėčių 
ištiktus. Bet niekas dar 
nežino, kiek valstybių į tą 
aruodą savo grūdus duo
tų, kol Jungtinės Tautos 
tebėra užimtos naikinimu 
Korėjos ir to krašto žmo
nių duonos.

Tik šiomis dienomis iš 
Korėjos buvo pranešta, kad 
ant Ko j e salos apie 900 
žmonių sukėlė riaušes. Su
kilo dėl to, kad buvęs ir 
taip menkas ryžių davinys 
tapo sumažintas arti dvie- 
mis trečdaliais . Sukilėliai, 
sakoma, buvę atbėgusieji* iš 
šiaurinės dalies į pietinę 
amerikpnų garsintosios ge
rovės ieškoti.

Šeimininkėms
Arbata su vaisių sunka
6 Šaukšteliai arbatos la

pelių
•6 puodukai v e r d aličio 

vandens
1 puodukas lemono sun

kos
3 puodukai oranžio sun

kos
2 pusi.—Laisvė (Liberty)—Tr<

3 puodukai pineapple sun
kos

1 puodukas cukraus
1 kvorta dry ginger ale.
Užvirink vandenį ir už

pilk ant arbatos lapelių, pa
laikyk apie 3 minutes.

Sumaišyk visas vaisių 
sunkas kartu ir užpilk ar
bata ir cukrumi . Tui$u 
atšaldyk. ' \ i

Pirm pat paduodant ger-* 
ti užpilk ginger ale, gerai 
sumaišyk, pilk j stiklus, J 
įdėk ledo ir duok gerti. Ne
maišyk ginger ale iki ne
duosi gerti.

Yra skanus, ir sveikas gė- . 
rimas. V.

APIE PUODUS
•

Bile kurios rūšies karštas 
puodas, ką tik nukeltas nuo 
ugnies, neturi būti merkia
mas į šaltą vandenį ar kad 
ir į apyšiltį vandenį. Staigi 
temperatūros permaina ga
li išsprogdinti enameliuotą 
ir įsprogdinti ar įlenkti me-/ 
talinį puodą. Geriau pasta- | 
tyti puodą ar blėtą nuoša
liai ir tik atvėsus, merkti.. -> l

Išgalintiems brangi^u 
mokėti visuomet apsimofeės ■ 
įsigyti gerus, storus nerū
dijančio metalo puodus. 
Juose tik visuotinas užuo
marša te su degins, maistą.

Plonučiuose bile kam pa
sitaiko prisvildyti. Biskelį 
užgauti, ploni puodai įsi- 
lenkia . Reikiant šveisti, bi
jai spustelti.

Metalinį puodą niekada 
negramdyk, nešveisk karš
tą. Įkaitęs metalas yra su
minkštėjęs, jį be reikalo 
dilini ir gal įbraižai. Prie 
į braižyto puodo maistas 
daugiau lips, svils.^Tuomet 
dar daugiau turėsi saugoti 
maistą ir šveisti puodą. <

Perkant nėr ūdijančio 
(stainless steel) plieno puo
dus sužinok, ar indas yra 
visas, vieno metalo ar yra 
tiktai paviršiumi aplietas. 
Atsakingose’ krautuvėse tai 
pasako. Ir kainos yra ma
žesnės plonai aplietiems. O > 
kai kur parduoda tiktai bis- 
kį z aptepliotą aukštomis vi
so brangiojo metalo kaino
mis.

I

Pattern 9023 comes in sixes 12, 
14. 16. 18. 20; 40. Size 16 takes 
3% < yards 39-inch fabric. .

Užsakymą su 35 centais 
pažymėjimu formos nunfe- 
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y. 
. ........—. ............ -.........
•iačL, Rugp.-August 27, 1992^ y



J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

VIS TOS LIAUKOS
VIS AG ALES

ACTH’as ir Kortisonas
(Tąsa)

Hormonų veikimo 
paslaptis

Kokia gi paslaptis, kokia 
pagrindinė esmė tų galin
gųjų hormonų veikimo? 
Kokiu būdu ACTH’as įvei
kia daugybę skirtingų li
gų? Ogi tas veiklusis sme
genų priedėlio hormonas — 
tas ACTH’as, patekęs į 
kraują, išjudina ir akstiną 
antinkstines liaukas. Nuo 
to tos liaukos pagamina ir 
suleidžia į kraują gausiai 
saviško hormono, panašaus 
kortisonui, o šis, savo ruož
tu, išjudina visą organiz
mą, suteikia energijos vi
siems kūno narveliams.

N. GOGOL1S

TARASAS BULBA
(Tąsa)

Jankelis, užuot ką atsakęs, priėjo prie 
jo arčiau ir, davęs ženklą abiem rankom, 
tarytum norėdamas pareikšti kažką pa
slaptingą, pasakė: “Tegu tik ponas tyli 
ir niekam nesako: tarp kazokų vežimų 
yra vienas mano vežimas; aš vežu įvai
rias reikalingas atsargas kazokams ir 
kelyje teiksiu visokį proviantą tokia pi
gia kaina, kokia dar nė vienas žydas ne
pardavinėjo; dievaži, taip, dievaži, 
taip!”

Gūžterėjo Tarasas pečiais, stebėdama
sis žydiškos prigimties vikrumu, ir nu
jojo prie taboro.

Greit visus Lenkijos pietvakarius a- 
pėmė droviausia baimė. Visur sklido 
gandai: “Zaporožiečiai, pasirodė zaporo- 
žječiai!...” Visi, kas galėjo gelbėtis, gel- 
bejosi. Visi sukilo ir bėgo, pagal įprotį 
šito iškrikusio, nerūpestingo amžiaus, 
kada nemūrijo nei tvirtovių, nei pilių, 
bet kaip pakliuvo statė sau žmonės lai
kinus šiaudinius būstus. Jie galvojo: 
“Kam čia aikvoti pirkiai darbą ir pini
gus, jeigu ir taip ji bus sunaikinta per 
totorių antpuolį!” Visi sujudo: kas mai
nė jaučius ir plūgą į žirgą ir šautuvą ir 
vyko j pulką; kas slėpėsi, išsivarydamas 
gyvulius ir išsinešdamas viską, ką tik 
galima buvo išsinešti. Pasitaikydavo 
pakeliui ir tokių, kurie ginkluota ranka 
sutikdavo svečius, bet daugiausia buvo 
tokių, kurie iš anksto pabėgo. Visi ži
nojo, kad sunku turėti reikalą su drą
sia ir karinga minia, žinoma zaporožie
čiu kariuomenės vardu, kurios laukujas 

' savavališkas •’ nesusitvarkymas slėpė sa
vyje susitvarkymą, apgalvotą karo me- 
tw. Raitieji jojo neapsunkindami ir ne- 
a^trindami žirgų, pėstieji ėjo blaiviai 
paskui vežimus, ir visas taboras judėjo 
tik naktimis, ilsėdamasis dieną ir pasi
rinkdamas tam reikalui tuščius plotus, 
neapgyventas vietas ir miškus, kurių ta
da dar buvo pakankamai. Buvo siunčia
mi į priešakį slapukai ir žvalgai sužino
ti ir patirti, kur, kas ir kaip. Ir daž- 

. nai tose vietose, kur mažiausiai galėda
vo jų laukti, jie pasirodydavo staiga — 
ir viskas turėdavo tada skirtis su gyvy
be: gaisrai apimdavo kaimus; galvijus 
ir arklius, kurių neišsivarydavo kariuo
menė, išžudydavo vietoje. Rodėsi, jie 
daugiau puotaudavo, negu žygiuodavo. 
Dabar plaukai piestu atsistotų nuo tų 

. baisių puslaukinio amžiaus žiaurumų, , 
kuriuos visur parodydavo Zaporožiečiai. 
Sudaužyti kūdikiai, nuplautos moterų 
krūtys, nulupta nuo kojų ligi kelių oda 
paleistųjų į laisvę, — žodžiu, stambiu 
pinigu atlygindavo kazokai senąsias 
skolas. Vieno vienuolyno prelatas, iš
girdęs juos artėjant, pasiuntė du vie
nuoliu, kad pasakytų, jog jie ne taip el
giasi, kaip reikia, kad tarp zaporožie
čiu ir vyriausybės yra sutartis, kad jie 
laužo.savo pareigas karaliui, o tuo pa
čiu ir bet kurią viešąją teisę. “Pasa- 

,/yjk vyskupui mano ir visų zaporožie- 
vardu,” atsakė stovyklos atamanas, 

/‘kad jie nieko nebijotų: tai kazokai dar 
tik uždega ir įrūko savo pypkes.” Ir 
greitai viską naikinanti liepsna apsiau
tė didingą abatiją, ir jos milžiniški go
tiški langai rūsčiai žiūrėjo pro prasiski-

riančias ugnies bangas. Bėgančios vie
nuolių, žydų, moterų minios ūmai padi
dino gyventojų skaičių tų miestų, ku

prių įgula ir milicija teikė šiokių tokių 
vilčių. Kartkartėmis vyriausybės siun
čiama pavėluota pagelba — keletas ne
didelių pulkų — arba negalėdavo kazo
kų surasti, arba, išsigandusi, pasukda
vo atgal, vos tik su jais susidūrus, ir pa
bėgdavo ant savo šaunių žirgų. Atsitik
davo, kad daugelis karališkų karo vadų, 
ligi šiol triumfavusių kituose mūšiuose, 
ryždavosi, susijungę savo jėgas, statyti 
krūtinę zaporožiečiams. Čia dažniau
siai ir išbandydavo savo jėgas jaunieji 
kazokai, kurie vengė plėšikavimo, nau
dos patiems sau ir bejėgio priešo, kurie 
karštai troško pasirodyti seniesiems, iš
bandyti jėgas vyras prieš vyrą su vik
riu, mėgstančiu pasigirti lenku, taip 
gražiai atrodančiu ant puikaus žirgo, 
su palaidomis, ore plevėsuojančiomis 
skraistės rankovėmis. Įdomus buvo 
mokslas; daug įgijo jau jie žirgų 
rangos, brangių kardų ir šautuvų, 
mėnesį subrendo ir visiškai pasikeitė 
tik ką apsiplunksnavę paukšteliai ir ta
po vyrais; jų veido bruožai, kuriuose li
gi šiol galima buvo pastebėti kažkoks 
jaunuoliškas švelnumas, dabar pasidarė 
rūstūs ir stiprūs. O senajam Tarasui 
malonu buvo matyti, kaip abu jo sūnūs 
pirmavo tarp kitų. Ostapui, rodėsi, pa
ties likimo buvo lemtas kovos kelias ir 
sunkus mokslas' tvarkyti karo reikalus. 
Nė karto nesumišęs ir nesutrikęs bet 
kuriomis aplinkybėmis,, tokiu šaltakrau
jiškumu, kuris dvidešimt dvejų metų 
jaunuoliui atrodė beveik nenatūralus, 
jis viena akimirka galėdavo apskaičiuo
ti visą pavojų ir visą padėtį, čia pat su
rasti priemonę, kaip jo išvengti, kad po 
to tikriau jį įveiktų. Jau išbandytą pa
sitikėjimą savimi reiškė jo judesiai, ir 
iš jų negalima buvo nepastebėti busimo
jo vado polinkių. Stiprumu dvelkė jo 
kūnas, ir jo riteriški bruožai jau įgijo 
didelę liūto bruožų galią. “O, juk tai 
bus savo laiku geras pulkininkas!” kal
bėjo senasis Tarasas, “tikrai bus geras 
pukininkas, ir dar toks, kuris ir tėvui 
nosį nušluostys!” Andrius visas pasi
nėrė į žavią kulkų ir kalavijų muziką. 
Jis nežinojo, ką reiškia apgalvoti, arba 
apsvarstyti, arba apskaičiuoti, arba iš 
anksto lyginti savo ir svetimas jėgas. 
Siutingą malonumą ir svaigulį matė jis 
mūšyje: kažką iškilminga regėjo jis to
mis akimirkomis, kada įkaista žmogaus 
galva, akyse viskas raibuliuoja ir su
myšta, krinta galvos, krinta žemėn dun
dėdami žirgai, jis lekia, kaip girtas — 
o aplinkui'švilpia kulkos, žėri kardai —1 
ir kerta visiems smūgius, ir nejaučia 
jam kertamų smūgių. Nekartą stebė
josi tėvas ir Andriumi, matydamas, kaip 
jis, verčiamas tik ūmaus užsidegimo, 
ryždavosi tokiems dalykams, kuriems 
niekuomet nesiryžtų šaltakraujis ir nuo
vokus, j r vienu siutingu savo antpuoliu 
darydavo tokius stebuklus, kuriais nega
lėjo nesistebėti mūšyje seniai. Stebė
davosi senasis Tarasas ir sakydavo: “Ir 
šitas getas — kad tik kas jam bloga ne
atsitiktų — karys! Ne Ostapas, bet taip 
pat geras, geras karys!”

(Bus daugiau}

Taip atgaivinti narveliai 
sugeba pergalėti bet kokį 
pažeidimą, bet kokius pa
žeidimus, kuriuos mes pa^ 
prastai vadiname skirtin
gomis ligomis — tik todėl, 
kad jos užgauna skirtingus 
organus bei audinius. Vie
na ?iga labiau pažeidžia 
dengiamuosius kvėpavimo 
takų audinius, padaro jų 
uždegimą. Kita liga susi
meta į kokį organą — į 
gimtuvę, į širdį, į pirštą— 
padaro tenai kokį uždegimą. 
Ligų vardai esti skirtingi, 
bet atkentėt turi visas orga
nizmas, visos kūno celės. Ir 
visas kūno celes sustiprina 

ir atgaivina kortisonas — 
antinkstinių liaukų hormo
nas. Tai jos ir pasitaiso, 
visas organizmas atsigau
na ir gyja: ar ta ar ta liga 
nyksta.

Tai ir filosofija. Tai ir 
paslaptis. Tie, antinkstiniai 
hormonai vra dideli nor- 
mintojai. Sunormina, su- 
normalizuoja ir gaivina atb 
dinius ir medžiagų apykai
tą. Jie, tie hormonai, per- 
muša karštį, žemina paki
lusią temperatūrą. Jie ma
žina uždegimus. Jie. sura
mina bet kokį skausmą, vis 
viena nuo ko jis bepaeitų. 
Jie didina apetitą, norą val
gyt, mažina ir šalina nuo
vargį, suteikia jo Mėtoj 
tvirtumą, pajėgumą.

Štai kaip ACTH’o išju
dintieji antinkstiniai hor
monai sustiprina pirm lai
ko gimusį gležnutį kūdikė
lį, kad jis paskui skardžiai 
rėkia, gerai valgo ir gražiai 
auga. Taipo pat tie galin
gieji hormonai sustiprina

ap-l
Per

išpiepusius, liguistus 
liūs, prikelia juos iš lovos 
ir įgalina ’juos ! dirbinėti, 
krutėti ir gyventi.

(Bus daugiau)

Waterbury, Coim,
Artėjant LDS banketui

Smagu girdėti, kad LDS 5- 
tos Apskrities banketas bus 
vienas iš geriausių. Jo ruošime 
dalyvauja geros virėjos, ku
rios kukliai prirengs skaniau
sių gardėsių. Bet valgis dar ne 
viskas, šios draugės mano’, 
kad prie valgio būna sielai 
malonu, kuomet suskamba 
muzika, pasigirsta dainos bal
sas.

Taip čia bus užtenkamai 
dainų,'nes tikrai dalyvaus 
Laisvės Choras iš Hartfordo 
ir visus su siela jaudinančio
mis dainomis palinksmins. 
Priegtam, sugrįžę delegatai iš 
LDS Seimo suteiks naujenybių 
iš kelionės į Detroitą ir apie 
Seimo pergyventas dienas, su
tiktus naujus draugus [ir prie- 
telius. O iš šios valstijos bent 
keletas buvo nuvykę į LDS 
Seimą. Jie visi parsivežė daug 
žinių.

Taigi, visi LDS nariai ir 
priedeliai rengkitės dalyvauti 
bankete rugsėjo (Sept.) 7 d. 
Lietuvių Parke šalę ežero. 
Parko vartai bus atviri kai 
pirma vai. po pietų ir neilgai 
laukus bus išduoti pietūs, ir 
su tuomi bus dainų programa.

Tą dieną šeimininkėms pro
ga pasiliuosuoti nuo to kas
dieninio šutnaus darbo prie 
pečiaus. Tai nors kartą ir 
jums bus proga pasilsėti ir 
visiems drauge pavalgyti ska
nius pietus. LDS Narys.

Chicago, 111.
______  •’I

Kultūrietės ruošiasi netik 
žiemai, bet jau kitai vasarai
Paskutiniame savo susirinki

me Amerikos Liet. Moterų 
Kultūros Klubo narės rimtai 
svarstė klausimą: kodėl šią 
vasarą nesurengta jokis išva
žiavimas bei kitokia progra
ma ? Prieita prie išvados, kad 
perilgai laukta su pasiruoši
mu. Komisija, kuriai pavesta 
gauti Dan Ryon Woods pikni
kui, raportavo,. kad atsikrei
pus į užveizdą gavo atsaky
mą, kad nėra liuoso sekmadie
nio. Tad ta pati komisija į- 
galiota nieko nelaukiant pa
imti vietą kitai vasarai numa
čius, kada nebus didesnio iš
važiavimo.

Susirinkimui pirmininkavo 
drg. Kirstukienė. Jos vedamą 
tvarką galima pagirti. Proto
kolo sekr. esant New Yorke, 
laikina sekretore išrinkta M. 
Plečkaitienė. Ji ėjus tą parei
gą per eilę metų, ir dabar ne- 
sirandant sekretorės sutiko 
“išgelbėti” klubą.

Iždininkė L. Matuz ir atos
togaujant pasidarbuoja klu
bui, šį kartą ji įteikė narines 
duokles nuo narių gyvdhančių 
La Porte, Ind. Ten turime net 
tris nares: Šmitienę, Bacevi
čienę ir Jankauskienę. Jan- 
kaųiskienė užsimokėjo už ke
lis metus ir įteikė gražų setą 
rankų darbo paduškų užval
kalų. Liepė išleisti šią žiemą 
kokioj parėj.

Motuzienė raportavo apie 
Jankausko nelaimę, kad na
mą remontuojant medžio šmo
tas skaudžiai užgavo galvą.

Raportavus apie neseniai į- 
vykūsį visuotiną moterų susL 
rinkimą, Klubas užgyrė jame 
priimtą tarimą ruošti banke
tą politinių kalinių vaikučių 
naudai. Pasižadėjo remti tokį 
banketą.

Fin. sekr. B. Senkevičienė 
ruošią paskaitą, kairią žada 
skaityti viename iš ateinančių 
susirinkimų, kada oras kiek 
atvės ir daugiau narių susi
rinks. Sutikta, kad prieš rin
kimus klubas turėtų politines 
diskusijas. h Koregp.

Žvejybos kolūkyje
, Rašo Petras Budrys 

KLAIPĖDA.—Prieš ket
verius metus buvusieji žve
jai - pąvienininkai susibūrė 
į žvejybos kolūkį, pavadi
nę jį Telmanp vardu. Jau 
taęla mes iš karto suprato
me kolektyvines žvejybos 
pirmenybes. Bet turtingu
mas atėjo vėliau. 1952 me
tais kolūkio motorinis lai
vynas tapo dvigubai dides
nis, negu pernai. Per pir
mąjį rudens žvejybos sezo
ną mes turėjome du dide
lius tinklus, dabar mes jų 
turime jau aštuonis, o ma
žų tinklų—šimtus.

Džiuginamas yra kolek
tyvinio ūkio darbo dienos 
paveikslas. Ne pavieniui 
žmonės išvyksta žvejoti, 
kaip tai buvo senais-laikais, 
ir ne dešimtimis, kaip tai 
buvo pirmaisiais kolūkinio 
gyvenimo metais. Žuvies 
žvejoja 177 žvejai — mūsų 
artelės nariai.

Mos kovojame už tai, kad 
metinis planas būtų įvykdy
tas iki Didžiojo Spalio 35- 
ųjų metinių, kad Tėvynė 
gautų kolūkinių žvejų do
vaną — 9 tūkstančius pū
dų produkcijos viršum pla
no.

Mūsų kolūkio nariuose yra 
lietuvių, rusų, baltarusių, 
kitų tautybių žmonių. Iš 
mūsų kolūkio pavyzdžio ga
lima spręsti apie neišardo
mąją Tarybų šalies tautų 
draugystę. Visi kolūkiečiai 
išvien, sutartinai stiprina 
kolūkį. Mūsų artelės ūkis 
metai iš metų didėja. Žve
jybos kolūkis yra tapęs mi
lijonierium. Šiemet mes 
užsibrežiame uždavinį gau
ti du milijonus rublių pai- 
jamų.

Žvejai, kurie naujai įsto
jo į mūsų artelę, pasijuto 
taip, tarytum jie čia būtų 
gyvenę ilgus metus. Juos 
pataĮpino jaukiuose butuo
se ir sudarė jiems sąlygas 
produktyviai dirbti. Nenuo
stabu, kad naujai į artelę 
įstojusieji žvejai pasižymė
jo per pavasario žvejybos 
sezoną, žvejys Mikas Žu
kauskas 20 procentų virši
jo antrojo ketvirčio planą 
ir per tą laiką uždirbo 11 
tūkstančių rublių. Daug už
dirba Jonas Kuilys, Jonas 
Petrauskas, Stasys Kerys 
ir kiti.

Kolūkis turi pagalbinį 
ūkį. Žvejų šeimų nariai 
dirba žemės ūkio darbus. 
Šiais metais jie. pasėjo kvie
čių, avižų, miežių, pasodi
no bulvių. Daug turim gy
vulių. Išplėtę pagalbinį ūkį, 
pakėlę laukų derlingumą ir 
padidinę gyvulių produkty
vumą, manome papildomai 
gauti ne mažiau kaip 100 
tūkstančių rublių.

Didelės kolūkio pajamos 
sudarė visais sąlygas kolū
kiečiams gyventi kultūrin
gai ir pasiturinčiai. Apie 
20 tūkstančių rublių mes 
pernai išleidome kultūri
niams reikalams — biblio
tekai papildyti, radijo im
tuvams ir Sporto invento
riui įsigyti. Šiais metais 
tiems tikslams numatyta 
išleisti dar daugiau. Į fon
dą kadrams rengti mecha
nikų bei tralmeisterių kur
suose yra paskirta apie 15 
tūkstančių rublių. Visose 
brigadose yra raudonieji 
kampeliai, sporto aikštelės.

Vakarais kolūkiečiai kul
tūringai leidžia savo laisva
laikį. Klube vyksta klubo- 
skaityklos vedėjos Bueins- 
kienės vadovaujamo dra
mos raitelio repeticija. Vie
tinis muzikantas, žvejo Ži- 
laičio tėvas, su kolūkio cho
ru mokosi naujų dainų. 
Chore dalyvauja ištisos šei
mos. Į repeticijas ateina 70 

metų turįs Vilius Vestrolas, 
jo žmona Elzė, duktė Mė
ta, sūnus Albertas. Čia ga
li sutikti žvejį Gober į su 
sūnum Adomu. Gabiu mu
zikantu pasirodė žvejys 
Pranas Urbonas. Jam pra
šant, klubui buvo pirktas 
akordeonas.

Anksčiau žvejai - pavie- 
nininkai jausdavosi atskir
ti nuo pasaulio. Visai kas 
kita kolūkyje. Mes nebe- 
įsivaizduojame, kaip galima 
gyventi be laikraščių, radi
jo, telefono, kino. Kolūkie
čių namuose atsirado nuo
savos bibliotekos. Retas 
kolūkietis neateina pasižiū
rėti filmo.

Senais laikais žvejys ne
galvojo apie asmeniškus pa
togumus, apie drabužius. 
Kostiumą žmonės turėdavo 
tik vieną, ir neretai jis nuo 
tėvo atitekdavo sūnui. 
Chrominiais. batais avėda
vo tik didelės šventės pro
ga, ir tai ne daugelis. O da-

Sugrįžusio Lietuvon laiškas
i Rašo K. SEILIUS

i is
TARYBŲ LIETUVOS

Andriuliai, 1952 m. birž. 3.
Gerbiami draugai ir draugės!

Duodu jums žinoti, kad aš 
sėkmingai parvykau į savo 
Tėvynę — Tarybų Lietuvą. 
Savo šeimą radau sveiką ir di
džiai mane laukiančia sugrįž-
tant. Po 22 metų nesimačiu
sioms, tai koks buvo mūsų su
sitikimas — nėra galimybes 
raštu aprašyti, nei žodžiu ap
sakyti! Trumpai sakant, pir
mą kartą pamačius vieni ki
tus, mes negalėjom ištarti žo
džių; tik džiaugsmo ašaros 
vilgė mūsą visų akis...

Šių metų gegužės 22 d. 13 
vai. aš jau1 džiausmingai svei- 
kinaus su savo šeima. Kelionę 
turėjau labai gera ir viskas 
gerai sekėsi. Tik traukiniu va
žiuojant per Europą teko pa
vargti. Ką vežiausi, tą ir par
sivežiau. Niekas ir niekur man 
jokių kliūčių nedarė. Tiesa, 
kelionė brangiai lėšavo, o y- 
pač su bagažu.

Artimesniesiems -kaimynams 
dovanas jau įteikiau, o toli
mesniems pasiunčiau laiškus, 
kad atvyktų pas mane. Jūsų 
namiškiai liko labai patenkin- iki 17 centų.

Praleiskite Savo Vakacijas
Atlantic City, N. J. >

• Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

Apartmcntai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui.

\ 71 CIT 17 T** C 125 ATLANTIC AVĖ,V Iv/lul-J 1 0 Atlantic City, N. J.

Vakacijų rezervavimui telefonas: 
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nūo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.

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 būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

3 pusi.—Laisvė (Liberty)** Trečiad., Rugp.-August 27, 1982

bar nebepažinsi tų pačių 
žvejų. Visai kitokie yra jų 
poreikiai. Neseniai į kol
ūkio valdybą atėjo žvejys 
Rudis Finkis. Jis pasakė, 
kad rengiasi į miestą.

-—Ko tau ten reikia? — 
paklausė jį.

—Noriu padorų kostiumą 
nusipirkti: čia negalėjau 
pasirinkti pagal skonį.

Tai bus nebe pirmas Fin- 
kio pirkinys. • Per mėnesį 
jis nusipirko chrominius 
batus, dviratį, laikrodį ir 
kostiumą. 150 kolūkiečių 
turi savus radijo imtuvus, 
kiekvienoje šeimoje rasite 
dviratį. Apie laikrodžius ir 
kalbėti nėra reikalo. Be jų 
beveik niekas neapsieina. 
Brigadininkas Erčius Jur- 
ginaitis ruošiasi įsigyti sa- 
vą lengvąją mašiną. Nie
kas tuo nesistebi — maši
ną tai mašiną. Žvejai daug 
blogo matė b u r ž u a z i j os 
viešpatavimo metais, ir jų 
veržimasis bei potraukis į 
kultūrą yra visiškai teisė
tas ir dabar, tarybų val
džios laikais, įgyvendina
mas.

ti dovanomis. O aš nuo jų apM 
turėjau daug dėkavonių.

Brangūs mano draugai ir 
draugės: siunčiu jums visiems 
širdingą padėką už draugiš
kos rankos padavimą, mane 
materialiniai sustiprinant. Jū
sų geraširdystė niekad nebus 
pamiršta. Taipgi širdingai dė* 
kojų visiems ir visoms, kurie 
palydėjote mane į laivą. Ro
dos ir dabar jūs man akyse 
stovite ant kranto, mosuoda
mi nosinaitėmis, paskutini 
kartą su manimi atsisveikinda
mi.

Baigdamas rašyti šį trumpą 
pranešimą apie mano sugrįži
mą (vėliau apie viską plačiau 
parašysiu), iš širdies gelmių 
linkiu jums visiems ir visoms 
geriausių pasekmių, gyvenant 
toje svetingoje šalyje. Jūsų

■ Kostas Seilius
(“Darbas”)

17 C. Už PAVAŽIAVIMĄ 
GATVEKARIU

Washington. — Važiavi
mas gatvjekariu ar busu čia 
tapo pabrangintas nuo 15



LDS 3-čios Apskrities 
piknikas pavyko

Pereitą sekmadienį įvyko 
LDS 3-čiosios Apskrities pikni
kas naujoje vietoje, Irving
ton, N. J. Vieta graži ir die
na pasitaikė piknikui tinka
ma. Publikos susirinko nema
žai, bet galėjo būti ir dau
giau.

Brooklyniečįų taipgi suva
žiavo automobiliais ir trauki
niais. Jeigu busas būtų buvęs 
paimtas, tai daug daugiau 
brooklyniečių būtų dalyvavę. 
Girdėjau, LDS 1 kuopos susi
rinkime buvo busui komisija 
išrinkta, bet ji buso nepaėmė. 
Sakoma, • būtų brangi kelionė 
busu važiuoti, tai ir neėmę.

Piknike buvo išduotos dova
nos, bet kas jas laimėjo, dar 
neteko patirti. Vėliau bus a- 
pie tai pranešta. Rep.

Dokų darbininkai 
skelbsią streiką

Nuostabiai Sėkmingas Įvyko 
Koncertas-mitingas Taikai

O Ve •bveciai

Nepasitenkinę AFL Long- 
shormen’s Assc 
teto vedamomis derybomis su 
laivų savininkais, 
kų darbininkai 
ti streiką.

Tuo klausimu lapeliai pla
čiai skleidžiami 
narna, jog tokios padėties do
kų darbininkai 
jog jie priveikti 
streiko priemonių 
reikalus apginti

Nurodoma, 
Darbo Federaci 
šininkai nepais 
ninku reikalų. 
Joseph P. Rya 
iš unijistų prot

ciation komi-

eiliniai do- 
ruošiasi skelb-

. Juose aiški-

negali pakęsti, 
esą imtis 
kad savo

jog Amerikos 
jos unijos vir

ta dokų darbi- 
Unijos “ 
n gauna 
estų.

caras 
daug

Pirmadienį po piet, Laisvės 
raštinėj lankėsi Antanas Pet
rauskas iš Los Angeles, Calif. 
Jis į Richmond Hill buvo at
vykęs į švogerio John Otis lai
dotuves. John Otis mirė stai
ga,'širdies liga, liepos 21 d., 
o laidotuvės įvyko liepos 24 d.

Kartu su Antanu Petrausku 
buvo atėjusi raštinėn ir jo se
suo — Mrs. Alice Otis. Našlė, 
matyt, kad dar sunkiai kenčia 
širdperšą. Brolis jau rengiasi 
vykti atgal į Los Angeles, bet 
ji pageidauja, kad jis dar bis- 
kutį ilgiau pasiliktų.

Antanas Petrauskas, apleis
damas raštinę, įteikė dienraš
čiui dovaną $5, o jo sesutė, 
Alice Otis, nuo savęs ir miru
sio vyro atminčiai įteikė dova
nų $10.

Linkime Alice Otis lengvai 
pergyventi savo liūdesį ir vėl 
kartu dalyvauti su visuomene. 
O jos broliui Antanui, linkime 
laimingos kelionės namo. L.-

Grąsina taksų ar 
fėro kėlimu

Miesto viršininkai vėl 
sina kelti įvairius taksus 
važinėjimo fėr 
mais jie tąriasi 
viršininkais.

Jie apskaičitu 
valdžios budže; 
ti iki 150 milijonų dolerių. Tai 
dabartinės pajamos 
siančios padengti visas 
das.

grą- 
arba 

ą. Tais klausi- 
su valstijiniais

oja, jog miesto 
;as galį pasiek-

New Yorko 
pradės sezoną

negalė-
išlai-

Opera

Tūkstančiai publikos-minios 
taikos ir progos gyventi trokš
tančio jaunimo —atvyko į Tri- 
boro Stadiumą 'rugpiūčio 20-os 
vakarą. Susirinko pasiklausy
ti dainų, kalbų, muzikos ir 
maldų taikai. Ir vienbalsiai 
priimtoje rezoliucijoje prezi
dentui Trumanui pareiškė rei
kalavimą taikos tuojau, dabar.

Publikos susirinko daugiau, 
negu patys rengėjai tikėjosi. 
Net rezoliucijose, kurios buvo 
iš anksto paruoštos, buvo mi
nima 10,000, o susirinko 18,- 
000. šį pastarąjį skaičių pri
pažino ir buvusieji to mitingo 
prižiuro vai iš policijos.

Mitingas pradėtas himnu. 
Jį sugiedojo Mrs. Dorothy 
McGowan.

įdo-

jeigu karo ir fa
savo 

ir

Legionieriai seimavoja 
ir paraduoja

New Yorką užtvino legio
nieriai ir jų šeimos. Dešimtys 
tūkstančių čia suvažiavo į sa
vo keturių dienų konvenciją.
Pereitą sekmadienį apie 10,- 

000 Amerikos Legiono narių 
paradavo Fifth Ave. Nemažai 
susirinko ir žiūrovų.

Pakviesti prakalbas pasaky
ti prezidentinis demokratų 
kandidatas Adlai Stevenson ir 
r e p ui b 1 i k o nų kandidatas 
—Dwight Eisenhower.

Susiųsta visa krūva rezoliu
cijų, kurių dauguma užgiria 
karinę programą.

Meilužiai susimušė ir 
sunkiai susižeidė

Jau 24 buvusieji įnamiais 
ar dirbusieji Far , Rockaway 
kempėje tapo pripažinti ser
gant šiltine.

HELP WANTED 
Philadelphia Pa.

HELP WANTED—FEMALE
* Saldainiu Darbininkės

Reikalingos moteriškės prie Con
veyor darbo saldainių dirbtuvėje, 
dėjimui j puodelius ir pakavimui. 
Kreipkitės asmeniškai tarp 9:30 ir 
4 vai. dieną. DeWitt P. Henry Co., 
4837 Stenton St., Philadelphia, Pa.

(161-167)

MALE
JTOOL & DIE MAKER

Patyręs. Dieninis Darbas. Aukšta 
Pradinė Mokestis. Pripuolamai 
Viršlaikiai. Moderninė Dirbtuvė. 
Daug Pašaipu. Nuolatinis Darbas.

Kreipkitės:
Employment Office,
Progress Mfg. Co.,

Castor Ave. & Sepviva St..
Phila.. Pa.

(Priminkite ši skelbimą, kai at
sikreipsite).

(168-174)

Graži malda taikai

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

MALE
Reikalingas pirmos klasės maši

nistas. Geros darbo sąlygos. Dėl 
daugiau informacijų ir pasimaty
mo, kreipkitės asmeniškai pas F. 
E. Anderson Machine W’orks, 85 
Adams St., Brooklyn. (166-168)

EXCELLENT OPPORTUNE J
For An Exp. Marker-Cuttew On 
Coat Fronts. Good Salary, Steady 
Pay All Year. Apply

Atlas Coat Front Comp* Inc.
126 W. 22nd St.. New York City 

(167-173)

SKELBKITĖS laisvėje 
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

i Liberty Auditorijoje
———-

Penktadienio vakare aplan- 
i kė Auditorijos patalpas Bro- 

n’g Zmitraitė iš Binghatnton, 
N. Y. ir jos giminaičiai Paul 
ir Kathrie Shjmkus iš Chiea- 

sgos, vietinio Kazip Jankaičio 
lydimi.'Ta proga Bronė Zmit- 
raitė paaukojo Laisvei $.5.00.

Sekmadienį apsilankė mon- 
teliečio Jurgio Šimaičio brolis 
iš Great Neck, N. Y. Pasival- 
gęs Auditorijos valgykloje ir 
su draugais pasikalbėjęs išėjo 
savais keliais.

Sekmadienio pavakaryje čia 
lankėsi buvusi philadelphietė 
Veronika Urbienė, dabar gy
venanti pas savo dukterį New 
Brunswick, N. J. Laisvei ji 
paliko $5.00 dovaną.

\
Pereito penktadienio vaka

rą LDS bowjininkai smarkiai 
lenktyniavo. Jie žada dar ge- 
'riau pasirodyti šį penktadienį, 
rugpiūčio 29.

Laukiama daugiau bowlinin- 
kų atsilankant. Oras jau atvė
so, o Auditorijos bowlinge vi
sada vėsu, kad ir per didžiuo
sius karščius.

Orui atvėsus prasidės Audi
torijoje didesnis ir platesnis 
veikimas. Aido Choras ir Lie
tuvių’ Moterų Klubas, nelai
kę per karščius susirinkimų ir 
praktikų, dabar jau pradės. 
Taipgi ir kitos organizacijos 
Šaukia susirinkimus ir tarsis 
dėl rudeninių parengimų.

Kol kas tik dienraštis Lais
vi yra paėmusi savo koncer
tui dieną. Kitos organizacijos 
‘dar nepasirūpino tai padaryti. 
Laikas visoms salė užsisakyti 
br prie parengimų ruoštis. Rep.

Mirė žiūrėdamas 
Legiono paradu

v >W' '

Bernard Levy, 64 metų am
žiaus, bežiūrėdamas Amerikos 
Legiono paradą, ant Fifth 

’Ave. sukniubo ir ant vietos 
pasimirė^

Miestinės operos generalis 
direktorius Joseph Rosenstock 
Skelbia, jog miestinė opera — 
New York City Opera —pra
dės vaidinimų sezoną rugsėjo 
18-tą. Operon priimta 14 nau
jų dainininkų-ąktorių.

Spalių 1-mą prasidės mokė
jimas 6 cpntų taksų valstijai 
už vartojimą Diesel motorams 
aliejaus. O tą aliejų p ar d avi- 
nejautieji turės Įsiregistruoti 
valdinėje Įstaigoje.

Reikšmingą, vertą įamžin
ti maldą atkalbėjo kunigas 
Reginald H. Bass, vienas New 
Yorko Taikos Instituto veik
lių viršininkų. Pirmininkavo, 
pasivaduodami, kiti du krikš
čionių dvasiškiai, Edward D. 
McGowan ir Jack R. McMi
chael. Taipgi kalbėjo rabinas 
Dr. Samuel Buehler, buvęs 
New Yorko valstijos prokuro
ro pavaduotoju.

Svietiškių kalbėtojų taipgi 
buvo daug. Bet visi kalbėtojai 
pasakė kalbas trumpai, ne
kartodami vieni kitų kalbos, 
išskiriant tai, kad visi parodė 
reikalą taikos ir galimybę ją 
laimėti. Kalbėjo Hollywoodo 
aktorė Karen Morley; Moky
tojų Unijos atstovė įstatymda- 
vystei Mrs. Rose Russell; ra
šytoja ir visuomenininke Es- 
landa Goode Robeson; Auto
mobilistų Unijos Lokalo 453 
finansų sekretorė Mrs. Octa
via Hawkins; žurnalistas, bu
vęs The Nation redaktorius 
Charles R. Allen, Jr.; autorius 
ir organizacijos Promoting 
Enduring Peace, Inc., direkto
rius Dr. Jerome Davis.

Apie taikos partiją
Mrs. Robeson pasakė 

mią kalbą, aiškindama, dėl 
ko tiktai balsas už progresy
vių partiją bus balsu už taiką. 
Greta kitko, ji nurodė, kad 
valdančiųjų partijų kandida
tų kalbos būk ir jie norį tai
kos, yra tik plepėjimu. Jiems 
nereikia žadėti. * Jie dabar 
valdo. Jie gali sustabdyti ka
rą Korėjoje tuojau, šiandien, 
jeigu jie to norėtų.

žurnalistas Allen pasakojo 
apie savo vizitą į Allenwood, 
Pa., ir pasibaisėjimą ten į- 
rengta amerikiečiams kon
centracijos kempe, kuri būtų 
vartojama,
šizmo šalininkai laimėtų 
džmojus. Kempėn varytų 
vaikus, visą šeimą.
Kovojantieji laimi

Dr. Davis, autorius knygos 
“Peace, War and You,” aiš
kino, kokius žygius jis siūlo 
taikai atsteigti ir palaikyki.

Davis sakėsi esąs demokra
tas, balsuosiąs už Stevensoną. 
Tačiau jis smerkė nuodingą 
užkarinę politiką ir dėl jos 
vykdomus persekiojimus, sa
kydamas: “Amerikoje darosi 
vis pavojingiau tikėti į laisvę 
kalbėti,... kaip tikėjo Linkol- 
nas ir Jeffersonas, bet tikrie
ji patriotai veiks prieš blogu
mus...”

Didžiausiais mūsų laikų blo
gumais yra karas ir pasikėsi
nimai ant teisių. Davis ragino 
nenusiminti. Jis priminė kelis 
atvejus iš praėjusių laikų, ku
riais privilegijuotieji kėsinosi 
ant liaudies' teisių. Bet liau
dis prieš reakciją kovojo 
laimėjo. Raginę tai 
dabar,
veiksmų varžovams
Meno program
Neužmirštinai 

šmingą meno 
teikė aktorė Karen 
Broadway ir Hollywood žvaig
ždės Moms Carnowsky ir 
Howard Da Silva; džiaz pir
maujant pianiste
Williams su savo grupe; dai
nininkai solistą 
ir Earl Robinsc 

RobesonaSi r
to artistas, buvo pasitiktas il
ga ovacija, jo dainos taip pat. 
Jam akompanuoja Lawrence 
Brown.

Rinkliavų šį kartą nebuvo. 
Kiek pajamų atėjo, jos gauta 
už programą. Ją pardavė po 
50 c. Taipgi įžangos bilietais, 
kurių kainos l^ūvo po $1 ir po 
$2. j'

I
Milžiniška pakaita

Nepažystamai pakito taikos 
judėjimo padėtis nuo tos, ko
kia buvo ką ti prasidėjus ka
ro veiksmams Korėjoje. Tuo
met, 1950 įlietų vasarą,

Marcello Ramirez ir jo my
lima mergina, užlipę ant 261 
W. 54 St. namo .stogo susi- 
ginčino ir pradėjo muštis. Ra
mirez pagrąsino savo meilužę 
numest nuo stogo. Bet kaip 
ten atsitiko, kad abudu, nukri
to nuo trijų aukštų namo ir 
sunkiai susižeidė.

Abu buvo nunešti į Roose
velt Hospital.

DIEMAKERS
Top Rates To First Class Men.
Day Work. 53 Hours Week. Per

manent Position. New Building. Mo
dern Equipment. Paid Holidays & 
Vacations.

Apply
Vamco Tool & Machine Co..

Banard & Warrington Sts.,
E. Riverton, N. J.

Riverton 9-2380
(-Priminkite ši skelbimą, kai atsi

kreipsite).
(167-173)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger

n esi d u oti
daryti 
mihties 
surišti.

ir 
ir 
ir

Filmos-Teatrai
“Les Miserables”
Rivoli Teatre

20th Century-Fox stato 
moję "“Les Miserables” su 
chael Rennie kaipo
Jean Vai jean
Debra Paget kaipo
Cosette
Robert Newton kaipo
J avert
Edmund Gwenn kaipo
vyskupas
Sylvia Sidney kaipo
Fantine
Cameron Mitchell kaipo
Marius

fik
Mi-

Už pavogimą bandukės 
duonos, Jean- Valjean nutei
siamas dešimčiai metų ant ka- 
lėjiminės pervažos, irstomos 
irklais. Trumpai perbėgama 
jo gyvenimas po paleidimo iš 
kalėjimo pataisoms. Jam ten
ka pasirinkti tarp gyvenimo 
vagies, po dešimties metų tos 
praktikos, bendravimo su va
gimis, arba tapti savigarbiu 
piliečiu. Geraširdžio vyskupo 
padedamas, Valjean tampa 
tuo savigarbiu piliečiu, aukš
tai gerbiamu ir statomu pa
vyzdžiu susiedijoje.

Kova eina tarp Javert, po- 
licisto, kuriam įstatai ir teis- 
darybė vienas ir tas pats. Jo 
vaizduotėje Valjean, dabar 
jau gerbiamas pilietis, vis te
bėra tuo pačiu kriminalistu 
dėl to, kad jis prasižengė pa
taisų nuostatams. Bet mintyse 
tų, kurie pažįsta ir myli Val
jean, jisai jau ne kriminalis
tas, bet asmuo, kuris nugalėjo 
praeitį, kad taptų gerbiamu ir 
savigarbiu. Gale filmos ir Ja
vert, kuris neatlaidžiai Val-

jeaną persekiojo, tai supranta. 
Netekus paskiausioj o įsitikinu 
mo, jo suklaidinta mintis ve
da jį prie vienatinės jam liku
sios išeities — saužudystės. 
Javertas turi mirti, kad savi- 
garbus asmuo galėtų gyventi.

Filmą remiasi Victor Hugo 
novele “Les Miserables.” Hu
go novelėje stipriai atžymė
tasis konfliktas tarpe dviejų 
asmenų nėra ryškiai pabrie- 
žiamas filmoje. Gyvenimas 
Valjeano, kaipo žmogaus, yra 
pažymėtas. Bet Javert, savo 
vietoje taip pat turįs stiprų 
pobūdį, apmiglojamas smul
kiais įvykėliais ir romansais 
sentimentališkų vaidilų mažo
siose rolėse. Tad Hugo nove
lės tikrasis siekis dingsta1 veik
smų ir asmenų sūkuryje.

Daleidžiant, jog gana sun
ku bet kuriam rašytojui su^ 
glausti HĮugos novelę filmai 
taip, kad įimtų charakterius 
ir prietikius Valjeano gyveni
me ir tuo patimi iškeltų tą 
stiprų konfliktą, vis viena 
filmos nepajėgimas to pada
ryti paaukoja novelės pajėgą, 
dramą ir siekį.

Nežiūrint scenarijaus trū
kumų ir mažųjų charakterių 
sentimentališkumo, filmą yra 
gera. Michael Rennie, kuris 
yra pirmos klasės aktorius su 
gražiu balsui, įgyvendina sun
kią Valjeano rolę. O Edmund 
Gvenn, kaipo vyskupas, nuo
širdžiai ir jaudinančiai pavaiz
duoją turintį pasitikėjimą 
žmonėmis dvasiškį. Kurie įver
tina vaidybą išmargintą ro
mansu ir nuoširdumu, tiems 
patiks 20th Century-Fox fib 
ma “Les Miserables”. M. A.

a
gražiai ir reik- 
programą pa-

Morley,

Mary Lou

i Paul Robeson 
m.
oasaulinio mas-

met, 1950 įnįetų vasarą, 
O’Dwj^erio administracija už
draudė fa-ikos reikalautbjams 
susirinkti į Uiiion Square. Po
licijos raiteliai buvo siunčia
mi joti į minią. O iškabomis 
skelbę reikalavimą taikos jau
ni darbininkai ir studentai 
sumušti ir įkalinti.

Primenu tą' juodą praeitį 
tam, kad aišl<iau( matytųsi tas 
amžinai teisingas faktas, jog» 
liaudies valios negalima su
mušti nei įkalinti. Liaudis tai
kos troško, tame troškime au
go, nežiūrint persekiojimų^ 
Siekime taikos ji augs ir veik
lūs toliau iki taiką laimės.

' j *' Rep.

Mieste vis daugiau kalba
ma apie pavedimą miesto fi
nansinių reikalų kontrolės 
samdytam manadžeriui.

Keturi asmenys tapo sužeis
ti auto nelaimėje prie 2nd 
Avė. ir 34th St., New Yorke, 
praėjusį trečiadienį.

t

Užsimušė visa šeima
f

Parvažiuojant iš atostogų 
Floridoje, brooklyniečio Mau
rice Abrams auto susidūrė su 
sunkvežimiu Carolinoje. Užsi
mušė visi 4: jis pats, jo žmo
na ir jų du vaikai, 10 ir 7 me
tų. Abrams tarnavo Brookly- 
no vyriausio teismo raštinės 
vedėjui.

Buvęs vargonininku Com
munity Congregational bažny
čioje, New Hide Park, Fred 
C. Baxter pasiųstas į Sing 
Sing. Kaltino, kad jis buvęs 
pasisavinęs $1,884 bažnyčios 
pinigų. Turėsiąs kalėti du ir 
pusę iki penkerių metų.

Rugp. 8-tą miręs newyor- 
kietis advokatas John W. Co- 
mey palikęs $750,000 turto.

Sunkvežimiui susidūrus su 
auto ir apvirtus ant Henry 
Hudson Parkway, New Yor
ke, abiejų vairuotojai nuvežti 
į ligoninę.

PRANEŠIMAI
SUSIRINKIMAI 

Brooklyn, N. Y.
LLD pirmosios kuopos susi

rinkimas įvyks šib' ketvirta
dienio vakaro 7:30, rugpiūčio 
28-tą, L. A. Pil. Klubo patal
pose, 280 Union Avė. Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes 
jau laikas pradėti planuoti 
rudens ir žiemos sezono veik
lą. Organizatore.’

(167-168)
BALTIMORE, MD.

.«» Paskutinis Išvažiavimas.
Sekmadieni, rugsėjo 7 diena, šių 

metu. Literatūros Draugijos 25-tos 
kuopos, paskutinis — baigiant vasa
ros sezoną — išvažiavimas ant Ku
činsku ūkio.

Paulinos ir Motiejaus Kučinsku 
ūkis vra vienas iš gražiausiu Bal- 
timorės lietuviu. Ištisa vasara žy-z 
dinčiu gėlių rezidencija. Kučinskai 
yra malonūs žmonės: jie nori, kad 
visi geros valios lietuviai, trokštan
ti pasilsėti, pasidžiaukti, pasigro
žėti gražia gamta, užeitu pasišne- 
kučiuoti-pasidalinti mintimis.

Taigi. Literatūros Draugijos na
riai ir visi prieteliai, ateikite ir 
atsiveskite savo pažįstamus. Mes 
visus gražiai priimsime: išalkusius 
pavalgydysime, ištroškusius pagir- 
disime; visis būsite patenkinti. I- 
žanga visiems nemokama.

Komitetas.
(167-169)

CLEVELAND, OHIO
Spaudos Piknikas. Rengia A. L. 

M. Klubas. įvyks Rugp. 31 d , Rūbų 
ūkėje. Prie kelio 422. Važiuojantie
ji iš Cleveland© auto, pravažiavę 
Willshfield. dar pavažiuokite apie 
pora mailių ir tėmykite po kaire, 
ant kalno gražus namas su geleži
niais grotais ant stogo. Tai bus pik
niko vieta. Lengva surasti.
. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti šiame piknike, nes 
mūsų spauda reikalauja didelės pa
ramos. Mes. rengėjos . stengsimės 
visus gražiai priimti. Bus gera 
mužiką ir dovanėliu Tikietas tik 23 
centai. Būkite visi. A.R.

(167-169) -

MAŠINISTAI

Horizontal Boring Mill

Vertical Boring Mill

Turret Lathe

Assemblers

Prie Condensers ir Mašinerijos

Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y. w

Tel. ST. 2-8342 F

.........—

TONY’S
UP-TO-DATE

Kreipkitės ar rašykite:

C. H. Wheeler Mfg. Co.
19-th ir Lehigh Ave., Phila., Pa.

.(162-169)

' MACHINISTS
First Class Men Interested in take 
Home Pay. High Rate, 60 hr. week. 
Day Work.

J. J. Walsh Co
1912 Brandywine St., Phila., Pa. 

(165-167)

TOOL & DIE MAKER
Experienced Day Work High Start
ing Rates, Plus Possible Overtime. 
Modern Shop. Many Benefits. Stea
dy Work. Apply

Employment Office
Progress Mfg. Co.,

Castor Ave. & Sepviva St. 
Phila., Pa.

(164-170)

POLIŠIUOTOJAI
Patyrimas Nereikalingas

Prie Elektriniu Lempu Rakandu Iš
dirbėjo. Lygi Nuo Valandų Mokes
tis. Prisideda Darbas Nuo šmotų. 
Visos Dienos Darbas Su pripuola
mais Viršlaikiais.

Employment Office, 
Progress Mfg. Co.,

Castor Ave. & Sepviva St.
Phila., Pa.

(Priminkite ši skelbimą, kai at
sikreipsite).

(168-174)

POLISHERS
No Experience Necessary. For 

Electrical Lamp Fixture Manufac
turer. Flat Hourly Rates Plus Piece 
Work. All Day Work With Possible 
Overtime.

Progress Mfg. Co.,
Castor Ave. & Sepviva St., 

Phila., Pa.
(164-170)

Man. Married For Outside Work 
in Nursery. House Available ’ at 
Low Rental. Please Phone For In
terview. Ambler 0226

Thomas B. Meehan Co. Inc.
Dresher. Penn.

(167-169)

ALTO BODY & FENDER MAN
Must Be Experienced. Best Of 
Working Conditions. Steady Work:

See or Call Mr. Volz or Mr. 
Simmons.

Winner’s Ford Agency
623 White Horse Pike. Haddon 
Heights. |

Phone Lincoln 7-200.
(167-168)

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

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. T.

Tel. EVergreen 7-6868 

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

-----------------------------------------------dt-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc. 

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St. 

Brooklyn, N. Y. *
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai,'’ ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas. 
Receptu Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G. 

TeL EV. 7-62M

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Per tvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
I

4 pusl.-Laisve (Liberty) - Trečiad., Rugp.-August 27, 1952.
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