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Zladiejus Bėdoje.
Nusivalkioję Žmonės.
Ir Dievas Esąs su

Bolševikais.
Vaina Žodžiais.

Rašo A. BIMBA

New Yorke yra kryžiavoja- 
mas John Santo, žymus vei
kėjas transportaci jos unijoje. 
Nors jis dalyvavo kare, bet jis 
bandomas išdeportuoti.

4 Prieš j j liudija du renega- 
r tai, Louis Budenz ir Manning 

Johnson.
Apie Louis Budenz lietuviai 

yra nemažai girdėję. Nuo ko
munistu jis nuėjo prie kata
liku. Iš protestanto jis virto 
kataliku. Už tai jam katali
ku bažnyčia savo universitete 
davė profesoriaus vietą.

★ ★ ★
Bet šj syk j Budenz pakliuvo 

į bėdą. John Santo advokatas 
Sacher ėmė ir pasikniso po 
Budenzo praeitį. Teisme jis 
jam primetė daugpatystę ir 
sulaužymą federalinio Įstaty
mo prieš prostituciją. Sacher 

9 patiekė dokumentus, kurie pa- 
rodo, kad antru sykiu Budenz 
ženijosi 1933 įlietais, bet nuo 
pirmos žmonos divoršą gavo 
tiktai 193,8 metais. Laiškais 
ir viešbučio rekordais , Sacher 
teisme teigė, kad Budenz va
žinėjęsis po Įvairias valstijas 
su moteriške, vardu Louise 
Gahen. Federalinis Įstatymas, 
vadinamas “Mann Act,” tai 
skaito dideliu prasižengimu 
prieš moralybę.

Priežodis sako: Nekask ki
tam duobės, nes j on pats Įkri
si. Kuo gi Budenzui ir John- 
sonui prasikalto unijos vadas 
Santo, kad jie bandi jį suėsti?

★ ★ ★
A žmonės, kurie lenda kur 

» reikia ir kur nereikia, greitai 
nusivalkioja. Niekas jų ne
begerbia, niekas jais nebepasi- 
tiki. Tam tikros jėgos dabar 
gražiai išnaudoja Johnsoną ir 
Budenzą, bet greitai jie nusi
dėvės ir nusivalkios. G)eitai 
jie bus išsunkti ir taps niekam 
nebenaudingi lemenai.

★ ★ ★
Yra žmonių, kurie pra.de- 

t da manyti, kad jau ir pats ge
rasis Dievas aiškiai pakrypo 
bolševizmo pusėn. Taip tie
siog teigia, pasak L. Prūsei- 
kos, Kenesaw Landis. Landis 
sako:

“Viešpaties keliai tikrai ne- 
permatomi. Anapus geležinės 
uždangos šią vasarą buvo lie-

* taus. O mūsų pusėj sausra.
To užtenka, kad žmonės pa
darytų išvadą, jog komunis
tams pavyko patj dangų sa
vaip * suagituot ... \

“Tarybų Ukrainoj, Bulgari
joj, Lenkijoj, Rumunijoj ir 
Vengrijoj užteko lietaus . . . 
Bet lietingi , debešys aplenkė 
Italiją ir Vatikano Miestą. 
Francūzijoj, Belg^oj, Olandi- 

'joj, Danijoj, Norvegijoj ir vi
sam palinijy Vakarų civiliza
cijos buvo sausra.” 

★ ★ ★
, Laikas nuo laiko nuvažiuo

ju Į Jungtinių 1 Tautų Asam
blėjos (Generalinio Seimų) 

tfasirinkimą. Gaila, kad dar
bas ir laikas nepavelina kas
dien dalyvauti ir plačiai ap
rašyti susirinkimo eigą, v

Kol bus prieita prie svarsty-
• mo šios sesijos rdienotvarkio, 

Įvairių delegacijų galvos dro
žia ilgas ir ugningas prakal
bas. Daugiausia dėmesio at
kreipė prakalbos mūsų sekre
toriaus Marshall ir Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojo Višinskio/ 
Abi kalbos buvo aštrios | ir 
griežtos. Jos pavaizduoja san
tykių pablogėjimą .

★ ★ ★
Tai, žinoma, liūdnas ir pa

vojingas reiškinys. Tas ken- 
» kia taikos reikalui. IŠ to
y džiaugtis gali tiktai naujo ka

ro kurstytojai. Visą pasaulį 
ištiktų didžiausia katastrofa, 

t jeigu būtų prieita prie to, jog

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama
Užsieniuose $9.00 ,
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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TOGU ATT! PASMERKIA MELUS NEVA 
APIE KOMUNISTŲ SUKILIMĄ

Roma. — Praeitą šešta
dienį darbininkai Italijos 
miestuose daugmeniškai de
monstravo, reikalaudami, 
kad de Gasperio klerikalų 
valdžia pažabotų maisto 
brangininkus - p e 1 n agro- 
bius. Komercinė Italijos ir 
kitų kraštų spauda iš ank
sto pasakojo, būk komunis
tai per tas demonstracijas 

'darysią žingsnius “valdžiai 
^nuversti.” Italijos Komuni- 
‘stų Partijos sekretorius 
Palmiro Togliatti dėl to pa
reiškė:

“Demokratijos p r i ešai 
meluoja. Revoliucijos nėra 
padaromos pagal vienos ar 
kitos partijos

Partijos gali tik pakreipti 
revoliuciją tam tikron link- 

,mėn. Ir jeigu partija gana 
stipri, gerai organizuota ir 
turi žmonių daugumą savo 
pusėje, > tai ji gali atvest 
juos į pergalę.”

Pasibaigė' streikas milio- 
no žemės ūkio darbininkų 
šiaurinėje Italijoje. Jie lai
mėjo daugiau algos ir tū
lus sąlygų pagerinimus. 
900,000 metalo darbininkų, 

bpp dviejų dienų streiko, su
grįžo darban. Tas streikas 
iš esmės buvo demonstraci-
ja prieš klerikalų valdžią, 
kuri nedaro jokių tikrų
žingsnių numušti kainoms 

užsakymą.1 maisto ir kitų reikmenų.
Anglijos valdžiai prievarta sugrąžinus tuos žydus j 
Vokietiją, vienatinė buvusi ju viltis tapti laisvais din
go. Liūdnai jie žvelgia pro grotas, kurios nuo jų ati
tvėrė pasaulį—tas pačias grotas, kurias užtvėrė Hit
leris. Baisiai nežmoniška buvo juos pargrūsti nuo pat 
Palestinos durų i tą pačią Vokietiją, kuri milionus jų 
brolių-seserų išžudė. Tai nenuplaunama dėmė ant save 

besivadinančių demokratijomis valstybių veido.

TRUMANAS KELIA KARINĘ ISTERIJĄ, 
SAKO BUVĘS VICE PREZIDENTAS t, 

A

Mirė La Guardia, 
Didis Demokratas

TAFTAS KALTINA 
TRUMANA UŽ OPA 
PANAIKINIMA

Philadelphia. — Henry 
A. Wallace, buvęs Jungtin. 
Valstijų* vice-prezidentas, 
kaltino prez. Trumaną kaip 
karinės .isterijos kurstyto
ją. Kalbėdamas Convention 
Hall salėje, Wallace ypač 
kreipė dėmesį į Trumano 
“strioką,” kur prezidentas 
per radiograipą nuo karinio 
laivo Missouri įsakė pri- 
saikdint J. V. Forrestal’ą, 
kaip suvienytų Amerikos 
karo jėgų'sekretorių. For- 
restal buvo prisaikdintasf 
savaite anksčiau, negu 
kongreso nutarta.

Wallace, ragindamas ko
voti prieš kurstytojus, sy
kiu šaukė ginti pilietines

VIESULAS PADARE 
DAUG NUOSTOLIU 
LOUISIANA!

NEW YORK. — Mirė 
buvęs NeW' Yorko miesto 
majoras Fiorello La Guar
dia, 64 metu, prezidento F. 
I). Roosevelto bendradarbis, 
didis demokratijos gynėjas. 
Per ilgą ligą jisai sumenko 
iki 100 svarų iš viso.

Detroit. — General Mo
tors Cadillac automobilių 
skyrius po poros savaičių 
paleis 2,500 darbininkų, 
kaip pranešė fabrikantai.

San Francisco. — Repub- 
likonas senatorius Robertas 
A. Taftas -kaltino Trumano 
valdžią už gyvenimo reik
menų brangenybę. Jis tvir
tino, kad pats prez. Truma- 
nas per anksti panaikino 
kainų kontrolę. (Republi- ! 
konai kongreso nariai, be
je, dar anksčiau reikalavo 
duoti bizniui laisvą valią.)

Taftas dabar siūlė, kad 
patys žmonės mažiau pirk
tų per brangių valgių#tuo 
būdu jie, girdi, priverstų 
kainas numušti. Be to, Taf
tas piršo sulaikyt algų kėli
mus darbininkams ir prašė 
kompanijas pigint savo pro
duktus. Bet jis sutiko, kad 
kainos būtų 50 iki 60 nuo
šimčiu aukštesnės, negu 
pirm karo.

WASHINGTON. — Val
dinis biuras atrado, jog 
maisto kainos dabar 106 
nuošimčiais aukštesnės, ne
gu 1939 m.

CIO VADAS NEIGIA PRIESAIKAS PA
GAL TAFTO HARTLEY ĮSTATYMĄ

Detroit. — CIO unijų ge- 
neralis pirmiriinkas Philip 
Murray, kalbėdamas aps
kritiniame plieno Darbinin
kų Unijęs suvažiavime, 
karčiai smerkė Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą, ypač todėl, 
iog tas įstatymas reikalau
ja, kad visi unijų viršinin
kai prisiektų, jog jie nėra 
komunistai ir nepritaria 
jokiai komunistinei srovei.

“Aš ne komunistas,—pa
reiškė Murray, — bet seka
mais metais tas įstatymas 
galėtų būti taip pataisytas, 
kad reikalautu1 pasisakyt, 
ar aš esu katalikas, protes- 
tąntas ar žydas... Mes turi
me veikti, kad būtu iššluo- 
tas iš kongreso kiekvienas 
rakalis, kuris rėmė Tafto-

Hartley’o bilių ir kuris ne- 
sidarbuoja Amerikos žmo
nių gerovei.”

Pittsburgo Elektrikininkai 
Prieš Raudonųjų Ėdikus

Pittsburgh. — CIO Elek- 
trininkų Unijos lokalas di
džia dauguma atmetė deši
niųjų politikierių atakas 
prieš “raudonuosius” ir iš
rinko visus devynis pažan
gius delegatus į busimąjį 
visos unijos suvažiavimą. 
Lokalas, turįs 17,000 narių, 
užgyrė unijinės vienybės 
politiką, kurią reiškė Tho
mas Fitzpatrick.

London. — Anglų gydy
tojai išrado aerosporin vai
stą nuo kokliušo. 'f

New Orleans, La. — Vie
sulas Louisianos valstijoje 
siautė 120 mylių smarkumu 
per valandą; sudaužė New 
Orleans uoste kai kuriuos 
laivus ir- yaltis ir padarė 
milionus dolerių nuostolių 
Louisianos valstijoj visame 
600 mylių pločio ruožte 
nuo jūros. Viesulo įsiūbuo
tas vanduo užliejo Baton 
Rouge miestą. /

Audra visai nušlavė Ba
you La Batre kaimą, Ala- 
bamoje; privarė vandens į 
Mobile miestą ir sunaikino 
60 nuošimčių laikinųjų na
mų projekto negrams Key
nes.

Per viesulą žuvo bent 
vienas žmogus. Nešamomis 
stiklų šukėmis ir griuvė
siais sužeista keli tuzinai. 
' ________

ISTANBUL. , — Turkų 
valdžia karštai remia ame
rikinius MarsKallo planus.

ORAS. — Būsią vešu.

žmonių teises. Be kitko, ji
sai sakė:

“Monopoliniai kapitalis
tai, rėkdami sustabdyt ko
munizmą ir gint demokrati
ją, patys naikina piliečių 
teises namie ir užsienyje. 
B/T jie nebijo komunizmo— 
jie bijo demokratijos.”’ ’

Trumaniškoje dvašibje y- 
ra naikinamos pilietinės 
teisės Chinijoj, Graikijoj ir 
visoje eilėje kitų šalių, kaip 
tvirtino Wallace. Federalių 
valdžios agentų FBI tero
ras ir kongreso Neameriki- 
nio Komiteto veikla, girdi, 
primena hitlerizmo pradžią 
Vokietijoje.

Prisiminęs apie Liuosy- 
bės Traukinį su istoriniais 
Amerikos doku mentais, 
Wallace siūlė specialiai pa
kviesti į tą traukinį Paul 
Robesoną ir kitus žymius 
negrus. — Pirmesnėje kal- 

| boję New Yorke Wallace į- 
spėjo, kad negrai pietinėse 
valstijose, išėję iš Liuosy- 
bės Traukinio, susidurs su 
linčininkų gauja.

Kas liečia dabartinę ofi
cialių demokratų politiką, 
tai Wallace pareiškė:

“Demokratų partijoj ne
bus santaikos, jeigu jinai 
neatmes karinės politikos, 
jeigu jinai nevykdys pasau
linės taikos politikos? O 
gresiąs nedarbo krizis gali 
reikšti karą. Tai nebūtų 
karas dėl laisvės, bet karas 
pelnagrobių naudai.” 

t------
Pasimojimas Veto 
Teisę Aprėžti

FLUSHING MEADOWS, 
N. Y. — Vadovaujamasis 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitetas dauguma balsų už
gyrė Amerikos siūlymą, 
kad seimas svarstytų pen
kių didžiųjų talkininkų veto 
teisės aprėžimą Saugumo 
Taryboje.'

t
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Florida Didžiai Pažeista Uragano - Milionai Dolerių Nuostolių
Šiuos žodžius rašau 18 d. 

rugsėjo, kuomet Floridos 
žmonės yra pritrenkti dide
lio išgąsčio ir vos pradeda 
atsipeikėti. Vakar, 17 rug., 
ir praėjusią naktį, perėjo 
skersai Floridos baisus tro- 
piškas uraganas - viesulas.
Prisirengimas 
Pasitikt

Ačiū mokslui ir aukštai 
technikai (greitiems orlai
viams, radar ir kitiems 
naujiems išradimams), šian
dien jau nebegali iš nety
čių užklupti didelis uraga
nas. Šiandien oro tėmytojai 
randasi visose žemės daly
se. Ir šis tropikas uraga
nas pirmiausiai buvo patė- 
mytas 11 d. šio mėnesio, 
pietiniame Atlanto vande
nyne, už 3,000 fnylių. nuo 
Floridos. Per visas tas še
šias dienas Oro Biuras da
vė pranešimus apie šį pavo- 

tos dvi šalys nebegalėtų su
tilpti vienoje tarptautinėje or
ganizacijoje.

Vilties, žinoma, nereikia 
nustoti.

jingą uraganą, kuris vis 
artinosi linkui Floridos.

Uragano didumas, jo 
pirmyn ėjimas ir jo ratu 
sukimasis ne visuomet bu
vo vienodi. Bet maž daug 
jo plotis siekė 100’ iki 150 
mylių diametre (skersai); 
jo pirmyn “slinkimas” bu- 

. vo nuo 8 iki 12 mylių per 
valandą; jo ratu dūkimas*— 
sukimasis buvo 75, 140 ir 
(didžiumoje) W0 mylių per 
valandą.
Pavojui Artinantis

16 d. rugs, prieš vidur
naktį tapo iškraustyta 10,- 
000 • žmonių iš Okeechobee 
ežero apylinkes, į tolimes
nes, aukštesnes ir sauges
nes vietas. Juos -išvežė du 
dideli traukiniai, su 74 va
gonais. Okeechobee ežeras 
užima 717 ketvirtainių my
lių plotą.

Lygiai 1|9 metų atgal ura
gano buvo užkluptąs šis e- 
žeras. Jo vanduo buvo iš
keltas labai aukštai. Gi 
krisdamas žemyn, užpylė 
didžiausius plotus žemės ir

tuomet prigirdė bei užmušė 
1,500 žmonių. Viso tuomet 
nuo to uragano žuvo 2,500 
Floridos žmonių. Nuostolių 
padaryta' už $75,000,000. 
Dėl to dabar iš anksto ap
sisaugota.

Visuose miestuose, pieti
nėje ir centralinėje Flori
doje dabar žmonės iš ne
saugių Vietų perėjo į tvir
tas ir saugesnes, jiems skir
tas svietas. Rugsėjo 16 d. 
per dieną ir naktį prisipil
dė visi viešbučiai, bažny
čios, mokyklos ir kiti tvirti 
pastatai. Tokių žmonių (re
fugees) buvo šimtai tūks
tančių. ' %

Iš, krautuvių didžiųjų 
langų visos prekės buvo iš
imtos. Veik visur stiklinės 
sienos ir dideli krautuvių 
langai buvo lentomis ap
kalti. Mokyklos visos užsi
darė. Atrodė, tartum lau
kiama sprogimo atominės 
bombos. Ūpas visų baisiai 
prislėgtas. Gatvės pasidarė 
tuščios. Kur-nekur vienas 
kitas žmogus (gal tik re
porteriai?). Raudon. Kry

žiaus skyriai, ugniagesiai ir 
policija visur ir viskam pri
sirengę. O žmonėms, kurie 
pasiliko namuose, duotas 
šitokis patvarkymas:.

Iš tos pusės, kur pūs vė
jas, visi langai turi būt ak
lai uždaryti, tik priešingoj 
pusėj turi būt biskį pakel
ti; kiekviename name turi 
būti žvakių ar kitokiu ži
bintuvų, kąd, elektros nete
kus, ' galima būtų turėti 
šviesą; turi būti vonė pri
leista vandens, taipgi ir 
si kiti indai turi būt pilni 
vandens, idant turėjus van
dens, kuomet gali būt van
dentraukis sugadintas; sau- 
gūtis ir nepaliesti jokios nu
kritusios vielos; jei viela 
bus nukritus ant namo, ne
bandyti jos pačiam nu
stumt ar kitaip nukelt.
Uragano padaryti 
nuostoliai

Kaip minėjau pradžioj 
šio rašinio, vakar (17 rug
sėjo), apie vidurdienį ura
ganas išsirito iš Atlanto ir 
kirto iš rytinio šono į pie

tinę dalį Floridos, 150 myl. 
pločiu ir 120 mylių vėjo 
greitumu (sukimu) į valan
dą. Šiuos žodžius rašant, 
jis jau praėjęs skersai Flo
ridos iki Gulf of Mexico 
jūi’ų įlankos. Jo padaryti 
nuostoliai dar nėra pilnai 
žinomi. Bef už visus kitus 
miestus bene bus daugiau
siai nukentėję West Palm 
Beach ir Miami. Ačiū ge
ram prisirengimui, žmonių 
mažai?bus žuvę. Iki šiol ži
noma, kad tik 3 žuvę ir 9 
be žinios dingę (kitas pra
nešimas sako, 17 be žinios 
dingę). Bet šiuos žodžius 
rašant, dar nėra atsteigtas 
pilnas susisiekimas su šiais 
miestais: ' B r a n d e n ton, 
Clearwater, Sarasota, Fort 
Myers, Fort Pierce, Fort 
Lauderdale, West Palm 
Beach ir Miami. Vienok a- 
pytįikriai spėjama, kad nuo
savybės, daržovių ir citri
nių vaisių (didžiumoje-Grin
džių) bus sunaikinta kelio
lika milionų dolerių vertės.

Trumanas jau prižadėjo 
iš federalės' valdžios su-

teikt Floridai ^pagalbos.
Orlando miestą gal tik 

uragano atskalos pasiekė. 
Kuomet pietinėj valstijos 
dalyj šis tropiškas uraga
nas griovė namus ir rovė ir 
klojo palmas, tai Orlaųdoj 
tik smarkus lietus pylė per 
visą naktį (iš 17 į 18-tą 
rugs.) ir vėjas ūžė 45 my
lias į valandą. Keliose vie

ptose vielos buvo sutrauky
tos. Buvo du'gaisrai, dėl 
kurių penkios negrų šeimy
nos liko be pastogės. Rau
donasis Kryžius pasiėmė 
juos globot.

Gal yra ir daugiau mies
te ir jo apylinkėj padarytų 
nuostolių, bet kol kas dar 
nesužinota.

J. Vilkelis.

PUSIAU NUPIGINTOS 
BULVĖS SOVIETUOSE

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pusiau numušė 
kainą racionuotoms bul
vėms. Šiemet buvo nepapra
stai gausus bulvių ir įvai
rių javų derlius Sovietų 
Sąjungoj.

cs
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Juozas Baltrušaitis
Rugsėjo 22 dieną sueina lygiai penki metai nuo mir

ties pittsburghiečio Juozo Baltrušaičio. Jis mirė didžiojo 
karo audroje, nesulaukęs demokratinių jėgų pergalės ant 
fašizmo. 0 gyvas būdamas jis nenuilstančiai fašizmą 
kovojo. Visą savo sąmoningąjį gyvenimą Juozas pašven
tė organizavimui ir švietimui Amerikos lietuvių.

Su Juozo Baltrušaičio mirtimi Amerikos lietuviai 
neteko energingo ilgų metų švietėjo ir veikėjo. Tartum 
vakar jis buvo ir darbavosi su mumis, o jau penki metai 
jo nebesiranda mūsų eilėse! Laikas bėga žaibo greitu
mu. ,

Dr. Baltrušaitienė labai gražų ir garbingą darbą 
atliko, Juozo archyvą atiduodama Lietuvių Literatūros 
Archyvui, kuris su laiku pateks Lietuvos sostinėn Vil
niun, kaipo neišsemiamas šaltinis studijavimui Amerikos 
lietuvių gyvenimo ir veiklos. Tai gražiausias Juozui pa
minklas. I i

Višinskio Prakalba ir Kaltinimai
Pereitą ketvirtadienį Jungtinių Tautų Asamblėjos 

susirinkime Tarybų Sąjungos delegacijos galvos Višins
kio pasakyta prakalba jau susilaukė plačiausių komen
tarų tiek spaudoje, tiek oro bangomis. Diskusijos dėl tos 
prakalbos turinio tebeina ir šiandien, ne tik Amerikoje, 
bet visam pasaulyje. Viena, kad Višinskis kalbėjo didžio
sios socialistinės šalies vardu, antra — jis pasakė tai, kas 
įdomauja visą'žmoniją.

Višinskio prakalba buvo maž-daug atsakymas į pra
kalbą, pasakytą mūsų valstybės sekretoriaus Marshallo. 
Marshallas, kaip žirfoma, patiekė visą eilę apkaltinimų, 
adresuojamų Tarybų Sąjungai. Jis tiesiog pareiškė, kad 
paskutiniais laikais susikalbėti su socialistinio krašto di
plomatais pasidarė be galo sunku, beveik nebegalima. Su 
jais, esą, negalima susitarti atominės bombos kontrolės 
klausimu, su jais negalima susikalbėti Graikijos reika
lais, visos su jais derybos neprivedė prie susitarimo dėl 
Korėjos. Už visus tuos nesusipratimus, aišku, Marshall 
apkaltino Tarybų Sąjungos nusistatymą.

Todėl buvo nekantriai laukiama Tarybų Sąjungos at
sakymo. Višinskis sako, kad nėra tokio dalyko, kaip grū
mojimas Graikijos nepriklausomybei iš Jugoslavijos, 
Bulgarijos arba Albanijos pusės. Jis teigia, kad atominės 
bombos ir energijos klausimu nesusikalbama dėl Ameri
kos klaidingo nusistatymo. Jis primeta Amerikai troški
mu pasilaikyti ant atominės energijos monopolistinę kon
trolę. -Jis kaltina* Ameriką ir Angliją dėl nepravedimo 
Asamblėjos rezoliucijos sumažinti apsiginklavimą. Vie- 
toje ^nusiginklavimo, apsiginklavimas didinamas. Ypa- 
tingai\Amerika, jis sako, sušilus ruošiasi naujam karui.

Bevei^pusę savo ilgos prakalbos Višinskis pašventė 
kritikavimui -Amerikoje ir kitose šalyse vedamos pro
pagandos už naują karą, už karą prieš Tarybų Sąjungą. 
Jis citavo pareiškimus tokių žymių žmonių, kaip Atstovų 
Buto nariai Dorn ir Eaton, senatoriai Brooks ir Mac- 
Magon, industrialistai Jordan ir Harwood, diplomatai 
Earle Dulles. Visi jie stačiai provokatoriškai agituoja už 
karą prieš Tarybų Sąjungą.

Pagaliau Višinskį^ sako, kad Amerikoje naujo karo 
trokšta stambieji kapitalistai. Jis sako, kad šifies kapi
talistai karo metu pasidarė milžiniškus pelnus. Jįs pa
duoda faktus, kurie parodo, kad kai kurių korporacijų 
karo metu pelnai pasiekė nuo 200 iki 800 nuošimčių! Jis 
sako, kad Amerikos spaudą kontroliuoja stambusis kapi
talas ir už tai toji spauda agituoja už naują karą.

Visi šitie Višinskio kaltinimai yra labai skaudūs.
Pabaigoje savo kalbos Višinskis pareiškė, kad Sovietų 

delegacija patieks šiai sesijai apsvarstyti ir priimti re
zoliuciją, kurioje būtų pasmerkiamas agitavimas už nau
ją karą, kaipo kriminališkas prasižengimas prieš pasau
lio tatką. Nereikia nei sakyti, jog toks Sovietų delegacijos 
pasiūlymas susilauks aštriausių diskusijų Asamblėjoje.

Ištiesų, šis klausimas be galo svarbus ir įdomus. Įdomu 
bus, ką pasakys įvairios delegacijos, kai ateis tokios re
zoliucijos svarstymas. '

• Jungtinės Tautos yra aiškiai įsteigtos ant to pamato, 
kad karas yra kriminalystė. Vokietijoje dabar ypa tei
siami ir kariami, kurie buvo kaltininkais pereito karo. 
Jeigu karas Yra kriminalystė, tai ar agitavimas už karą 
nėra kriminališku prasižengimu? Argi ne kriminališkai 
prasižengia tas žmogus, kuns sako, kad nieko nelaukiant 
Amerika turi atominėmis bombomis pradėti naikinti tam 
tikros šalies miestus?-

Pavyzdžiui, vogimas ir plėšimas yra pripažinti prasi
žengimu. Suimtas vagis bei plėšikas yra aštriai baudžia
mi. Bet kaip su tais, kurie atvirai agituoja už vogimą 
ir plėšimą? Amerikos įstatymai taip pat skaudžiai bau
džia už bile kokį prisidėjimą prie papildymo vagystės 
bei apiplėšimo. Tas, kuris žodžiu padeda plėšikui, yra 
skaitomas prisidėjusiu prie papildymo prasižengimo.

Taip lygiai turėtų būti traktuojami ir tie, kurie agi
tuoja už naują karą. Jie turėtų būti pripažinti krimina- 
liškais prasižengėliais prieš tarptautinius įstatymus. Tai 
visiškai logiška. Jokios šalies delegacija, mums atrodo, 
neturėtų išdrįsti priešintis pasmerkimui propagandos ir

BRANGIAI KAŠTUO
JANTI VALDŽIA

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo;

Generalisimas čįangkaiše- 
kas prisipažino savo partijos 
vadų susirinkime, kad jis su
klupo. Jis neįvykdė Kinijos 
respublikos kūrėjo Sunjctsė- 
no principų. Jis’nuėjo klai
dingais keliais.

Taipgi jis pripažino, kad 
jo sėbrai išeikvojo $900,000,- 
000 svetimos valiutos. Jo sė
brai tikėjbsi, kad turtingasis 
Dėdė Samas paskolins ir nie
kad nebus trūkumo. Dabar 
Čiangkaišeko valdžia neturi 
kuo pirkti užsienyje.

Čiangkaišekas šiuo sykiu 
pasirodė visai kitoje šviesoje. 
Kai anksčiau, jis pranašavo 
apie greitą pergalę ant ko
munistų, tai dabar jis deja
vo, kad Kinija stovi prieš di
džiausius sunkumus. Jis tu
rėjo mintyje, kad jo pozici
ja pasidarė nepavydėtinoj 
padėtyj. Vargiai jis betiki 
į savo pergalę. *Jis išmeti
nėjo draugams savanaudiš
kumą ir neįvertinimą jo kru- 
sados prieš komunistus.

Pasirodo, kad kraštutinie- 
ji nacionalistai nieko kita 
nežiūrėjo, kaip tik savo ki
šenės. Jie grobėsi, kiek tik 
galėjo, visai nepaisydami, 
kas atsitiks. Jiems net karas 
prieš komunistus stovėjo ’ke
lintoje vietoje. ,

Kinijos liaudis, aišku, nei 
kiek nesuklydo stodama ko
von prieš čiangkaišeko val
džią. Ko gera ji gali tikėtis 
iš tokios valdžios? Laimėju
si gali pradėti naują gyve
nimą. Tos sritys, kurios iš
laisvintos, praveda reformas,

Vatikano Padėtis
Vatikano oficiozas “Os- 

servatore Romano” pasku
tiniuose numeriuose patal
pino įdomius du straips
nius, kurie turėjo be abe
jo didelį atgarsį pasaulinė
je spaudoja. Vienas iš tų 
straipsnių pavadintas,' “Ar 
karas yra neišvengiamas,” 
duoda patsai autorius aiš
kią išvadą: “karas nėra 
neišvengiamas ir niekados 
nebuvo .. .”, antras, “Karo 
paradoksas” — patsai sako, 
kad “yra nesąmonė kvalifi
kuoti paradoksu kovą dvie
jų ideologijų — Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos.”

Tie du straipsniai pažy
mi stiprią permainą Vati
kano politikoj ir jo taškare- 
gyj, nes turime turėti ome
nyje, jog viršminėtas žur
nalas yra Šv. Sosto orga
nas !

Patsai straipsnio auto-, 
rius, gana giliai nagrinėjęs 
pasaulinę politiką, daro lo
gišką ir pasekmingą išvadą 
ir galų gale pripažįsta, jog 
yra galimybių ir pageidavi
mų sutaikinti, ir pašalinti 
trynimąsi tarp tų dviejų 
didžiųjų valstybių, ir apart 
to, viešai kritikuoja kai ku
riuos žymius asmenis; ku
rie -ištikrųjų trukdo tam 
susitaikymui tų valstybių 
ir kartu perspėja keletą 
Atnerikos politikų, kaip H. 
Hoover’į, D. Adhesoną ir 
Sumner Welles’ą, kurie ne
supranta nuodugniai Sovie? 
tų Sąjungos ir sako, “kld 
tik manyti išimtinai apie 
S. Sąjungos ‘agresyvę’ poli
tiką ir suprasti taip, kaip 
ją ’suprasdavo seniau revo
liucinėje Fraricijbje, yra ne 

įveda demokratiją, žmonės 
gali rinkti 1 valdovus, daly
vauti valstybiniame ir kul
tūriniame veikime. Vergi ji- 
nis feodalizmas panaikintas.

Atrodo, kad nektfrie ir 
Trumano valdžios žmonės 
pradeda manyti, jog čiaug- 
kaišeko valdžios palaikymas 
yra tiktai pinigų eikvojimas. 
Bilijonai dolerių, išmesti 
čiangkaišeko valdžios gelbė
jimui, eina veltui.

BUVUSIOJOJE
RYTŲ PRŪSIJOJE

Dienraštis, ViiAis rašo:
Maskvos “Izviestija,” rugp.

27 d. N-ry, praneša apie eko
nominį progresą toje srityje, 
kUri prieš karą buvo Rytprū
sių dalis ir kurios vyriausiu 
miestu buvo Karaliaučius.
Dabar ta sritis vadinasi Ka
liningrado sritim.

Štai tūli daviniai:
Iki šiol 

pilną laiką
atsteigta ir dirba

149 industrinės
įmonės. Smarkiai pakilo žve
jyba Baltijos jūroje. Iš Ta
rybų Sąjungos kitų valstybių 
atgabenti naujakuriai suor
ganizavo 342 kolchozus (ko
lektyvius ūkius), šių metų 
derlius buvo geras. Kalinin
grado srityje sukurta 50 ta
rybinių ūkių (soyčhozų), 15 
Mašinų - Traktorių stočių ir 
240 pagelbinių ūkiui vienetų.

Šį rudenį žiemkenčių javų 
plotas bus keleriopai dides
nis negu pernai. Sekantį pa
vasarį užsėtų laukų plotas 
trigubai padidės.

Jau sudarytas pusėtinai
platus tinklas naujų mokyklų 
ir technikumų. Namų staty
bai valstybė paskyrė 700 mi
ltelių rublių.

kas kita, kaip neigti jos ap
sigynimo rūpesčius ir jos 
sienų saugumo teises, po to, 
kaip patsai pasaulis matė, 
kaip, lengvai yra peržengia
mi rubežiai, pateisinant to
kiais kvailais atsakymais, 
kaip “gyvenimo plotas” 
(Lebensraum) arba ’ko
munizmo pavojus’!”

Daug ko galima prikerg
ti Vatikano spaudai, bet 
mažiausiai,, tai kad ji yra 
blogai informuota, nes kaip 
visiems nėra paslaptis, kad 
ji turi savo gerai suorgani
zuotą žvalgybą visuose pa
saulio kampuose. Dabarti
nė Vatikano politinė padė
tis, kur kas matyti daugiau, 
negu iš vieno jos atžvilgio, 
yra įkvėpta “trečiosios ar
ba Perono pozicijos” — re
miasi, be abejo, ant gana 
smulkaus ir sąmoningo pa
saulinės padėties nagrinėja’ 
mo, ypač, kas liečia gandų 
naujo karinio susirėmimo.

Šiuo, svarbiausiai, gauta 
pagrindinė išvada;/kad, ką 
ir patsai Vatikanas pripa
žįsta, jog jokiu būdu nėsą 
elementų naujam susirėmi
mui.

Jei ištikrųjų būtų tie ele
mentai ir Vatikanas tikėtų 
į anglų-amerikonų * pergalę, 
tai neturėtų pradų rizikuo
ti, ir dėstyti tas viršminė- 
tas išvadas savo spaudoje.

Savo tradicionaliu aky
lumu, Vatikanas nepriside
da' prie Wa'11-Street’o skel
biamo šven^p karo, ir tai 
daro vien tik katalikų &až-
nyčios apgynimo • vedamas, 
o ne dėl kitų kurių nors su
metimų. ' šiauliškis.
15-7-47. ' *•'

Pr’ieš septynis metus, lie
pos 21 d. Lietuva taiSo pa
skelbta Taryb. Socialistine 
Respublika. Lietuvių tauta 
pagaliau nusikratė neken
čiamos fašistinės diktatū
ros ir atsiekė pilno savo 
valstybinio išsilaisvinimo 
— susikūrė tarybinė san
tvarka, už kurią kovojo ir 
aukojosi geriausieji mūsų 
tautos sūnūs ir dukros. 
Tarybų valdžios įvedimą 
Lietuvoje paskelbė ne kas 
kitas, kaip pačios liaudies 
demokratiškuose rinkimuo
se išrinktas Liaudies Sei
mas, kuris tokiu* savo aktu 
išpildė lietuvių absoliutės 
daugumos valia. -

Tarybų santvarkos įkūri
mas mūsų tėvynėje reiškė 
galą išnaudotojų sauvalei, 
reiškė žemės išdalinimą 
valstiečiams, kurie jos ne
turėjo arba mažai turėjo, 
reiškė bedarbės panaikini
mą,, kultūros suklestėjimą. 
Socialistiniais pamatais bu
vo pradėtas statyti naujas, 
laisvas ir laimingas gyveni
mas. Lietuva, pačios liau
dies valdoma, patapo sava
ranki valstybė, nepriklau
soma nuo užsienio kapitalo, 
kuris mūsų, žemę laikė plėš
riųjų tikslų žaislui. Tary
binio kelio pasirinkimas 
Lietuvą/išsaugojo' nuo pa
tekimo į grobuoniškųjų vo
kiečių glėbį, prie ko atvirai 
Lietuvą vedė mūsų tautos 
uzurpatoriai, visokio plau
ko pardavikai.

Su liepos 21-sios istori
niu nuosprendžiu, mūsų tė
vynainiams baigėsi netyru
mas rytdiena, jiems nebe
reikėjo ieškotis pragyveni
mo užsieniuose, apleisti sa
vo gimtinę ir blaškytis po 
nežinomus pasaulio kraš
tus, kaip kad buvo prie 
smetoninio režimo. Netenka 
nei kalbėti, kokią nenaudą 
šaliai padaro masinis gy
ventojų bėgimas į kitus 
kraštus. Gal nėra kitos tau
tos, kaip lietuvių, kuri tu
rėtų užsienyje daugiam vie
no trečdalio savo gyvento- 
jų!

Jei ne hitlerinių užpuoli
kų išprovokuotas antras pa
saulinis karas, jei ne vokiš
kųjų banditų okupacija, 
Tarybų Lietuva šiandien 
būtų turėjusi* kitokį veidą 

■— ji būtų pralenkusi visas 
jos dydžiu panašumo kapi
talistines valstybes. Lietu
voje būtų negirdėtu lygiu 
suklestėjęs ekonominis, po
litinis ir kultūrinis gyveni
mas, galimas tiktai tarybi
nėse sąlygose, galimas, pa
grindiniai, dėka tarybinių 
tautų draugystei, dėka vie
nalytei tarybinei valstybei.

Bet, nežiūrint to, Tary
bų Lietuva prisikėlė iš po 
praėjusio karo ir įtempusi 
visas savo jėgas, atstato ką 
Hitleriniai barbarai sugrio
vė^ ir žengia į skaisčią ir

Vilniuje plačiai išsivystė ir nauja įmonių, gyvenamųjų namų, visuomeninių įstaigų 
statyba. Nuotraukoje: dalis statybos pirmojo Lietuvoje radijo imtuvų ir elektros įren

gimų fabriko “Elfą.”

laimingą ateitį. Mūsų Tė
vynė, įvykdžiusi ^stalininį 
penkmečio planą, bus išgy
džius! karo žaizdas ir jau 
sieks naujų progreso laimė
jimų.

Septynerių metų sukak
tyje nuo istorinės deklara
cijos įkuriant naująją, ta
rybinę socialistinę ^santvar
ką, lietuvių tauta, pasitikė
dama savo ateitimi ir nau
dodamosi visais savo dvasi
niais ir medžiaginiais re
sursais,- ryžtingiau stos į 
kūrybinį darbą, kad nei žy
mės neliktų buržuazinio ir 
o k u p a c inio viešpatavimo 
palikimų.

Pažangi ų j ų įsitikini m ų 
Lietuvos sūnūs ir dukros 
užsienyje taip pat su 
džiaugsmū. prisimena Lie
pos 21-ją, suteikusią mūsų 
gimtinei laisvę, nepriklauso
mybę ir sąlygas gerbūvio 
suklestėjimui. Užjūrio lię-

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKtAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

VIDŲRIŲ UŽKIETĖJI
MAS BLOGA NEDARO
Kai esti viduriai užkietė

ję, tai daugybė nemalonių 
požymių paeina vien nuo 
mekaniško i š e i namosios 
žarnos ištempimo. Prašali
nai tą ištempimą — dingsta 
tau ir tie liguisti nemalonu
mai.

Kai kuriems žmonėms, su 
užkietėjusiais viduriais, su
sidaro nemalonių . liguistu
mų dar ir dėl psichologinių 
veiksnių. Ir tai labai būdin
ga. Mat, apieJ visokius vi
durių užkietėjimo blogu
mus taip daug priŠMokščia 
visokie melągmgi. skelbi
mai, taip daug pripumpuoja 
tau ausis, nuo pat mažų 
dienų, visos tos kūmutės, 
močiutės bei kaiminkoš, kad 
tau ilgainiui susidaro kom
pleksas. Tu įsivaizduoji už
kietėjimą, kaipo priežastį 
visokių būtų irznebūtų ne- 
galumų. Ir, jeigu tau kada 
atsitiktinai pasidaro nepa
slankūs viduriai, tuoj tavo 
vaizduotėje ima ir atsistoja 
visa virtinė liguistų požy
mių. Nerimasties ir rūpes
čio pagautas, tu, regis, jau 
ir junti šen ir ten Varstan
čius skausmus, dieglius; kad 
ir apsiginti nebegali; nebent 
tuoj griebsi kokių draskan
čių, liuosuojamųjų vaistų ir 
šluote iššluosi visų tų ligui
stumų priežastį...
Taip tu ir prisipratini prie 

botago, prie tų visokių liuo
suojamųjų vaistapalaikių, 
ir paskui jau be botago vi
duriai tau anei iš vietos. 
Vaistų garsintojai ir agen
tai pasiekė savo tikslo ir 
padidino savo biznį. O tu 
tapai tų draskančių vaistų 

tuviai geriausiai paminėsi
me Tarybų santvarkos įkū
rimą Lietuvoje, įsipareigo
dami tęsti efektyvingesnę 
veiklą prieš Tarybų Lietu
vos šmeižikus, prieš Smeto
nos režimo likučius, kurie 
čia tęsia pas hitlerininkus 
išmoktą šlykščią melų pro
pagandą.

’Urugvajaus lietuviai — 
Tarybų Lietuvos patriotai, 
pasižada apginti garbingą 
mūsū Tėvynės ' vardą ir, 
Liepos 2J-sios sukaktyje, 
sušuhka:

Tegyvuoja Lietuvos Ta
rybų Socialistinė Respubli
ką !

Tegyvuoja Lietuvių tau
tos mylimas vadas Justas 
Paleckis!

Tegyvuoja didžioji Tary
bų Sąjunga* ir jos šaunusis 
vadas ir mokytojas genera
lisimus Stalinas!

(Iš “Darbas”)

auka ir nuo jų kenti ir ap- 
sikęsti negali...

Labai svarbu visiems at
siminti tą teisybę, kad pa
prastas vidurių % užkietėji
mas niekad nepadarė ir 

i niekad nepadaro jokių rim
tų ligų. Jei tau kartais už
ėjo vidurių užkietėjimas — 

į ir tu nenori jo pakęsti, tai 
; pavartok kokį lengvutį vi- 
< dūriams išjudinti būdą, bet 
■ nebūk avinas — nesirūpink 
ir galvos sau nebaladok be 

| reikalo. Protingiausia pada
rysi, jei visai nekreipsi dė
mesio ir duosi valią vidu
riams. Viduriai ir patys 
savaime, be jokių akstini- 
mų ir jaudinimų, išsivalys, 
kad ir už dienos ar dviejų. 
Nebijok, neeksplioduosi: 

; pramanyti, įsivaizduoti už- 
Į kietėjimo nuodai tavęs ne- 
| sudegins. Nieko panašaus 
į neįvyks. Duok tik vidu
riams progą, nedraskyk jų 
tais vaistapalaikiais, o jie 
sau susiras savo gamtinį 
kelią.

Didžiulėje d a u gumoje 
nuotikių, paprastas vidurių 
užkietėjimas esti ne orga
ninio, bet veiksminio arba 
funkcijoninio paėjimo. Pa
sidaro ne dėl organinės li
gos, bet dėl kokių veiksmi
nių trūkumų, kaip kad ne
tikęs maistas, stoka vitami- 

I nu ii* mineralų, blogi papro
čiai ir vargingos ekonomi
nės ir visuomeninės sąly
gos.

Vaikams ir suaugusiems 
kai kada užeina užkietėji
mas dėl kokių psichologinių ’ 
veiksnių ir įgytų protinių 
įspūdžių. Ir kartais esti ge
rai pasitarti su psichiatru 
— protligių žinovu.

agitacijos už naują karą. ' > ' ' .
Žinoma, tuojau pasigirs balsai, kad čia yra bandymas 

atimti žodžio' laisvę. Bet tai netiesa: Tai nieko bendro 
neturi su spaudos bei žodžio laisvę. Kaip Jungtinių Tau
tų yra pripažinta kriminališku prasižengimu karo vedi
mas, taip turi būti padaryta ir su agitacija bei propa
ganda už karą. 1 ’ ■ . 1 2 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Rugs. 22, 1947



Lytiškų Išgverėlių Žmogžudystės 
Ir Moterų Žaginimai

Į N. , *

$ ;y

Mokslininkų įspėjimai dėl 
Atominio Karo Pavojaus

Viena iš šlykščiausių 
Amerikos problemų yra ly
tiška kriminologija, tai yra 
— lytiniais sumetimais pa
pildymas ž m o g žudysčių, 
moterų ir merginų prievar- 

i tavimas bei žaginimas, ne
leistinas giminaičių santy
kiavimas ir eibės kitų ne- 
dorovinių n u s iž e n girnų 
prieš moralybę.

Nepraeina tokia diena, 
kad laikraščiuose netilptų 
keletas žinių apie pasibaisė
tinus atsitikimus, kuriuos 
papildo įvairūs lytiški iš
gverėliai, pamišėliai, išsigi
mėliai — arba kaip ten juos 
kitaip nepavadintum. Už
tenka paminėti bent kelis 
nesenus įvykius Los Ange
les mieste, kur buvo žiau
riai sumėsinėta gražuolė 
Elizabeth Short (Black 
Dahlia) ir tris kitus, tuo- 
jaus . pasekusius panašius 
ten merginų nužudymus, 
įsitikinimui, kad čionai yra 
labai rimta, šiurpi ir kebli 
problema.

Kas nužudė Black Dah
lia gražuolę ir kitas tris 
Los Angeles moteris, lig 
šiol nesužinota. Ar tai buvo 
vieno kokio nors nenaudė
lio darbas, ar tai keleto 
skirtingų asmenų užpuoli
mai — irgi nežinia. Krimi
nologijos autoritetai mano, 
jog tai nebuvo vieno to pa
ties asmens darbas, nepai
sant, kad gana dažnai toks 
kriminalistas, kuris papildo 
bent vieną baisią blogdary- 
bę, paprastai papildo jų 
daugiau.
Net 15 buvo savanoriai 
prisipažinę kaltais

Įdomu, kad Black Dahlia 
gražuolės nužudymo kaltę 
prisiėmė net 15 asmenų, 
kurie savanoriai sakęsi at
likę tą žiaurią žmogžudys
tę. Vienok ilgiau policijos 
kamantinėjami, suklupo sa
vo melaginguose pasakoji
muose ir galų gale išsireiš
kė daug maž panašiai:

“Well, gal būt mes to jr 
nepadarėm. Bet mes galė
jome tatai padaryti.”

Tokie prieštaraujanti -ap= 
sireiškimai dar labiau su
komplikuoja visą lytinės 
kriminologijos ir jos prie
žasčių nagrinėjimą. Tikre
nybėje, -visas lytinių nusi- 
žengim. klausimas taip per
pildytas painiais susijaudi
nimais, prietarais ir tradi
ciniais draudimais, kad pa
sidaro gana sunku blaivai 
diskusuoti jį viešumoj.
Baime ir teroras 
apima apylinkes

Viena panaši žmogžudys
tė bent kurioj apylinkėje 
sukelia žmonėse didesnę 

^Mimę ir didesnį neramumą, 
negu smulkmeniški aprašy
mai apie nužudymus šešių 
milijonų nekaltų piliečių, 
nacių koncentracijos kem-

ir

Teroro apimti Los Ange
les gyventojai ištisas die
nas savo vaikų neišleido iš 
namų. Policija pagal nuo
žiūrų suėmė daug įtariamų 
asmenų, bet tuomi tik dar 
labiau paskleidė terorizuo
jančios baimės bangą tarp- 
žmonių, o tikrųjų kaltinin
kų betgi nesurado.

/
Visos šalies kasdieniniai 
pasikartojimai

Panašūs nuotikiai diena 
iš dienos kartojasi veik vi
suose Amerikos didmies-

Kokie asmenys užsiima 
tokiomis kriminalystemis

_____ ' -Tokie lytiniai nusikalti-
čiuose. Laikraščių pirmieji mai yra baudžiami kaipo

puslap. plačiai apie tai bub- 
nija juodžiausiomis raidė
mis, o pati šios rūšjes kri- 
minališkumo problema te
belieka neišrišama. Klausi
ma? vis pasilieka — kas pa
matiniai yra kaljtas už visa 
tai ir kame yra išeitis?

Sulyg oficialių skaitlinių, 
kurias pateikia federalės 
FBI įstaigos biuletinas The 
Uniform Crime Statistics, 
Jungtinėse Valstijose 1946 
metais užrekorduota 8,150 
moterų bei merginų išprie
vartavimų arba išžaginimų, 
taipgi 16,256 “kitokių lyti
nių nusižengimų”, kuriuose 
neįsikaitoma paleistuvavi
mas su kekšėmis, o liečia 
vien “nusikaltimus prieš 
skaistumą, moralybę ir tam 
panašiai.” Šie nusikaltimai 
yra tik maža dalelė iš 1,- 
685,200 įvairios rūšies kitų 
kriminalysčių, raportuotų 
policijai 1946 metais.

Bet ne viskas būna pra
nešta policijai. Lytiniuose 
nusižengimuose 
atsitikimu

esti tokių 
kad norėdami 

išvengti publikacijos laik
raščiuose, daugelis nuken
tėjusių asmenų .policijai a- 
pie tai nepraneša. '

Taipgi esti ir kitokių at
sitikimų, kur daugelis ne
kaltų vyrų būna neteisin
gai vaikų bėi mergaičių 
apkaltinti nedoroviniais pa
sielgimais. Tokiais netei
singais kaltintojais kartais 
būna ir moterys. Policijai 
gana gerai žinoma daugelis 
tokių neurotiškų moterų, 
kurios melagingai yra apsi- 
skundę, būk tai kas nors jas 
lytiškai gvoltavoję. Dr. Ed
mund Bergler paduoda 
vieną panašų atsitikimą su 
tūlos “bording-housės” įna
mių užlaikytoja, savininke, 
kuri pati išprievartavo jau
ną kolegijos studentą, vai
kiną ir po -to jį patraukė į 
teismą už naudojimą jos 
lytiškai per prievartą.
Kaip įstatymai rūšiuoja 
lytiškus nusikaltimus

New Yorko valstijos į- 
statymai, kurie yra pana
šūs beveik didžiumos kitų 
valstijų kriminališkų įsta
tymų* statutui, nurodo sep
tynis lytinius nusižengimus, 
baudžiamus kaipo didžią
sias kriminalystes (felo
nies) y du nusižengimus 
kaipo mažesnės rūšies. Tie 
septyni didieji nusižengi
mai iš eilės yra tokie:

Išžaginimas po prievarta 
(prievartos susinešimas ly
tiniai su moteria bet kokio 
amžiaus).

Antrojo laipsnio išžagina
mas (susinešimas su nepil
nametėmis mergaitiėmis, 
paprastai 16 iki 18 metų, 
nepaisant, kad ir jos pačios 
sutiktų ir prie to dasileis-

Toliau seka: gyvuliškas 
apsiėjimas arba lytinis pa
sinaudojimas vaikais,> sodo
mija, lytiniai santykiai tarp 
giminaičių, pavogimas as
mens lytiniams tikslams 
(abduction) ir viliojimas 

nedoriem poelgiam (seduc
tion). Kiti gi du nusikalti
mai, mažesnės rūšies, yra: 
pažeidimas \ nepilnamečio 
moralybės, ir nedorovinis 
pasirodymas (indecent ex
posure).

Centrine Vilniaus gatve—Gedimino gatve. •

FAKTAIS REMTI MARGUMYNAI,-KRIENO SURASTI LOBYNAI
AR SAULĖ BUS 
VISUOMET KARŠTA?
Į šį klausimą mokslininkai 

duoda trumpą atsakymą — 
ne, kada nors saulė netek
sianti savo kaiščio. Sulyg 
vėliausių a p s' k aičiavimų, 
saulėje esantis hydrogeno 
medžiagos kiekis visiškai 
išsieikvos už dešimts bilio- 
nų metų ir tuomet išnyks 
josios karštis, — kadangi 
hydrogenas reikalingas su- j 
darymui saulinės energijos.

ĘAIP SENA ŽMO
NIJOS RASĖ?

Seniausiai gyvenusi žmo
gysta, kokia iki šiol tikriau 
žinoma, yra taip vadinamas 
Heidelberg’o Žmogus, gi
męs apie 648,000 metų pirm 
Kristaus. Taigi, tiek senu
mo yra žmonijos rasė, — 
kaip sprendžia šios mokslo 
srities autoritetai.

ŠEŠKO SMARVĖS 
NUODINGUMAS

Šeško arba skunkės smar
vė yra pusėtinai nuodinga. 
Ji užtroškina šunis bei ki
tus gyvūnus. Įkvėpavimas

Kokiy Keistumų Kartais Būna—Gamtoj, pas Žmogų ir Gyvūną
ILGAAMŽIS ANGLAS, 
MITĘS SŪRIU IR 
SVOGŪNAIS

Paprastas britas ūkinin
kas Thomas Parr, kurio 
vardo enciklopedijose gal 
nerasit, vienok savo laikais 
pasižymėjo ilgu amžium ir 
ypatinga mityba. Jis išgy
veno 152 metus, pamatiniai

kriminališki. Už juos baus
mė gali būti skirta kaip ir 
už pirmo laipsnio žmogžu
dystę — mirtis, arba iki 
gyvos galvos kalėjimas.

Išrodytų, kad tokius bai
sius nusikaltimus galėtų 
papildyti tik didžiausi kri
minalistai, didžiausi žiau- 
rūnai. Vienok, kaip Dr. L. 
Clovis Thirning patyrė, 
didžiuma tokių nusižengė
lių nėra kokie tai dideli bai
sūnai, bet, priešingai, jie 
dažniausia esti paprasti, 
'menkučiai, nedrąsūs ir iš 
paviršiaus atrodą nepavo
jingi individualai. Daugur 
moję tai būna nenormališki, 
paliegėliai, fiziškai nepajė
gūs ir nesveiki asmenys.

Todėl visa, lytinės krimi
nologijos problemą reika
lauja išrišimo ne kalėji
mais, sunkiomis bausmė-, 
mis ar paniekinimais, bet 
veikiausia atatinkamo mok- 
slinimo, perauklėjimo, me- 
dikalio ir psichiatrinio gy
dymo bei panaikinimo tokių 
socialinių aplinkybių, ku
rios visa tai auklėja.

R. M. S. 

bent mažos tos smarvės do- 
zos nusilpnina širdies veiki
mą ir sulėtina pulsą, o di
desnė doza gali atimti ža
dą. šeško smarvė padaro 
akių Uždegimą arba ir vi
siškai apakina. Yra žino
mas bent vienas atsitiki
mas, kad šeškinės smarvės 
nuodai užmušė vieną ber
niuką, v

BARŠKUOLIŲ
UOSLĖ

Ar turi uoslę barškuolės 
gyvatės? Šliaužiu gyvūni
jos žinovai sako, taip—turi. 
Barškuolės, esą, uosto savo 
liežuviais.

KAIP GELBĖTIS Iš 
SKYSTOJO SMĖLIO

Įklimpus į skystąjį, “į- 
traukiamąjį” smėlį, svar
biausia taisyklė yra nesi- 
blaškyti, bet ramiai leistis 
kojomis žemyn, plačiai iš
skėtus rankas, kol nugrimsi 
iki pažastų. Tuomet klimpi- 
mas sustos ir giliau ne- 
grįmsi. Skystasis smėlis 
traukiamosios pajėgos ne
turi, žmogus jame grumstai 

misdamas tik sūriu, svogū
nais, pienu ir alum. 1

Parr išbuvo kavalieriu
mi! iki 80 metų amžiaus; 
Tuomet" jį pasigavo tūla 
blondinka, su kuria jis iš
gyveno 32 metus ir susilau
kė du vaikus. Tačiaus Mr. 
Parr ir tuomet dar neapsi
sprendė jau gyventi rimtai. 
Esant jam 105 metų, žmo
na jį susekė besivaikantį 
smarkią brunetę, vardu Ca
therine Milton.

Kuomet jo žmona mirė, 
Parr turėjo 120 metų. Ir su
laukęs net 130 metų, dar vis 
atlikdavo sunkų dienos dar
bą laukuose. O sulaukus 
152 metus, Parr’o ilgas' am
žius atkreipė domę paties 
Anglijos karaliaus, kuris 
pasikvietė jį į Londoną ir 
ten Parr tuomet turėjo ge
rus laikus, tik, deja, nukry
po nuo savo senosios mity
bos — nuo sūrio su svogū
nais. “Geresnės” ' rūšies 
maistas, matomai, buvo per 
sunkus Parr’o virškina
miems organams, nes ne 
už ilgo šis ilgaamžis mirė.

Parr buvo palaidotas 
garsiojoj Westminster Ab
bey bažnyčioj kaipo pasižy
mėjęs ilgu amžiumi asmuo, 
galėjęs taip ilgai išgyventi 
gal dėlto, kad daugiausia 
mito sūriu ir svogūnais.

Iš VISŲ ŽVĖRIŲ
DRĄSIAUSIAS

Abelnai buvo manoma, 
kad iš visų žvėrių drąsiau

tik savo svoriu.

KODĖL ‘DACHSHUNDŲ’ 
KOJOS TRUMPOS

f

Taip vadinamų “dachs- 
hundų”, vokiškų šunų, ko
jos trumpos todėl, kad jie 
galėtų įlysti į olas žemėn 
įsirausiančių žvėrelių. Šios 
rūšies šunis vokiečiai tiks
liai veisino gaudymui tokių 
žvėrelių.

SUNKIAUSIA KALBA 
EUROPOJE

Sunkiausiai ištariamu žo
džių kalba Europoje esanti 
vengrų. Taip teigė vokie- 
tys prof. Ludwig Harold 
Schuetz (jau miręs), kalbų 
autoritetas, mokėjęs ir ga
lėjęs kalbėti 290 skirtingų 
kalbu, c-

SFINKSO DYDIS
Egipte esantis, faraonų 

garbei pastatytas sfinksas 
turi 7Q pėdų aukščio ir 150 
pėdų ilgio. Jo galva išilgai 
turi 30 pėdų, priešakinės 
letenos yra 50 pėdų ilgio, ir 
jo veidas turi 14 pėdų sker
sai.

sias yra liūtas. Bet tai nėra 
tiesa. Neseniai pranešta, 
kad pietinėj Afrikoj bulius 
puolė liūtą ir privertė tą 
vadinamąjį “žvėrių kara
lių” nešdintis nuleidus uo
degą. Bet tyrinėtojai sako, 
kad iš visų žvėrių drąsiau
sias yra laukinis kuilys. Šis 
narsus gyvuliukas kovos su 
visais, kas nepapultų — 
dvikojis ar keturkoiis — ir 
jis kovos iki galo, kol par
kris negyvas. Pažymėtina 
dar ir tai, kad laukinis kui
lys vra vegeteranas, ne mė- 
saėdis.

TREČIU KARTU
IŠAUGĘ DANTYS

Navajo gentėš indėnui 
Francisco Saiz, turinčiam 
137. metų anyžiaus, trečiu 
kartu prasikalė dantvs. 
Saiz’as gyvena Arabela, 
New Mexico valstijoj.

DAIKTU SVORIS 
ŽEMĖJE IR ORE

Tie patys daiktai ant že
mės pastatyt, svarstyklėse 
svertų daugiau negu sve
riant juos po žemės pavir
šium, bet būtų žymiai leng
vesni, jeigu svertum juos 
erdvės aukštumoj, ore. 
Sulyg žinovų tvirtinimo, 
sunkiausias svoris bile ko
kio daikto gaunasi ant že
mės paviršiaus. Tuo tarpu 
aukščiau ir žemiau žemės 
paviršiaus svoris esti leng
vesnis.

Parūpino P. K.

Metai laiko praėjo, kai Veltui būtų eiti toliau ši- 
buvo įsteigtas ‘ Atominių tuo keliu, kadangi negali- 
Mokslininkų Komitetas (E- ma ruoštis karui ir tikėtis 
mergency Committee' of taikos. 
Atomic Scientists) ir kai 
tas komitetas buvo išleidęs 
atsišaukima, kad didžiosios 
valstybės padarytų tarp
tautinę sutartį kontroliavi
mui atominės energijos.

Tame atominiu moksli
ninkų atsišaukime buvo aiš
kiai nurodyta, koks pasau
liui ir civilizacijai pavojus 
gręsia nuo atominių bom
bų. Tačiau niekas iš to ne
išėjo, — iki šiol jokia su
tartis atominės jėgos kont
roliavimui nėra padaryta. 
Dabar šis komitetas vėl pa
skelbė savo pareiškimą, ku
riame, apart kitko, pabrė
žiama sekantieji įspėjimai:

Žmonės visame pasaulyje 
nori taikos labiau, negu bi
le kada pirmiau, tačiau tū
los valstybės nepaprastu 
skubotumu ruošiasi karui. 
Pasiruošimai eina dieną ir 
naktį kaip medžiaginiais, 
taip ir psichologiniais at
žvilgiais. Vietoje “Vieno 
Pasaulio”, kuris buvo pas
kelbtas keletas trumpų me
tų atgal, mes priėjome jau 
prie to, kad net esančios 
tautos jau skirstomos viena 
nuo kitos.

Jungtinių Tautų organi
zacija, kurioje sudėjo savo 
viltis žmonės visame pasau
lyje, negauna pakankamai 
galios ir todėl šis didysis 
tribunolas būna aplenkia
mas svarbiausių reikalų 
klausimuose. Visoje istori
joje, nei jokiame “taikos” 
laikotarpyje nėra buvę tiek 
daug vyrų po ginklu, kaip 
dabar. Prūsijos liga, kuri 
numarino Vokietijos.ir Ja
ponijos valstybes, pradeda 
apimti nugalėtojus.

Pereitų metų įvykiai tik 
patvirtina jau pirmiau pa
skelbtuosius s e k a n č ius 
punktus:

1) Atominės bombos da
bar gali būti pagamintos 
pigiai ir dideliame kiekyje. 
Jos taipgi bus labiau naiki
nančios.

2) Jokio miltarinio apsi
saugojimo nėra nuo atomi
nių bombų ir jokio apsisau
gojimo nuo jų negalima ti
kėtis.

3) Kitos šalys pačios ga
li surasti mūsų paslaptis 
(kaip pasigaminti atomines 
bombas).

4) Tąsi ruošimai prieš at
ominį karą būtų tik bergž
džios pastangos, ir jeigu 
būtų bandoma daryti to
kius pasiruošimus, tai reik
štų tik mūsų socialės tvar
kos sugriovimą.

5) Jeigu kiltų karAs, ato
minės bombos tikrai būtų 
vartojamos ir jos tada su
naikintų mūsų civilizaciją.

6) Jokios kitos išeities 
nėra, kaip tik tarptautinis 
atominės energijos kontro
liavimas ir, galutinai, pa
naikinimas ‘kąro.

Kai jau bent sykį iš pa
dalinto pasaulio du tauti
niai blokai susidės krūvas 
atominių bombų, tai taikos 
išlaikyti ilgiau nebebus ga
limybės..

Didžiųjų valstybiiį atsto
vai, neva bandydami išsau
goti taiką, išpildė tik savo 
tradicines pareigas įstaty
ti kiekvienas savo salį į 
patogiausias, strategiškas 
pozicijas segančiam karui..

Kokia tad gali būti išei
tis? Ar karas jau tikrai 
neišvengiamas?

Padėtis, betgi, nesanti vi
siškai beviltė, — teigiama 
tame atominių mokslininkų 
atsišaukime. — Ir vėl pa
kartojama, kad turi būti 
surastas būdas 'tarptauti
niam susitarimui dėl atomi
nės energijos kontroliavi
mo. Ant galo pabrėžiama, 
kad mūsų likimas turi būti 
sujungtas su likimu kitų 
žmonių visame pasaulyje. 
Mes privalome visi sugy
venti taikoje. Kitaip, vi
siems gręsia pražūtis.

I VISAS PUSES 
PLAUKIANTI UPĖ

Mississippi upė ties New 
Orleans plaukia į šiaurius, 
pietus, rytus ir vakarus. — 
Toks tai typatingas yra ten 
jos išsivingiavimas.

DIDŽIAUSIO ŽEMĖS 
PLOTO MIESTAS

Didžiausi žemės plotą už
imąs miestas Jungtinėse 
Valstijose yra Los Angeles, 
Californijoj. Šio miesto že
mės plotas susideda iš anie 
50 myliu ilgio, 9 myliu plo
čio, ir iš viso turi 450 ket
virtainių mylių.

ŽMOGAUS KRAUJO 
KIEKIS

‘Žmogaus kūne e^ti nuo 
vieno ir pusės galionų krau- 
io iki tokio skirtingo kie
kio, koks yra asmens dydis 
arba proporcionalis skirtu
mas.

NITO KO MIRĖ MOKSLI
NINKAS BACON

Žymusis 17-to šimtmečio 
rašytojas ir filosofas Fran
cis Bacon mirė nuo bandy
mo patirti, ar šaldymo bū
du galima būtų apsaugoti 
maistą nuo gedimo. Kelio
nėje į Londoną 1626 metų 
žiemą, jam staiga atėjo 
mintis išbandyti sniegą kai
po šaldymo priemonę. Jis 
sulaikė vežimą, nusipirko 
vištą ir atvirame lauke ją 
prikimšo sniegu. Tuomet 
jis labai peršalo, nuo ko iš
sivystė komplikuota liga ir 
už keletos dienu mirė, v

AR PRIGERTŲ 
BANGŽUVIS

Milžiniškas jūrų gyvū
nas bangžuvis nutrokštų 
vandenyje, jeigu laikotar
piais neiškiltu į viršų pasi
imti kvėpavimui oro. Bang- 
žuviai todėl ir išsikelia į 
viršų, kad atsikvėpus.*

METEORŲ KRITIMO 
GREITUMAS

Greitumo atžvilgiu, yra 
dviejų rūšių meteorai—vie
ni krintantieji greitai, kiti 
povaliai. Lėtesnieji meteo
rai krinta maždaug po 25,- 
000 mylių į valandą; grei
tieji gi šauna po apie 180,- 
000 mylių į vai.

BAIGUSIŲ KOLEGIJAS 
NUOŠIMTIS

Pilnai baigusiųjų kolegi
jose mokslus amerikonų 
nuošimtis yra kiek mažiau, 
negu Vienas iš 20 asmenų, 
turinčių virš 25 amžiaus 
metus. * .

1
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(Tąsa)
’ Ir kaip skanu čia, šviežiame ore! 

Linksmai ir su geriausiu apetitu kan
da Rožė kąsnį po kąsnio, pradėjusi dai
liai nuo riekės galo. *

— Rože, Rože, ar matai, blizdingėlės 
jau žydi! — linksmai šūkavo, kiek pabė
gėjusi į laukus, Marutė. Ir atbėgusi, api
bėrė ji Roželę ankstybomis pavasario 
gėlėmis.

— Štai tau! Matai, kokios raudorios, 
kokios baltos, geltonos ir žydrios! — su
minėjo visas spalvas Marutė. — Jei tik 
nori, daugiau atnešiu, raudonų ir žalių.

Bet nė vieno raudono ar geltono žie-^ 
delio čia nebuvo, tik mėlynų ir baltų/ 
Roželė ėmė lasinėti žiedelius ir pinti 
mažą vainikėlį.

— Tai bus tau, Marute, jei atneši 
daugiau.

— Atenešiu, atnešiu, — pažadėjo Ma
rutė

— Ar negalėtum atnešti iš pievos tų 
geltonųjų gėlių? Žinai, aš jas taip labai 
myliu! Ar tu žinai, Maryte, kad geltoni 
žiedai yra panašūs į saulelę? Taip gel
tonai spindėdavo saulelė žiemą ant ma
no patalėlių. Visai taip pat. Ak, kad aš 
pati į pievą nubėgti galėčiau, tai išsi
rinkčiau gražių gražiausių žiedelių! Aš 
susiskinčiau didelę puokštę, įdėčiau į 
vandenį ir pastatyčiau prie savo lovelės. 
Ak, kaip būtų gražu! Rvte pabudusi, ką 
pamatyčiau? Ogi panašius į saulytę žie
delius! ' *

Bet Bintakikė seniai jau nebegirdėjo, 
apie ką svajojo Rožė. Jai nesvarbu sva
jonės. Jai geriau patinka lakstyti pas
kui kregždžių, jeigu jos žemai lekia, ar
ba vytis pleštekutes.

Pempių klykavimai prižadino Rožę iš 
jos tyliųjų svajonių. Tikrai, Marutė pie
voje stropiai skina geltonųjų lukštų žie
delių ir dedasi į priejuostę. Ji nėmaž ne
kreipia domės į šūkaujančias virš jos 
galvos pemputes.

Bet Roželė pradėjo susirūpinti. Mat, 
ji žinojo, kodėl taip baimingai šaukia 
pempės. Ir ji susirūpino dėl to, kad Ma
rutė pagaliau dar sutryps; pempės liz
delį. Ir pemputei motinėlei reikės verk
ti dėl savo vaikelių, kurię palėkti nega
li, o atėjusi tokia žmogysta sumindžioja 
paukštyčiui. Marė gali kojytę ar spar
nelį numinti, o tai skauda, ji žino, kaip 
tat skauda. Bet Marutė jau grįžta. Die
vui dėkui! Nusiramino jau ir pempės. 
Regis, Marutė neužgavo nė vieno lizde
lio. Tekina parbėgo Marutė ir, išdykau
dama bei klykaudama, kaip pirma pem
putė, apiberia vėl Rožę žiedais.

Linksma buvo ir Rožei matant, kaip 
krykštauja, išdykauja Marikė. Ji šian
dien tokia gera, dar nė karto neužgavo. 
Rožės. O Rožė kiekvienam dėkinga už 
meilų žvilgsnį, už linksmą šypseną.

Rožė ima pinti naują vainikėlį. O pin
dama pradėjo niūniuoti kaži kokią sau 
dainelę, tur būt, jos pačios sugalvotą:

Pinu vainiką,
Pinu vainikėlį,
Aš jį uždėsiu
Marytei ant galveles.
Aš su Marytėle
Eisiu pavaikščioti.
Aš su Marytėle
Imsiu ratą sukti.

Marytės seniai jau nė balso. Bet Ro
žė jos nė kiek nepasigedo. Nupynusi vai
niką'užsidėjo jį sau ant galvos. Iš liku
sių žiėdų padarė puokštę.

Su vainiku ant galvos, puokštele ran
koje sėdėjo Rožė ir mąstė.

Ji atsiminė pasaką apie negražųjį an
čiuką, ir kaip jisai paskum gulbe tapo. 
Gaila, kad jo nebematė išperėjusi jį an
tis. Ir kaip ji būtų nustebusi, pamačiu
si savo vaikelį, tokį gražų ir lekiantį to
li, toli! Kaži, ar ji būtų pasidžiaugusi? 
Rasi dar daugiau ji nebūtų jo apkentu
si— iš pavydo, kad nė vienas jos kitas 
vaikas negali ore skraidyti, o žeme pyli
nėja, prūduose varlinėja.

— O kada aš paaugsiu ir daili palik
siu, — galvoja Rožė toliau: — ar mane 
žmonės mylės? Rasi aš dabar jau dailes
nė, negu žiemą buvau? Kad taip Anselis 
ateitų, af jis sakytų, kad aš jau gulbė? 
Bet aš dar maža mergaitė. Kaži, kaip il
gai truks, kol paaugsiu? t

Bet jau mintys vėl kitur:
— Šis pavasaris, regis, iš visų pui

kiausias, niekada dar tokio nebuvau ma
čiusi, — stebisi, lyg senė kokia, mažoji 
Roželė: — visą vasarą aš būsiu lauke,

Simonaityte .... - - ■- ..... —4

vis lauke. Niekada viduj nesėdėsiti, kad 
tik saulė švies. Šiandien man nėmaž ne
beskauda kojelė. Rasi aš išgysiu.

0 kad viduj sėdi, tai negali girdėti, 
kaip paukšteliai čiulba. Ir tas strazdas, 
vis švilpauja. Kaži kaip tasai vyturėlis 
taip ilgai gali būti ore? Jis plaukia lyg 
vandeny, kad nėmaž nenuvargsta. Jur
gutis geras vaikelis, kad padirbo straz
deliams trobelių, i kurias nė katinas ne- 
gali įlįsti. .

Šiandien Rožei visi tokie geri pasiro
do, kad ji, jei galėtų, tai visus apkabin
tų, pabučiuotų, — ir tetą Bintakienę, ir 
Jurgutį, ir Marutę. Bet jų čia nėra. Ir 
ji pasitenkina savo įsitikinimu, kad tik
rai žmonės visi geri. Ir vėl nuklysta min
tys kitur . ..

— Ar tu viena, Rožele?* — pasigirdo 
balsas senosios Šimonienės.

— Taip, senele. Ar matai aną debesį, 
ten? — rodo Rožęlė į jos įsivaizduotąjį 
dievalį.

— Tai perkūnijos galvos, mergele, 
tur būt, dar šį vakarą gausime lytaus.

Rožė į tai nieko neatsakė, bet ji žino
jo, kad tai ne paprasti debesys.

—■ O kur Jurgutis ir Marikė? — pa- 
klausė vėl Šimonienė.

— Nežinau, tur būt laksto su kaimy
nu vaikais.

— Ar tau neilgu?
— Ne, senele, nėmaž! Aš vis turiu 

tiek daug, daug mąstyti!
— Ką tu taip visAmąstai, mergike? — 

juokdamasi paklausė Šimonienė. Bet Ro
žė i tai nieko neatsakė.

&

Paskui ėmė Šimoniene pasakoti mer
gaitei, kaip buvusi ant kapinių, aptaisiu
si Rožės motinėlės kapą, įsodinusi kur-' 
pelių, jurginų, laumakyčių, blizdingėlių 
ir keletą sėklinių pasėjusi. Jokūbėlis bu
vęs drauge, jis gelbėjęs žemę taisyti. 
Nors dar daug ir nesuprantąs, bet kiek 
mokėjęs, tiek gelbėjęs.

Roželei kaži kas pradėjo, kilti aukš
tyn iš krūtinės ir smaugti gerklę. Dvi 
stambi ašari nusirito per veidelius.

, — Kad žolės žydės, Rožele, eisime ap
lankyti tavo motinėlę, — paguosdama ir 
'glostydama menkučius plaukelius, kal- 
bęjo Šimonienė.

— Ar tu manai, senele, kad aš nieka
da nebeišgysiu? Kasdien'eičiau ant ka
pinių, kad galėčiau pavaikščioti.

—Dievalis mato, kad tu negali. Rasi 
jis duos tau pasveikti. Melskis, prašyk 
J1-.— Žinai, senele, aš visą, vasarą sėdė
siu lauke, vis būsiu saulelėje, rasi taip 
ir išgysiu. Šiandien man nėmaž nebe
skauda. O žolės juk nėmaž negydo.

— Per daug į saulelę nesėdėk, ir ne
gerai, nudegsi; galva pradės skaudėti.

— O kodėl gyvulėliams ir paukščiams, 
kurie vis saulėje yra, neskauda galva? 
Jų nė vienas neserga, nė vieno nėra rai
šo. 0 man šiandien taip gera buvo!

— Kaži, kaip ilgai tu dar galėsi lau
ke sėdėti, —- lyg sau kalbėjo Šimonienė. 
— Kad mano valioj būtų, neprivalėtum 
čia vargti. Būtum pas mane. Ir visada 
galėtum saulelėj šildytis.

Paskui, įdavusi į popierėlį įvyniotų 
keletą saldainių ir atbučiavusi mergelę, 
nusiskubino Šimonienė namo:

— Ir tėvelis jau laukia manęs, reikės 
jam vakarienės taisyti.'

(Pabaiga)

Tokiems rašytojams su
prasti raktas yra. duotas 
Lenino straipsniuose apie 
T p 1 s t o jų. Dostojevskio 
prieštaravimas — tai jo e- 
pochps prieštaravimas, ka
da “viskas persivertė” ir 
dar nieko nąujo, nieko tin
kamesnio- neatsirado vietoj 
sugriuvusio senojo. Tarp 
{Tolstojaus ir Dostojevskio 
skirtumas didžiulis; tai 
skirtingi rašytojai, bet juo
se bendra tai, kad jie at
vaizdavo savo kūriniuose 
visų senų supratimų ir įsi
vaizdavimų lūžimą. Abu jie 
— patys įžymiausieji rusų 
literatm’os atstovai valstie
čių revoliucijos periode. Bet 
Tolstojus atmetė • esamą 
santvarką iš pozicijų vals
tiečio, nekentusio dykūmj 
ponų ir veltėdžių buožių ir 
svajojusio apie “teisingą 
gyvenimą” savame žemės 
sklypelyje, savaime ramia
me kampelyje, nuošaliai 
nuo valstybės, politikos, 
mokslo ir kultūros. Dosto
jevskis — iš proletarinio 
inteligento pozicijų, kuris 
neturi nei žemės sklypelio, 
nei savo kampelio, kuriame 
būtų galima pasislėpti nuo 
audrių prieštaringų laikų 
sankrėsmų. Tolstojus ligi 
savo gyvenimo pabaigos iš
liko anarchistas maištinin
kas. Dostojevskis nusileido. 
Vienas sarkastiškai pliekė 
caro valdininkus ir cerkvi
nę hierarchiją. Kitas rūkė 
smilkalus ir kūrė “aukštes
nį,” filosofinį imperialisti
nės carizmo politikos pan
teizmą.

Apie Dostojevskio raštų 
jėgą netenka kalbėti. “Už
rašai iš Mirusiųjų namo”’ 
teisingai užima žymiausią 
vietą rusų klasikinėje lite
ratūroj. Caro teismo spren
dimu išblėstas iš “civilizuo
tos visuomenes”, Dostojevs
kis atrado sveiką, dorovin
gą pasaulį ; katorgininkų 
tarpe. Kiįi “ėjo į liaudį”, 
kad susiartintų su jos tie
sa. Dostojevskis buvo iš
mestas* į liaudį dėl to, kad 
caro laikais katorgoje bū
davo ne blogiausi, bet daž
nai geriausi liaudies ele
mentai. Nuo Dostojevskio 
katorgininkų ligi Gorkio 
bosiakų literatūroje tiesi 
linija, — su tuo skirtumu, 
kuris skiria įvairialuomį 
60-jų metų demokratą nuo 
90-tųjų metų proletarinio 
demokrato.

i

Šventadienis. Rožė jau seniai sėdi sa
vo paprastoj vietelėj už daržo ir seka 
akimis čia debesėlį, čia paukštelį. Ten, 
toli laukuose, jau ganosi keletas gyvulių. 
Jau ir ūkininkas Gervė išleidęs į žardą 
savo gražiuosius, puikiuosius arklius, 
kurie iš išdykavimo nežino ką daryti, 
kaip besispardyti.

Šen. ten girdėti benuobodžiaujančio 
^veršiuko bliovimas arba rėksmas ėraičio/ 
kuris bęšokinėdamas susibadė su broliu
ku. Kaži Jcu’f kaimynuose sulojo šuo. Ir 
vėl tyla, lyg kad visa kas žinotų, kad 
šiandien šventa.

Tik daržo kampe stovi keli bičių avi
liai. Čia tai jau zirzimas nenustoja. Bet 
rodos, kad tai tylos šneka.

— Rože, ar tu manęs nematai, ar ne
nori .matyti ?

Rožė labai susimąsčiusi, ir, lyg iš mie
go pabusdama, pakėlė akis: 6

— Anseli! — ir nuraudo iš didžio 
džiaugsmo mergaitė. — 0 kaip tu čia? 
Ar traukiniu atvažiavai? '

(Bus daugiau)

Svarbiausias, giliausias 
klausimas Dostojevskio bu
vo iškeltas “Nusikaltime ir 
bausmėje”. Talentingas, ru
sų jaunuolis su mokslininko 
dovana, su. originaliomis 
mintinais, žavingas asme
niškuose santykiuose, vi
suomeninės santvarkos pa
smerktas mirti badu, visiš-, 
kai nevilčiai, visiškai bevil
tiškai egzistencijai. Kas čia 
yra? Dėl ko gobšioji senutė

turi teisę gyventi, nors pa
gal egzistuojantį mokslą jo 
negalima vadinti žmogišku 
gyvenimu, o įdomiausias 
gyvenimas, pilnas prasmės, 
turi būti nuskintas? Dėl ko 
Raskolnikovui nėra vietos 
dabartinėje visuomenėje?

Tai neišgalvotas klausi
mai. Jį kasdien, kas valan
dą kelia kapitalistinių šalių 
gyvenimas daugeliui tūks
tančių jaunų, gabių žmo
nių. Milijonams atlipta tei
sė į kultūrą, į savo gabumų 
vystymą, į protingą, pras
mingą, prideramą žmogui 
gyvenimą. Raskolnikovas— 
ne menininko išgalvotas. 
Tai labiausiai išplitęs šių 
dienų kapitalistinėje visuo
menėje tipas.

Raskolnikovas veltui ieš
ko atsakymo į savo klausi
mą. Jokia filosofija, jokia 
religija negali pateisinti 
santvarkos, pasmerkusios 
jį mirti. Prieš jį visa—vieš
pataujanti moralė, viešpa
taujanti teisė. Jisai pats 
nusprendžia savo paties jė
gomis sukilti * prieš tą ne
žmonišką visuomenę, išeiti 
už jos moralės ribų, sutrik
dyti jos ramybę. Raskolni
kovas nužudo senutę ir čia 
pat įsitikina savo bejėgiš
kumu, savo silpnumu, savo 
individualinės išeities nuo
dėmingumu. Klausimas iš
keltas teisingai. Atsakymas 
iš pagrindų neteisingas. 
Dostojevskis pakiša kitą 
atsakymą: nusileidimą. Bet 
kas per atsakymas! Ką jis 
gali patenkinti....

Su didžiule įkvėpimo, tie
siog pranašiškumo jėga 
Dostojevskio iškeltas klau
simas apie ateinantį didįjį, 
pryšakinį Rusijos vaidme
nį, apie vadovaujantį rusų 
tautos vaidmenį kelyje į vi- 
sapasaulinį tautų susijungi
mą. Klausimo iškėlimas tu
ri savo reikšmės ir šian
dien. Tačiau klausimo 
sprendimas, Dostojevskio 
atsakymas aiškiai nevykę.

Tokiomis sąlygomis, ku
riose gyveno ir rašė Dosto
jevskis, negalėjo būti ir ne
buvo tikro atsakymo. Bet 
koks atsiribojimas nuo 
esančios visuomenės san
tvarkos, kad ir ydingos sa
vo pačiuose pagrinduose, į- 
vesdavo idealistus svajoto
jus į padėtį be išeities, baig
davosi bejėgiu maištu arba 
nusileidimu. Į prakeiktuo
sius Dostojevskio klausi
mus atsakė gyvenimas. 
Darbininkų klasė pasiėmė 
uždavinį, kurio nepajėgė 
išspręsti maištaują inteli
gentai, kurio taip pat nepa
jėgė išspręsti ir revoliucinė 
valstiečių stichija. Didžiųjų 
minty to jų sukurtoji filoso
fija — dialektinis ir istori
nis materializmas — nuro
dė kelią į žmonijos išlaisvi
nimą nuo mirštančio kapi
talizmo grobštumo. Tarybų

šalyje nėra vietos gobšuo
liams vorams. Joje nėra 
vietos taip pat prakeikta jai 
problemai, nuo kurios sun
kumo palūžo Raskolniko
vas. Tarybų šalyje kiekvie
ną pavasarį sužydi lipnūs 
gyvenimo lapeliai ir gimdo 
kilnius vaikus. Pagrindiniai 
prieštaraviihai, kurie kan
kino ir luošino jo sielą, is- 
spręsti didžiosios socialisti
nės revoliucijos. Bet šitie 
prieštaravimai \ dar žaloja 
milijonų žmonių gyvenimą 
kitose šalyse. Jie gimdo nu
sikalstamumą poli tikoje, 
imperialistiniame plėšikavi
me. Dėl to Dostojevskio 
kūriniai ligi šiolei jaudina 
skaitytoją. Ir jeigu tarybų 
liaudies priešai graibstosi

to, kas Dostojevskio kūry
boje buvo silpna, už jo “at
sakymų”, tad jo “klausi
mai” — stipriausia jo kū- . 
rybos dalis, kaip ir anks- 
čiau, skelbia negailestingą 
kaltinimą tai visuomenės 
santvarkai, kurioje pramo
gauja parazitai, o padorūs 
darbininkai pasmerkti mir
ti badu. / J-B.

KARINIS NIKARAGUOS 
ĮSTATYMAS

Managua, Nikaragua. — 
Čionaitinė valdžia pervarė 
savo seime įstatymą, pagal 
kurį karininkai galės “teis- i 
ti ir bausti visus revoliucio- * 
nierius, komunistus ir kitus 
sukilimo kurstytojus prieš 
valdžią.”
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Padekite Savo Vardą LMS 
Festivalio Programoje |

* ★ fe■
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Rytinių Valstijų Festivalis Įvyks 
Nov. - Lapkričio 27 - 30, 1947, į

Brooklyn, N. Y. |
--------—-------- ■

Rytinių Valstijų Meno Festivalis tęsis keturias dienas, f 
Tai lietuvių liaudies meno, grožio, dainų, muzikos, šokių, gĮ 
vaidinimų paroda, iškilme. Jame dalyvaus virš dešimteis g 
chorų, kelios dešimtys solistų, duetų ir Įvairiausių meno g 
talentų. Tai bus meno-kultūros Įvykis, kokio dar nėra § i • • * Stbuvę tarpe lietuvių. Lietuvių talentai dalyvaus net iš | 
Chicagos, Kanados ir visų artimesnių kolonijų.

Festivaliui ruošiama didelio fdrmato programos kny- t 
ga. Knyga, kuri turės istorinės reikšmės ir grožio, mūsų g 
geriausių dailininkų papuošta. Programos knygų bus g 
spausdinama tūkstančiai ir išplatinta lietuvių kolonijose.

Festivalio programoje yra proga kiekvienam pavieniui, 
kiekvienai organizacijai, kiekvienai biznio Įstaigai pasi- f 
skelbti, padėti savo vardą i garbės eilę. Skelbimams kai- B 
nos: Vienas puslapis — $25.00, pusė puslapio — $15.00, t 
vienas ketvirtadalis — $8.00, mažiausias skelbimas — ; 
$5.00. Pavieniai, kurie prisius nemažiau $1,00, jų vardai S 
tilps programos knygoje.

. # B
Mes prašome visų lietuvių biznierių, pavienių mūsų 

meno rėmėjų nedelsiant, greitu laiku atsiliepti. Kuopos, g 
organizacijos, klubai, pavieniai, grupės gali duoti pa- f 
sveikinimus mūsų meno iškilmei. Kurie tai norėsite pa- g 
daryti vėliau, arba Festivalio laiku, jūsų pavienių, biz
nių ir organizacijų vardai negalės tilpti Festivalio Pro
gramos Knygoje. Padarykite tai dabar.

•/
FESTIVALIO KOMITETAS: 

SEKR. V. BOVINAS 
46 Ten Eyck Street 
Brooklyn 6, N. Y.
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laimiuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Y

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

NAUJI I IK COATS
Nauji visokios rūšies kailiniai (fur coats) 

GERIAUSIOS KOKYBĖS, ŽEMOMIS KAINOMIS

Warris’ Fur 'Shop
735 North Main St., Brockton 7, Mass.

Sulyg sutarties iš anksto, laikysime krautuvę atdarą 
vakarais ir sekmadieniais.

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pukl., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm.H Rugs. 22, 1947



Natūralizacijos Smulkmenos
Kiek ateivių gyvena Suv. 

Valstijose, ir kiek iš jų dar 
taps Amerikos piliečiais?

United States' Immigra
tion and Naturalization 
Service ieškojo atsakymų j 
tuos klausimus ir duoda 
rezultatą savo leidinyje: 
Monthly Review.

Kadangi nuo 1940 m. ne
įvyko suskaitymas ateivių 
šioje šalyje, Immigration 
and Naturalization -Service 
vartos tas skaitlines, kurias 
1940 m. cenzas parodė, kad 
yra virš 5,000,000 ateivių 
Suv. Valstijose ir jos kolo
nijose, apie 4,890,000 konti
nentinėse Suv. Valstijose. 
Jie reprezentavo 67 šalis, 
bet jų didžiuma (apie 71 
nuoš.) atvyko iš kelių šalių, 
kaip iš British Empire, Ita
lijos, Vokietijos (ir Austri
jos), Lenkijos, Meksikos ir 
Sovietų Sąjungos.

Tie ateiviai labai ilgai gy
veno Suv. ‘Valstijose. Be
veik pusė atvyko prieš 1915 
m. Apie ketvirta dalis tar
pe 1920-1930, aštunta dalis 
nuo 1930 metų. Šie ateiviai- 
gyventojai buvo daug se-

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10? of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 430 Ridgewood Ave., Borough of* 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

J. L. RESTAURANT CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13521 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
182 Reid Avenue, • Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE SMITH

NOTICE is hereby* given that License No. 
GB 8974 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1481 .— 42nd Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LE9N KAPLAN & ADOLPH SCHECHTER!

NOTICE is hereby given that 'License No. 
GB 153? has been issued to the undersigned 
to selS beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID L. DOLMATCH (R)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2426 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
102 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ii JI i

MATTEO SPEZZANO

nesni negu vietiniai. Dau
guma jų gyveno prie Atlan- 
tiko ir Pacifįko krantų, 
vid-vakariuose ir Texas.

Biuras rokuoja, kad bir
želio 30 d. 1946 m. buvo 3,- 
054,000 ateivių Suv. Valsti
jose arba 1,836,000 mažiau 
negu 1940 m. cenzas rodo.

Rokuoja, kad iš cenzo 
4,890,000 ateivių, kurie už
siregistravo Suv. Valstijose 
1940 m. apie 350,000 mirė, 
reiškia, kad t tik 4,540,000 
originalės grupės gyvi.

Naturalizavimas ateivių 
karo metu sumažino atei
vių skaičių. Nuo 1940. m. iki 
birželio 30 d. 1946.m. 1,570,- 
000 ateivių tapo naturali- 
zuoti. Numušant tą sumą 
nuo 4,540,000, lieka 2,970,- 
000.

Apie 52,000 resident-atei- 
vių apleido Suv. Valstijas 
tarpe 1940 m. ir birželio 30 
d. 1946 m. apsigyventi kito
se šalyse. Dabar lieka tik 
2,800,000.

Per penkių ir pusės me
tų laiką 254,000 imigrantų 
atvažiavo į Suvienytas Val
stijas. Priskaitant tuos prie 
2,800,000, iš viso ateivių 
šioje šalyje yra 3,054,000 
birželio 30 d. 1|946 m.

Kiek iš* tų 3,000,000 atei
vių taps piliečiai?

Straipsnio autorius tiki, 
kad nuotakos kareivių bus 
pirmos tapti pilietėmis. Jos 
ištekėję už piliečių ir rezi
dencijos reikalavimas su
mažintas jų atsitikime.
- Atvykę tremtiniai, atsi
mindami visokius baisumus 
Europoje nori pagreitinti 
savo pilietybę. Bet lig šiol 
jų labai mažai atvažiavo.

Aukšta mirties rata su
mažins ant toliaus ateivių 
skaičių.

O su karo pabaiga, senes
ni gyventojai virš 60-70 mę- 
tų nenorės tapti piliečiais.

Iš visų tautų meksikie
čiai mažiausiai naturali- 
zuojasi. Jų daug yra prie 
mūsų pietinio rubežiaus. 
Jie turi žemiausią natūrali
zacijos ratą. FLIS.

HARTFORD, CONN.
Rayal Darbininkai Išsikovojo 

Daugiau Uždarbio I
Šjoj dirbtuvėj dirba apie 

5,500 darbininkų. Jie nutarė 
eiti į streiką, jeigu kompani
ja nepakels algų ir neatnau
jins su unija kontrakto. Iš 
pradžios kompanija visus dar
bininkų, reikalavimus atmetė. 
Tuomet darbini'nkai, kurie 
yra organizuoti į CIO unijos 
265 lokalą, nubalsavo apšauk
ti streiką.

Tada ponai fabrikantai įsi
tikino, kad darbininkai vienin
gai stoja už savo reikalavi
mus, tai iš naujo pradėjo de
rybas šu unijos vadais ir suti
ko pakelti ,darbininkams al
gas.

Darbininkai atsiekė seka
mus laimėjimus: mažiausias 
užmokestis turi būti 75 centai 
į valandą; kompanija turės 
mokėti už kiekvieną darbinin
ką mokestį $1,000 vertės jo 
apdraųdai; darbininkai gaus 
mokėti už 6 legališkas šventes 
į metus; naktiniai darbininkai 
gaus po 10c į valandą dau
giau, kaip dieniniai. Algų pa
kėlimo, abelnai, darbininkai 
laimėjo po 141/2 centų į valan
dą. Tokių pagerinimų atsiekė 
Royal dirbtuvės darbininkai ir 
darbininkės ir tik todėl, kad 
jie yra solidarūs ir gerai susi
organizavę. Iš to turėtų pasi
mokyti ir kitų dirbtuvių dar
bininkai ir darbininkės. Aišku, 
kodėl reakcija taip dūksta 
prieš darbininkų organizacijas, 
ypatingai unijas.

visi teisingi žmonės supranta, 
kad tas buvo atsiekta, kada 
klubui pirmininkavo pažangus 
ir už demokratiją stovįs žAio- 
gus, kuris rūpinasi pažangiais 
visuomeniškais reikalais. Tas 
dar kartą į šipulius sumuša re
akcijos šaukimą prieš pažan
gių ir progresyvių žmonių įlei
dimą į masinių organizacijų 
vadovybę. Visi sąžiniški žmo
nės turi pripažinti, kad laike 
Pilkausko prezidentavimo klu
bas turėjo geriausio pasiseki
mo. Linkėtina, kad klubas ir 
toliau eitų tokiu keliu — to
lerancijos, susitarimo, laikytų
si Amerikos Liaudies, o ypatin
gai lietuvių demokratinių tei
sių gynimo pusėje.

Sekmadienį, 31 d. rugpjūčio 
atsibuvo LDS ir LLD apskri
čių bendras piknikas E. Hart
forde. Piknike buvo padaryta 
gražaus pelno. Komisija jau 
suvedė atskaitą ir bus pelno 
apie $100.

Komisija buvo sukvietus vi
sus pikniko darbininkus, jiems 
paačiavo ir juos pavaišino. Čia 
reikia priminti ir tą, kad buvo 
ir tokių, kurie aukavo pikni
ko naudai. M. Johnson aukavo 
$5; M. Ramoškienė — pantę 
degtinės, O. Šilkienė —- galio
ną kopūstų; V. Kazlau — 
šviežių pamidorų; M. Margai- 
tienė — pyragą ir žiurkštą'; 
pastarasis buvo išleistas ant ti- 
kietukų. Visiems aukavusiems 
ir prisidėjusioms prie pikniko 
surengimo ir padarymo pelno 
komisijos varde, tariu didelį 
ačiū I W. Brazauskas.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13140 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

SAM CHINCHUCK•
NOTICE is hereby given that- License No. 
GB 13492 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ' 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
25' Putnam Avenue, Borough of Brooklyn* 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SINGERMAN

Batavia, Java. — Indone
zijos respublikiečiai prane
ša, kad jie per karštą mūšį 
atėmė iš holandų pozicijas 
kalnuose ties Malangu.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. j
530 Summer Avenue, J

Newark 4, N. J. |
HUmboldt 2-7964 M
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BAR & GRILL 
Lietuviška Aludė 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS'

• Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

E------------------------------------------------- n

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. ¥.
Tel. EVergreen 8-9770

□---------------------------------- a

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

______________ ;____________ 1...............  ,......i------------------------------

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šešt&dienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Sale išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską. s

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
—į i- :• . *....... L————

x Sekmadienį, 14 d. rugsėjo 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas buvo surengęs vaka
rienę pagerbimui Juozo Pil
kausko (Pilky) proga jo per 
10 metų pirmininkavimo. Jis 
yra daug ir energingai pasi
darbavęs klubui įsigyjant na
mą ir išvystant ant aukšto 
laipsnio biznį.

Klubas politiniai yra nepri- 
gulmingas, prie jo priklauso 
visokių įsitikinimų ( žmonių, 
kaip ir šiame bankięte, matėsi 
visokių įsitikinimų žmonių. Bet 
klubas dažnai paremia prakil
nius visuomeniškus žygius ir 
nemažai darbavosi karo lai
mėjimui prieš hitlerizmą. Ban- 
kiete dalyvavo eilė viėtos 
miestinių, politikierių, kurių 
daugelį klubo nariai jau pa
žįsta, nes jie dalyvauja dides
niuose e mūsų tautos parengi
muose.

Publikos buvo apie 200. Da
bartinis klubo prezidentas ad
vokatas F. Manchįn (Mančiū- 
nas) buvo vakaro pirmininku 
įr pakvietė Juozą Giraitį, 
-board direktorių pirmininką, 
pakalbėti. Giraitis aiškino 
apie Juozo Pilkaysko veiklą 
klubo gerovei ir pastangas už 
karo laimėjimą,, jų tarpe par
davinėjimą karo bonų. Čia ir 
buvo įteikta Pilkauskui auk
sinė lentelė su įrašymu, kiek 
metų jis klubui ištarnavo, kai
po amžina atminties dovana.

Pil'kausko žmonai buvo 
įteikta setas sidabrinių peilių 
ir šakučių, kaipo dovana. Abu 
Pilkauskai nuoširdžiai padė- 
kavojo už dovanas ir publikai 
už atsilankymą. Jie sakė, kad 
ir ateityje darbuosis “dėl klu
bo ir lietuvių visuomenės bei 
Amerikos demokratijos.”

Dainų programoje dalyvavo 
operos dainininkė Biruta Ra
moškaitė, kuri specialiai atvy
ko iš New Yorko._ Biruta yra 
augus mūsų mieste, tai publi
ka ją labai nuoširdžiai ir 
karštai sveikino, plodama. Ji 
sudainavo apie 6 lietuvių dai
nas. Jos gražiu dainavimu ir 
nudavimais visi gerėjusi, o 
ypatingo' įspūdžio ji padarė į 
kitataučius, kurie dar nebuvo 
jos girdėję. Jie labai stebėjosi, 
kad lietuvių tarpe yra tokio 
aukšto išsilavinimo dainininkė.

Pasibaigus vakarienei publi
ka linksminosi prie geros or- 
kestros, kiti sveikino J. Pil
kauskus, linkėjo jiems daug 
laimės.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas daug nuveikė per pa
staruosius šešis metus. ’Už tai 
daugeliui priklauso garbė, bet

Lowell, Mass.
Laukiamas Henry Wallace
Kaip kokios didžiausios ''iš

kilmės visa Lowellio pažan
gioji daiis laukia čia pribū- 
nant žymaus svečio, Henry A. 
Wallace’o.

Nors visi reakcionieriai ban
do ignoruof tą faktą, tačiau 
Wallace ras šiltą priėmimą 
tarpe Lowellio virš šimto i 
tūkstančių piliečių.

Octoberio 1-mą, šių metų, 
4-tą valandą po pietų, prie 
Memorial Auditorijos durų iš- 
laukyje kalbės didis Ameri
kos, o podraug ir viso demo
kratinio pasaulio žmonių prie- 
telius Henry A. Wallace.

Išlaukinė dalis yra gana 
plati, kurioje galės susirinkti 
tūkstančiai žmonių. Bet jei
gu pasitaikytų blogas oras, 
tai vėl tūkstančiai žmonių su
tilps Auditorijos viduje, kur 
gali sutilpti 5,500 žmonių. 
Reiškia, nieks neturėtų pa
kenkti šiam stambiam istori-
niam įvykiui. Tuo laiku bus 
vienas šiftas žmonių darbe. 
Todėl visi kiti turės progą iš
girsti Wallace’ą. '

Stambūs Lowellio žmonės

Fotografas
Traukiu paveikslus familijiį, ves
tuvių; kitokių grupių ir pavieniu 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame-(t 
rikoniškais. Rei- » 
kalui esant 
padidinu t o k i o 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliąvoju' A, 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway Ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tek GT^nmore 5-6191

i Matthew A. ii
|| BUYAUSKAS Į

LAIDOTUVIŲ
• : |

DIREKTORIUSŠ i i: : :

11 426 LAFAYETTE STR., 

i I Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES
Patyrusios prie Shoulder Pads 

Singer ir Merrow Mašinų 
Kreipkitės

CHIC PAD CORP.
95 Riverdale Ave.
Yonkers, N. Y.
Yonkers 5-0082

(220-22)

PATYRUSIOS OPERATORES 
prie vaikam sportiškų aprėdalų, 

be pamušalų džiaketai ir marškiniai, 
Gera, alga, nuolatinis darbas^ 
OMEGA SPORTSWEAR CO.

311 W. 40th St., N. Y. C.
,(220-22)

ABELNAI NAMŲ DARBININKE
Patyrusi. Guolis ant "vietos. Moderniniai 
priemiestyje namai. Automatinė skalbykla. 
Maža „šeima. * Gera alga. Geri namai 

tinkamam asmeniui.
MRS. JOHN M. LEWIS 

PINE HILL ROAD
GREAT NECK., L. L, N. Y.

Arba šaukite Great Ncck 4260 Collect.

refnia Wallace’o pribuvimą. 
Tokių žmonių tarpe randasi ir 
dvasiškių. Vienas’iš ,ūį yra 
kunigas Otto Loverud. Jis 
rugsėjo 14-tą dieną bažnyčio
je savo žmonėms sakė kal
bą temoje: “The Greatest 
Thing in the World.” Nete
ko girdėti, ką jis dėstė savo 
kalboje, bet reikia pripažinti, 
kad jis, remdamas Wallace’o 
darbus už taikų pasaulį ir ge
resnį gyvenimą tikrai daro 
“The Greatest Thing in the 
World.” Tai puikus darbas 
demokratijos gynimui I

Unijos irgi remia Wallace’o 
demokratipius žygius, todėl iš
rodo, kad pas mus spalių 1 d. 
(tai bus trečiadienis) įvyks di
delis ir gražus įvykis.

Šioje paskutinėje savaitėje 
bus paskleista 20,000 lapelių, 
panaudota vietinė spauda, ra
dijas ir kitokį būdai bus pa
vartoti sušaukimui kuo skait
lingiausios publikos. Tiek 
man teko sužinoti ir šiuomi 
perduodu tatai Laisvės skai
tytojams. Laisvės Reporteris.

Bendrai Kovoja 
Už Savo Butus

Brooklyniečiai Concord 
Village gyventojai, skaičiuje 
137 šeimų iš naujo užvedė 
bylą reikalaudami teisės pasi
likti dabar gyvenamuose na
muose, kuriuos bankai nori 
nugriauti. Bankai, nupirkę tą 
plotą žemės iš miesto, norėtų 
ten statyti brangiomis rendo- 
mis namus, kadangi vieta ran
dasi arti centralinių miesto 
įstaigų. Didžiumai dabartinių 
ten gyventojų būsimuose nau
juose namuose butai būtų ne
prieinami. x Tačiau, jeigu net 
būtų ir prieinami, jie dabar 
neturi kur Jšeiti.

New Yorko miesto važiuo
tos linijų darbininkai mokomi 
teikti pirmąją pagalbą nelai
mėje. Pamokas teigia Raudo
nojo Kryžiaus atsiųsti instruk
toriai. Jeigu visi išmoktų, 
miestas turėtu 38,000 gelbėto
ju.

F.W.Slialins 
(Shalinskaa) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

? Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

s Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499 ’

Egzaminuojant Aids, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs; Stenger'& Stenger
Optometrists ' 

394-398 Broadway 
Brooldyn, N. Y. 
< * f tel. St. 2-8842 '

HELP WANTED—MALE 
' REIKALINGI VYRAI *

HELP WANTED—MALE
reikalingi’Vyrai

■ . , ,; ,, į y        .į ,, ...i.  
......    ,, , ■, ■ . .. m....i,.  

REIKIA DARBININKU

VYRŲ
NUOLATINIAMS DARBAMS

• MOULDĘRIŲ

• MILLMANAI
4

• MAŠINŲ OPERATORIŲ

• KRAUSTYTQJ.U
I 1 1 —

• Patyrimas Nereikalingas
............ ........  ......... I ......... .III.

H. O. CANFIELD CO.
y ’ < •

191 HOUSATONIC AVENUE
BRIDGEPORT, CONN.

Kreipkitės į Personnel Dept.

' (227)

PATYRĘ MOLDERIAI
t AUKŠTOS ALGOS

NUOLATINIS APSKRITŲ METŲ DARBAS 
Kreipkitės Tuojau 

SOMERVILLE IRON WORKS 
SOMERVILLE, N. J. 

J ••; t ; . į

HELP WANTED—FEMALE • HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS
r • f ■ X

Siuvamųjų Mašinų Operatorės
Su arba be patyrimo

Nuolatinis Darbas
Vakacijos^u Alga

Lengvus Išdirbiniai
Linksma Aplinkuma 
Tik Dieninis Darbas

KREIPKITĖS

DU-RAY MILLS, Ine.
Michelin Building, Mill town, N. J.

NAMŲ DARBININKfi i
Patyrusi. Mažai šeimai. Vienas vaikas. H 
Turės miegot ant vietos. Atskiras kam
barys. Reikalaujama liudymų—References, 

Geri namai tinkamam asmeniui,
MANSFIELD 6-1513

(221)

FABRIKO DARBININKAI
Be patyrimo. 40 valandų savaitė. $24.00.

B. H. kRUEGER, Ine.
151 West 19th St., N. Y. C. (6th floor) |

( (221) I

MERGINOS-MOTERYS
Su Fabriko Patyrimu 

NUOLATINIS DARBAS
80 centų j Valandų Pradžiai 

Pakėlimai po trijų savaičių 
Linksmos Darbo Sąlygos

KREIPKITĖS
430 WASHINGTON STREET

■ NEW YORK tlTY
(Imkite Houston ar Grand St, Bušą West)

i (223)*

LITIJANICA SQUARE
-;.t .? i . .. -

RESTAURANT
Steven Augus tine* & Frank Sanko 

■'■'’A'' '■*' ŠAVININKAI ' '
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

1 PAUKŠTIENOS’ PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DĖEN4 IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION Ą VE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Rugs. 22, 1947
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N(nvM)il(i^W?/Wz77iriiov
Moterys Vos Neapdaužė 

Draugijos Atimtosios 
Mergaitės Globėjus

Liudytojas Prieš Unijistą 
Nežinojo Datų Nei Vietų

New Yorke besitęsiančiame 
imigracijos department© ap
klausinėjime Įvairių liudinin
kų prieš transportininkų uni
jos vadovaujantį viršininką 
John Santo, kelintu kartu bu
vo pastatytas-liudyti Manning 

i Johnson, vyras didelis, 
mūras.

Plepėjo jis labai daug, 
j kad ir plepėjimui prieš 
i bininkų judėjimą užsuktasis 
' Budenz, būk Santo buvęs ko
munistu ir Trade Union Unity 
Lygos nariu. Buk jam buvę 
.komunistų Įsakyta suverbuoti 
transportininkus Į uniją tam, 
kad nuversti mūsų valdžią, 
ko, žinoma, komunistai nie
kad nėra siekę.

Esą, tam pat tikslui Trans
port Workers,/Unija 1932 me
tais buvusi iššaukusi Parmelee 
taksikų vairuotojų streiką. 
Bet čia pat unijos advokatas

Ketvirtadienį Brooklyne vėl 
įvyko sesija pas teisėją Hoo- 
ley toliau tyrinėti - svarstyti 
bylą 11 metų mergaitės Bar
baros Ann Smith, kurią vaikų 
globos draugija atėmė iš jos 
auklėtojos po išlaikymo pas 
ją nuo pat kūdikystes.

Bylą atidėjo toliau. Mergai
tė buvo atvežta iš draugijos Į Į 
teismabutį. Išvedant atgal Į 
draugiją, neleidus pas auklė
toją''nei pas tikrąją motiną, 
mergaitė vėl pradėjo gailiai 
raudoti. Pasipiktinusios mo
terys laimėjo nors tiek, kad 
globėjai, nuo kurių mergaitė 
taip lp.bai nori ištrūkti, turėjo 
pasitraukti, o josios motina 
Mrs. Nisch su savo advokatu 
palydėjo iki prieglaudos, kur 
paliko raudančią. Motina vei
kia išvien su auklėtoja pastan
gose mergaitę atgauti.

Atidėdamas bylą 
mo ketvirtadienio, 
patvarkė, kad visi 
auklėjimo rekordai 
statyti teismui ir kad motinos 
ir auklėtojos advokatas Beary į 
turėtų teisę juos matyti pirm | 
teismo.

Draugijos advokatas Weir j 
siūlė bylą išmesti. Jis argu- ’ 
mentavo, jog motinai negali-( 
ma pavesti mergaitę globoti. 
dėl to, kad motinos dabartinis 
vyras, mergaitės patėvis, bu
vęs nuteistas už neteisėtą Įsi- i 
bliovimą į svetimus namus ir' 
kad per 6 mėnesius praėju
siais metais jiedu buvo persi- 
skyrę. Tačiau ji tebeaukli du ■ 
mažesnius savo vaikus.

Dėl ko mergaitės nenori 
atiduoti ios auklėtojai, kol 
kas viešai nebuvo minėta. 
Nuo Mrs. Koch mergaite atė
mė praėjusio mėnesio 18-tą. 
po išlaikymo jos ten nuo 6 
mėnesių amžiaus. Pati drau
gija buvo padavusi mergaite • 
auginti, damokant Mrs. Koch 
už auginimą. Kada pasAkė, 1 
jog mergaite nuo jos atims, i 
Mrs. Koch norėjo ją nusavin- 1 
ti, baigti auginti be mokesties, b4n;^7§"šVctur ir 
bet jai .nedavė.

Nesakoma, dėl ko mergaitės subrukimas tūkstančių 
negalėjo ąuginti 
kuri visa laiką mokėio draugi
jai maždaug no tiek, kiek 
draugija mokėio auklėtojai. 
Veikiausia. kain ir visoms 
darbininkėms motinoms, ne
buvo kur kūdikio palikti dar
bo laiku, o be darbo neturėjo 
iš ko gyventi. Jeigu būtu bu- 
•yusios vaiku prižiūrėtuvės pri
einamos mažvtės Barbaros 
motinai, šiandien nebūtu to 
širdies draskymo motinai nei 
auklėtojai. Ir Barbarai ne
reikėtu tokios žiaurios, iš nat 
vaikvstės nervus ardančios 
padėties pergyventi.

teisėjas 
mergaitės 
būtu pri-

nati motina

Subways Gaus Naujų 
Vagony ir Pataisų

New Yorko budžeto taryba 
paskyrė devynis milionus do
lerių pataisoms ir pridėčkams 
miesto važiuotes linijų. IRT 
linijos gausiančios 100 naujų 
vagonų, šiubs pridėjus, mies
tas po karo bus gavęs jau 750 
naujų vagonų, kurių bendra 
kaina siekia $51,463,500.

Išbandymui, dar yra užsa
kyta 10 stainless steel vago
nų, už kuriuos mokės virš mi- 
lioijio dolerių —- $1095,000.

Taryba taipgi paskyrė 
$679,000 statybai Brooklyn© 
'crosstown busams ir gatveka- 

»riams stoties, busų gasolinui 
milioną dolerių.

i

\ Tarsi neužtektų, kad teisė
jas Kowalski per dienas turi 
reikalo su vagimis teisme, aną 
naktį išbudęs namie, Jamaiko
je, radęs vagį savo bute. Val
gis ištrūkę^.

kaip

dar-

Sacher parodė, kad tuo lai
ku unija dar nebuvo susiorga
nizavusi. Esą, Eisleris tada 
komandavęs. Jis plepėjo ne
va tą, ką tuomet Ejsleris sa
kęs, bet paklaustas, negalėjo 
atsakyti, už ką tuomet tie tak
sikų vairuotojai streikavo.

Pr is p i rtas per k 1 au si n etoj o 
Sacher, Įtūžęs ant jo, jis-pra
dėjo plepėti, būk jis žinąs J r 
Sacher esant komunistu, jis 
jį girdėjęs, sakant prakalbą 
New Rochelle. Bet paklaus
tas, kurioje vietoje jį girdėjo, 
kokioje temoje jis kalbėjo, 
negalėjo atsakyti, šis pasta
rasis jo išsišokimas buvo taip 
aiškiu parodymu užšriubuoto 
liūdymo, kad pirmininkaujan
tis posėdžiui inspektorius Ar
thur Phelan atsisakė užrekor- 
d uoti.

P c r k 1 a u s i n ė. j i m a s tebeveda
mas.

FILMOS - TEATRAI
k

Stanley Teatre .“Down tb Earth” pradėjo an-
Antra savaitė* rodoma kla-jtrą savaitę. Vyriausiose rolė- 

sikinio baleto filmą “Russian | se Rita Hayworth ir Larry 
Ballerina,” su Galina Ulano-Į Parks, taipgi grupė kitų gerų 
va, žymiausia Tar. Sąjungos 
baletiste vienoje iš vyriausių 
rolių, taipgi gražuole ir nepa
prasto talento šokėja Maria 
Redina, 
ningrado operos ir baleto bū
rys. Puiki muzikališka fil
mą. tūlų kritikų skaitoma ge
riausia* filmą iš pagamintųjų 
toje šalyje po karo.

Yra ir priedmių, trumpų, 
bet Įdomių filmų. Teatras 
randasi 7th Avė., prie 42nd 
St., New York ė.

Rivoli Teatre
Trecias mėnuo teberodoma 

“Crossfire,” švietimo prieš 
tautine ir rasinę diskrimina
ciją filmą. žvaigždėse Ro
bert Young, Robert Ryan, Ro
bert Mitchum. Teatras prie 
Broadway ir 49th St. 
Embassy Newsreel Teatruose

Rodomos filmuotos žinios- 
............   • mūsų ša
lies. Tarpe kitų, matomas

aktorių. Scenoje “Fanfare,” 
su Patricia Bowman, Rudolf 
Krueller ir kiti solistai šokė
jai ir dainoriai su teatro ba-

Dalyvauja visais Le-'letu ir orkestrą.

atgal Vokietijos koncentraci- 
iosna, iš kurių buvo ištrūkę ir 
išvykę į Palestiną.
tracijos Franci joje ir 
dėl stokos duonos, 
žudynės Indijoje.

Radio City Music
Columbia Pictures

spalvinė muzikališka

Demons- 
I tai i joje 
Masines

gaminta 
filmą

•0

Kunigas
WM. HOWARD MELISH 

Šv. Trejybės bažnyčios klebo
no pavaduotojas, raportuos iš 
savo apsilankymo Jugoslavi
joje ir iš pasikalbėjimo su 
maršalu Tito. Jis kalbės to 
raporto išklausymui masinia
me mitinge rugsėjo 25-tos va
karą, Manhattan Center, 34th 
St. ir 8th Ave., New Yorke. 
Greta jo taipgi kalbės Nation
al Council of American-Sovi
et Friendship bendrai su Unit
ed Committee of South Slav

ic Americans.

Neleisią Tokių Pataisų, 
Dėl Kurių Išmestų 

Gyventojus
Namų ir kitų pastatų ko

misionierius Robert F. Wag
ner, J)*., paskelbė, kad jo de- 
partmentas neduos leidimų to
kiems namų remontams, ku
riais būtu išmetami iš namų 
esamieji gyventojai. Neleis 
gyvenamuosius perdirbti Į ko
mercinius, jeigu neturės tam 
specialaus leidimo iš laikino
sios rendoms komisijos.

Savininkai galės gauti lei
dimus pataisoms tik dėl seka
mų priežasčių :

Jeigu tokios pataisos būti
nos pastato saugumui.

Padaugins skaičių butų.
Jeigu norimuose dauginti 

butus apartmentuose yra ne 
mažiau 7 kambarių, užimamų 
mažiau vieno asmens 
kambarį.

Neužteksią tas sąlygas 
duoti, turėsią Įrodyti, kad
ištikro yra. Departmentas po 
gavimo aplikacijų tokioms 
taisoms pasiusiąs savo 
spektorius patikrinti.

per

pa
jos

pa- 
in-

Roxy Teatre
Penktą ir paskutinę savaitę 

rodoma filmą ‘‘Mother Wore 
Tights,” su Betty Grable ir 
Dan Dailey. Scenoje baletas, 
muzika, šposai. Teatras—7th 
Avė. ir 50th St.

Brooklyn© Paramount
Prie Flatbush ir* DeKalb 

Avės., trečia savaitė rodo 
“The Perils of Pauline.” O 
antrąją rodo “I Cover Big 
Town.” Taipgi pianistas Bob 
Novack paskutinėmis savaitės 
dienomis.

New Yorko Paramount
“Vyelęome Stranger” rodo

mas paskutinę savaitę, trečia
dienį pradės rodyti kitą fil
mą. ši filmą turėjusi po ar
ti 100,000 žiūrėtoju per sa
vaitę. Ten išbuvo 7 savaites.

Policijai Lėktuvai
Policijos departmental mies

tas nupirko du lėktuvus gy
vasties gelbėjimo tikslams. 
Vienas iš jy yra penkiems, ki
tas astuoniems keleiviams, ga
lį nutūpti ant vandenų. Juos 
gavę iš atlikusių nuo karo, nu
pigintomis kainomis, vieną už 
10, kitą už 15 tūkstančių do
lerių. Originaliai brangesny
sis būtų kainavęs $65,000.

APSAUGOS KALĖJIME
Mrs. Ruth Levine, 24 m., 

sulaikyta po $25,000 kaucija 
kaipo liudytoja. John Tufa- 
riello buvęs matytas pas ją 
tą dieną, kurią jį rado, užmuš
tą gengsterių kare. Proku
roras manąs, kad jinai* turin
ti svarbių informacijų ir kad 
jeigu ji nebūtų* apsaugota, 
gengsteriai ir ją nudėtų.

60 
57-41

Velione paliko

Mirė
Petronėlė Zabelskienė, 

m. amžiaus, gyveno
j63dr St., Maspeth, N. Y., mirė 
rugsėjo 18 d., namuose. Kū
nas pašarvotas namie, po virš 
minėtu antrašu. Laidotuvės, 
įvyks rugsėjo .22 d., Kalvari
jos kapinėse,
liūdesyj vyrą Petrą, du sūnus 
Anthony ir 
Anna Gudelienę 
Urbonavičienę, 
Pennsylvanijoj; , du anūkus ir 
vieną anūkę.

LaidotuVių pareigomis rū
pinasi grab. M. Bieliauskas, 
660 Grand St., Brooklyne.

Frank, dukterį 
seserį Oną 
gyvenančią

Mokytojų Pavaduotojai 
Turės Konferenciją 
Mokytojų pavaduotojai, la

bai nepasitenkinę sąlygomis, 
šaukia savo konferenciją ap
svarstyti būdus gerinimui pa
dėties . Jie turi skundų ir dėl 
samdymo. Sako, kad miesta- 
voji švietimo taryba vilkinan
ti jų paskyrimą’ kad galėtų 
paskirti į kategorijas su ma
žesne alga.

Konferencija Įvyks spalių 1, 
unijos centre.

Freedom Train, kuriame po 
visą šalį vežiojami parodai 
apie šimtas Amerikos svarbių 
dokumentų, pribus Į New 
Yorką ateinantį ketvirtadienį. 
Sustos New York Central sto
tyje, ant 30-jų trekių.
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Larry Parks ir Rita Hayworth scenoje iš muzikališkos 
spalvines filmos “Down to Earth,” rodomos Radio City 
Music Hall, Rockefeller Center. Taipgi yra scenoje 

didis spalvingas spektaklis.

Vartotojai ir Darbininkai 
Susitiks Kainų Tyrėjus

iis pirmadienis, rugsėjo 
bus labai užimta diena 

vartotojų organizacijoms ir 
visiems, kas nori mažesnių 
maisto kainų, jų kontrolės.

New Yorke tą dieną daly
vaus kongresinė subkomisija 
kainoms tirti. Newyorkieciai 
yra pasiruošę neišleisti jos be 
faktų, miglotose pažvalgose Į 
pakilusias kainas ir jų veik
mę Į vidutinio darbininko ir 
biednioko šeimos gyvenimą. 
Yra užsiregistravę unijų, pro
gresyvių piliečių, ' darbiečių, 
moterų ir vartotojų organiza
cijos liudyti kongresinei sub- 
komišijai. Delegacijos reika
lauja progos liudyti.

Visose delegacijose, o ypa
čiai vartotojų, rasis eilinių 
šeimininkių ir labai faktiškų

22,
ir praktiškų liūdymų. O visi 
kiti, ne delegatai, masiniai 
susirinks Į raporto mitingą 
prie City Hali prievakariais, 
nuo 4 iki 6:30. Čia reikėtų 
dalyvauti visiems, kuriems 
Įkyrėjo aukštos kainos.

Mažam laivukui Sea Horse 
eksplodavus ir užsidegus ant 
East River, ties 86th St., apde
gė du Įgulos nariai.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergrecn 7-6868

Mėsos Kainos Turėtų 
Mažėti, Sako Turgaus 

Komisionierius
New Yorko turgaviečių ko- 

misionieriuš Schulz pareiškė 
viltį, kad žmonių atsparumas 
—sumažėjimas pirkėjų mėsos 
užkeltomis kainomis — ir pa
daugintais kiekiais gavimas 
mėsos turguose turėtų nors 
kiek atpiginti mėsą šią savai
tę.

Dėl tų pačių priežasčių 
sviesto kainos biskelį nupuolė 
nuo buvusių pačių aukščiausių 
praėjusią savaitę.

Budžeto Menu
Bandydamas palengvinti 

šeimininkėms planuoti be mė
sos maistą, turgaviečių de
partmentas kas dieną skelbia 
valgių sąraša—menu. Pagal 
penktadieniui suplanuotąjį, 
imant miestavųjų turgaviečių 
kainomis, būtų buvę galima 
pagaminti už $2.46 penkiems 
vakarienę su haddock, bulvė
mis, eggplant, tomato, kopūs
tais ir dar viena kokia žalia 
daržove ir su pudingu.

Biznieriai, SkelbkltSs Laivėje

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas ir Bar & Grill 

biznis su pilnais laisniais. Labai ge
ra biznio vieta. Po pardavimo, savi
ninkas išeis už 30 -dienų. Namas ir 
biznis kartu $25,000. Kreipkitės pas 
John Ragalis. 57-26 64th St., Mas- 
peth, L. I. N. Y. Nepraleiskite šios 
progos. Prašomo kreiptis po 5-tos 
vai. po'-*pietų. (215-20)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

8AI.ES dėl Baliu. Koncertų. Bankletų.
Vertvivių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku* 

ateičių* «u naujausiai* įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.. ,
Tel. STagg 2-8842

&

'650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

4DAM V. WALMUS, D.D.S
DAKTARAS—DENTISTAS

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y,
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
. Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekorubtau šermenų koplyčia, • k’ur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

' Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)
• Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas'jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti par PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

i

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom KaVnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos.

‘ Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jus Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler 

' 1 x
. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
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