
Netinka Murphy Batams.
Dewey ir Čiang.
Naujas Blofas.
“Charta.“
Ką Jie Darys?

Rašo A. BIMBA
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Vieton mirusio nuoširdaus 
liberalo Murphy prezidentas 
Trumanas i Aukščiausią Teis
mą skiria Tom Clark, dabar
tinį valstybės prokurorą, gal
vą teisingumo department©. 
Prezidentui nieko nereiškia 
žmonių balsas, kad į Aukš
čiausią Teismą paskirtų nors 
vieną negrą. Prezidentas ir 
vėl įrodė savo nenuoširdumą 
dė civilinių teisių programos.

Būdamas valstybės proku
roru, ponas Clark visą laiką 
praleido raudonųjų raganų 
medžiojimui. Jis netinka li
beralo Murphy batams. Jo 
buvimas Aukščiausio Teismo 
nariu sustiprins jo konserva- 
tyvišką.iį sparną. Bent taip 
kalba visos informacijos.
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AMERIKOS GENEROLAI TELKIA VAKARŲ EUROPĄ KARUI
CIO Reikalauja Mokėti Bedarbiams 60 iki 
85 Nuošimčių Reguliarės Jų Algos

Įvairios žinios
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Prezidentas Trumanas susi
mylėjo ir ant kito savo prie- 
teliaus. Demokratų Partijos 
pirmininką senatorių McGrath 
jis skiria valstybės prokuro
ru, Tom Clark vieton. Mc
Grath įeis į prezidento ka
binetą. Prezidentas kabinete 
nori turėti kuodaugiausia 
“jesmenų.“ McGrath pilnai 
įrodė savo ištikimumą savo 
bosui. Kai prieš rinkimus be
veik visi šulai jį buvo aplei
dę ir jo išsižadėję. McGrath 
pasiliko su juomi iki pat galo.

Prezidentas to nepamiršta 
ir tinkamai Atsimoka, pakel
damas McGrath į kabineto na 
rius.

Washington. — CIO uni
jų centras ragina Kongresą 
pakelti bedarbiams pensi
jas tiek, kad jie gautu 60 
iki 85 nuošimčių reguliarės 
savo algos.

Jeigu bedarbiam būtu 
duodama tokia parama, tai 
galėtų be didelio vargo gy
venti ir pirkti gana reik
menų, o tatai palaikytų 
darbus ir stabdytų bedar
biu armijos augimą, sako 
CIO savo laikraštyje Eco
nomic Outlook. Parama be
darbiams turėtų būti padi
dinta samdytojų lėšomis.

ma-

jog 
kaip

Dabar bedarbiai viduti
niai gauna iš Socialės Ao- 
draudos fondo tiktai po $25 
per 26 savaites, o kai ku
riose valstijose daug 
žiau.

Valdžia skaičiuoja, 
šiandien yra daugiau
3 milionai bedarbių, ir 2,- 
485,000 jų ima nedarbo ap- 
draudos pensijas.

(CIO, Elektrininkų Uni
jos darbiniai žinovai atran
da, jog bedarbių yra jau 5 
milionai. Jie kritikuoja 
valdžią už tikrojo bedarbių 
skaičiaus slėpimą.)

Ore Susikūlė 2 Lėktuvai;
Žuvo 16 Žmonių

Ore

Berlin. — Kariniai amerikonų valdovai vakarinei Vo
kietijai užgyrė iki $400 mėnesinės pensijos Hitlerio ar
mijoj oficieriams.

Washington. — Jungtinių Valstijų Kongresas nepa
naujino įstatymo, pagal kurį buvo bedarbiam karo vete
ranam mokama po $20 pensijos per 52 savaites.

Washington. — Generolas Geo. Marshall, buvęs Ame
rikos valstybės sekretorius, pirmadienį vėl karštai ragi
no kongresmanų užsieninių reikalų komisiją užgirti pre-' 
zidento Trumano reikalaujamus $1,450,000,000 Atlanto 
paktui ginkluoti.

Marshallas, meistras plano prieš komunizmą, pasta
ruoju laiku tapo direktorium Rockefellerių-Morganų 
$150,000,000 Pan American lėktuvų linijos.

Ragina Sudaryt 2,000,000 Armijos prieš 
Sovietus; Iš Savo Puses, Žada A-Bombas

Tom Dewey, New Y or k o 
gubernatorius, norėtų važiuo
ti Kinijon ir gelbėti čiango 
kailį. Jis reikalauja, kad 
tuojau būtų pasiųsta Kinijon 
nacionalistams militarinė pa
galba. Dar, girdi, galima 
Čiango režimą išgelbėti.

Ar Dewey tiki šiam stebu
klui? Vargiai, 
būti “didvyrių,’ 
galėtų sakyti,
kiau, kad taip bus?“

Amerika turėtų užimti vi
są Kiniją. Bet tam reikėtų 
gerai ginkluotos kelių milijo
nu armijos.

Pagaliau, ką pasakytų kitos 
šalys, jeigu Amerika įsiverž
tų Kinijon? Argi tai nebūtų 
pradžia naujo karo?

Fort Dix, N. J. 
susikūlė vienas i kitą kari
nis lėktuvas Hellcat su ke
leiviniu lėktuvu DC-3. Žuvo 
karinio lėktuvo vairuoto
jas, leitenantas R. V. Poe ir 
visi 15 žmonių keleivinia
me lėktuve. Teigiama, kad 
karinis lėktuvas kliudė ke
leivinį, galbūt, tyčia.

Karinio lėktuvo vairuoto
jas pirm šios nelaimės ren
gėsi pasitraukt iš tarny
bos. ■’ —

VyskupŲ “Gromata” 
Užpykino Vokiečių 
Socialdemokratus

Paryžius. — Kariniai Amerikos vadai šiomis dienomis 
čia tarsis su Anglijos feldmaršalu Montgomery’u ir su 
Francijos generolais; planuos, kiek Anglija ir Francija 
turėtų paskirti kariuomenės į bendrąją Atlanto pakto 
kraštų armiją prieš Sovietų Sąjungą.

Pranešama, kad jie dėl to jau susiderėjo su Italija ir 
Luksembergu.

Frankfurt, Vokietija. — 
Atskrido trys aukštieji ka
riniai Amerikos vadai tar
tis su europinių Atlanto 
pakto kraštų valdovais a- 
pie bendros armijos suor
ganizavimą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Pasitarimuose dalyvaus 
Jungtinių Valstijų Armi
jos štabo galva generolas 
Omar N. Bradley; oro jėgų 
vyriausias vadas generolas 
Hoyt S. Vandenberg ir ka
rinio laivyno veiksmų gal
va admirolas Louis E. Den- 
field.

Praneša- 
su anglais 
jog vaka-

Kelionėje į Europos že
myną jie staptelėjo Londo
ne ir kalbėjosi su kariniais 
Anglijos vadais, 
ma, kad išvien 
jie apskaičiavo,
riniai Europos kraštai tu- • 
retų sudaryt 2 milionų. ar
miją, esą, atremt Sovietus 
iki atvyks amerikonu jė
gos; arba sutelkt 250,000 
geriausiais išlavintos ir vi
sai mechanizuotos vakari
nių europiečių kariuome- * 
nės.

Bet jis nori 
idant paskui 
‘ar aš nesa-

Tiktai 3 Metai Kalėjimo 
Naciui už 300 Nužudymą

Ir vėl blogai “baltams.“ 
Juos vėl krausto laukan. Taip 
vienu kartu užtraukė visa 
komercinė spauda. Girdi, iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
iškraustyta tiesiai “Sibiran“ 
du šimtai tūkstančių žmonių.

Jeigu visus “išvežtuosius“ 
sudėtum į krūvą, tai jų būtų 
dešimtį sykių daugiau, negu 
yra Pabaltijo kraštuose žmo
nių. Dalykas tame, kad tai 
yra blogos valios žmonių iš
galvotas propagandinis blo
fas. Ką nors jie turi sugal
voti prieš socialistinį kraštą. 
Vieną dieną šaukia, kad toje 
šalyje' yra “dešimt milijomj 
vergų,“ kitą dieną gieda apie 
“masinius išvežimus.“ Ir taip 
eina. Ir taip eis, kol ras ttf- 
kių, kurie jų blofu tikės.

Frankfurt, Vokietija. — 
Nacis dr. Valentin Falt- 
hauser buvo direktorius 
dviejų kalėjimiškų beprot
namių, kur su jo žinia ir 
pritarimu nužudyta 300 
žmonių kaip pamišėlių.

Dabar jis už tai nuteistas 
3 metus kalėti. O trys jo 
bendradarbiai įkalinti 
kai iki 21 mėnesio.

Vakarinis Berlynas 
Šaukiasi Marshallo

12-

Turimd naują “dokumen
tą.“ pavadintą “Charta.“' Jį 
iškepė “Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas,“ ku
ris sėdi Vokietijoje ir skun
džiasi visų galų suirimu.

Skaitai žmogus tą “chart” 
ir galvoji: Nejaugi tam vi
sam komitete nesirado nė 
vieno politiniai blaivaus žmo
gaus?

Jiems, matyt rūpėjo tik 
vienas dalykas: gauti “nuola
tinį tautinio solidarumo įna
šą“ formoje amerikoniško do
lerio. * *

(Tąsa 5-tam pusi.)

Berlin.— Vakarinės Ber
lyno dalies majoras social
demokratas 'Ernst Reuter 
išgąstingai piešė sunkią 
vokiečių būklę toje miesto 
dalyje ir šaukėsi greitos a- 
merikinės > Marshallo plano 
pagalbos. Reuteris priminė, 
jog vakariniame Berlyne 
yra daugiau kaip 200,000 
bedarbių ir jų skaičius vis 
auga.

(Rytinis Berlyno ruožtas 
užimtas Sovietų, o vakari
nis — anglų, amerikonų ir 
francūzų.)

Skaičiuojama, kad vaka
riniam Berlynui 'reikėtų 
300 milionų dolerių pašal
pos per metus.

Trenton, N. J. — Po ke
lias savaites sulaikoma be
darbiams pensija 
Jersey valstijoj.

New

spau- 
Amerika

Maskva.—Sovietinė 
da rašo, kad 
trauks ir, vakarinę Vokieti
ją į karinį Atlanto paktą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Frankfurt, Vokietija. — 
Kataliku vyskupai vakari
nėje Vokietijoje išleido 
“ganytojiška” laišką, šauk
dami . parapijiečius balsuoti 
už krikščionis demokratus 
(klerikalus), o ne už so
cialdemokratus ar komuni
stus rugpj. 14 d. rinkimuo
se.

Vyskupų laiškas perskai
tytas visose katalikų baž
nyčiose per pamokslus sek
madienį, sako:

“Balsuotoiai turės atsa
kyti Dievui”, jeigu neklau
sys vyskupų atsišaukimo.

Vyskupai, tarp kitko, rei
kalauja užtikrinti religinę 
apšvietą visiems vaikams.

Socialdemokratų vadas 
Kurt Schumacher piktai 
pasmerkė vyskupų laišką ir 
pareiškė, kad jie laužo va
karinės Vokietijos konsti
tucija, kuri uždraudžia dva
sininkams kištis į politiką.

(Vakarinė Vokietija yra 
užimta anglų, amerikonu ir 
francūzų. Jie ikūrė savotiš
ka vakaru Vokietijos vals
tybę, atskirai nuo Sovietų 
kontroliuojamos rytin. Vo
kietijos. Tuom 
Potsdamo sutartį 
nos demokratinės 
įsteigimo ištisai 
jai.)

sulaužė 
dėl vie- 
valdžios 
Vokieti-

Sovietai Pasirašė Prekybos 
Sutartį su Mandžurija

Maskva.— Sovietų Sąjun
ga pasirašė 1 metų preky
bos sutarti su Demokrati
ne Mandžurijos Liaudies 
valdžia. Prekyba bus mai
nais vedama.

Sovietai siųs Mandžurijai 
mašinas, anto - sunkveži
mius, automobilius, audek
lus ir kitus fabrikinius dir
binius. o iš Mandžurijos, 
gaus žibalo, soy pupų, ry
žiu ir kitų>žemės ūkio pro
duktų. ,

(Kinijos Čiang Kai-šeko 
tautininkai andai bandė už
imt Mandžuriją, bet liau
dininkai - komunistai 
šlavė juos laukan.)

Washington..— Trumanišku kongresmanų vadai žada 
remti sumanymą, kad būtu privalomai mokama 75 centai 
algos už darbo valandą vieton dabartinių 40 centų, ku
riuos seniau Kongresas nustatė.

Baker, Florida. — Perkūnas užmušė du beisbolinin- 
kus, jiem belošiant; trečią sužeidė.-

Trenton, N. J. — Detektyvų leitenantas Elvin K. 
Sharpe prisipažino, kad jis tyčia nutrynė pirštų antspau
dus nuo buteliu, kuriais, -girdi, šeši negrai užmušė seną 
krautuvininką Wm. Hornerį per užpuolimą apiplėšti.

Po pirštu ženklu panaikinimo tad Sharpe ir kiti poli
cininkai liudijo, būk negrai tais buteliais nužudę Horne
rį.

Tie negrai už tai buvo nusmerkti mirt elektros, kėdeje. 
Bet jeigu policija nebūtu nutrvnus pirštu antspaudų, tai 
būtų pasirodę, kad buteliai nebuvo naudojami kaip žmog
žudystės įrankiai.

Per Civiliniu Teisių Kongreso pasidarbavimu, aukš
čiausias New Jersey valstijos teismas panaikino tiem 
negram mirties nuosprendį ir įsakė suruošti naują teis
mą. c

Lawrence, Mass. — Daugiau kaip 40 nuošimčių visų 
audėjų šiame mieste yra bedarbiai.

Praeitą penktadienį buvo suruoštas masinis susirinki
mas atvirame ore prie Citv Hali. Kalbėjo komunistė An
na Burlak. dėstydama, kaip kovoti už bedarbiu reikalus. 
Jaunų padaužų šaika mėgino išardyti susirinkimą. Po
licija davė padaužoms valią. Bet vis tiek 400 žmonių iš
silaikė susirinkime.

Washington. — Visų kariniu jėorų sekretorius Louis 
Johnson siūlo įkurti karinių jėgų akademiją. Jos pasta
tymas ir irengimas lėšuotų $171,000,000, o metinės išlai
dos būtų $5,000,000.

Washingtoin. — Renublikonas senatorius Kenneth 
Wherry reikalauja uždraust prezidentui atidengti bet 
kuriam svetimam kraštui atominės bombos sekretus.

» -

Maskva. — Puikiai užderėio ©’rūdai rvtmėje Vokieti
joje, Sovietų kontroliuojamoje. Dabartinis derlius gau- 
singesnis, negu bet kada pokariniais metais.

3 KOMUNISTU VADAI JAU 44-60 DIENU 
BAUDŽIAMI KALĖJIMU BE TEISMO

New York. — Pagal fe- 
deralio teisėjo Medinos į- 
sakymą. du komunistų va
dai — Henry Winston ir 
Gus Hali — jau 60 dienų 
išlaikyti troškiame kalėji
me, o trečias, Gilbert Green 
— 44 dienas.

Teisėjas sauvališkai juos 
įkalino iki baigsis byla prieš 
11 komunistų vadų, už tai, 
kad tie trys vyrai neva se
kamai nusikaltę:

Winston ir Hali protesta
vo, kuomet teisėjas pasiun-

te viena kaltinamųjų, Gate- 
sa, kalėjiman 30 dienų to
dėl, kad Gates atsisakė iš
duoti kitus komunistus:

Green protest a- 
vo. kad teisėjas vienpusiš
kai veda bylą prieš komu
nistus.

Teisėjas Medina išrado, 
kad tais protestais jie “tei
smą paniekinę”, todėl ir į- 
metė juos kalėjiman. Jie 
tiktai teisman atvedami i| 
kalėjimo.

80,000 Vokiečių 
Klausėsi Komunisto 
Reimanno Kalbos

Dortmund, Vokietija. — 
Apie 80,000 sugužėjo į ma
sinį susirinkimą atvirame 
ore, kur kalbėjo Max Rei
mann, komunistų vadas va
karinėje Vokietijoje. Jis, 
be kitko, reikalavo, kad 
anglai, amerikonai ir fran- 
cūzai pusiau sumažintų už
ėmimo (okupacijos) lėšas, 
kurios vokiečiam užkrau
namos.

Reimannas vadino išlai- 
džia kvailybe, kad anglai- 
amerikonai .• ir francūzai 
lėktuvais gabeno maistą ir 
kitus reikmenis į savo už
imtą vakarinę Berlyno da
lį. O už tą orinę kvailybę 
vakariniai vokiečiai turės 
sumokėti 150 milionų dole
rių, kaip nurodė Reiman
nas.

Jeigu vakariniai talkinin
kai būtų norėję tartis ’šu 
Sovietais, tai visuomet bū
tų galėję traukiniais ir au- 
to-sunkvežimiais pristatyti 
reikalingų vakariniam
lynui dalykų, sakė Rei
mannas. -

Reimannas neseniai 
leistas iš anglų kalėjimo 
vakarinėje Vokietijoje. Jis 
buvo nuteistas . mėnesius 
kalėti už tai, kad vadino 
“kvislingais” - išdavikais 
tuos vokiečius, kurie bend
radarbiauja su ameriko
nais, anglais ir francūzais 
okupantais.

Ber-

pa-

Čiango Tautininkai Giriasi 
Atmuša Kiny Komunistus

Hong Kong. — Kinijos 
Čiang Kai-šeko tautininkai 
giriasi, kad atmušę bei su
laikę kinų komunistų-liau- 
dininkų žygiavimą į pietus 
linkui Kantono ir į šiaurės 
vakarus nuo Kantono- 
Hankovo geležinkelio. Či
ango komandieriai sakosi 
atgriebę geležinkelių maz
gą Čucovą.

(Tautininkų pasigarsini- 
mai laimėjimais dažniau
siai melagingi, kaip paste
bėjo amerikiniai korespon
dentai.)

Jeigu būtų nuspręsta pa- 
ruošt 250,000 tokios ka
riuomenės, tai ji turėtų bū- 
ti šimtaprocentiniai gink
luota tankais, šarvuotais 
automobiliais, auto-patran- 
komis, kovos lėktuvais ir 
kitais naujoviškais gink
lais.

Pirm išlekiant iš Wa- 
shingtono, generolas Brad
ley pareiškė:

— Jungtinės Valstijos 
bus įpareigotos iš oro stra
teginiai bombarduot priedą. 
Bus pabrėžtas mūsų gabu
mas mėtyti atomines bom
bas. O vakariniai europie
čiai turės pristatyt daugu
mą kariuomenės.

Generolas Bradley ir kiti 
kariniai Trumano pasiunti
niai ‘ pirmadienį pradėjo 
tartis su silpnaisiais At
lanto pakto kraštais — Ita
lija ir Luksemburgu. Dau
giau reikšmės turės jų po
kalbiai su Anglijos ir Fran
cijos generolais.

(Tuo tarpu Trumanas da
ro kuo didžiausio spaudi
mo Kongresui, kad paskir
tų $1,450,000,000 europi
niams Atlanto kraštams ir 
Graikijai, Turkiai ir Iranui 
ginkluoti per 1 metus.)

Australų Valdžia Žada 
Triuškini Komunistus

komunistus, 
žinių minis- 
Calwell. Jis 
komunistus

Sydney, Australija. .— 
“Socialistinė” Australijos 
valdžia panaudos armiją, 
laivyną ir oro jėgas, kad 
sutriuškintų 
kaip grasino 
tras Arthur 
kaltino tiktai
už angliakasių streiką.

Australijos angliakasiai 
jau 6 savaitės streikuoja, 
reikalaudami pakelt algą ir 
sutrumpint darbo savaitę.

“Socialistų” valdžia pa
siuntė tūkstančius kareivių 
streikui laužyti.

Rochester, N. Y
Mire Frances žirgulienė

• Liepos 31 d. mirė Fran
ces Žirgulienė. Kūnas pa
šarvotas George Savage 
Funeral Home, 1080 North 
St., Rochesteryj; bus palai
dota > Riverside kapinėse 
rugpjūčio (August) 3 d.

Peter žirgulis.
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Reikia Tuojau Juos Paleisti!
Jau septintas mėnuo, kai tęsiasi 12-kos komunistų va

dovų byla federaliniame teisme New Yorke.
Kada šis teismas baigsis, nieks negali pasakyti. Val

džios atstovai skelbia, būk teisiamieji norį teismą nu- 
vilkinti.

Bet teisiamųjų gynėjai ir patys teisiamieji sako, kad 
jie nenori teismo nuvilkinti, — nuvilkinimas, tęsimas šio 
teismo jiems baisiai daug kaštuoja. Bet jie nori tik vie
no dalyko, kad jiems šiame teisme būtų suteikta proga 
pateikti savo pažiūras, atmušti valdžios liudininkų, ku
rių daugumas buvo šnipai ir provokatoriai, “liudijimus”, 
įrodyti, jog teisiamiesiems pateikti kaltinimai yra .su- 
klastuoti. * .

Mes šiuo tarpu norime pasisakyti ne dėl pačios teis
mo eigos. Dėl jos mes jau ne kartą prisiminėme, sakyda
mi, kad ši' byla neturi pagrindo, kad ją reikia sulaikyti, 
kad teisiamieji reikia paleisti ir visas biznis baigti.

Mums čia svarbu tarti žodis kitu klausimu, susijusiu 
su šios bylos eiga.

Štai, trys iš teisiamųjų sėdi kalėjime: du iš jų— Hen
ry Winston ir Gus Hali, — jau sėdi kalėjime septynias 
savaites.

Trečiasis, Gilbert Green, buvo įkalintas truputėlį vė
liau.
' Henry Winston ir Gus Hali buvo įkalinti dėl to, kad 

juodu protestavo prieš teisėjo Medinos įkalinimą John 
Gates’o, kuriam teisėjas paskyrė 30 dienų kalėjime už 
tai, kad jis atsisakė išduoti kai kuriuos žmones, komu
nistus veikėjus. O jis juos atsisakė išduoti dėl to, kad 
jiems grūmotų darbų praradimas.

Gates jau atbuvo savo bausmę ir dabar yra paleistas. 
Bet Henry Winston ir Gus Hali tebelaikomi kalėjime,— 
jiems nepaskirtas terminas, nepaskirtas laikas, kaip il
gai jie ten turį būti — ligi teismo pabaigos.

Gilbert Green taipgi įkalintas iki teismo pabaigos, — 
jis įkalintas už tai, kad, sėdėdamas liudininko kėdėje, pa
stebėjo: “Aš maniau, kad mes čia turėsime progą pa
reikšti savo nekaltumo dalyką.”

Dėl to jie įkalinti “neribotam laikui.” Dėl to jie šiuo 
metu kas rytas atvedami į kalėjimą surakinti, kaip kokie 
baisūnai, kaip kriminalistai, kad tuo būdu padarius “di
desnio įspūdžio” džiūrei.

Argi prie tokių sąlygų gali teismas eiti bešališkai? Ar 
teisiamieji, tie, kurie sėdi kalėjime, turi progos .save 
žmoniškiau*apsiginti? Žinoma, ne! Advokatai nėgali su 
jais pasitarti, įkalintieji negali pasiruošti gynimuisi.

Mums rodosi, teisėjas Medina turėtų įkalintuosius iš
laisvinti tuojau.

O jeigu jis atsisako juos išlaisvinti, tai visuomenė, y- 
patingai darbininkų organizacijos, organizuotoji visuo
menė, turėtų reikalauti, kad įkalintieji būtų išlaisvinti.

Pastebėjome spaudoje, kad 1-moji rugpiūčio mėnesio 
savaitė, ši savaitė, yra skiriama veiksmui už įkalintųjų 
išlaisvinimą. Ją vadina: “Free Winston Week” (Winsto- 
nui išlaisvinti savaitė). Winstonas, kaip žinoma, yra neg
rų vadas, jis yra žymus veikėjas. Reikalaujant išlaisvin
ti Winstoną, drauge bus pareikštas reikalavimas išlai
svinti ir aniedu — Hali ir Green.

Teisiamųjų gynėjai ragina visuomenę, kad šią savai
tę būtų šaukiami masiniai mitingai, siunčiamos teisėjui 
Medinai, Tom Clarkui ir prezidentui Trumanūi telegra
mos bei laiškai. Be to, šižį savaitę darbininkų organizaci
jos žada siųsti nemažai delegacijų pas teisėją Mediną su 
tais pačiais reikalavimais.

Kova dėl įkalintųjų išlaisvinimo neprivalo liautis, kol 
įkalintieji nebus laisvi.

apsiginkluoti. Wall Strytas 
mojasi tai padaryti, bet ar 
jam pavyks? Abejojama.

Pagaliau, kare ne viską 
reiškia ginklas. Daugiau
siai reiškia žmonių vienybė, 
valdžios sumanumas, liau
dies ryžtumas. Tarybų Są
junga 1941 metais mažai 
tebuvo ginkluota, tačiau, 
kai ją ginkluoęiausia Vokie
tija užpuolė, ji atsilaikė ir, 
spėjusi karo metu ginklų 
gamybą pakelti, žiauriai su
mušė hitlerines armijas.

Prancūzija 1939-1940 m. 
skelbėsi, būk esant labai 
ginkluota, — geriausia ar
mija, geriausi ginklai, tvir- 
čjausios tvirtumos.— Maži
no linija. Bet kas gi pasiro
dė? Vokiečių armija perėjo 
per Prancūziją, kaip karš
tas peilis per sviesto šmo
tą.

, Klerikalų Draugas pagei
dauja, kad USA Kongresas 
užgirtų prezidento 'Truma- 
no siūlymą paskirti “Vaka
rų Europai” ginkluoti $1,- 
450,000,000. Draugo redak
toriams rūpi, mat, naujas 
karas. Jie, matyt, kasdien 
ir poterius kalba, prašyda
mi Dievo, kad jis savo ne
matoma ranka pamotų Am
erikai ir pasakytų: pradė
ki! karą prieš Tarybų Są
jungą — jau laikas.

Klerikalų Draugas, atsi
minkime, visuomet rėmė 
imperialistinius karus. Jis 
džiaugėsi Japonų užpuoli
mu ant Kinijos; jis džiau
gėsi, kai Hitleris, Mussoli- 
nis ir Franko pradėjo karą 
prieš Ispanijos respubliką; 
jis džiaugėsi, kai hitlerinė 
Vokietija pasalingai užpuo
lė Lietuvą ir visą Tarybų 
Sąjungą.

Draugo redaktoriai yra 
“katalikų vieros,” bet jie 
labai žiaurūs, beširdžiai, ne
žmoniški. Jiems viskas ge
ra, kas kultūringąją! žmo
nijai šlykštu.

Tokių žmonių, kaip Drau
go redaktoriai, popiežius, 
matyt, niekad neekskomu- 
riikuos. Jiems dangaus var
tai bus atdari. Bet kiekvie
nas padorus katalikas ši
taip pasakys: jeigu yra Die
vas ir dangus, jeigu į dan
gų yra priimami padorūs, 
teisingi žmonės, tai, nepai
sant, kali popiežius jiems 
dangaus vartus ir atidarys, 
jiems ten vietos nebus.’ 
Jiems vieta yra paruošta

Singerio Darbininkai Elizabethe Pasisakė
Jau*ilgas laikas, kai Singerio siuvamųjų mašinų išdir

bėjai Elizabethe (N. J.) streikuoja.
Jie streikuoja vieningai, ryžtingai ir tuo galima tik 

pasidžiaugt. Šis streikas jau senai būtų baigęsis, jei 
Singer Sewing Machine kompanija būtų sutikusi su dar
bininkų unija (UE) derėtis, taikytis.

Bet ši kompanija vis delsė, sakydama, būk elektrinin- 
kų (UE) unija negalinti kalbėti visų darbininkų vardu, 
būk daugumas darbininkų jai nepritaria, ir t.t.

Kompanija kišo savo uniją, kompanišką uniją, saky
dama, būk ši atstovaujanti daugumą darbininkų.

Šiomis dienomis įvyko balsavimas, — balsavimas, pra
vesta^ priežiūroje State Mediation Tarybos, valdinės į- 
staigos.

Ką gi balsavimas parodė?
4,003 darbininkai balsavo už UE-CIO, 2,503 už kom

panišką (‘įnepriklausomą”) uniją ir 43 už nei jokią uniją.
Vadinasi, milžiniškas daugumas darbininkų pasisakė 

už CIO uniją, už elektrinikų uniją, už tą uniją, kuri ligi 
šiol labai gerai gynė ir tebegina savo narių reikalus.

Tiesa, nesmagu prisiminti, kad pustrečio tūkstančio 
darbininkų vergiškai padavė savo balsus už kompaniš- 
ką uniją. Bet vistik tokių didelė mažuma.

Dabar Singer Sewing Machine kompanija privalo tuč 
tuojau pradėti tartis su UE unijos pareigūnais — tartis

APIE KUPIŠKĮ IR 
SKAPIŠKĮ

Uruguąjaus lietuvių laik
raščio redaktorius Antanas 
Vaivuskas gavo laišką iš 
Kupiškio; rašo Alfonsas 
Daugelis. Kadangi laiške 
plačiau nušviečiama padėtis 
Kupiškyj ir Skapiškyj, tai 
čia paduosime ilgesnes laiš
ko ištraukas, kad skaityto
jas galėtų matyti, kas ten 
darosi. Alf. Daugelis rašo:

Vokiškoji okupacija paliko 
skaudų palikimą Kupiškiui. 
Nemaža dalis miesto buvo vi
siškai sugriauta. Miesto vidu
ryje visi namai buvo išgriau
ti ir šiandien toje vietoje bai
giama įruošti puiki poilsio vie
ta—parkas, kas pareikalavo 
įdėti daug darbo, pajudinant 

■ kelius tūkstančius kūb. metrų 
žemės. Kiekvienais metais Ku
piškis išauga keliasdešimčia 
naujų namų, kas Kupiškiui 
ypač yra svarbu, nes Viso tu
ri apie 3,000 gyventojų. Tas 
yra prikeliama ir greit Kupiš
kis taps toks, kokį’jį rado vo
kiškieji okupantai. Tačiau vo
kiškieji budeliai tuo nepasi
tenkino. Jie išžudė 2,700 ge
riausių apskrities darbo žmo
nių. Jų neprikelsi ir tik mil
žiniškos kapinės miesto pašo
nėje liudija apie sunkią ir 
skaudžia miesto praeitį..

Dėl Skapiškio — tai vokie
čiai taip pat jo nepaliko ne
palietę: sudegino progimnazi
ją ir daugelį kitų gyvenamųjų 
namų. Skapiškyje tarpe vokie
čių okupacijos metais mažai 
atsirado išdavikų, tai Gura, 
Stančikai, Narutis ir dar keli. 
Kaip visas kraštas, taip ir 
Skapiškis, visomis priemonė
mis kovojo prieš priešą. Mes 
galime didžiuotis skapiškie- 

čiu— T*. Sąjungos Didvyriu, 
kurių Lietuva teturi tik 12, 
— Šeinausku. Jis žuvo vaduo
damas lietuvišką pajūrį — 
Klaipėdą; pasižymėjo partiza
nai Mikoliūnai, Tarvydai, Ta
rybinės Armijos kariai Luko
šiūnas, Stonys, Baltrūnas, 
Kandrenėlių Petrauskas ir ei
lė kitų.

Skapiškis dabar atsistato, 
stovi nauji namai, gimnazija, 
žinoma, jo,.kaip ir kitų Lietu
vos miestų nepalyginsi su mū
riniais miestais. Čia daugumas 
namų mediniai, nes buržuazi
nei Lietuvai tas nerūpėjo,* o 
dabar negi suspėsi. Daug ska- 
piškiečių mokosi gimnazijoje 
ir aukštosiose mokyklose, nes 
dabar pas mus kelias į mokslą 
yra atviras visiems. Vystosi 
sporto šakos. Visoje apskrity
je darbo valstiečiai pasuka so
cialistinio gyvenimo keliu — 
jungiasi į kolektyvinius ūkius.

Negalime sakyti, kad pas 
mus nesijaučia sunkumų. Ta
čiau kiekviena diena atneša 
naujų laimėjimų ir gyvenimas 
kasdien gražėja. Mes nesiruo
šiame karui, tačiau kiekvieno 
tarybinio žmogaus širdyje yra 
pilnas pasitikėjimas savimi, 
kad užpuolimo atveju pergalė 
bus mūsų pusėje. Mūsų jėgos 
auga valandomis, kaip kad 
priešo mažėja..'Man rodos, kad 
Amerikos darbininkas neis 
kautis už svetimus jam kapi
talistų interesus prieš tarybinį 
žmogų. Žinoma,’ kapitalistai 
mato savo artėjantį galą, to
dėl ir siunta. Bet nenugalėti 
jiems mūsų.

Murray Pasirašė Priesaiką 
Prieš Komunistus *

Washington. — CIO cen
tro ir Plieno Darbininkų 
Unijos .pirmininkas Philip 
Murray pasirašė priesaiką 
prieš komunistus, kaip rei
kalauja streiklaužiš kas 
Tafto - Hartley’o įstaty
mas.

d

KLERIKALŲ DRAUGAS 
Už GINKLAVIMAS!

Pasidžiaugęs, kad USA 
Senatas užgyrė Šiaurės At
lanto Paktą, Čikagos kleri
kalų Draugas (š. m. liepos 
27 d.) paduoda tokių skait
menų :

Dvylika valstybių, kurios 
pakČą pasirašė, iš viso turi 
331,637,000 gyventojų. Jie gy
vena teritorijoj, kuri turi 7,- 
022,387 kvadratines mailes.

Atskirų valstybių skaitme
nys: Belgija turi 11,755 kvad
ratines mailes ir 8,513,000 gy
ventojų; Kanada — 3,843,000 
kv. m. ir 13,204,000 gyv.; Da
nija — 16,576 k v. m. ir 4>- 
190,000 gyv.; Prancūzija 
212,659 kv. m. ir 41,500,0’00 
gyv.-; .Islandija — 39,70$iy. 
m. ir 134,000 gyv.; Italijai — 
116,235 kv. m. ir 45,728,000 
gyv.; Luksemburgas — 999 
kv. m. ir 292,000 gyv.; Olan
dija — 12,868 kv. m. ir 9,- 
872,000 gyv.; Norvegija — 
124,556. kv. m. ir 3,198,000 
gyv.; Portugalija — 91,721 
kv, m. ir 8,402,000 gyv.; Di
džioji Britanija — 89,041 kv. 
m. ir 50,033,000 gyv.; Jung
tinės Amerikos Valstybės. — 
3,022,387 kv. m. ir 146,1571,- 
000 gyventojų.

“Tai vis tik yra dideli 
skaičiai,” džiaugiasi kleri
kalų laikraštis. Tik jis “pa
miršta” pasakyti tai, < jog 
ne viską tie skaičiai pasa
ko.

Šalis gali būti didelė, tu
rėti daug žmonių, bet rei
kia žinoti, kokie tie žmonės, 
kokia tuose kraštuose san
tvarka, — ar ji patenkina 
žmonių daugumą

Kiekvienam juk aišku, 
kad suminėtuose kraštuose 
— ypatingai tokioje Pran
cūzijoje ir Italijoje — yra 
milžiniškos masės darbo 
žmonių, kurie priešinasi ka
rui, priešinasi ginklavimui
si, priešinasi ir imperializ
mui. Jeigu imperialistai 
pradėtų naują karą — karą 
prieš Tarybų Sąjungą, — 
tai, tūli žinovai spėja, mili
jonai “Vakarų Europos” 
žmonių pasisakytų prieš ka
rą, — gal net sukiltų prieš 
savo valdžias, kurios karą 
paskelbtų.

Antra: tos valstybės yra 
bankrute. Neturi jos užten
kamai savų pajėgų atsista
tymui. Marshallo planas jas 
gelbsti; bet negali išgelbėti 
nuo bankruto. Dar sunkiau 
joms apsiginkluoti — gerai

Jubiliejaus Atžymejimas
Per Maynardo pikniką paramai dienraščio Laisvės 

aukų surinkta $138.75. Aukas prisiuntė Jonas Grybas iš 
Norwood, Mass.

Iš Chester, Pa., drg. A. Lipčius, prisiuntė $40.00 ir ra
šo:

“Gerbiama Laisvės Admnistracija:
Štai ^keletas eilučių iš ALDLD 6-tos Apskrities pusme

tinės konferencijos, kuri įvyko liepos 18-tą š. m. Nutarta 
atsišaukti į kuopas, kad kiekviena kuopa ką nors sureng
tų paramai dienraščio Laisvės jubiliejaus proga. Taipgi 
nutarta pakviesti visas organizacijas, kad pasidarbuotų 
dėl Laisvės pikniko Philadelphijoje. Nes visi geidžiame, 
kad tas piknikas gerai pavyktų. Pagaliaus’ priėjome prie 
punkto, kad pasveikinti dienraštį Laisvę jubiliejaus pro
ga.. Nutarėme paaukoti $20.00 ir pasveikinti dienraštį 
SU'jubiliejum. Prie to aš nuo savęs pridėjau $20.00, tai 
viso pasidaro $40.00. Toje sumoje čia randate čekį.

Draugiškai, A. LIPČIUS.”
Puikiai skamba draugo Lipčiaus laiškelis. Laukiame 

daugiau tokių laiškučių. Pavyzdinga buvo Literatūros 
draugijos 6-sios Apskrities konferencija.

Daugiau finansinės paramos gavome sekamai:
D. M. šolomskas parvežė iš Waterburio pikniko liepos

17-tą dovanų nuo:
Mikas ir Ona Arisonai, Stamford, Conn.........$8.00
Jonas Tumosa, New Haven, Conn........................5.00
J. Beržinis, Hartford, Conn................................ 5.00
J. Jasiūnas, Stamford, Conn............................. 3.00
Chas. Cvirka, Waterbury, Conn...................... 2.00
A. Miknevičius, Bristol, Conn........................... 2.00
J. Petkus, New Haven, Conn............................. 1.00
Širdingai dėkojame pasirūpinusiems parinkimu aukų 

ir visiems, kurie aukojote. Karščiai ir infliacija smar
kiai slegia mūsų dienraštį, todėl finansinė parama yra 
labai reikalinga.

Kazys Steponavičius iš Cliffside, N. J. rašo:
“Renku skelbimus į specialę dienraščio laidą. O Adelę 

Bakūnienę paskyrėme rinkti aukas jubiliejaus atžymė- 
jimui. Aš jau turiu surinkęs pora skelbimų po $22.50 
kiekvienas. Manau surinkti bent už $300.00.” .

Steponavičius nusiskundė, kad skelbimus jis turi rink
ti laiškais, nes jis yra.be abiejų kojų, pavaikščioti nega
li. Tačiau jo žodis visada yra aukso valiuta. Ką jis pasa
ko, tai ir išpildo. Adelė Bakūniene taipgi yra darbšti ir 
nuosekli dienraščio Laisvės rėmėja. Tad iš Cliff sides tik
rai gausime gražios paramos. Cliffsidiečių balsas turėtų 
sukelti ant kojų jubiliejaus atžymėjimui visas kolonijas.

Laisvės Administracija.

- MŪSŲ DARBO UNIJOS -
Mainieriai atmetė 
samdytojų planą

Minkštosios anglies savi
ninkai pasiūlė United Mine 
Workers unijai palikti da
bartinį kontraktą dar 
dviem metams. Bet unija 
samdytojų pasiūlymą atme
tė. Derybose su samdytojais 
mainieriai statys reikalavi
mus algų pakėlimo ir darbo 
sąlygų pagerinimo. Derybos 
dėl naujo kontrakto bus at
naujintos rugpiūčio mėnesį.

Susirinkę tyrinėti priežastis nesusiderčjimo tarp plie
no fabrikų savininkų ir CIO United Steelworkers: Sa
muel I. Rosenman, prezidentui patarėjas darbininkų 
reikalais John R. Steelman, Carroll R. Daugherty, 
David, Cole. Viešieji posėdžiai prasidėjo liepos 28-tą, 

New Yorke.

Streikas nesibaigia
Gloversville, N. Y. — Šis 

miestas yra pagarsėjęs odos 
išdirbyste. Čia randasi ke
liolika kailių apdirbimo fa
brikų. Dabar streikuoja tos 
pramonės darbininkai. Ko
vos lauke randasi apie tūks
tantis darbininkų. Jie yra 
nariai kovingos Internatio
nal Fur and Leather Work
ers unijos.

Sam dytojų susivieniji
mas paskelbė, kad neis į jo
kias derybas su. darbinin
kais, kol jie neatsisakys rei
kalavimo algas pakelti.

Plieno darbininkų unija 
pasirašys afideivitą

CIO United Steelworkers 
unijos taryba nutarė pasi
rašyti anti-komunistinį afi
deivitą, pagal Taft-Hartley 
įstatymo reikalavimą. Phi
lip Murray, unijos prezi
dentas. pareiškė, kad jis te
bėra priešingas tam įstaty
mo reikalavimui, kaip buvo 
pirmiau, bet šiuo tarpu ne- 
mąto kitokios išeities, nes, 
girdi, nesimato, kad' šioje 
Kongreso sesijoje įstatymas 
būtų atšauktas. Kova už 
įstatymo atšaukimą būsian
ti vedama visomis priemo
nėmis.

Unija prieš Mundt bilių
CIO United Electrical 

Workers unija pasiuntė rei
kalavimą Senate Judiciary 
Committee, kad jis atmestų 
Mundt - Ferguson _ John
son reakcinį bilių, kuriuomi 
norima “sunaikinti Ameri
kos žmonėms konstitucines 
teises.” Telegramoje unijos 
prezidentas Albert J. Fitz
gerald nurodo, kad organi
zuoti darbininkai niekuo
met nesutiks, kad reakcija 
atimtų iš Amerikos žmonių 
tas teises, kurias jiems pa
tikrina Konstitucija ir Tei
sių Bilius.

•Naujas unijos prezidentas
Iš CIO Food' and Tobac

co Workers unijos preziden
to vietos pasitraukė Do
nald Henderson. Pasitraukė 
todėl* kad nesutiko pasira
šyti anti-komunistinį afi
deivitą. Tuo tarpu unijos 
Pildomoji Taryba priėjo 
prie išvados, kad afideivitą 
reikia pasirašyti, nes, ki
taip, dešiniosios unijos pa
naudos valdišką Darbo Ta
rybą prieš maisto ir tabako 
pramonės uniją. i

Nauju unijos prezidentu 
paskirtas John Tisą, iki šiol 
buvęs unijos • organizaciniu 
direktoriumi. Henderson 
tapo paskirtas unijos admi
nistracijos direktoriumi.

Shenandoa, Pa.

del naujo kontrakto, dėl naujos sutarties ir baigti šį 
streiką.

Valstijos gubernatorius Driscoll turėtų įsikišti ir pri
versti kompaniją tartis su legale unija, atstovaujančią 
daugumą streikierių, dauguma siuvamų mašinų išdirbė
ję

Šiuomi pranešu, kad sun
kiai serga ir guli ligoninėje 
mūsų labai geras draugas P. 
Kvalkauskas, kuris gyvena 
Zion Grove, Pa. Jis randa
si ligoninėje Bloomsburg Hos
pital, Room 821, Bloomąburg, 
Pa. Kam galima, prašomi li
gonį aplankyti.

S. Kuzmickas.
i 4

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Antrad., Rugp. 2, 1949
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jonkės, movė į drabužių 
“klazetą” ir, nepadegdamast žaibas, liaudiškai sakant, 

perkūnas per metus užmu- drabužių, šovė aukštyn; iš- 
ša bei sunkiai sužeidžia 
apie 2,000 žmonių Jungti
nėse Valstijose. Didžiausias 
perkūno pavojus gręsia lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais, 
kada jis tankiausiai tranko
si.

Žaibas kas metai padaro 
>ir milionus dolerių nuosto

lių, pleškindamas namus, 
smogdamas gyvulius ir 
svaidydamas “perkūno kul
kas” į įvairius kitus taiki
nius.

Gal atrodys, kad tas se
novės lietuvių dievas tiktai 
keršija ir nieko gero žmo
nėms nedaro? Bet tai būtų 
klaidinga nuomonė. Toliau 
šiame strainsnvje matysi
me, jog perkūnas atsiunčia 
žemei ir jos .gyventojams 
begaliniai daugiau naudos, 
ne^u žalos.

Perkūno šposai
f Kai kurie skaitytojai ma
tė arba girdėjo apie perkū
no šposus, kaip Jis kartais 
vingiu vingiais šauna.

Vienas keistųjų žaibo šū
viu buvo CCC pašalpinių 
darbų stovykloje Massachu
setts valstijoje pirm karo.

30,000 amperių smarku
mo žaibas trenkė į- 
obelį, įlindo že
mėn ir pasislėpęs, bėgdamas 
medžiu šaknimis, pasiekė 
CCC darbininku gyvenimo 
narna, šokinėdamas nuo

ardė “klazeto” lubas, su
pleškino stogo sąsparas į 
plaušus, kaip linų gniūžtę; 
pašiaušė visą lentelių stogą 
ir pranyko.

Geras Perkūnsargis
Tinkamas perkūnsargis 

beveik visuomet apsaugo 
nuo žaibo. Jeigu namuose 
yra geležinių šulų, patys šu
lai veikia kaip perkūnsar
gis. Jei namų elektra" ge
rai sujungta su žeme, tatai 
irgi tarnauja apsaugai nuo 
žaibo. Tačiaus pasitaiko, 
jog perkūnas trenkia į elek
tros daryklas, nors jos turė
tų puikius perkūnsargius.

Mokslininkai vis dar ty
rinėja žaibo reiškinius. Vie-

na tokių tyrinėjimų stočių 
yra ant Pittsburgho Uni
versiteto bokšto,’ 535 pėdų 
aukščio nuo žemės. Bokštan 
dažnai trenkia žaibas, bet 
jokios žalos nepadaro, nes 
tobulas perkūnsargis, dargi 
su plieniniais trobesio šu
lais, urmu nuveda elektrą į 
žemę.

• Andai 345,000 ’amperių 
smarkumo žaibas šovė į tą 
bokštą, nė mažiausio nuos
tolio nepadarydamas, nors 
tai buvo tokia galinga elek
tros srovė, kad jos būtų už
tekę apšviesti 300,000 na
mų stambiame mieste.

Perkūno stebėtojai Pitts
burgho Universiteto bokšte, 
tarp kitko, nutėmijo, jog 
būna žaibo ir iš žemės auk
štyn, ne vien tik iš aukšto 
žemyn.

Medžiai ir Tvoros Į te apie metalinį pečių ir ne- 
žaibas dažnai trenkia į 

medžius ir vielų tvoras. Iš
mintingi farmėriai todėl 
metaliniais laidais - perkūn
sargiais sujungia medžius 
ir tokias tvoras su žeme, 
kad ramiai sutrauktų že
mėn elektrą.

Gyvuliai eina po medžiais 
prisidengimui nuo lietaus; 
jie trainiojasi ir patvoriais. 
Taigi jiems gręstų žaibo 
pavojus, jeigu nebūtų per
kūnsargių. Jau gana daug 
ir žmonių žuvo nuo žaibo 
po neapsaugotais medžiais 
ir prie metalinių tvorų su 
mediniais stulpeliais be ap
saugos.
Pavojingos Vietos Namie

Kuomet užeina perkūni
ja, nesėdėkite ant radijato- 
riaus (šildytuvo); netrūski-

vo šaknimis iki vamzdžio
simaudykite vonėje, nes ga
lite būti nutrenkti. Jeigu 
turite mūrytą ar geležinį ži
dinį, šalinkitės jo, kaip gil
tinės laike perkūnijos. Žai
bas mėgsta šauti žemyn per 
kaminus ir pasklidęs iš ži
dinio gali jus užmušti, jei
gu arti stovėsite ar sėdėsi- langus uždaryti 
te.

Buvo toks atsitikimas.
Moteris virė vakarienę,

ir žaibas netikėtai įšoko
virtuvėn. Laimė, kad elek
tros darbininkai buvo įvarę 
žemėn kieme ilgą stačią ge
ležinį vamzdį tam tikriems 
įrengimams, 
ris būtų žaibo užmušta.

Žaibas pašokinėjo palan
ge, nušoko žemyn į medžių 
šaknis tarp namo ir vamz
džio ir smarkiai nuvingia-

galiaus tapo užmuštas.V VZ ▼ VV A A A V, --------------------------------- A

už 155 pėdų nuo namo. Pa- Newman miestelyj, Geor- 
siekųs gi vamzdį, elektra gijoje, andai žaibas išmušė 
nekaltai subėgo žemėn. Bet lentą iš Ralpho Potts’o na- 
kelionėje iki to vamzdžio,mo sienos. Penkeriems me

tams praėjus, žaibas ištren-" 
kė tą pačią lentą iš sienos.

Į Empire State būdingą 
New Yorke, aukščiausią 
trobesį Amerikoje, žaibas 
smogia 20 iki 40 sykių per 
metus. Bet to milžiniško 
pastato plieniniai šulai vei
kia kaip daugeriopas per
kūnsargis; ir tūkstančiai 
žmonių tamev trobesyje taip 
apsipratę su žaibo trenks
mais, kad visai ’ nekreipia 
dėmesio į tai — žino, kad 
jie apsaugoti nuo perkūno.

Kur žaibas Dažniausia 
Šaudo

Yra keturios valstijos, 
kur perkūnas ypač smogia 
žmones. Tai New Mexico, 
Georgia, Mississippi ir Ari
zona valstijos. Jose žaibas. 
kasmet užmuša po 10 žmo
nių iš kiekvieno miliono gy
ventojų, tai yra tris kartus 
daugiau, negu rytinėse

žaibas išrausė 4 pėdų gilu
mo ir 18 colių pločio griovį.

Žaibo elektra neina per 
stiklą; todėl saugiau yra 

, kuomet
perkūnas trankosi.

Ar žaibas Trenkia Ton 
Pačion Vieton?

Pasakojama, būk žaibas 
netrenkiąs du kartu ton pa
čion vieton. Bet tai netie
sa. / .

Neseniai vienas golfinin- 
i užmuštas 

golfo aikštėje. Jo draugai 
prisiminė, jog pirm 25 me
tų perkūnas trenkė aikštėn 
tik už trijų pėdų nuo tos 
vietos, kur golfininkas pa-

Kitaip, mote-įkas buvo žaibo

AUTOMOBILIU PRAMONĖS IŠSIVYSTYMAS SOVIETU SĄJUNGOJ
Rašo AKADEMIKAS E. C.

Automobilių gamyba Ta
rybų Sąjungoje yra tiesio
giai surišta su penkmečių 
planais pramonei kelti.

1929 metais Stalinas iš
kėlė pasiūlymą suorgani
zuoti automobilių gamybą 
plačiuoju mastu, ir per ke
letą metų po to jau buvo iš
vystytas daugmeniškas au
tomobilių gaminimas.

1932 m. buvo pagaminta 
daugiau kaip 25,000 auto- 

.—.mobilių, sekančiais metais 
vienos geležinės lovos ant'— 49,613, o 1937 x metais 
kitos, perkūnas'metėsi linkėjau per 200.000, iš jų dau- 
lango. prie kurio stovėjo giau kaip 180,000 sunkveži- 
darbininkas. stebėdamas mių (auto-trokų). 
audra. Žaibo elektra smigo 
darbininkui į koja, perlėkė 
aukštvn per jo kūną, už- 
mušdama žmogų, ir nuo 
krūtinės nušoko ant meta
liniu valgvmo įrankiu, su
dėtu ant artimo stalo viduj.

Paskui žaibas smigo į ge
ležine vinį'stale, o nuo jos 
nulėkė į varinių vielų tink
leli kitame lange, paskui 
nučirškė radijo “aerial” vie
la aukštvn. Bėgdamas šia 
viela, perkūno šūvis įkibo į 
telefono laidus, 
stowklos valdvbos raštinę, 
pridirbo visokių “zbitkų” ir 
pranvko.

Dalis to žaibo elektros, 
pagaliaus, suėio žemėn; ki
ta dalis išsisklaidė per per
kūnsargi, kuris buvo blogai 
įtaisytas. Jeigu perkūnsar- nugraužė pievas, vaisius ir 
gis, būtu tinkamai įrengtas, medžių lapus Durkee apy- 

būtų linkėję, Oregono valstijoje.
Kaw klonyje,’ Kansas 

valstijoje, šarančiai, suspi- 
tę po 2 milionu ant kiekvie
no akro, jau sunaikino ket
virtadalį javų ir žolės.

Nevados valstijoje šaran-

Sunkvežimių gamyboje 
Tarybų Sąjungą jau pralen
kė visas šalis, išskyrus tik
tai Jungtin. Valstijas. Bet 
vidutinis tarybinis sunkve
žimis daugiau tonų pakelia,

negu vidutinis Amerikos 
sunkvežimis.

O šiuo pokariniu laiko
tarpiu, per trejus praslin
kusius dabartinio penkme
čio metus tarybinė pramo
nė ne tik kur kas daugiau 
automobilių duoda. Jinai 
pagamino ir visą eilę viso
keriopai pagerintų automo
biliu bei sunkvežimių.

Kalbant apie sunkveži
mius, pavyzdžiui, Jaroslav- 
lio gamyklos ^penkių tonų 
sunkvežimis tapo pakeistas 
septynių tonų sunkvežimiu. 
Ta pati gamykla pastatė 
dvylikos tonų sunkvežimius 
su trimis ašimis; o nuo 
pernai ji gamina ir sudėti
nius sunkvežimius, vežan
čius po 45 tonus.

Siekimas didinti \ tarybi
niu automobilių tonažą nė
ra atsitiktinas. Jis yra su
sijęs su didėjančiu socialis-

tinio liaudies ūkio pakilimu.
Per tuos pat trejus poka

rinio penkmečio plano me
tus Tarybų Sąjungos pra
monė smarkiai pakėlė ir ga
minamu automobiliu tau
pumą.

Visų automobilių karbiu
ratoriniuose varikliuose 
(motoruose) žymiai padi
dintas suspaudimo laipsnis, 
o tatai sumažino gazolino 
sunaudojimą 15 iki 20 nuo
šimčių.

Visiems didelių kroviniu 
automobiliams panaudoti 
dizelinįai varikliai, kurie 
suvartoja- tam pačiam dar- 
žiau kuro, negu senesnieji 
bui 30 iki 35 nuošimčių ma- 
karbiuretiniar varikliai 
(kur reikia elektros kibirk
ščiavimo). \

Degalų taupymo klausi
mas turi reikšmę ne tik au
tomobilio darbui nupiginti,

bet ir žibaliniam kurui tau
pyti.

Todėl Tarybų Sąjungoje 
artimiausiam laikui numa
tyta labai plačiai naudoti 
automobiliams dujų kurą 
— natūralines dujas, naf
tos dujas, pramonines du
jas.

Tarybų Sąjungoj yra mil
žiniškos dujų atsargos ir 
sparčiai ugdoma tinkamų 
kurui dujų pramonė.

Naujieji tarybiniai auto
mobiliai yra pusantro iki 
dviejų kartų stipresni, ne
gu pirmesnių jų laidų auto
mobiliai. Tiek kartų pailgė
jo ir laikotarpiai nuo vieno 
taisymo iki kito reikalingo 
taisymo.

Naujais pagerinimais ta
po 5 iki 6 kartų pailgintas 
cilindru tarnavimo laikas
automobiliu motoruose. O ba.v

lingių (“springsų”) pato
bulinimai ir plieninių šra
tų pritaikymai pailgino lin
gių veikimą 8 iki 10 sykių.

Naujuosiuose automobi
liuose taipgi palengvintas 
vairavimas ' ir pagerinti 
įvairūs patogumai važiavi
mui.

Automobilių gamyba Ta
rybų Sąjungoje metai po 
metu didėja. Pavyzdžiui, 
1946 metais, palyginti su 
pirmesniais metais, buvo 
sunkvežimių išleista 38 nuo
šimčiais daugiau, 1947 me
tais dar 30 nuošimčiu dau
giau, 1948 m. 43 nuošim
čiais daugiau, o pirmoji 
1949 metų ketvirtis davė 
net 48 nuošimčių prieaug-

t

Kartu sparčiai vystosi ir 
lengvųjų automobilių gamy-

Telefonas ir Radijas
Telefonų kompanijos tvir

tina, jog telefonas dabar 
taip apsaugotas, kad “be
veik negręsia” joks pavojus 
kalbėtis per telefoną laike 
perkūnijos.

Jeigu radijo antena-ae- 
rial tinkamai sujungta vie
los laidu su žeme (ground), 
tai galima radijo klausytis 
be pavojaus, nepaisant žai
bavimų ir griausmų, kaip 
rašo žurnalas Everybody’s 
Digest.

Bet yra 
skundžiasi 
radiją 
žaibas 
tes.:

žmonių, kurie 
kad. leidžiant 

laiku veikti,
> 

tokiu
išdeginu jo lempu-

\

Sąrančių Amaras Užplūsta
Kelias vakarines valsti- sau galvos, — sako Harry 

jas pradėjo apgulti šaran- E. Galloway, Nevados vals
čiai (skėriai). Kai kuriuos tijos žemdirbystės depart- 

. ruožtus jie taip tirštai už- 
įsiveržė į plūdo, kad šarančių plėga 

nugąsdino milionus farme- 
rių ir kitose vietose.

Sheridano apskrityj, Wy- 
omingo valstijoj, suskaityta 
po 1,500 šarančių ketvirtai
niame jarde.

Milionai šarančių plikai

žaibas juomi tuoj I 
s n ė i e s žemėn, iokios 
žalos niekam nepadaryda
mas.

“šaltas” ir “Karštas” 
žaibas

Yra dvfeionas žaibo 
karnas —dinamas 
t n c” ir “knr$tas.”

“Šaltasis” žaibas sausai me žemės jarde ten suskai- 
skaldo medžius ir daužo na- tyta po 2,500 šarančių, o 
mus, bet nepadega jų. Tai i kiekviename akre — 188,- 

000 jų kiaušinėlių, iš kurių 
greitai išsivystys 
vabalai.

Pastarosiomis 
šarančiai pradėjo

tren-
“šal- čiai apniko 3,000 ketvirtai

nių mylių plotą. Kiekviena-

labai skardus ir trumpas 
žaibas.

“Karštasis” žaibas 
ginti mažai trukšmo 
bet gaisrus sukelia.

Šių žodžių rašytojui teko į Kaliforniją;
' miegoti mediniame prie

miesčio name, kurin “šalta
sis” žaibas šovė baisiu 
trenksmu. Įlėkdamas vidun, 
žaibas ištirpdė varinį lango 
tinklelį, žėrė kambarin, su
čirškėjo ant patiestos kli-

tie ėdrūs

daro, dienomis 
veržtis ir 

jų amaras, 
grauždamas visą augaliją, 
traukia po 2 iki 6 mylių 
pirmyn per dieną.

— 0 kur šararičių spie
čius pakyla lėkti, tai joks 
žmogus neatsilaikytų, jeigu 
jis rankomis neapsaugotų

mento valdininkas.
Ar pasikartos panašus 

sąrančiu užplūdimas, kaip 
per 1930-jų metų sausrą 
pietiniai - vakarinėse vals
tijose? Dar nežinia.

Tada sąrančiai nugraužė 
dideliuose plotuose tenai ne 
tik visus augalus, bet ir 
taip storai apgulė geležin
kelių bėgius, kad traukiniai 
negalėdavo pravažiuoti----
garvežių ratai toj pačioj 
vietoj sukdavosi. Rytinėje 
Kolonadoje ir vakariniame 
Kansase tuomet šarančiai 
ir vieškelius taip tirštai už
plūdo, kad sustabdė- auto
mobilių važiavimą per išti
sas dienas.

Dabar galima būtų iš
vengti tokios nelaimes, api- 
purkščiant laukus, pievas 
ir, medžius naujai išrastais 
chemikalais chlorodanu ir 
toxifenu. Nuo šiais chemi
kalais - apipurkštų žaliumy- 
nų ir javų šarančiai tuojau 
stimpa. Naudojant lėktuvus 
ir kitus prietaisus, jau api
purkšta tūkstančiai akrų 
laukų, pievų, daržų ir sodų. 
Bet dar negana išvystyta 
bendra valdžios įr gyvento
jų kova prieš tą nevidoniš- 
ką brudą.

Kas tai do Gyvūnas
Šarančius yra savotiškas 

žiogas 'vidutiniai colio il
gio. Jis turi kietas žiotis ir 
gali nugraužti net medžiu 
žievę ir šakeles. Šarančiai 
kartais kandžioja ir žmo
nes.

Užpakalinės šarančiaus 
kojos yra lanksčiai - stip
rios, kaip spyruoklės 
(sprendžinos). Pasispirda
mas tomis kojomis, jis nu
šoka 10 iki 12 pėdų. J^igu 
žmogaus kojos, pagal jo dy
dį, būtų tokios stiprios, tai 
žmogus galėtų užšokti ant 
kelių šimtų pėdų aukščio 
bokšto.

Daugeriopos Akys
Šarančius turi dvi dide

lei sudėtines, išsipūtusias 
a&is galvos šonuose. Tos 
akys susideda iš tūkstančių 
mažyčių akelių. Jomis jis 
tuo pačiu žiūrėjimu mato 
per kelias pėdas aplinkui — 
priekin, į šonus ir užpaka
lin.

Be 
tris 
akis, 
ryj kaktos, o kitos dvi prie 
dviejų “jaustuvų,” išdygu
sių vienoj ir antroj kaktos 
pusėj. Tie jaustuvai (arba 
antenos), atrodo kaip tiesūs 
ragučiai.

Šiomis trimis akimis žio-

to, sąrančius turi dar 
paprastas nedideles 
Viena akis yra vidų-

V akarimes V alstiiasi,

gas aiškiai mato daiktus 
per kelis colius nuo savo 
snukio. ‘

Jaustuvais šarančius ap
čiuopia .įvairius daiktus ir 
jaučia oro virpėjimus nuo 
besiartinančių žmonių ar 
kitų jo priešų.

Brūžindamas užpakalines 
kojas j kietus savo sparnus, 
šarančius daro tam tikrus 
garsus, girdimus per keletą 
pėdų.- Tais garsais jis šau
kia meilėn pataites.,

Veislingumas
Pataitės rudenį

kiaušinėlius, parinkdamos 
sausą vietą ir minkštoką 
žemę. Kiaušinėliams jos iš
kasa duobutes. Kasimui jos 
vartoja smailų savo pilvo 
galą su keturiais kietais iš
augusiais virbaliukais.

Pataitė vienu pradėjimu 
padeda 24 iki 36 kiaušinė-

deda

Tinka Maistui
Šarančiai yra geras 

las vištoms ir puiki trąša. 
Užmovus sąrančių ant meš
kerės, godžiai kimba žuvys.

Biblijoje skaitome, kad 
Jonas Krikštytojas mito ša- 
rančiais ir laukinių bičių 
medum. Maižiešius (Mozė) 
nurodė žydams tris rūšis 
šarančių, kuriuos saugu ir 
sveika valgyti.

Amerikiniai indi jonai vak 
gydavo šarančius kaip gar
dėsį. Jie taipgi sutrindavo 
šarančius, sumaišydavo su 
ąžuolų gilių miltais, dary
davo pyragaičius ir laiky
davo kaip skanų dalyką 
žiemai.

Verdant, šarančius pa
rausta, kaip vėžys. Jo ir 
mėsa turi panašų skonį, 
kaip vėžio, sako ameriko
nas gamtmokslininkaš Wil-

lesa-

lių; apkapsto juos duobutė-ifred & Bronson, kuris ra-
j e if palieka. Šaltiems 
orams “užėjus, pataitė nu
gaišta. O iš kiaušinėlių pa
vasarį išsirita šarančiukai. 
Per keletą savaičių jie su
bręsta į pilnai išsivysčiu
sius šarančius.

Šarančiai gali ir šimtus 
mylių lėkti. Kartais didžiu
liai jų būriai vienu pradėji
mu lekia tris dienas ir nak
tis, užtemdydami saulę, mė
nulį ir žvaigždes.

gavo sarancienos.
Tačiaus, bendrai imant, 

šarančiai yra baisiai žalin
gas brudas, kurį reikia vi
somis priemonėmis naikinti.

Mechaninė svirtis (cra
ne) su 29 colių apskritu 
magnetu pakelia iki 5 tonų 
svorio.

Tūli Prietarai
Amerikos farmėriai klai

dingai manydavo, kad šilti 
gyvulių kūnai pritraukia 
perkūną; todėl išvarydavo 
gyvulius iš tvartų.

Kai kurie farmėriai dar 
ir dabar pasakoja nesąmo
nę, kad jeigu karvė melžia
ma laike perkūnijos, tai 
greit surūgstąs pienas..
Perkūno Teikiama Nauda

Bendrai apskaičiuojant, 
perkūnas padaro tūkstan
čius kartų daugiau naudos, 
negu žalos, i

Žaibas, šokdamas erdvėje 
60 milionu mylių per va
landą, paliuosuoja oro nit- 
rogeną (azotą). Tuomet ni- 
trogenas cheminiai susijun
gia su oksigenu (deguonim) 
ir vandeniliu (hydrogenu) 
taip, kad susidaro nitrinė 
(azotinė) rūkštis. Su lietum 
nukrisdama, ta rūkštis trę
šia pasaulio dirvas.

Žinovai sako, jog žaibai 
tuo būdu kas metai paga
mina bent 100 milion. tonų 
nitr. rūkšties, kaipo trąšos. 
Viso pasaulio fabrikai tega
lėtų tik menką dalelę paga
minti tos būtinai reikalin
gos rūkšties javams, daržo
vėms, žolei ir vaisiams.

Žemės ūkio mokslininkai 
tvirtina, kad jeigu ne tas 
žaibo darbas, tai ir pačios 
gyvybės negalėtų būti ant 
žemės. J. C. K.

i
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Broniaus Špokausko Išgyvenimai 
Ir Kelione Lietuvon

Rašo H. Vencevičius
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(Tąsa)
Jiedu nesipriešino, nors ypatingo džiaug
smo dėl to, kad pakliuvo partizanams, — 
rfei Kašickis vakare, nei aš, apklausda
mas juos rytą — kažkaip nepastebėjome. 
Tai, antra vertus, ir suprantama, nes, 
jei eilniai dar galėdavo tikėtis partizanų 
pasigailėjimo, tai išdavikams, vadei
voms, karininkams susitikimas su mu
mis lėmė maža ką gero. Apklausinėjami 
jie laikėsi santūriai, tačiau atvirai pa
sakojo visa ir, matyt, per naktį apsipra
to su mintimi, kad su gyvenimu teks at
sisveikinti. Vieno jų pavardė Kursikas, 
antro — Djačenka. Abudu buvo baigę 
normaliąsias karo mokyklas, kariavo 
fronte 1941-ais ir pusę 1942 metų ir ties 
Charkovu pateko į nelaisvę. Buvo stovyk
loje, badavo, o maždaug porą mėnesių 
prieš šį įvykį buvo nugabenti j ketvirtą 
kazokų pulką ir, kaip leitenantai, paskir
ti vadovauti būriams. Prieš mane jiedu 
stovėjo ramiai, kiek nevikriai, liūdnai 
pažvelgdami pro langą, kur rėkaudamas 
sukinėjosi juodų paukščių būrys, prana
šaudamas šaižiu kuosų klyksmu, gal būt, 
sniegą, o, gal būt, ir mirtį, sulaukus 23 
metus. Stovėjo, nežinodami kaip laiky
tis prieš mane, barzdotą dėdę, civiliškai 
apsirengusį. Vienas iš jų buvo apsivilkęs 
Kubanės kazokų kaptonu, pasiūtu iš ru
siškos milinės, susmaugtu per liemenį, 
su antsiuvais, apsijuosęs čerkesų dirže
liu ir ryškiai raudonu gobtuvu, šauniai 
užmestu ant menčių, su aukso spurgais 
ir 'kuteliu, maskatavusiu žemiau juostos. 
Antrojo apsivilkimas buvo panašus į vic- 
mundierių ir “žandarmo” spalvos milinę.

Apklausinėjau aš juos kruopščiai, ka
dangi jie daug žinojo apie vokiečių orga
nizuojamus su rusų vadovaujamu sąsta
tu pulkus, pavadinamus įvairiais kazokų, 
Kubanės, Dono legionais, šimtinėmis, ku- 
reniais. Apklausinėjau ilgai. Apklausinė
jimą atkakliai, nebodamas sargybinio 
grasinimų, trukdė partizanas, kilęs iš 
vieno krašto su Kovpaku ir Koreniovu, 
liesutis, kaulėtas senelis apie šešiasde
šimt penkerių metų amžiaus. Jis vienas 
iš pirmųjų atvyko į dalinį ir dabar buvo 
vežėjas sanitarinėje dalyje. Kaip vetera
nas ir Kovpako bei Rudniovo artimas — 
jis nieko daugiau nepripažindavo. Vadi
no jį Vėlu. Ar tai buvo vardas ar pavar
dė — nieks nežinojo.

Velas įsigijo atkaklaus mergininko, 
linksmo ir, taip sakant, “atskiros padė
ties” žmogaus reputaciją.

Dar auštant sužinojęs, kad žvalgai pa
vogė karininkus, Velas pasidarė iš va
džių kilpą, nukirto kelias plonas kartis 
ir atėjo pas mane, aiškiai ketindamas 
pradėti inkvizitoriškus pokštus. Aš iš- 
grūdau jį už durų ir klausinėjau toliau. 
Paleidęs kažkokią pastabą mano adresu, 
Velas išsigalvojo kitą pramogą. Apgau
damas įvairiomis gudrybėmis sargybinį, 
jis kas keliolika minučių pribėgdavo prie 
vieno iš trijų langų ir, vaipydamasis bei 
kaišiodamas liežuvį, rėkė “kazokėliams” 
įvairiais balsais:

— Judai!... Iškamšos!... Niekšai!...
' Sargybinis veja nenurimstantį senį. 
Jis apsimeta išeinąs. Paskui, kažką atsi
minęs, sugrįžta ir, apėjęs namą iš ant
ros pusės, vėl rėkia pro langą:

— Kraugeriai! Galvažudžiai! Velniui 
hitlerpalaikiui dūšią pardavėte! Tfu!... 
— ir rodo jiems kilpą. Pradžioje mane 
erzino nenuorama senis, paskui prajuoki
no, paskui aš vėl supykau. Bet vis dėlto 
negalėjau nieko padaryti, — toks nepa- 
ilstąs jis buvo savo juokdarišku išmonin
gumu, kuriuo reiškėsi liaudies rūstybė 
išdavikams.

Žinoma, jie buvo verti kilpos, bet jau 
pripratęs prie Rudniovo reikalavimo nie
kad nemušti, nekankinti, nevartoti prie
vartos paimto nelaisvėn priešo atžvilgiu, 
aš stengiausi nuvyti Velasą. Be to, jis 
trukdė man išgauti žinių apie tai, kokių 
svarbių priemonių priešas yra numatęs 
griebtis. O šie vaikinai žinojo pavardes 
vokiečių ir rusų karininkų, komplektavu
sių išdavikų formuotes, žinojo dalių nu
merius, jų uždavinius bei pasiskirstymą.

Aišku, mes negalėjome vadovautis tai
syklėmis Deniso Davidovo, paleidinėjusio 
savo belaisvius, išgavus iš jų garbės žodį, 
kad jie daugiau neis prieš rusus. 1812 m.

partizanai kita taisykle rėmė savo san
tykius su belaisviais: “aplamai, kuo jų 
bus mažiau, tuo geriau” — ir nors mes 
ir nežinojome tos aukso taisyklės, tačiau 
būtinas reikalas priversdavo mus jos pri
silaikyti. *

Bet čia buvo ne paprasti belaisviai, o 
mūsų leitenantai, abu dar iki šiol iššaus 
goję komjaunuolio bilietus, suteikę svar
bių žinių, ir aš turėjau teisę, bent iki 
vakaro, atidėti triumfą Velaso, aistrin
gai siekusio to, kad, būtent, jis galėtų 
užnerti kilpą “judams, pardavusiems sa
vo dūšią hitlerpalaikiui raguotam.”

12 valandą karininkėliai perėjo iš ma
no rankų štaban, kur juos tardė Rudnio- 
vas, Kovpakas, Bazimas, Korenioyas. 
Tardė jie juos ilgai ir dąug. Aš virtau 
pasyviu stebėtoju. Visa, kas buvo reika
linga, aš jau buvau iš jų išgavęs, ir ka
riniu požiūriu šie vyrukai manęs jau ne- 
bedomino. Gi tai, kas darėsi štabe, buvo 
ir juokinga, ir skaudu, ir liūdna; aš sė
dėjau prie lango ir tvarkiau savo užra
šus apie labai svarbias karines priešo 
priemones, stengdamasis visa sutraukti 
į telegramos žodžius, kuriuos dar šian
dien Aniutka Mažoj? turės išpyškinti sa
vo šifru...

Klausinėjo belaisvius pats Kovpakas? 
Rudniovas sėdėjo ir merkė vieną akį ar 
tai nuo dūmų, ar tai mąstydamas. Senis, 

’ kaip paprastai, vis labiau siuto, tačiau 
išore to neparodydamas, tramdydamasis. 
Mes laukėme, kad jis tuojau pat pratruks 
pykčiu ir tada šių leitenantų gyvybė už
ges akies mirksniu, lyg šiaudelis, pakliu
vęs į didžiulį partizanų laužą.
. Aš padaviau Rudniovui jų komjau
nuolio bilietus. Jis ilgai žiūrėjo į IIji- 
čiaus profilį viršelyje ir susimąstęs sklai
dė lapus, paskui perdavė juos Kovpakui. 
Tasai sugriebė vieną bilietą ir, aukštai 
iškėlęs, paklausė:

— Kam saugojote bilietus?
Jie tylėjo.
— Na, sakyk!
Djačenka pakėlė akis į rūstų senį.
— Sakyk, tik tiesą. Kaip per išpažintį.-
— Gaila buvo...
— Ko gaila?
— Savo jaunystės, — beveik pašnibž

dom atsakė tas ir, pravirkęs, nuleido 
, galvą ant papuoštos antsiuvais krūtinės.

Rudniovas ir Kovpakas susižvelgė. 
Mes su Bazima, pagavę tą žvilgsnį, pa- 

’ jutome, kad audra jau praeina. Kažkur 
mūsų krūtinėse iškilo lyg gailesčio, lyg 
užuojautos 'banga šiems jauniems žmo
nėms, neišlaikiusiems gyvenimo bandy
mo.

Visi tylėjo. Mes matėme, kad Kovpa
kui jau buvo gaila skirti juos “išlai
doms,” bet kitos išeities jis neranda.

Išgelbėjo Rudniovas.
. Jis atsistojo ir priėjo visai arti prie 

jų. Leitenantai, instinktyviai pajutę jį 
esant kariškį, išsitempė, prispaudę ran
kas prie šlaunų.

— Bet ar bent savo kaltę jūs supran
tate, niekšai? — paklausė komisaras, 
žvelgdamas jiems į akis.

— Suprantame, — atsakė jie.
— Kas jūs tokie? — paklausė, iki šiol 

sėdėjęs tylėdamas kampe, Senis Šaltis.
Jie nukreipė į jį žvilgsnį ir abu kartu 

atsakė: 7
— Išdavikai!...
— Supranta, kalės vaikai! — pasakė 

Senis šaltis.^
Rudniovas, rodydamas į žilabarzdį 

Koreniovą, kalbėjo:
— Matote? Žmogui jau seniai laikas 

prie krosnies šildytis, o ir jis su vokie- 
i čiais kariauja. Už jus, niekšus. O jus 
mokė, tikėjosi...

Karininkai tylėjo.
1— Sidorai Artemjevičiau!'aš siūlau: 

Senis Šaltis čia pats vyriausias amžiumi. 
Tegu'jis ir nusprendžia, — tarė Rudnio
vas.

— Gerai. Labai gerai. Tavo žodis, Se- 
mipnai Iljičiau.

Senis Šaltis išėjo iš kampo ir priėjo 
prie jų. Atrodė, kad jis nudės juos čia 
pat, vietoje.

— Jūs, pienburniai! — sugriaudė jo 
balsas. — Kaip jus tefsti — pagal sąži
nę ar pagal įstatymus? Rinkitės patys. 
Kaip išsirinksite, taip ir teisiu. Tik žiū
rėkite ! .

(Daugiau bus.)

BUDELIAI
Po karo, kai organizavo

si lageriai, Bronius Špo
kauskas pateko į Šveinfur
to stovyklą. Įvairių įvai
riausi buržuazinės Lietuvos 
buvę veikėjai sudarė sto
vyklos komitetą. O šio ko
miteto pirmininku tapo kaž- ; 
koks Balsys, visu vadina
mas kapitonu. Balsys su ' 
pasididžiavimu pasakojo a- 
pie karininkavimą SS dali
niuose, tarybinių žmonių 
žudymą. Toks žmogus tiko 
naujiems šeiminink a m s. 
Komiteto nariai buvo pati
kimi Balsiui žmonės. >

Iš pirmų dienų stovyklos 
komitetas išvystė pasiutiš
ką propagandą prieš Tary
bų Lietuvą. Komitetininkai 
apie Lietuvą pasakojo viso
kiausias nesąmones. Girdi, 
kas grįš į Lietuvą, tas jos 
laukų niekados nepamatys. 
Beveik kas savaitę Balsys 
darydavo bendrus susirin
kimus, kuriuose versdavo 
viešai atsižadėti Tarybų 
Lietuvos. Užtekdavo ku
riam nors iš lietuvių palan
kiau atsiliepti apie Lietuvą, 
kai jį komitetininkai ap
šaukdavo “Maskvos agen
tu”. Visi gaunami stovyklo
je tarybiniai laikraščiai bu
vo suplėšomi. Laikraščius 
iš Lietuvos žmonės matyda
vo labai retai. Balsio įsaky
mu pradėjo griežtai kont
roliuoti radio aparatus, y- 
pač kada Vilnius duodavo 
laidas lietuviams, esantiem 
svetur. Komitetininkai, iš 
kailio nerdamiesi, įvairio
mis pramanytomis žiniomis 
apgaudinėdavo lietuvius.

Bronius Špokauskas kas
dien su savo draugais Juo
zu Tandziagolskiu ir Al
fredu Marčiulaičiu kalbė
davo apie Lietuvą. Draugai 
spėliodavo, kaip gyvena ar
timieji, pažįstami, giminės, 
kaip po karo atrodo Kau
nas. Nesinorėjo tikėti Bal
sio prakalboms. Tačiau iš 
tėvynės maža žinių prasi
skverbdavo pro komiteti- 
ninkų kontrolę.

Balsio kompanija net už
siminti apie grįžimą į Lie
tuvą niekam neleisdavo. 
Lietuviams šekti buvo or
ganizuota policija. Šalia 
stovyklos niūriame pastate 
komitetas įrengė kalėjimą, 
žodžiu, pasirengimai mažai 
kuo skyrėsi nuo okupacijos 
metų Lietuvoje.

Stovykloje maitino biau- 
riu maistu. Tačiau ir iš u- 
,bagiškų normų stovyklos 
komitetas nuvogdavo, o pa
skui įgytas vertybes slap
čiomis pragerdavo. Lietu
viai apavo, drabužių negau-! 
davo. Daugelis nuplyšo, nu
skurdo.

Slapčiomis, nuošaliame 
kampelyje Bronius Špo
kauskas keletą kartų klau
sėsi Vilniaus radijo trans
liacijų. Paskui artimi drau
gai pasidalindavo išgirstais 
žodžiais iš tėvynės. Komite
to šnipai sekdavo kiekvieną, 
padoresnį lietuvį. Bronių 
Špokauską įskundė komite
to pirmininkui, Balsiui. Po
licininkai surišo Špokaus
kui rankas ir įmetė į kalė
jimą. Po kelių valandų atė
jo Balsys. Guminėą lazdos 
smūgiai ir biaurūš keiks
mai Špokauską vertė pasi
rašyti, jog niekada negrįš į 
Lietuvą. Špokauskas tylėjo. 
Įsiutęs komiteto pirminiu-, 
kas smūgius taikė į galvą, 
pilvą, veidą. Pasirodė dide
li, raudoni kraujo lašai. , 

sudaužytą 
atgal į 
“tardy-

Sukruvintą, 
Špokauską įmetė 
kamerą. Panašūs

i” vykdavo beveik kas | Ubiške, parašytame sveti- 
i .. %. - P i ima rašysena, biauriausiais 

žodžiais koneveikiamas gy
venimas Tarybų Lietuvoje, 
raginama draugus negrįž
ti, o važiuoti į Australiją ir 
Kanadą. Ant vokų ameri
kietiški pašto ženklai ir 
gretimo miesto pašto įspau
das. Paaiškėjo: gautus laiš
kus iš Lietuvos komiteti
ninkai suplėšo, o parašo sa
vuosius, kuriuose dergia 
Lietuvą.

KAS STOVI Už JŲ 
PEČIŲ?

Kariniai nusikaltėliai, da
bar ramiai gyvenantieji a- 
merikiečių okupacijos zono-j 
j e, kaip Lietuvos darbo 
žmonių budelis Reivytis, 
Reinigeris varo propagan
dą prieš Lietuvą. Dar nese
niai vokiečių okupuotoje 
Lietuvoje Reivytis buvo 
aukštas SS karininkas, va
dovavo vokiečių organizuo
tai policijai. Daugelis lie
tuvių, kuriems Reivyčio 
bernai — komitetininkai, 
kliudo grįžti į Lietuvą, pa
teko į Vokietiją per to pa
ties Reivyčio “malonę”. Vo
kiškąją! Kauno policijai 
vadovavo Reinigeris. Tuos 
visus karinius nusikaltėlius 
vienija ir skatina loti prieš 
Tarybų Lietuvą, terorizuoti 
norinčius grįžti į Lietuvą 
nelemto atminimo Krupa
vičius. Pastarajam vaidena
si laikai, kada krikščionių 
demokratų lyderis Krupa
vičius Lietuvos darbo žmo
nėms grasino “daugiau pa
trankų, šaudėm ir šaudy- 
sim.” Panašūs krupavičiai, 
reivyčiai patys negalėdami 
grįžti į tėvynę apgaudinėja 
dorus lietuvius, kurjems 
kelias į Tarybų Lietuvą at
viras.

— Mane 1942 metais į 
Vokietiją išvežė pagal poli
cijos šefo Reivyčio įsaky
mą, — pasakoja Bronius 
Špokauskas. — Tačiau tei
sybė apie Tarybų Lietuvą, 
meilė gimtiems laukams 
galingesnė už krupavičių, 
reivyčių melagingą propa
gandą ir terorą. Kasdien 
vis daugiau lietuvių grįžta 
į tėvynę.

KELIAS Į NAMUS
Šių metų vasario gale 

Bronius Špokauskas galuti
nai apsisprendė grįžai į Lie
tuvą. Jis slaptai nuvažiavo 
į Ansbąchą. Ten jau tary
binės misijos nerado. Misi
jos patalpose įsitaisęs ame
rikiečių karininkas vietoje 
tėvynės siūlė užpildyti 
blanką ir važiuoti į Kana
dą. Mat,, po brutalių ame
rikiečių žygių tarybinės mi
sijos išvažiavo. Ką daryti? 
Grįžti į lagerį* ir’ klausyti 
melo, pusbadžiai gyventi? 
Niekad! Špokauskas spjovė 
į lageryje likusius daiktus 
ir leidosi kelionėn.

Kovo mėn. 8 d. ankstyvą 
rytą ties Hofu tarybinės o- 
kupacinės zonos sieną perė
jo aukšto ūgio, išvargęs, 
barzda apžėlęs, purvinas 
vaikinas. Jokių leidimų, iš
skyrus Langwaserio DP- 
lagerio • pažymėjimą,- nepa
žįstamasis neturėjo. Tary
biniai karininkai išvargusį 
vaikiną atvedė pas vadą.

— Ko jūs norite? — tė
viškai šypsodamasis už
klausė papulkininkas.

— Aš noriu į namus. Ma
no adresas: Kaunas, Ber-

mai
antrą naktį. Šveinfurto sto
vyklos kalėjime maitino 
vandeniu ir duona. Nelai
mingasis šilto viralo nema
tė.

Špokauskas kalėjime kan
kinosi keturias savaites. Jis 
sulyso ir pradėjo spiaudyti 
kraujais. Tačiau, jei anks
čiau jam kildavo abejonė 
dėl gyvenimo Lietuvoje, tai 
dabar protas kalbėjo “tary
binis radijas, laikraščiai pa
sakojo tiesą. Tik todėl šios 
tiesos taip bijo komitetinin
kai.”

Po kankinimų Špokaus
kas Šveinfurto lageryje pa
gyveno keletą dienų. Dar 
kartą paragavo Balsio gu
minės lazdos. O kada nacis
tas pirmininkas pasistotino 
žmogaus kančiomis, Špo
kauską komitetas pašalino 
iš stovyklos už “propagan
dą...”

Mažai kuo skyrėsi Lang- 
wasserio ties Niurnbergu 
D P lagerio taip vadinamas 
komitetas nuo 
tiško komiteto. Lageryje 
lietuviams buvo sudarytas 
policinis režimas su kalėji
mu, mušimais ir t.t. Lang- 
waserio kaip ir Šveinfurto 
komitetas prieš Tarybų 
Lietuvą varė aršią propa
gandą, grąsindamas kiek
vienam už grįžimą fizinė
mis bausmėmis, kerštu ir 
t.t. Daugelis lietuvių, esan
čių Langwaserio DP lage
ryje, nori grįžti į tėvynę, 
tačiau kasdienine propa
ganda palieka savo' pėdsa
kus. •
. Šveinfurto ir Langwase
rio stovyklų komitetai de
mokratiškai nusistačiusius 
lietuvius terorizuoja. Komi
tetai, atlikdami budelių pa
reigas, trukdo lietuviams 
grįžti į tėvynę. Lageriuose 
kiekvienas lietuvis kas 
mėnesį privalo aukoti ko
mitetų išlaikymui.
, Vadinamieji DP lagerių 
lietuvių komitetai vartoja 
gestapines priemones žmo
nėms kankinti. Ar nuosta
bu? Juk daugelis tų dabar
tinių komitetų ir visuome
nės veikėjų žmones kankin
ti išmoko vokiečių okupaci
jos laikais Lietuvoje.

Šveinfurti-

“VAŽIUOKITE Į KANA
DOS ROJŲ”

Šveinfurto ir Langwase- 
rio D P lageriuose įsteigti 
skyriai emigracijos reika
lams. Kiekvieną sveiką lie
tuvį stengiasi visokiomis 
priemonėmis priversti emi
gruoti į Kanadą ar Austra
liją. Neleisdami žmonėms 
grįžti į tėvynę, komitetinin- 
kai su didžiausiu džiaugsmu 
palydi emigruojančius į 
svetimus kraštus. Štai pe
reitais metais iš Langwase
rio. į Kanadą išvyko Jonas 
Stankevičius. Imigracijos a- 
gentai Stankevičiui žadėjo 
aukso kalnus. Ilgame sąra
še buvo nurodoma apie 
maisto įvairumą, drabužius, 
atostogas ir t.t. Komiteto 
pirmininkas Stankevičiui 
kalbėjo ^važiuokite į Kana
dos rojų,— ten rasite lai
mę?’

Langwafeerio DP lagerio 
komitetas klastoja grįžusių 
į Lietuvą laiškus.

1948'metais iš lagerio pa
bėgo ir grįžo į Lietuvą Gla- 
zeris. Išvykdamas Glazeris 
pažadėjo parašyti iš Lietu
vos visiems draugams, ku
rie liko lageryje. Ir štai po 
kelių mėnesių Maręiulaitis,- 
Tandziagolskis gauna pil
kus vokus. Vokuose atviru
tės su Vilniaus atvaizdais.

Nepažįstamas išvargęs 
vaikinas1 buvo Bronius Špo
kauskas.

Nuo mano/ pirmojo pasi
kalbėjimo su Špokausku 
praėjo keliolika dienų, kai 
jį sutikau Kaune, Laisvės 
alėjoje. Jis pasiūlė nueiti 
kartu su juo į namus.

Užėjome į butą. Duris a- 
tidarė senyva, kukliai apsi
vilkusi moteriškė.

— Sūneli, pietūs atšalo, 
draugai buvo atėję,.— mo
tinišku ‘balsu špokauskienė 
barė sūnų.

— Mama, tiek metų ne- , 
mačiau savo Kauno gatvių, 
pastatų...

Kambario kampe radijo 
aparatas skleidė'žodžius a- 
pie naują Tarybų Lietuvos 
biudžetą.

— Kaip džiaugiuosi grį
žęs į namus. Savi žmonės, 
draugai, savas gyvenimas 
— džiaugsmas spindi mėly
nose Špokausko akyse. —O 
kaip tarybinė valdžia rūpi- ’ 
naši Kaunu! Pastatytas 
puikus metalinis tiltas į 
Aleksotą, o kiek naujų fab
rikų įmonių, darbo kiek tik 
nori. Pasilsėsiu ir eisiu ru
denį dirbti. Mokysiuos! uni
versitete ... Dabar dar gy
dausi. Jaučiu' dar Balsio 
kumščių darbą...

Ant stalo krūva parašytų 
laiškų. Viename iš jų savo 
draugui Juozui Tandzia- 
golskiui, esančiam Langwa- 
serio DP lageryje Bronius 
Špokauskas rašo: *

BRANGUS JUOZAI!
Sveikinu tave iš mylimo 

Kauno, iš Tarybų Lietuvos. ’ 
Jaučiuosi labai, gerai, net 
nustebau tokiu maloniu su
tikimu. Gavau pašalpą, ai
bes darbo pasiūlymų. Esu 
laimingas tarp savųjų. 
Puikiai atšvenčiau šv. Ve
lykas. Tu, Juozai, nežiopsok 
ir kuo greičiau grįžk į Lie
tuvą. ' B. Špokauskas.

Visuose laiškuose Špo
kauskas ragina draugus, 
kurie tebevargsta DP pra
gare kuo greičiau grįžti į 
Lietuvą.
Kaunas.

ŽINIOS K LIETUVOS
Medicinos Pasiekimai 
Respublikoje

VILNIUS. — Gegužės mė
nesio pabaigoje įvyko pirma
sis Lietuvos terapeutu suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 200 delegatu.

Suvažiavimas apsvarstė 18 
pranešimų įvairiomis proble
momis, kuriuos padarė uni
versitetinių klinikų moksli
niai darbuotojai, o taip pat 
vietinių ligoninių gydytojai. 
Pranešimą apie tarybinės me
dicinos pasiekimą Lietuvoje 
padarė respublikos vyriausis 
terapeutas daktaras Laucevi
čius.

Pranešėjas pateikė įdomių 
skaitmenų ir faktų apie liau
dies sveikatos apsaugą Lietu
voje. Nemokama medicininė . 
pagalba plačiosioms darbo 
žmonių masėms yra garan
tuota. Gydymo įstaigų tin
klas respublikoje, palyginti su 
1939 metais, beveik dvigubai 
padidėjo. Naujai suorgani
zuota dešijntys gimdymo na
mų, moterų bei vaikų kon
sultacijų, sveikatos punktų ir 
vaikų lopšelių.

Keliama medicininio aptar
navimo kokybė. Klinikos ap
rūpintos naujausia gydomąja 
aparatūra. Visos ligoninės 
apskrityse ir daugelis ligoni
nių valsčiuose turi savo renL 
geno kabinetus. Kas metai 
didėja profilaktinis darbas 
gyventojų tarpe. Masiškai 
taikomi apsauginiai skiepiji
mai. Pagerėjo medicininis 
aptarnavimas ir liaudies gy
dyklose — vietiniuose kuror
tuose ir sanatorijose.

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
680 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-79«4

4puU.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—An trad., Rugp. 2, 1949
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DETROITO ŽINIOS
Iš Detroito Lietuvių Kliubo

Kliubas susirinkime 24 d. 
liepos nutarė du svarbesniu 
tarimu: įgaliavo komisiją ir 
komitetą, kad jie darytų 
žingsnį pirmyn — arba pa
taisytų esamą kliubo namą, 
arba surastų tinkamą namą 
arba vietą.

Buvo skaityta du skundų 
laiškai, — vienas nuo Vinco 
Andrus, kitas nuo Petro Sta- 
siukaičio. Mat, Stasiukaitis 
pasipriešino prieš Levulio

Vaistas “A ŽIV A’’
No. 1. — Sis vaistas geras nuo 

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske 

pečiukę j vaistą ir kloti ant skau
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didelė bonka, $1.59. Ma
žesnė $1.35.

No. 2. — šis vaistas geras nuo 
pūliuojančių žaizdų.

Turint pūliuojančių skaudulių, rei
kia pamirkyti tyrą skepečiukę ir 
uždėjus ant skaudulio palaikyti 1 
valandą. Pakartoti 2 ar 3 kartus 
arba kol sustos skaudėjus.

Bonka $1.59. Mažesnė, $1.35.

No. 3. — šis vaistas geras nuo 
akių skaudėjimo.

Kada turite akyse karštį atsigu
lus aukštieninku įleiskit lašą vais
tų- ir užsimerkę palaukit dvi minu
tes. Tada bus gerai. Atkartoti kas 
2 valandas, kol sustos sopėti.

Kaina 95c
No. 5. — šis vaistas geras nuo 

plaukų ir galvos niežėjimo.
Jei galvą niežti, vartok šią poma 

dą taip: paimė 3 lašus ant delno ir 
trink kokias 2 minutes. Sustabdo 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi gerai 
Bonkutė — $1.59.

Užsakymus duodant, įdėkite mo
ney orderį ar čekį, ar pinigus į vo
ką ir siųskite sekančiu antrašu:

J. MACHINSKAS, 
295 Silver St., So. Boston 27, Mass. 
Šie vaistai yra skelbiami per Am- 

berlando Radio pusvalandį. 

CHARLES J. ROMAN Tampa, Fla.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 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 pridlioti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Aye., Brooklyn, N. Y.

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 išdekoruota šermenų koplyčia, kur 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 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

priėmimą į kliubą, tai Levu- 
lis tam tikroj vietoj norėjęs 
mušt Petrą Stasiukaitį. Gi 
Vincui Andrui grąšinęs taip 
pat, sakydamas, “Jei tu dirb
si . su jais (mat, Andrus yra 
iždo globėju), tai ir dirbtu
vėje neteksi darbo.’ ’

Kliubas išrinko tris ypatas 
—P. Yarmack, A.Straigį ir J. 
Dantą, kad sušauktų visus ir 
ištirtų dalyką. Ištyrę, savo 
nuosprendį turi ra portu ot 
kliubo narių susirinkimui, ku
ris padarys galutiną tarimą.

★
Suką “Lizdą”

Iš teisingų negarsiųjų ban
gų sužinojau, jog Kazys Juo- 
daitis-Blackic, per ilgametį 
Aido Choro dainininkas ir 
veikėjas, sukąs “lizdelį” De
troito priemiestyj ir poroje 
tūpsiąs į jį.

Gal ateityje sužinosiu ir 
numerį Kazio šeimyniško liz
delio.

Nauja Susiėjimo Vieta
Hamtramck Piliečių Kliubas 

nusipirko namą po numeriu 
11917 Conont, ir įsteigė susi
ėjimui kliubą. Gavo paliudi
jimus, jog gali parduot savo 
nariams nuo karčiausios deg
tinės iki saldžiausio papso.

Kliubas jau atdaras, bet at- 
žymintis atidarymas įvyks 
29-30-31 dd. liepos.

Vieta gražiai įrengta ir 
erdvi.

Dabai- Hamtramck lietuviai 
turės bendrą sueigą pasikal
bėjimui ir pasilinksminimui.

Argi Blogai?
Tūlos ypatos man pasakė, 

jog nežinąs nieko apie po-

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu hvkainomis 
būsite patenkinti.

/

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110 

litiką, kam parašiau apie 
kandidatavimą George Ed
wards į majorą vietą.

Kol kas geresnio nebuvo ir 
gal nebus šiais rinkimais (? 
‘—Red.). Ir dar nė vieno 
kapitalistiniai laikraščiai ne
smerkė, išskyrus Edwardsą. 
O kai kapitalistai peikia, tai 
G. Edwards yra geras darbo 
žmonėms.

Dabar atsirado antras iš 
CIO kandidatas, tai yra Fu- 
ray, Regional Director of the 
United Public Workers.

Apie Furay nieko nežinau, 
nes jis daugybei nežinomas.

Politikierių Darbas
Politikieriai, norėdami pasi

naudot raganų gaudymo obal- 
siais, nutarė padėt į balsa
vimo blankas, kad miesto dar
bininkai turėtų pasirašyt, jog 
nėra komunistai, arba, kitaip 
sakant, pasakyt savo politinį 
nusistatymą.

Galima sakyt iš anksto, 
kad tas pasiūlymas nepraeis. 
Juk jei boseliui nepatiks dar
bininkas, tai jis pasakys, jog 
jis yra komunistas arba koks 
kitoks ir lauk iš darbo! Tas 
pasiūlymas paliečia tūkstan
čius darbininkų ir miesto po
litikierių ir jų šeimynas.
40—KORESP

Jei toks pasiūlymas praeitų, 
tai reakcionieriai pasiūlytų 
kitą: Jei nepriklausai prie 
popiežiaus klikos ir neini į 
bažnyčią - maldavietę, tai tau 
darbo irgi nėra.

čia yra pasiūlymas civilių 
teisių laužymui.

Nejaugi mes grįžtam į in
kvizicijos gadynę?

Visi piliečiai turi spiaut į 
tą ištikimybės kamantinėji
mą ir ieškojimą, kas kaip ti
ki? ' V. Z.

Keletas Žinučių iŠ Mūsų 
Miesto ir Apylinkes

Tai nė nepajutome, kaip 
prabėgo jau apie astuoni mė
nesiai, kaip mes čia gyvena
me. Vis rengiamės ką nors 
parašyti į mūsų Laisvę.

Pirmiausia apie orą. čia 
oras labai geras, ypatingai 
pereitą žiemą ir pavasarį 
buvo pusėtinai šilta, bet lie
taus buvo per maža. Tačiau 
vasarai užėjus, lietaus turime 
gana. Tik orandžių auginto
jai sako, kad dar daugiau 
lietaus reikėtų, šilima čia 
taip nekankina, kaip šiauri
nėse valstijose vasarą, ypa
tingai naktys būna vėsios. Jei 
New Yorke būna 96 laipsniai 
šilimos, tai čia 90 ar 92 laips
niai.

Keletas žodžių Laisvės skai
tytojams. Brangūs lietuviai 
bedarbiai, senesnio amžiaus 
žmonės, atvažiuokite čia, į 
Floridą. Kam jums ten žie-

F. W.a Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
• Tel. Virginia 7-4499

Joseph Gąrszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed. Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770 
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mą šaltį kęsti ir pečiu kū
renti^ per apie septynis mė
nesius? Pereitą žiemą čia 
mes sukūrenome tik 15 galio
nų karbsino (oil), o Connect
icut valstijoje būdavo sudegi
name apie 1,000 galionų. Tai 
yra didelis skirtumas, ar ne?

Mūsų miesto apylinkėje yra, 
labai daug pieninių • far- 
mų su labai dideliu skai
čiumi pieninių k a r v i ų . 
Mes nuvažiuojame parsivežti 
pieno į vieną farmą, kuri tu
ri 208 melžiamas karves, čia 
karvės ganosi laukuose, bet 
melžimui turi gerai ir sani
tariškai pastatytas barnes. 
Karvės labai didelės ir gra
žios. Tokių karvių Connecti
cut valstijoje nebuvome ma
tę. Už galioną pieno moka
me 60 centų.

Florida būtų labai graži 
valstija, jeigu mūsų valdžia 
įdėtų koletą desėtkų milijonų 
dolerių ištaisymui, čia žmo- 
neliai galėtų tikras vakacijas 
turėti ir savo sveikatą patai
syti.

Kas norite sužinot daugiau 
apie Floridą, rašykite:

* J. SIMMONS. 
3502 Tampa St.
Tampa, Fla.

KRISLAI
(Tąsa nuo'l-mo puslp.)
Mūsų kaimynė Ameriką ir

gi nepatenkinta “Charta.” 
Neužtenka to, kad joje lietu
vių tauta pavedama “Visaga
lio valiai.” Nonsensas, girdi, 
šnekėti apie “lietuvių tauti
nę kultūrą,” o nieko nepasa
kyti, jog ta “kultūra yra per
dėm krikščioniškoji kultūra.” 
Todėl Amerikos redaktorius 
žemai galvą nulenkia prieš 
VLIKą, bet jis priešingas jo 
“nepilnam aptarimui objek
to.”

★ ★ ★
Pranešimas iš Romos: po

piežius nesitiki, kad čecho- 
slovakijos arba Lenkijos ku
nigai atvirai vykdys jo eksko- 
munikaciją. Viskas, girdi, ką 
jie padarys, tai slaptai žodžiu 
praneš katalikams, kad toks 
popiežiaus dekretas randasi. 
Kas liečia mėtyti katalikus iš 
bažnyčios, arba neduoti, jiems 
sakramentų, tai jie to neda
rys.

Tai ir viskas. Iš tos' dide
lės audros neištryško nė tiek 
lietaus, kiek vienas geras gai
dys gali išlieti ašarų.

London. — Jau 4,500,000 
anglų yra nemokamai gavę 
akinius, pagal sveikatos ap- 
draudos įstatymą.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 3966 has been issued to the undersigned 
to įįpll beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic BevornRc Control Law at 
1-18 Noble Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CHARLES McERLEAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6073 has been issued to the undersigned 
to sell hber at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law atf 
2611. — E. 12th St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cousumed off the, 
premises.

JOSEPH MISTRETTA
Exec. Instate of Antonio Mistretta

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1168 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB LEON

NQTICE is hereby given that License No. 
GB 10146 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail; under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Irving Avenue, Borough ’of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,.

HENRY NIEHOFF

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 1547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1293 Eushwijik Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed on the 
premises.

WILLIAM J. KING & 
L’ZRA MATHIS

NOTICE is hereby given that License No. 
"EB 451 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Sands Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed on the 
premisos. <

ALEXANDER J. KAMINSKI
I * w — ——« - —
NOTICE lb hereby given that License No 
GB 10279 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bfeverage Control Law at 
377 Flatbuslj Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of, Kings, to be consumed off( the 
premises.

JOSEPH BLAU & MORRIS ELKIND 
Slope Delicatessen

Tretjakovo Galerijos 
Filialas Vilniuje

VILNIUS. — Meno Reikalų 
Komiteto prie TSR Sąjungos 
Ministrų Tarybos nutarimu 
Vilniuje atidaromas Tretja
kovo galerijos filialas. Išskir
ti-originalūs įžymių,rusų dai
lininkų Riepino, Surikovo, 
Aivazovskio, šiškino ir kitų 
paveikslai.

Atidaromas filialas suteiks 
Lietuvos darbo žmonėms ga
limumą susipažinti su rusų 
klasikine tapyba. Iš Mask
vos atvežtieji paveikslai bus 
patalpinti trijose didelėse 
Dailės Muziejaus salėse.

Daina Clevelando 
Lietuviams
Augusto septintą dieną 
Pulkais trauksim į besiedą, 
Spaudos Piknikas pas Rūbą, 
Džiaugsis tie, kas ten pakliūva.

Vieni linksminas prie baro, 
Antri kalbas, juokus daro, 
Treti sukas trepsi, šoka, 
Tik nuliūdę, kas nemoka.

Elenukė dainą traukia. 
Ei! Padėkit, ko jūs laukiat. 
Sako Juozas, dar ne viskas, 
Bet jau skamba Rūbo miškas.
Elzbietukė anekdotą
Nusakyti gražiai moka.- 
Jai užbaigus tryška juokas, 
Nusigąs net ir apuokas.

Matilda užėmus stalą 
Šaukia Juozą ir Antaną: 
Pynakliuką čio paplėšim, 
Kas pralošim — nukentėsim.

Andrius sako: Tu, Keidyte, 
Apsivilk gražią suknytę; 
Tokia sueiga — nebaikos, 
O gražumą visi vaikos.

Jonas, Petras, Poviliukas 
Svečių tarpe nuolat sukas.. 
Visus sveikin, kiek tik yra, 
Visiems siūlo pilną mierą.

Štai Miliuke mastą kitą 
Nuo barčekių rolio rita.
Juos neskaito, bet mieruoja
Pilną skaičių garantuoja.

Petronėlė rimto būdo, 
žiūri, stebis iš to “Gūdo:’’ 
Žmonių minios būriais rinkos 
Iš visos miesto aplinkos.

Cleveląnde tokia diena 
Metuose yra tik viena. 
Ją pamiršti būtų “griekas,” 
Kam tarnauja bent kiek vie

kas.
Jurgis žengia ant uslano, 
Visus kviečia prie programo. 
Draugai, drauges: spyčių riečia, 
Jį užbaigt Leoną kviečia.

N epam i rškime prim inti 
Augusto dieną septintą, 
Ten po medžiais ant kalnelio, 
Rūbo daržo, prie stalelio.

J. Rąstas.

Montello, Mass.
VIEŠA PADĖKA

Labai širdingai dėkoju vi
siems draugams ir draugėms, 
kurie laike mano sirgimo tei
kė man užuojautą, lankė na
muose, bei atsiuntė gražias 
simpatingas atvirutes, kaip 
tai, Liuosybės Choras, Mote
rų Apšvietos Klubas ir šiaip 
draugai bei draugės. Tas 
pridavė man daug energijos, 
pagelbėjo nugalėti sunkią li
ga.

Daug kartų sakau širdingai 
AČIŪ. Gęorge Shimaitis.

~ PRANEŠIMAI -
MONTELLO, MASS.

Draugiškas vakarinis piknikas 
paramai vasarines meno mokyklos, 
įvyks rugpjūčio (Aug.) 6, Lietuvių 
Tautiško Namo parke, pradžia 7 v. 
vakare. Rengia Liuosybės Choras. 
Lauksime svečių iš Norwood, Bos
tono ir iš kitų miesstų. Bus links
mas laiko praleidimas. Įžanga ne
mokamai. -

Metinis Piknikas
, Įvyks rugpjūčio (Aug.) 7 d., Lie
tuvių Tautiško Namo Parko, Win
ter St. ir Keswick Rd., pradžia 1 
v. dien, rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 1-ma. Apskritis. Visas 
šio apskričio kuopos rengkitčs ma
siniai dalyvauti šiame piknike. — 
Geo. Shimaitis. (175-17)

\ ____________ ___________

SHENANDOAH, PA.
(tLDS 17 kuopa rengia pikniką ku

ris įvyks rugpjūčio (Aug.) 7 d., ant 
Laisves kapinių, pradžia 1,0-tą vai. 
ryto ir tęsis iki vėlumos. Kviečia
me iš visos apylinkės dalyvauti šia
me piknike. Pasilinksminkime kol 
oras gražus. Gaspadinės rengia ge
rų valgių ir visokių gardumynų. 
Pelnas yra skiriamas civilių teisių 
gynimui. — Rengėjai. (175-176)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio komiteto susirinkimas 

įvyks trečiadienį, rugpiūčio 3-čią, 
pradžia 7-tą vai. vakare, Liaudies 
name, 735 Fairmount Ave.

Toje pačioje vietoje, 8-tą vai. va
kare įvyks LLD 10-tos kuopos su
sirinkimas. Turime daug svarbių 
reikalų aptarti, todėl visi nariai ma
lonėkite ateiti nurodytu laiku. Svar
biausias dalykas tai Laisvės pikni
kas, kuris įvyks Rugšėjo 4-tą, prieš 
Labor Day, bus 'Crescent Picnic 
Grounds, 56 Cornell Ave., Glouces
ter Heights, N. J. Turėsime pasitar
ti prisirengimui prie pikniko ir ki
tais organizacijos reikalais. — Už 
valdybą, P. Puodis. (173-175)
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., 
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik-' ’ 
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas 'kainas.
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RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

Lake Success. — Jungi. 
Tautų sekretorius Trygve 
Lie atmetė čechoslovakijos 
reikalavimą pavaryt 24 ce
chus raštininkus, savo val
džios priešus.

Paryžius. — Užsieninis 
Franci jos ministras Schu- 
manas prašė Ameriką tuo
jau atsiųsti ginklų, kai tik 
Franci jos seimas užgirs 
Atlanto paktą.

Manila. — Filipinų ka
riuomenė užpuolė šimtus 
valstiečių sukilėlių — Huk,- 
balahapsų.

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleįdi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!
Washingtone senatoriai ir kongresmanai

turi ant lūpų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauda ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos?

Dalykas yra didelis. Kinija šiandien yra gyviau
sias diskusijų klausimas visame pasaulyje. Kas apie 
Kiniją mažai težino, tas negali turėti geros nuovo
kos apie šių dienų bėgamuosius klausimus.

Iki šiol lietuviams buvo sunku savo kalboje pla
čiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro
šiūrą, kuri duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

Kinija Žengia į Laisvę
, ' Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.

32 pusi., kaina 20c.
Gera nuolaida platintojams.

Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi
gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas. • i

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

MATTHEW i.
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

* □ 

Laidotuvių Direktorius

□ □ □

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAIJR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

i

Telefonas
EVergreen 4-9407

tmnnnimiinnininnminninnniniininnniD
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BAgTRUNAS, Manager 

(Lai s niuo tas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. , BROOKLYN, N- Y.

RES. TEL.
HY. 7-3881

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrąd., Rugp. 2, 1949 
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Turėjome Gerą 
Poilsiui Dieną

Po 13-kos rekordiniai ar 
arti rekordiniai karštų dienų, 
praėjusį sekmadienį oras at
vėso, buvo 83 laipsniai šili
mos. Palyginus su buvusia 
virš 90, ši temperatūra atro
dė tik pavasariška.

Orui atvėsus, daugelis žmo
nių likosi namie ilsėtis. Dėl 
to priemiesčių rezortuose ko
mersantai likosi nepatenkinti. 
Jie buvo pasiruošę dideliems 
skaičiams svečių, o visur bu
vo po mažiau. Ypačiai nusi
vylė Rockaways, kur laukta 
apie pusantro milijono svečių, 
o sulaukta tik apie pusės mi
lijono.

Coney Islandas, kur suva
žiuoja didžiumoje biednuo- 
menė iš karščiausių senmies- 
čio kvartalų, vis dar turėjo 
apie milijoną lankytojų, ta
čiau ir ten buvo tikėtasi bent 
pusantro milijono.

Sušumijes Pacijentas 
Pašovė Daktarą

Dr. Louis Blitzman, 39 me
tų, tapo pavojingai pašautas 
Peter Cooper Village namuo
se, 360 First Ave.. New Yor
ke. su šeima ir kitu daktaru 
keliantis automatišku keltu
vu.

Anot daktaro ir jo draugų, 
šovėjas David Kaplan, 45 
metų, per tūlą laiką vaikš
čiojęs pas daktarą gydytis. 
Jis, sirgdamas protlige, bu
vęs įsikalbėjęs sau, kad jis 
sergąs širdies liga -— imda
vęs visokiausius, kokius tik 
kur sugriebdamas, vaistus 
nuo širdies ligos ir vis eida
vęs šiam daktarui skųstis. 
Daktaras griežtai įsakęs jam 
daugiau neateiti, nes jis, tu
rėdamas ištikro sergančių li
gonių negalįs su juo neser
gančiu eikvoti laiko. Ypatin- 
gei daktaras supykęs, kada 
jo pacijentas neklausęs jo pa
tarimo neužsiiminėti arklių 
lenktynių loterijomis, nes tas 
neigiamai veikė į jo ir be to 
jau pakrikusius nervus.

Nemiegant!
Viešnia Mirė

Apsinakvojusi pas draugę, 
gyvenančią Hotel Park She
raton, viešnia Mrs. Dor’bthy 
Friedman iš Southington, 
Conn., matomai, negalėjusi 
miegoti. Kambario savininkė 
Helen Lynn Smith, atbudusi 
sekmadienio rytą, atrado savo 
draugę mirusią. Ištyrus, nu
statyta, kad ji perdaug paė
musi tabletėlių miegui.

Ben Gold Ragina 12 Vady 
Gynimą Paremti Veikla 
Ir Gausiomis Aukomis

Ilgametis, kovingasis kai- 
liasiuvių unijos vadas Ben 
Gold atsišaukė į visuomenę 
uoliau, stipriau stoti į gyni
mą teisiamųjų 12-kos darbi
ninkų vadų komunistų. Stoti 
ne vien tik tyliomis simpatijo
mis, bet veikliai ir *su auko
mis. Pareiškime sako:
Visiems Broliams,
Seserims ir Draugams:

žinau, jog jūs esate įsitrau
kę aitrion kovon prieš fašis
tine reakciją, kad jūs esate 
pasiryžę nugalėti fašistine 
spėką ir prievartą, diskrimi
naciją, išnaudojimą ir viso
keriopą priespaudą.

žinau, kad jūs aukojate sa
vo energijas liaudies kovai už 
taiką, tikrovinę (lemokratiją, 
laisvę ir lygybę visiems.

žinau, jog jūs visomis pa
stangomis priešinatės raudo
nųjų kandžiojimui, persekio
jimui komunistų ir kitų pro
gresyvių.; kad esate priešingi 
sufrėmavimui 12-kos komunis
tų partijos vadų; kad reika
laujate tuojau išleisti iš ka
lėjimo Gil Green, Henry Win
ston ir Gus Hali, ir panaikin
ti kaltinimus tų 12-kos.

Jūs atkartotinai reiškėte 
protestus prieš teisėjo Medina 
veiksmus. Vienok teisėjas te
belaiko Green, Winston ir 
Hall kalėjime — kerštinga, 
brutališka veikla. Tiems ko
munistams atimta laisvė net

pirm užsibaigimo teismo. Jie 
prievarta atskirti nuo savo 
žmonos ir vaikų. Nuo jų at
imta proga pasitarti su savo 
advokatais ir tinkamai prisi
rengti savęs gynimą.

Nei vienas progresyvis ame
rikietis negali ilsėtis akyvaiz- 
doje tokių baisiu, neameriki- 
nių, nedemokratiniu, necivilir 
zuotu metodu. Mes turime 
atbudinti Amerikos sąžinę 
prieš tokį brutališka persekio
jimą per Tom Clark’us ir tei
sėjus Medina’s. Liaudis pri
valo pakelti baisa prieš reak
cines stambiojo biznio agen
tūras. Šioje kovoje skubiai 
reikia fondu vedimui kovos.

Patsai to atsišaukimo auto
rius Ben Gold viešai pasiža
dėjo kas savaitė mokėti tos 
bylos vedimui “po $5 kas sa
vaitė taip ilgai, kaip ilgai, tas 
gėdingas teismas tęsis.”

Jis ragina visus kitus pri
tariančius jo atsišaukimui ir 
aukai pasižadėti ir mokėti po 
$1 kas savaitė, kol ta byla tę
sis.

Atitinkamos lietuvių darbi
ninkų organizacijos, be abe
jo, taipgi bus išgirdusios to 
veterano unijų vado atsišau
kimą ir savo srityje, lietu
viuose, panaujins tą darbą, 
nes jis tūlam laikui buvo per- 
trau ktas.

Būdamas be Ginklo 
Suėmęs Du Plėšikus

Uždaręs auto dalių krau
tuve, Bronxe, jos savininkas 
Amos B. Miller išvažiavo su 
žmona pasivažinėti. Grįžtant 
namo) jam taikęsi pravažiuo
ti pro savo krautuvę. Pama
tęs, kad ties buvusia jau už
dara jo krautuve sukrauta 
krūva prekių, sustojęs pažiū
rėti.

Jam išsėdant iš mašinos, 
pora vyrukų išėję iš krau
tuvės ir nueidinėję šalin. Jo 
žmona nupjusi policijos šauk
ti, o jis pats vyrukus sekęs. 
Pasivijęs, laikydamas kišeniu- 
je ranką, įsakęs nejudėti, ar
ba jis šausiąs. Augaloto, 
stambaus vyro grasinimo va
gišiai išsigando. Kuomet pri
buvo policija, juodu jau buvo 
.suimti, stovėjo prie sienos. 
Miller neturėjęs jokio šauna
mo įrankio.

Washington. — Trumano 
valdžia priešinasi taksų 
mušimui nuo pirkinių.

Dar Vienas Mirė 
Vaiką Paralyžum

Mirė Paul Crosbie, 
Žymus Komunistas

Paul Crosbie, komunistas, 
žymus darbuotojas už de
mokratiją ir taiką, mirė lie
pos 30-tą, sulaukęs 68 metų 
amžiaus.

Laike savo mirties, Crosbie 
buvo savo partijos šioje vals
tijoje iždininku ir Queens 
partinės organizacijos pirmi
ninku. Partijon buvo įstojęs 
1933 metais. Apie tai, kaip 
jis tapo komunistu, kartą jis 
pats rašė:

“Tai buvo 1933 metais. 
Depresija buvo savo aršiau
siame laipsnyje, o milijonai 
žmonių alko ir skurdo — tuo
met nusprendžiau ‘taisyti ar
klą? Tur būt man to visko 
buvo perdaug. Pasiėmiau te
lefonų knygą, susiradau ko
munistų partiją, susisiekiau 
su ja ir įstojau?’

Crosbie, matomai, nesijautė 
per senu stoti vadovaujančion 
darbininku partijon. Ir ne
buvo per senas? jai jis nudir
bo dar labai daug. O 1943 me
tais jisai buvo jos kandidatu 
į Miesto Tarybą iš Queens ap
skrities. Jo partija dėl jo 
mirties išleistame pareiškime 
sako, jog jis “buvo pavyzdin
gas kovotojas prieš fašizmą, 
už demokratiją.”

Pirmajame pasauliniame 
kare Crosbie tarnavo mūsų 
šalies armijoje pirmuoju lei
tenantu, komandavo karo 
lauko batarėją. Laike antro
jo karo jo vienatinis sūnus 
ir viena iš jo dukterų taipgi 
tarnavo mūsų karinėse jė
gose. Jo abieji senukai, iš 
levo ir iš motinos pusės, bū
davę bėgantiems iš vergijos 
pietinėse valstijose į šiaurines 
valstijas negrams globėjais, 
stotimis.

Virginia Mayo ir Ronald Reagan žvaigždėse komiš
koje filmoje “The Girl from Jones Beach,” rodomoje 

Strand Teatre, New Yorke. Yra ir aktai scenoje.

Bėgiu vienos paros, praėjusį 
šeštadienį. New Yorko Svei
katos Departmentui vėl ra
portuota 12 naujai susirgusių 
vaikų paralyžiumi ir 1 miręs. 
Iš tų, 10 susirgo Brooklyne, 
1 Manhattane ir 1 Queens.

Viso šiais motais didmiesty
je jau susirgo 353, mirė 22. 
Imant apskritimis, dalinasi 
tai’p: Brooklyne susirgo 184, 
Queens 80, Manhattan 48, 
Bronx 36, Richmond 5.

Senukės Mirusios nuo 
Karščio ir Alkio

Mrs. Kate Walsh, apie 100 
metų amžiaus, ir Mrs. Eliza
beth Moore, 70 metų, rastos 
mirusios savo bute, 5,000 
Broadway, New Yorke. Ap-. 
rokuoja, kad jos mirusios ten 
išgulėjo gal 4 dienas iki jas 
atrado. Jos ten gyvenusios 
7 metus.

Pirmajame tyrime nustaty
ta. kad jos mirusios nuo per
kaitimo ir nuo nedamitimo. 
Daleidžiama, kad Mrs. Moore, 
kuri tik - viena išeidavusi iš 
buto ' maisto parnešti, nuo 
karščio apsilpo, tad abi alko, 
nuo to dar labiau silpo ir mi
rė neturėdamos jokios pagal
bos. Pas jas niekas daugiau 
neužeidavęs, apart kunigo. 
Ar jos jokių giminių ir jau
nesnių už save draugų netu
rėjo, ar nenorėjo su jais už
siimti, taipgi niekas nežino— 
jos niekam savo reikalų* ne- 
atsakydavusios.

Alkusios jos, kol kas, ne iš 
biednystės — jų bute radę 
bankų knygeles su $5,000. 
Turtas nedidelis šiame bran
gume, jeigu tai viskas, kiek 
jos turėjo, tačiau ir alkti dar 
nereikėjo. 

-----t---------------------

New Yorko policijos virši
ninkas skelbia 340 policijų, 
kurie paskiausiu laikotarpiu 
atsižymėję įvairiuose policijos 
veiksmuose.

\

Paštas Praneša
Brooklyno pašto viršininkas 

Edward J. Quigley praneša, 
jog pirmadienį atidarytas 
naujas pašto • skyrius 6803 
Fourth Ave., Brooklyne. Va
dinsis Ovington station. Ves 
visokius piniginius reikalus 
apart taupomosios kasos.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD^BROOKLYN, 

N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

Rugpjūčio 2 d., 8 vai. vak., Shapolo 
ir Vaiginio salėje, 147 Thames St., 
Brooklyn, N. Y. Nariai dalyvauki! 
šiame susirinkime, užsimokekit sa
vo duokles ir gaukit naujų narių 
įrašyti. — P. Babarskas, prot. sekr.

(174-175)

PARDAVIMAI .
Parsiduoda Bar * Grill. įplaukos 

800.00 per savaitę. Pardavimo pre
kė $12,000.. Tikrai gera proga. 
Kreipkite s: 343 Broadway, Brook
lyn, N. Y. • (175-179)
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Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

BUNGALOW EXPERTAI
Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

' Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 0-8215

Policistas Nušovė Savo' 
Žmoną, Jos Meilužį, 
Ir Pats Nusišovė

Policistas William R. Lane, 
30 metų, nušovė savo žmoną 
Blanche, jos meilužį Arnold 
Myers ,o paskui ir pats nusi
šovė žmonos tėvų bute, 4313 
8th Avė., Brooklyne. Jo žmo
na gyveno pas tėvus.

Lane’s buvo vedę prieš apie 
pusantrų metų. Iš pat pra
džių, neturėdami buto, gyve
nę pas jos tėvus. Prasidėju
si nesantaika. Tikėdamiesi, 
kad gavus ‘nuosavą kampelį 
gyvenimui santykiai pagerė
sią. jie šiaip taip gavo butą, 
tačiau ryšiai nepagerėjo, jinai 
jau apie 8 mėnesiai gyvenusi 
pas tėvus ir tikėjusis ne už 
ilgo gauti panaikinimą vedy
bų. Lane to negalėjęs pa
kęsti, grąsinęs jai, bet nei ji, 
nei jos tėvas, kuris to^kį grąsi- 
nimą girdėjęs, netikėję, kad 
jis ištikro keršytų.

Tyrinėjusieji tragedijos ap
linką aprokuoja, kad Lane 
nuėjęs į žmonos tėvų butą ka
da nors pirm pusiaunakčio 
šeštadienio vakarą laukti jos 
pareinančios iš darbo netoli 
esančioje karčiamoje. Jos 
darbas baigėsi pusiaunaktį. 
Bet ji parėjusi apie 3 vai., 
ne viena, su Arnold Myers. 
Špėjama, kad tuomet Lane iš 
buto prasišalinęs ant gaisri
nių laiptų, kur jis viską ma
tė. Juodviem nusirengus ir 
atsigulus vienon lovon, jis su
grįžo ir juodu nušovė. Juo
du buvo rasti nušauti lovoje, 
nuogi; o jisai pats apsiren
gęs prie galo lovos, revolve
ris greta.

Pranešimas
Dr. Milton Munzer’s 

Pacijentams
Pasklido paskalai, kuriais no

rima įkalbėti, būk Dr. Milton 
Munzer esąs užmuštas nelaimė
je.

Tiem paskalam nėra jokio pa
grindo visiškai. Daktaras yra 
sveikas ir energingas nuo lie
pos 1949, ir dievo apveizdoje 
turi vilties pasilaikyti tokiame 
stovyje.

Dr. Munzer ilgus metus pa
laikė savo ofisą Williamsburge, 
buvo artimas Laisvės kaimy
nas. Dabar jis turi ofisą 
1101 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas GL, 2-8087.

Mrs. Lane, 28 metų, pirm 
apsi vedimo dainų odavusi-šok- 
davusi naktiniuose klubuose. 
Matomai, ir apsivedusi neno
rėjo pasiduoti ramiam šeimi
ninkes gyvenimui. Mėgusi pa- 
ulioti, o besmaguriaujant ra
dosi ir naujų interesų. Jos 
parsivestasis ir kartu su ja 
nušautasis Myers, sakoma, 
taipgi buvęs vedęs ir žadėda
vęs no už ilgo grįžti pas žmo
ną ir vaikus Norvegijon. Ta
čiau, kol proga, jis linksma- 
vo su linksma būsima divor- 
sante. O gal ir jis ruošėsi di- 
vorsuotis ir vesti Mrs. Lane, 
bet linksmybes ir planus už
baigė mirtis.

Motorinė Šluota Miesto 
Gatvėms Šluoti

Bėgiu šių dviejų savaičių 
mieste ant didžiųjų kelių, 
prie autobusų ir subways sto
čių išbandoma nauja mašini
nė šluota, kuri greit šluoja 
ir šiukšles susemia. O po šio 
išbandymo svarstysią, ar verta 
miestui įsigyti daugiau tokių 
šluotu. V ✓

Naujokę šluotą operuos du 
vyrai — vienas vairuos ma
šiną, o kitas šluotą su šiupe- 
le ir “maišu” šiukšėms su
pilti.

SKELBKITĖS laisvėje

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais. *.

Valandos:

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada nogite 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.

Queens Skelbia 
Uodams Karą

Po paskiausiųjų lietų Queens 
apskrityje privisę daug uodų. 
Gyventojai skundžiasi va
karais negalį kiemuose pave
sianti nei naktimis miegoti. 
Tad šią savaitę pasiųs sunk
vežimius su DDT ir kūrena
mojo aliejaus mišinio kubilais 
to skiedinio migla šaudyti uo
dus.

Karas prieš uodus prasidė
siąs šį ketvirtadienį, 11 ry
to, prie Sunrise Highway ir 
Springfield Blvd., Laureltone. #

Eugene List, pianistas, skam
bins Lewisohn Stadiume rug
pjūčio 4-tos vakarą, Efrem 
Kurtz direkcijoje. Smuikuos 

Carroll Glenn.

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio> rfiedaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka-------$1.25
Pusė galiono______ $2.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsxų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunciame)

UP-TO-DATE

Petras Kapiskas
’PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMoSlAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Telefonas: EVergreen 4-8174

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— B vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

7T’DD’C DAD 411 GRAND STREET/AI15 t) AK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ* 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily) — An trad., Rugp. 2, 1949
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