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Suomijoj reakcionieriai gin
klą pavartojo prieš streikie- 
rius ir kelis darbininkus nu
žudė. Pereito karo laiku 
Suomijos fašistai ir jų armi
ja kariavo Hitlerio pusėje. 
Kada Sovietų Armija ištašė 
suomių jėgas, tai jie sutiko 
paleisti visas fašistų orga
nizacijas ir gvarantuoti liau
džiai demokratines teises, tai 
yra, ir teisę streikuoti.

Reiškia, dabar suomiai re
akcionieriai su socialistais 
priešakyje laužo taikos su
tartį.

★ ★ ★
Hearsto dienraštis “The 

Daily Mirror” reikalauja skir
ti šimtus milijonų doleriu ap
ginklavimui ir karinių bazių 
Įrengimui Alaskoj. Ypatin
gai todėl, kad iŠ Alaskos ka
riniai lėktuvai “sėkmingiau
siai gali pulti Sovietų Rusi
ją.” Mat, Alaska nuo tary
binio Sibiro skiria tik 54 my
lių Beringovo Pertaka.

★ ★ ★
Anglijoj rodė Naują Ame

rikoj “technikos atsiekimą,” 
tai kaip galima gyvą mergi
ną įšaldyti į ledą. Kores
pondentas P. Konoplevas žy
mi. kad tas “įšaldymas” at
liekamas apgavingai, įdedant 
merginą tarpe dviejų ledinių 
plytų. Bet nušalimo ji ne
išvengia.

Kodėl garsinamas tokis 
“amerikoniškas atsiekimas” ? 
Nagi todėl, kad nori Europoj 
pasirodyti, ką Amerika gali.

★ ★ ★

Prezidentas Trumanas rei
kalavo Kongreso, kad apgin
klavimui karinės šiaurinio 
Atlanto Sąjungos Į ftlėtUš lai
ko skirtų $1,450,000.000. Kon
gresas (Atstovų Butas) pa
sisakė, kad duos tik $869,- 
505,000. Tai reiškia tik apie 
pusę tiek, kiek Trumanas 
reikalavo.

Supyko ir Anglijoj socialis
tiniai valdonai. Jie sako: 
jeigu neduos tiek, kiek rei
kia, tai neimsime mažiau.

★ ★ ★
Tarptautinėje Aviacijos Fe

deracijoj, kuri veda aviacijos 
sąskaitas, yra užregistruota 
62 pasauliniai rekordai tary
binių lakūnu. Trys tarybinės 
moterys — Grizodubova, Osi
penko ir Raskova—11-ka me
tų atgal atsiekė tolio rekordą 
ir jis dar nesumuštas. J. Su- 
chomlinas turi net šešis pa
saulinius rekordus, pasiektus 
jūrinių lėktuvų.

Manau, kad verta apie tai 
pagalvoti tiems karo kursty
tojams. kurie skaitliuoja, kiek 
jie galėtu išnaikinti miestų 
Tarybų Sąjungoj.

Kaip čia neseniai Broz-Tito 
buvo baisus žmogus komer
cinėj spaudoj ir per radiju. 
O dabar jau ir lietuviški gel- 
tonlapiai deda viltis ant Tito, 
kad jis su savo “titoizmu” 
išgelbės kapitalistinį pasaulį. 
Apsirinka jie su Tito, kaip sa
vo laiku apsiriko su Trockiu.

Pasaulinis imperializmas 
neapykantoj linkui liaudies 
demokratijos ir liaudiškų 
valstybių siekia atsteigti Vo
kietijoj militarizmą. Jau ir 
naują Hitlerį susirado, tai tū
lą buvusį šnipą Alfredą Lo- 
ritzą, Xuris karo metu gu
driai apgavo anglų, amerikie
čių ir francūzų žvalgybas. 
Ypatingai jam pavyko tas 
žvalgybas’už nosies pavedžio
ti pirm nacių kontr-atakos 
Luksenburge, 1944 metų pa
baigoje. Mat, jeigu negu
drius žvalgu vadus Loritz ap
gavo, tai jie mano, kad' ir 
kitus jis gali apgauti.

ORAS.—Giedra ir vešiau.
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NORĖDAMAS PATEKTI Į DŽIŪRE, 
BENT VIENAS KREIVAI PRISIEKĖ, 
BOK NESĄS KOMUNISTŲ PRIEŠAS
Teisėjas Atmetė Reikalavimą 
Dėl to Pertraukti Teismą

New York.— Daily Com
pass dienraščio redaktorius 
Ted O. Thackrey parodė 
savo laikraštyje, jog Rus
sell Janney, vienas teismo 
džiūrimanų prieš komunis
tų vadus, vasario 21 d. šie
met šaukė “iki mirties ko
voti” prieš komunistus. Bet 
kovo 16 d., kuomet Janney, 
teatrinių veikalų statytojas 
scenoje, buvo pašauktas į 
džiūrimenus, jisai prisiekė, 
jog “neturi jokios prietar- 
ties ar nusiteikimo prieš 
komunistus.”

Kaltinamųjų komunistų 
advokatai antradienį prašė

teisėją Haroldą Mediną 
pertraukti teismą 24 iki 48 
valandų, kad galėtų ištirti 
kaltinimą prieš džiūrimaną 
Janney. Teisėjas atmetė 
prašymą.

Newyorkinis Daily Com- 
pas perspausdino iš Macon 
Telegrapho žinią, kaip Jan
ney, kalbėdamas Macon 
mieste, Georgijoj, krikščio
nių ir žydų konferencijoje 
šiemet vasario 21 d., šaukė 
mir'tinon kovon prieš ko
munistus. Tai buvo mažiau, 
kaip už mėnesio iki to lai
ko, kai Janney prisiekė, 
būk esąs nė kiek nepriešin- 
gas komunistam.

Jugoslavijos Valdžia Užsiundė 
Graikų Fašistus Pult Partizanus

London. — Demokratinių 
Graikų Žinių agentūra kal
tina Jugoslavijos valdovą 
Tito, kad jis pakurstė Grai
kijos monarcho - fašistus 
užpulti graikų partizanus 
Beles srityje, paliai Grai
kijos - Jugoslavijos sieną.

Tito atstovas Ąthenuose, 
Graikijos sostinėje, ragino 
monarchistų valdžią apva
lyti Beles apylinkę nuo 
graikų partizanu; sakė, to 
reikia, kad Jugoslavijos 
traukiniai galėtų be kliū
čių važiuoti į Graikiją ir 
greičiau iš ten gabenti daik
tus, kuriuos amerikonai 
duoda Jugoslavijai.

Amerikos karininkai A- 
thenuose pritarė tam Tito" 
pasiūlvmui ir ppašė, kad 
Jugoslavijos kariuomenė

padėtų Graikijos monar
cho - fašistam išmušti par
tizanus iš Reles srities, kaip 
tvirtina demokratinių grai
kų paskelbta žinia.

Maskvos laikraštis Prav
da sakė: Tito valdžia spar
čiai išsigema iš socializmo 
į fašizmą.

Vėliausios Žinios
Washington. — Trečiadienį Tomas Clark tapo prisaik

dintas kaip šalies Aukščiausio Teismo teisėjas.
Per 4 pastaruosius metus Clarkas buvo generalis pro

kuroras; pasižymėjo teismais prieš komunistus, teismų 
drausmėmis - indžionkšinais prieš darbo unijas ir strei
kus; areštavo deportavimui daug sveturgimių, kaip ta
riamų komunistų; viešai apšaukė “neištikimomis” val
džiai šimtus pažangių organizacijų.

Tą pačią dieną prisaikdintas demokratas senatorius 
Howard McGrath kaip naujas generalis Jungt. Valstijų 
prokuroras.

Washington. — Karinių Amerikos jėgų galva Louis 
Johnson paskelbė, kad paleis 135,000 civilinių darbinin
kų iš valdžios darbų; sako, jog tuom sutaupys $200,000,- 
000 valdžiai per metus.

Miami, Fla. — Pranešama, jog viesulas, pleškąs 100 
mylių smarkumu per valandą, kliudys Šiaurinę Caroliną.

Washington. — Nacionalis Demokratų Komitetas at
metė delegatus nuo Alabamos, Louisianos, South Caro- 
linos ir Mississippi valstijų. Tai todėl, kad jų atstovau
jami demokratai išstojo prieš Trumaną praeituose prezi
dentiniuose rinkimuose.

Formoza. — Kinijos tautininkai prašo Ameriką padė
ti atremt kinų komunistus, jeigu komunistų kariuomenė 
mėgins įsiveržti į Formozos salą, vadinamą stipriausią 
tautininkh tvirtovę.

Washington. — Senato komitetas apklausinėjo gene
rolą Hermaną Feldmaną, kuris kaltinamas, kad bendra
darbiavo su meklerių Jamesu Huntu.

Hunt darbavosi tūlom kompanijom išgauti karinius 
valdžios užsakymus už 5 nuošimčių kyšius jam.

Feldmanąs už tai jau suspenduotas.

Maskva Sako, Tito Parduoda 
Jugoslaviją Amerikonams

SENATORIAI SKIRIA $289,000,000 
TURKIJAI, GRAIKIJAI, IRANU! ' 
IR PIETŲ KORĖJAI GINKLUOTI
Valdžia Skubi Ginkluot Sovietų 
Priešus pirm Kongreso Nutarimo

Washington. — Senato 
komisijos užsieniniais ir 
ginkluotų jėgų reikalais už- 
gyrė 289 milionus dolerių 
ginkluoti Graikiją, Turkiją, 
Iraną, pietinę Korėją ir Fi
lipinus, pagal prez. Truma- 
no pasiūlymą.

Tose komisijose dar eina 
ginčai dėl pinigų europi
niams Atlanto pakto kraš
tams ginkluoti, 'flpumanas 
reikal a u j a $1,160,1990,000 
jiems per metus ginkluoti 
prieš Sovietų Sąjungą. Re- 
publikonų vadai, senatoriai 
Vandenberg ir John Fos
ter Dulles siūlo “tiktai” bi
lioną dolerių.

Tuo tarpu senatoriai lei
do Trumanui tuojau paimti 
$125,000,000 iš valdinės Fi
nansų Atkūrimo Korpora
cijos ir už tuos pinigus gin
kluoti svetimus kraštus pir
ma, negu Kongresas užgirs 
tam lėšas.

Republikonų . mažumos 
vadas sen. Kenneth Wherry 
priešinasi bet kokiam pini
gų skyrimui svetimų kraš
tų ginklavimui dabartinėje 
Kongreso sesijoje.

Republikonas senatorius 
Knowland reikalauja duoti 
dar 175 milionus dolerių 
Kinijos tautininkams karui 
prieš kinų liaudininkus.

113 Korporacijų Valdo Beveik 
Pusę Amerikinių Pramonių

Tito Nota Sovietam 
Neva dėl Taikymosi

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia pasiuntė savo
tišką notą Sovietų" Sąjun
gai dėl “susitaikymo”, bet 
pabrėžia, kad neklausys so
vietinių nurodymų kas lie
čia vidujinę ’Jugoslavijos 
santvarką.

Tito sutinka' paliuosuoti 
31 areštuotą Sovietų pilietį 
ir sugrąžinti kitus jų pilie
čius, bet reikalauja, kad So
vietai sugrąžintų. Jugosla
vijos piliečius.

(Maskvos spauda sakė, 
kad Jugoslavijos piliečiai 
nenori grįžt namo, nes Tito 
valdžia juos persekiotų ir 
areštuotų kaip tarptauti
nius komunistus ir Sovietų 
draugus.),

MonarchistaiNusmerkė 
Dar 55 Graikus Mirti

Athenai, Graikija. —Ka
rinis Graikijos fašistų teis
mas nusmerkė dar 55 grai
kus mirti už priešingumą 
monarcho - fašistinei val
džiai. Be to, nuteisė 11 ka
lėti visą amžių, o kitus 20 
įkalino trumpesniam laikui.

Liudijama/ kad Karo 
Jėgy Vadas Padėjęs 
Bomberiy Kompanijai 

/ ______

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo komisija 
pašaukė visų Amerikos gin
kluotų jėgų sekretorių Lou- 
isą Johnsoną atsakyt į įta
rimus, kad jis patarnavo 
Consolidated Vultee lėktu
vų kompanijai.

Johnsonas buvo direkto
rius tos kompanijos, kuri 
stato didžiuosius B-36 
bombanešius. Iš jos direk- 
toriato Johnsonas pasitrau
kė tik už trumpo laiko pirui 
to, kada prisiekė kaipo Tru- 
mano paskirtas visų gink
luotų jėgų galva.

Generolas Lauris Nors- 
tad, oro jėgų komandie- 
riaus pavaduotojas, liudijo 
kongresmanų komisijai, jog 
Vultee kompanijos virši
ninkai 1948 m. pabaigoj su
ėję aukščiausius oro jėgų 
vadus ragino juos užsakyti 
šimtą B-36 bopibanešių vie
ton pirmiau nutartų 61. 
Johnsonas, tapęs visų kari
nių jėgų sekretorium, už- 
gyrė tokį B-36 bombanešių 
skaičiaus padidinimą. O 100 
tų bombanešių lėšuos val
džiai 1 bilioną 22 milionus 
dolerių.

Johnsonas, teisindamasis 
kongresmanų komisijai, iš
plūdo tuos, kurie įtarė, kad 
jis pasidarbavo Vultee 
kompanijos naudai.

London. — Atlėkė 28 di
dieji Amerikos B-50 bom- 
banešiąi dalyvauti kari
niuose pratimuose.

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija išspausdino Jugoslavi
jos valdovo Tito braižinį, 
kur Tito vaizduojamas kaip 
dolerių priėdusi gyvatė, šo
kanti pagal Amerikos Wall 
Stryto dūdą.

Komunistų laikraštis 
Pravda rašo:

— Tito valdo Jugoslaviją 
hitleriniais Gestapo žanda
rų būdais, sutrempdamas 
bet kokią minties laisvę ir 
naikindamas paprasto žmo

niškumo teises. Tito užgrū- 
do kalėjimus politiniais ka
liniais ir pavertė Komunis
tų Partiją savo žandarme
rijos skyrium.

Pravda nurodo, kaip Ti
to nuolankauja Amerikai, 
prašydamas didžios pasko
los iš “Pasaulinio” Banko.

Pravda tęsia:
— Argi dar neaišku, kad 

Jugoslavijos valdžia jau 
pervedė savo šalį į užsieni
nio kapitalo kontrolę? Taip, 
Tito verčia savo šalį kapi
talistinės reakcijos prielipu.

Vakarų Vokietijos Klerikalai 
Prašosi j Atlanto Paktą

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos krikščio
niu- demokratų vadas Kon
rad Adenauer pranešė, - jog 
prašys priimti vakarinę vo
kiečių “respubliką” į At
lanto paktą — į Amerikos 
vadovaujamą karinį sąryšį 
prieš Sovietų Sąjungą.

Anglų-amerikonų nese
niai suruoštuose rinkimuo
se krikščionys - demokratai 
laimėjo daugiausia seimo 
atstovų į ir Adenauer keti- 
na sudaryt valdžią vien tik 
iš tos partijos žmonių.

Jis smerkė tuos vakari

nės Vokietijos politikus ir 
pramonės atstovus, kurie 
žada dalyvauti sueigoje dėl 
Vokietijos suvienijimo. Šią 
sueigą šaukia Rudolfas Na- 
dolriy, buvęs Vokietijos am
basadorius Maskvai.

(Amerikonai, anglai ir 
i francūzai, steigdami vaka- 
! rų Vokietijos “respubliką”, 
atskirai nuo Sovietų kont
roliuojamos rytinės Vokie
tijos, sulaužė keturių di
džiųjų talkininkų nutarimą 
Potsdame, — kad turi būti 
įkurta viena demokratinė 
valdžia ištisai Vokietijai.)

Amerikos Karo Laivai 
Svečiuosis pas Franko '

Washington. — Keturi 
Jungtinių Valstijų kariniai 
laivai kitą mėnesį nuplauks 
į svečius Ispanijon, kurią 
valdo fašistinis diktatorius 
Franko.

Ispanijoj lankysis šar
vuotlaiviai Columbus ir Ju
neau ir du mažesni kariniai 
laivai - naikintuvai. Colum
bus šarvuočiu plauks pats 
admirolas Richard L. Con
nolly, Amerikos laivyno j ė-

Prašo Jugoslavijai 250 
Miliony Doleriu “Paskolos”

Washington. — Jugosla
vijos ambasadorius S. N. 
Kosanovičius tarėsi su val
stybės sekretoriaus pava
duotoju Deanu Rusku; 
prašė Jugoslavijos valdžiai 
250 milionų dolerių “pasko
los” iš “Pasaulinio” Ban
ko. Tai amerikonų valdo
mas bankas.

gų komandierius Europos 
vandenyse.

Washington. — 113 fab
rikinių korporacijų, turin
čių po 100 milionų dolerių 
ar daugiau turto kiekviena, 
valdo 46 nuošimčius, tai y- 
ra, beveik pusę visų pramo
nių Jungtinėse Valstijose. 
Tatai paskelbė valdinė Fe- 
deralė Verslo Komisija.

Kiny Liaudies Armija 
Per Mėnesį Nušlavė 
100,000 Tautininky

Hong Kong.— Kinų liau
dininkai praneša, kad pra
eitą mėnesį jie sunaikino 
bei suėmė 100,000 Čiang 
Kai-šeko tautininkų karei
vių ir oficierių ir užėmė 70 
miestų.

Dabar liaudininkai - ko
munistai paėmė Čušan sa
las, į pietus nuo Šangha- 
jaus. Jie tęsia atakas prieš 
tautininkus Lančove, į šiau
rės - vakarus nuo Kantono. 
Kitur liaudininkai išmušė 
tautininkus iš pozicijų už 
170’ mylių į šiaurę nuo 
Kantono.

Į laikinąją « tautininkų 
“sostinę” Kantoną atlėkė jų 
diktatorius Čiang Kai-še- 
kas; tariasi su savo pava- 
duotojum Li Tsung-jenu ir 
generolais.

Tautininkai bijo, kad 
Kantono žmonės per sukili
mą nenuverstų tautininkų 
valdžios pirma, negu at- 
maršuos Liaudies Armija.

Sprogo Čiango Amunicijos 
Laivas; Užmušė 500

Hong Kong. — Formo
zos salos uoste susprogo 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
amunicijos laivas, kuriame 
buvo sukrauta 4,000 tonų 
amerikinių ginklų ir šovi
nių. Sprogimas užmušė 500 
žmonių.

Besikartodamos šovinių 
eksplozijos sunaikino ir 
kitus tautininkų laivus, sto
vėjusius Formozos uoste 
Kaohsiunge. x

Tos korporacijos turi 16 
bilionų; 93 milionus dolerių 
fabrikinių ir kitokių turtų.

Trys kompanijos šimta
procentiniai valdo visą aliu- 
mino gamybą. Taipgi ne 
daugiau kaip trys įvairios 
kompanijos kontroliuoja se
kamus nuošimčius kiekvie
noje iš šių pramonių: vario 
88 nuošimčius, automobilių 
“tajerių” (padangų) 70 
nuoš., pačių automobilių ir 
auto-sunkvežimių 69 nuoš., 
žemdirbystės mašinų 67 
nuoš.

8 korporacijos valdo 69 
nuošimčių visos plieno ga
mybos, ir vien tik United 
States Plieno trustas savo 
rankose turi 29 nuošimčius 
plieno pramonės. Penkioli
kai kompanijų priklauso a- 
pie 58 nuoš. čeverykų pra
monėm 
.............................................. ....  

Churchill Remia Nacį 
Karinį Kriminalistą

Hamburg, Vokietija. — 
Karinis anglų teismas pra
dėjo tardyti nacių feldmar
šalą, Fritzą Erichą von 
Mannsteiną, kaip Xal’inl 
piktadarį.

Winstonas Church illas, 
buvęs Anglijos premjeras, 
atsiuntė 100 dolerių Mann- 
steinui apginti.

Mannsteinas kaltinamas 
tokiomis nedorybėmis:

Jo komandoje naciai ka
ro metu masiniai žudė žy
dus ir terorizavo bei gala- 
bino lenkus ir karinius be
laisvius; vertė paimtus ne
laisvėn talkininkų karei
vius kariauti prieš Sovietų 
Sąjungą ir t.t.

KARINĖS ANGLŲ-AUST- 
RALŲ DERYBOS

Melbourn.—Anglija slap
tai tariasi su savo pusiau 
kolonijomis Australija ir 
Naująja Zelandija apie ka
rinių jėgų stiprinimą prieš 
Sovietus Pacifiko Vandeny
ne.
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Kėsinimasis ant Advokatų
Kaip toli reakcija mūsų šalyje nori eiti, labai gerai 

parodo buvusio valstybės prokuroro atsinešimas linkui 
advokatų, kurie drįsta teismuose ginti persekiojam. dar
bininkus. Dar būdamas prokuroru, Tom Clark parašė 
straipsnį žurnalui “Look” ir ten jis pareiškė, kad advo
katai, kurie teismuose gina komunistus ir kitus radika
lus, turėtų būti pebsekiojami. Jis siūlo, kad advokatų 
susivienijimas juos paimtų nagan. Tai reiškia, kad Tom 
Clark norėtų tuos advokatus išmesti iš profesijos.

Dvylikos komunistų vadų apsigynimo penki advokatai 
išleido atsakymą. Jie sako, kad šis Clark pasiūlymas yra 
dar vienas įrodymas, kaip tas žmogus norėtų sunaikinti 
Amerikoje žmonių demokratines teises. Jie sako, kad jie 
tiki, kad advokatai pono Clark pasiūlymą pasmerks ir 
atmes su pasipiktinimu.

Tom Clark, būdamas prokuroru, labai įpyko ant dau
gybės advokatų, kurie atsisakė' jo klausyti. Jie teismuo
se apgynė tuos, kuriuos prokuroras norėjo be didelių ce
remonijų pasodinti į kalėjimą arba išdeportuoti. Jam ne
pavyko savo tikslo pasiekti. Dabar jis norėtų tiems ad
vokatams atkeršyti.

Bet reikia tikėtis, kad Amerikos demokratija turi ir 
parodys užtenkamai atsparumo prieš Clark ir kitų reak- 
cijonierių pasikėsinimą ant advokatų teisių.

Apsiginklavimas ir Taikos Reikalas
Du aukšti pareigūnai pasakė dvi svarbias prakalbas.
Rugpiūčio 22 dieną prezidentas Trumanas nuskrido 

Floridon ir pasakė prakalbą Veterans of Foreign Wars 
konvencijai. Be jokio varžymosi jis pasmerkė tuos, kurie 
norėtų, kad mūsų kraštas mažiau pinigų išleistų gink
lams, o daugiau žmonių kasdieniams reikalams. Jis rei
kalauja, kad Šiaurinio Atlanto Pakto šalims būtų su
teikta ginklų pagalbos už visą pusantro bilijono dolerių 
sumą, kaip jis pasiūlė Kongresui. Jis smerkia Kongreso 
Atstovų Butą, kuris mano, kad šiuo tarpu pusė tos su
mos turėtų užtekti. Ir prjsimygęs prezidentas tvirtino, 
kad mes ginkluojamos ne karui, bet taikai!

Tą pačią dieną atėjo į Atstovų Buto ginkluotos tarny
bos komisiją generol. Spaatz ir giedojo tą pačią giesmę. 
Jis reikalavo gaminti vis daugiau ir daugiau bomberių 
B-36 ir atominių bombų. Jis sakė, kad kaip tik šitie bom- 
beriai ir šitos atominės bombos, o niekas daugiau, už
tikrins pasauliui pastovią “taiką.”

Kas keisčiausia, žinoma, tai kad nei prezidentas Tru
manas, nei generolas Spaatz, nesijuokė, kai šitokią teo
riją dėstė. Jie nėra tokie naivūs, jog ta savo pasaka ti
kėtų. Abudu pamiršo Jungtin. Tautų Asamblėjos nuta
rimą, kad reikia eiti prie sumažinimo ginklų. Ar yra 
nors vienas visam pasaulyje rimtas žmogus, kuris tikrai 
tikėtų, kad beprotiškasis ginklavimas veda į taiką ir ra
mybę ?

Šventųjų Metų Biznis
Dabar jau aišku, kodėl staiga Vatikane atsirado 

“Švento Petro kaulai.” Visą paslaptį atidengė arba bar
ščius paliejo specialus New York Timesui (rugp. 23 d.) 
pranešimas iš Romos.

Iki šiol, girdi, kaulų atradimas buvo laikomas didžiau
sioje slaptybėje, — tokioje slaptybėje, kad tik pats po
piežius ir jo artimiausi kolegos apie tai težinojo. Bet 
dabar, toliau skaitome, besiartinant “Šventiesiems Me
tams,” toji paslaptis tapo atidengta visam svietui. Vi
siems, sako, aišku, kad kaulų atradimas paskatins ti
kinčiuosius traukti Romon “Šventųjų Metų” proga.

Daugiau bus svečių, daugiau bus biznio, švento Petro 
kaulai atneš į Vatikano iždą keletą milijonų ekstra do
lerių !

Kas sakė, kad Vatikano karalius nemoka bizniavoti? 
Jei pagyvensime, pamatysime, kad kitai tokiai progai 
pasitaikius, atsiras ir paties Kristaus kaulai.

Numatoma/ kad 1950 metais į Romą iš visų pasaulio 
kampų pribus trys milijonai “pilgrimų.” Vargšai ten 
nevažiuos, nes neturės iš ko. Vargšai Vatikanui ir ne
reikalingi. Kokia iš jų bus nauda, jeigu jie pasižiūrės 
“Švento Petro kaulų” ir nepaliks nė sudilusio nikelio? 
Jie tik vietą užims, tik po kojomis maišysis. Vatikanui 
reikia tokių pilgrimų, kurie tiek pat tiki Dievu, kaip ir 
doleriu. Ne tik tiki doleriu, bet jų ir turi užtenkamai.

Washingtone sujudimas, 
Karinių lėktuvų gamintojai 
ir šalininkai teisina di
džiuosius bombininkus “B- 
36”, kurie gali vežti daug 
bombų,'sakoma, apie 36 to
nus. Bet karinio laivyno ša
lininkai tvirtina, kad tos 
“skrajojančios tvirtovės” 
nieko nevertos, kad jas gali 
lengvai numušti nedideli 
mūšio lėktuvai. Ginčas eina 
dėl to, kam daugiau teks 
karinių užsakymų, kas dau- 
gaiu pelnys: lėktuvų ar ka
ro laivų gamintojai?

Admirolas M. R. Brown
ing, buvęs karo laivyno vir
šininkas, sako, kad atomi
nės bombos nei kiek ne ga
lingesnės,! kaip paprastos 
didžiosios! “blockbusters”. 
Jis sako1, kad Nagasaki 
mieste, kur buvo numesta 
atominė bomba, tai 200 ma
stų atstumo j e išliko čielas 
plytų kaminas.

Trumano administracija 
patvarkė, kad jau galima 
plienas ir kitokis karinis 
metalas parduoti Jugoslavi
jos trockistams. Matote, 
kaip greitai Tito gavo grie- 
kų atleidimą.

Argentinoj prašalintas iš 
užsienio ministro vietos po
nas J. A. Bramuglia.

Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armija užėmė Foo
chow didelę prieplauką ir 
maršuoja linkui Amoy ir 
Cantono. Reakcijos jėgos 
negali atsispirti, nes iš prie
kio jas muša liaudies ar
mija, o iš užnugario —par
tizanai;

Peipingo miestas pa
skelbtas, ‘ kaipo Kinijos 
Liaudies Demokartinės Re
spublikos sostinė. Peipingas 
(kuris pirmiau vadinosi 
Pekinu) ir seniau buvo Ki
nijos sostinė.

Į Mandžuriją atgabenta 
daug iš Tarybų Sąjungos į- 
vairių prekių, kaip tai: au
dinių, stiklo, sunkvežimių, 
ratvalkių, apsiavų, tabako, 
gazolino, maisto ir kitokių 
reikmenų.

Rugpjūčio 15 dieną Kini
joj i buvo minima pergalė 
ant Japonijos imperializmo. 
Pasisakyta, kad užsienio 
imperialistai, -kurie nori 
grąžinti ponų ir kapitalistų 
viešpatavimą, tai skaudžiai 
apsiriks.

Graikijoj partizanai kir
to skaudų smūgį monarcho- 
faši'stų armijai Grammos 
kalnuose, kur apie 5,000 
priešo kareivių užmušė ir 
suėmė.

Bet prie Albanijos ir Ju
goslavijos monarcho - faši
stai giriasi, kad jie “baigia 
partizanus naikinti.’” Sako, 
kad visas Vitsi kalnynas 
jau jų rankose. Gal būti čia 
fašistams geriau sekasi, nes 
jiems padeda iš Jugoslavi
jos trockist'ai.

Albanijos vyriausybė 
skundžiasi, kad monarcho- 
fašistai; kariaudami prieš 
demokratinius partizanus, 
dviemis brigadomis (apie 
16,000 kareivių) buvo įsi
veržę į Albaniją. Albanijos 
kareiviai kelis šimtus prie
šo kareivių nukovė, o kitus 

Mūsų Karo Laivai Ispanijoje išgrūdo laukan:
Norvegijoj karo kursty-

Iš Washingtono United Press praneša, kad mūsų ša- tojai skleidžia gandus, būk 
lies keturi kariniai laivai aplankys Ispanijos uostą EI Tarybų Sąjunga kėsinasi
Ferrol. Kad įspūdis būtų1 geresnis, šiam “geros valios 
vizitui” vadovaus admirol. Connolly, komandierius Ame
rikos laivyno jėgų Europos vandenyse.

• Netenka abejoti, jog generolas ‘ Franco mūsų laivyną 
iškilmingai pasitiks. Juk be jo žinios arba kvietimo ka
riniai laivai į jo uostą neplauks.
2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 25, 1949

paimti Spitsbergeno salų 
grupę i? kursto, kad leisti 
ten karinei Šiaurinio At
lanto Sąjungai steigti kari
nes bazes.

Spitsbergeno salos yra 
Berentso jūroj, sudaro ka
riniai strateginę poziciją 

prieš Tarybų Sąjungą. Se
niau šios salos skaitėsi pu
siau Rusijos ir Norvegijos, 
bet imperialistai 1|919 me
tais, kada jie visur puolė 
jaunutę tarybinę Rusiją, 
tas salas pavedė Norvegi
jai. Ten ir dabar Tarybų 
Sąjunga turi kasyklas.

Izraelio valstybė grąži
no Tarybų Sąjungai bažny
čias ir klioštorius Jeruzalė
je. Tos bažnyčios ir kliošto- 
riai buvo pastatyti už Rusi
jos žmonių pinigus laike 
carų viešpatavimo. Po re
voliucijos ten buvo įsigalė
ję reakcijonieriai kunigai, 
kurie nesiskaitė su tais pra
voslavų kunigais ir vysku
pais, kurie eina su liaudi
mi. Sakoma, kad bažnyčios 
ir klioštoriai verti apie $4,- 
000,000.

Suomijos reakcijonieriai 
ir socialistai daro karinius 
manevrus Tarybų Sąjun
gos pasienyje ir *į-steigė ka
rinius logerius, punktus, 
kurie apima 70,000 hektarų 
žemės plotą.

Tarybų Sąjungos spauda 
atžymi, kad tai ruošimas 
karinių bazių prieš Sovietų 
šalį. Suomija ir Tarybų Są
junga turi bendro apsigyni
mo sutartį, bet atrodo, kad 
suomiai reakcionieriai vei
kia kiton pusėn.

Siriją purto viena po ki
tai “revoliucijos”. Kovo 30 
dieną generolas Husni Zay- 
im su šaika karininkų,, pa
taikaudamas Wall stryto 
imperialistams, nuvertė Si
rijoj valdžią.. Jo įsteigta 
valdžia tuojau padarė su 
Amerikos gazolino kompa
nijomis sutartį, kad iš Ira
ko ir Arabijos per Siriją 
bus pravesta rynos virš 
1,000 mylių ilgio gazolino 
varymui į Viduržemio Jū
ros prieplaukas. Amerikos 
imperialistai laiko Vidurže
mio Jrūoj karo laivyno da
lį, kuriam reikalingas ga
zolinas. Jie stengiasi ten į- 
sirengti karines bazes.

Anglijos imperialistai jau 
nuo seniai turi gazolino ry- 
nas į kitą pusę — į Persi
jos užlają. Suprantama, 
kad Amerikos . gazolino 
kompanijų susitarimas su 
Zayim jiems nepatiko. To
dėl rugpiūčio 13 dieną pa
daryta Sirijoj “revoliucija”, 
nuversta Zayim valdžia, o 
sekamą dieną Zayim, kuris 
ėjo prezidento pareigas, ir 
jo ministrų pirmininkas su
šaudyti. Tuojau susidarė 
nauja valdžia su Hashem ei 
Atassi priešakyje, prielan
ki Anglijai.

Bet atėjo žinios, kad ir ši 
valdžia nuversta, kad Zay
im šalininkai „vėl laimėjo. 
Šios “revoliucijos” yra kova 
tarpe Anglijos ir Amerikos 
imperialistų už žibalo tur
tus ir įsigalėjimą Artimuo
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Rhode Island senatorių J. Howard McGrath (kairėje) 
reporteriai apspito klausinėti po to, kai jis prezidentui 
Trumanui pasisakė sutiksiąs apsiimti generaliu pro- x 

kųroru, įeigu ji nominuptų,

se Rytuose. Nors abiejų ša
lių imperialistai daro kari
nes sąjungas prieš demo
kratines šalis, bet ir savo 
tarpe koyoja.

Sirija pirm karo buvo 
Franci jos kolonija. Anglijos 
imperialistai išstūmė fran- 
cūzus. Dabar ji skaitomi 
neva nepriklausoma. Ji yra 
prie Viduržeminių Jūrų, už
ima 54,300 ketv. mylių plo
tą ir turi apie 3,000,000 gy^ 
ventojų.

Trizonijoj, Vokietijoj, o- 
kupuotoj anglų, amerikie
čių ir francūzų armijų, įvy
ko parlamento rinkimai. Ko
mercinė spauda labai džiau
giasi, kad laimėjo taip va
dinami “demokratai” ir “$6- 
cialistai”. Į abi šias partijas 
sulindę artimiausi Hitlerio 
prieteliai. Komunistai gavo 
apie 1,500,000 balsų, o reak
cinės partijos apie 10 mili
jonų. Nieko nuostabaus, 
kad reakcija laimėjo ir 
džiaugtis gali tik tie, kurie 
susijungė su hitlerininkais.

Taikos reikalai. Ponas 
Churchill baladojas Franci- 
joj ir šaukia, kad visos ka
pitalistinės šalys turi apsi- 
vienyti karui prieš liaudies 
demokratines šalis ir Tary
bų Sąjungą. Jis reikalauja, 
kad Vokietijoj kuogreičiau- 
siai atsteigti centralizuotą 
reakcinę valdžią, organi
zuoti jos armiją ir ją pa
kviesti karan prieš Sovie
tus.

Vokietija (Sovietų oku
puota zona). Sakoma, kad 
Tarybų Sąjunga reikalaus, 
Anglijos, Francijos ir Jung. 
Valstijų, kad laikytųsi su
sitarimų, padarytų karo lai
ku, kad Vokietijoj įsteigti 
bendrą liaudies demokrati
nę vyriausybė. Bet jeigu 
vakarų valstybės neklau
sys, tai Sovietų zonoj bus 
įsteigta Liaudies Demokra
tinė Respublikav

Tarybų Sąjungoj. Jungt. 
Valstijų naujas ambasado
rius admirolas A. G. Kirk 
matėsi su Tarybų Sąjungos 
premjeru Stalinu. Jų pasi
kalbėjimo turinys dar nepa
skelbtas.

Sako, kad ant Spitsber
geno salų yra 2,500 tarybi
nių piliečių, kurie ten dirba 
anglies ir geležies kasyklo
se.

Dienraštis “Pravda” ra
šė, kad jeigu Trumanas ir 
toliaus kišis į Kinijos vi
daus reikalus, tai jis vėl 
pralaimės, kaip pralaimėjo 
remdamas Čiang Kai-šeko 
reakcinę vyriausybę.

Jungtinių Tautų organi
zacijos .posėdyje Jungtinių 
Valstijų vidaus reikalų sek
retorius Mr. J. A. Krug kal
bėjo, kad Amerikos kapita
listai yra pasirengę tuojau 
įdėti $3,000,000,000 į atsili
kusias šalis, jeigu tik jų pi
nigai bus užtikrinti.

Tarybines Žemės Ūkio 
Mašinų Gamybos 

Progresas
Pagal laukų darbų me- 

chanizavimo lygį Tarybų 
Sąjunga jau seniai įkopė į 
pirmą vietą pasaulyje. Šis 
laimėjimas pasiektas visų 
pirma spartaus mašinų ga
mybos išvystymo dėka. Že
mės ūkio mašinų gamyba 
ypač smarkiai padidėja po
karinių laikotarpiu. Pagal 
penkmečio planą, per 1946 
— 1950 metus tarybinė 
pramonė duos žemės ūkiui 
ne mažiau kaip 325 tūks
tančius traktorių, šimtus 
tūkstančių kombainų, sėja
mųjų, traktoripių kultiva
torių, lėkštinių ’ skutikų, 
arklinių šienapiūvių, grū
dų valymo mašinų ir dau
gybę kitokių mašinų.

Visi darbai mašinomis
Iki penkmečio pabaigos, 

t. y, jau kitais metais, me
chanizmai atlikinės 90 pro
centų darbo arimo srityje, 
70 procentų sėjamųjų dar
bų, kombainai .surinks dau
giau kaip pusę grūdinių 
kultūrų.

Metai po metų .tarybi
nės gamyklos didina maši
nų išleidimą.« Dabar žemės 
ūkyje nėra, tur būt, nei vie
no proceso, kur nebūtų pla
čiai naudojami mechaniz
mai. Svarbu pažymėti, kad 
tarybinė' pramonė pasiekė 
didelių laimėjimų tobuli
nant žemės ūkio mašinas.

Šalies laukuose šiuo me
tu veikia puikūs savaeigiai 
kombainai “S-4,” kurie yra 
labai manevringi ir labai 
mažai sunaudoja degalų. 
Šis kombainas# gali nuimi
nėti pačais Įvairiausias kul
tūras : kviečius, rugius, 
miežius, grikius,- soras, so
ją, dobilus ir eilę kitų.

Tarybinės žemės ūkio 
mašinų gamyklos išleidžia 
dabar taip pat mašinas ne
seniai sukurtoms miškų 
apsaugos stotims: mįško so
dinimo mašinas, plūgus su 
dirvos pagilintojais, arkli
nes bei rankines miško sė
jamąsias mašinas.

Technikinėms kultūroms 
nuimti išleidžiamas didelis 
•kiekis speciąlinių mašinų: 
linų kombainai, linų 
rautuvės, linų kuliamosios, 
linų trijeriai, linų brauktu
vės, medvilnei nuimti, ka
napėms nuimti mašinos, 
speciajė mašina ryžių der
liui nuimti ir kitos mašinos.

Pradėta gaminti penkia- 
korpusiniai traktoriniai 
plūgai t su priešplūgiais, 
traktorinės kombinuotos sė
jamosios mašinos, kuriomis 
sėjama grūdai drauge su 
mineralinėmis trąšomis.

Žolėms nuimti- išleidžia
ma savaeigė t plačiai grie
bianti šienapiūvė — manev
ringa ir kompaktinė maši
na, kųęią vairuoja iš visd 
vienas žmogus ir per dieną 
nuplauna’40 - 50 ir dau
giau hektarų.
Runkeliams rauti ir bulvėm 

kasti mašinos
Runkeliams rauti dabar 

plačiai naudojamas prieka- 
binis trieilis runkelių kom
bainas, veikiąs. su papras
tu traktoriumi. Šis kombai
nas ne tik išrauna runke
lius, bet ir apiplauna juos, 
sudėdamas po to lauke run
kelius ir batvinlapius at
skiromis krūvelėmis, Aukš? 
tu produktyvumu pasižymi 
taip pat runkeliams su
rinkti mašiną, Toji mašina 
surenka nuo ^ernės ir pa
krauną į automobilius cuk
rinius runkelius iš krūvų. 

Per dešimt darbo valandų 
ji nuvalo 10 — 15 hektarų. 
Rajonams, kur auginama 
daug bulvių, išleidžiama 
dvieilė' bulvėms sodinti ma
šina, Šita mašina pasižymi 
originaliu mechanizmu, su
sidedančiu iš šaukštelių su 
automatišku gnybtu. Josios 
pirmenybė palyginti su pir
ma išleistomis • mašinomis 
yra tai, kad ji gali sodinti 
bet kurio dydžio bulves, ta
me skaičiuje ir pjautas. 
Bulvėms sodinti mašinos 
produktyvumas per dešimt 
valandų su arklių trauka — 
3 hektarai, su traktorine 
trauka — 8 — 12 hektarų.

Ištisinei dirvos kultivaci- 
jai, o taip pat tarpeiliniam 
kaupiamų kultūrų bei cuk-_ 
rinių runkelių plantacijų^ 
apdirbimui išleidžiami uni
versaliniai traktoriniai kul
tivatoriai. Gamyklos taip 
pat gamina specialinius 
kultivatorius daržovininkys- 
tės bei vaisių - uogų ūkiams.

Žemės ūkis gauna iš ta
rybinės pramonės didelį kie
kį grūdų sėjamąsias maši
nas su lėkštiniais nuora- 
gais, runkelių/ sėjamąsias 
mašinas, medvilnės keturei
les sėjamąsias mašinas. 
Saulėgrąžoms bei kitpms 
kaupiamoms kultūroms sėti 
išleidžiamos kvadratinės liz- 
dinės sėjamosios mašinos. 
Jų panaudojimas įgalina 
atlikti mechanizuotą kau
piamų kultūrų įdirbimą iš
ilgai ir skersai lauko, kas 
sutaupo darbo jėgą ir pa
kelia derlingumą.

Gyvulininkystės ūkio 
mechanizavimas

Kartu su dirvos įdirbi
mo, sėjamomis bei derliaus 
nuėmimo mašinomis žemės 
ūkis gauna daug mašinų 
daug darbo • reikalaujan
tiems procesams gyvulinin
kystėje mechanizuoti. Ga- 
minąmos elektrinės kerpa
mosios mašinos, dvigubos 
automatiškos girdytuvės, 
šiaudų bei siloso pjaunamo
sios mašinos, šakniagum- 
biams plauti mašinos, iš
spaudų trupintuvai, bulvių 
mintuves, šakniapiūvės, pa
šarui plikyti mašinos ir ki
tos.

Mokslas ir žemes ūkis
Tarybų Sąjungoje yra 

keletas mokslinio tyrimo in
stitutų, kurie konstruoja ir 
perduoda pramonei naujas 
mašinas žemės ūkiui. Tam 
darbui vadovauja Visasą
junginis Žemės Ūkio MašL 
nų Gamybos Mokslinio Ty
rimo Institutas.

Konstruktorinius biurus 
turi ir stambiausios gamyk
los, išleidžiančios žemės 
ūkio įrengimų. Neseniai to
ksai biuras prie žemės ūkio 
mašinų gamyklos Rostove 
ties Donu sukonstruavo ir 
pagamino naują padidinto 
produktyvumo grūdų kom
bainą. Šita mašina yrą pus
antro karto pajėgesnė už 
visus pirmą išleistus kom
bainus. Ji turi headerį, su
gebantį užgriebti 7 metrus, 
tuo tarpu kai paprasti kom
bainai sugeba užgriebti 4.9 
metro. Joje yra patobulin
tas valymas, pagerintas ku
liamasis būgnas, kuris ge
riau įšmušinėja grūdus ir 
netrupina šiaudų. NepąL 
sant didelio užgriebimo, 
naujosios mašinos traukos 
varža, palyginti su kombai
nu “S-6,” yra žymiai ma
žesnė.

V, 4,



4.

SUSIPAŽINKIT SU LDS 20 METŲ
IŠMOKAMOS APDRAUDOS PLANU

■' \ i

Per 20 Metų Narys Gali Turėti Dviguboj Sumoj Apdraudą; Po 20 Metų Gali Visai Nebemokėti
Jokios Mokesties ir Turėti Tinkamą Apdraudą Per Visą Gyvenimą

ment Life” apdrauda dėl įvairių amžių, nuo 20 iki 40 
metų amžiaus:

LDS Planas
Apdraudos 

Apdrauda Suma 
Per 20 met. Po 20 m

$2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

Metinė
Amžius Mokest.

' 20
25
30
35
40

$26.40
30.48
36.00
42.48
51.60

$916 
986 

. 1052 
1104 
1146

20 metų Išmokama Apdrau- 
da—20 Year Payment Life

Metinė Apdrauda.pcr 20 
į Mokestis metų ir po to 
Nuo $26 iki $32 $1,000 

lt 

lt 

u 

<('

Amžius
20 ‘
25
30

40

28
30

(( 

u 

u 

<(

35
36
41
45

1,000
1,000
1,000
1,000

Lietuvos Mičiurininkas Stasys Kazlauskas
Rašo J. Motiejūnas 

byloja apie kilnų Mičiurino 
siekimą padėti jaunajam 
lietuviui selekcininkui, pa
remti jį, įkvėpti jam tikru
ma savo darbo sėkme, v

Būdamas ■— dėka Mičiu
rino patarimų — pakilusios 
dvasios, Kazlauskas nutarė 
savo darbe išnaudoti ^Lie
tuviškąjį pepiną” — ištver
mingą, atsparią šalčiams 
obelį. Bet ji turėjo trūku
mų — šiurkštų skonį ir 
smulkius, greitai nukrin- 
tančius vaisius.

Kaip kitą tėvą Lietuvos

Ketv., Rugp. 25, 1949

Ir Kazlauskas susilaukė. 
Tai buvo obuoliai dvigubai 
stambesni už “Lietuviškąjį 
pepiną.” Jie iš “Femjuzo” 
paveldėjo ugningai - raudo
ną blizgančią spalvą ir švel
nų skonį, sugebėjipą anks
ti, ketvirtaisiais metais, ir, 
net trečiaisiais metais duo
ti pirmą derlių, o iš kito 
tėvo — vaisingumą ir pri
sitaikymą prie vietinių 
gamtinių sąlygų. Tai buvo 
nauja rūšis ir Kazlauskas 
ją pavadino “Lietuvaite.”

1928 metais Kazlauskas 
iš Mičiurino gavo brangų 
siuntinį — didžiojo gamtos 
pertvarkytojo išvesto atspa
raus šalčiams abrikoso 
“Komjaunuolis” jaunus me
delius. Mičiurininis abriko
sas Lietuvoje jautėsi kaip 
gimtinėje. Po dvejų metų 
jis sužydėjo ir Kazlauskas 
nusprendė išnaudoti jį kaip 
medžiagą tolesniam selekci
niam darbui.

Rokiškio dvarininko šilta
daržiuose Kazlauskas sura
do sunykusį abrikoso me
delį ir apdulkino jį “Kom- 

1 jaunuolio” žiedadulke.
Aną žiemą Lietuvoje bu

vo nerėgėti keturiasdešimt 
laipsnių šalčiai. Visi sodai 
iššalo. Obelys ir kriaušės 
pavasarį stovėjo juodos, lyg 
po gaisro, žuvo ir Kazlaus
ko abrikoso sėjinukai — vi
si, išskyrus vieną. Tiktai 
vienas mažutėlis žalias dai
gas, kuriame tekėjo rųičiu- 
rininio “Komjaunuolio” sy
vai, įveikė neregėtą speigą. 
Tai jis ir tapo naujosios 
rūšies, kurią Kazlauskas 
pavadino “Mičiurino atmin
tis,” protėviu.

Slinko metai. Per tą lai
ką Kazlauskas išvedė obelių 
rūšis — “Titanas,” “Lie
tuviškasis gintaras,” “Vil
nietė,” kriaušių — “Auš
ra” ir “Paneriai,” vynuo
gių — “Vilniaus perlai” ir 
“Gedimino sapnas.” Tačiau 
apie Lietuvos selekcininko 
darbus kaip ir pirma nie- 

(Tąsa 4-me pusi.)

V i sasą j u n gi n i o Mičiurino 
vardo Vaisių - Daržovių In
stituto archyvuose, tarp 
daugelio laiškų, adresuotų 
didžiajam gamtos pertvar
kytojui Ivanui Mičiurinui, 
išliko keli Klaipėdos vals
tiečio — sodininko Stasio 
Kazlausko laiškai. Instituto 
archyvuose 
mokslininko 
juodraščiai 
lauskui.

Pirmasis 
kas rašytas
Jis šitaip prasideda: “Ger
biamasai Ivanas Vladimiro-* selekcininkas pasirinko obe- iriZion ! Dnn vvinn T _ -__ 1____________ •— _______

išliko ir rusų 
ranka rašyti 

atsakymų Kaz-

Kazlausko laiš-
1925 metais.

Viršuj paduoti pavyzdžiai rodo, kad
vičiau! Pas mus Lietuvoje 

.yra puiki atspari šalčiams 
obelių rūšis — “Lietuviška
sis pepinas.” Aš ją noriu 
panaudoti naujoms page
rintoms rūšims pagal Jūsų 
metodą išvesti. Kokia Jūsų 
nuomonė? Ar galiu tikėtis 
iš Jūsų kai kurių patarimų 
bei nurodymų?”

lį “Femjuz,” turinčią stam
bius ir skanius vaisius, bet 
išlepintą ir, mažai pritaiky
tą Lietuvos gamtinėms są
lygoms. >

Ir štai selekcininko valia 
“Lietuviškojo pepino” žie
dadulkė pateko į “Femjuz”. 
Rudenį, kuomet subrendo 
vaisiai, Kazlauskas iš gau- 

O štai Mičiurino atsaky
mas: “Jūsų mintis yra vy
kusi ir mane džiugina. Pa^i 
naudodamas “.Lietuviškąjį 
popiną,” Jūs, be abejojimo, 
pasieksite gerų rezultatų. 
Dirbkite 
liai...”

Taip 
nėjimas 
Mičiurino, kuris truko kele
rius metus, beveik ligi pat 
Mičiurino mirties. Ir kiek
viena Mičiurino laišku ei
lutė su vertingiausiais 
praktiškais nurodymais,

kantriai ir atkak-

prasidėjo susiraši- 
tarp Kazlausko ir

Keletas Palyginimų
Štai keletas palyginimų LDS plano su “20 Year Pay-

Tas Planas Yra Naudingas Tiems, Kurie Nori 
Apsidrausti Ant 20 Metų Išmokamos Apdraudos

Daugelis nori apsidrausti ant taip vadinamos 20 metų 
išmokamos apdraudos. Tai tokia viso gyvenimo apdrau
da, už kurią reikia mokėti mokestį per 20 metų, o po 20 
metų jau nebereikia mokėti, ir turi apdraudą visam gy
venimui. Tokios rūšies apdrauda angliškai vadipasi “20 
Year Payment Life.”

Už tokią apdraudą reikia mokėti didesnę mokestį, ne
gu už paprastą visa amžiaus apdraudą. Mat, tokią ap
draudą išmoki (arba nusiperki), mokėdamas mokesnį per 
20 metų. Gi už paprastą viso amžiaus apdraudą reikia 
mokėti nustatytą mokestį visą amžių, bet už tai mokestis 
būna veik perpus mažesnė, negu mokestis už “20 Year 
Payment Life.”

LDS Planas—Palyginus su “20 Year Payment Life” 
Apdrauda

LDS dabar turi išdirbęs 20 metų išmokamos apdrau
dos planą prie paprastos apdraudos. Pagal tą planą, na
rys gali turėti išmokėtą apdraudą po 20 metų, ir daug 
geresnėmis sąlygomis, negu jis turėtų įsirašęs ant tiesio
ginės 20 metų išmokamos apdraudos — 20 Year Pay
ment Life.

Štai kaip yra: Jeigu, pavyzdžiui, 26 metų amžiaus as
muo įsirašo bile kur ant taip vadinamos 20 metų išmoka
mos apdraudos (20 Year Payment Life) $1,000 sumoj, 
tai jis turi mokėti apie $30 į metus per 20 metų. Po 20 
metų nebereikia mokėti, ir jis turi visam amžiui išmokė
tą apdraudą $1,000 sumoj. Bile kada jam mirus, jo pa- 
šalpgavis gali gauti $1,000 apdraudos. t

Bet vietojJto, tas asmuo gali įsirašyti į LDS ant paprastos 
apdraudos $2,000 sumoj. Jis mokėtų už $2,000 apdrau
dos tik $31.44 į metus per 20 metų.z Per visą tą 20 metų 
laiką jis būtų apsidraudęs $2,000 sumoj, ii’ jeigu pasi
taikytų nelaimė ir jis numirtų bile kada tų 20 metų lai
kotarpy, tai jo pašalpgavis gautų $2,000 pomirtinės. Jei
gu jis norėtų, tai po 20 metų mokėjimo galėtų nebemokė
ti jokios mokesties, ir jau turėtų, išmokėtą apdraudą 
$1,000 sumoj per visą gyvenimą. Bile kada jam mirus 
po 20 metų jo pašalpgavis gautų $1,000 apdraudos.

Kodėl LDS planas geresnis už “20 Year Payment 
Life” Apdraudą?

Todėl, kad pagal LDS planą galima turėti du kart di
desnėj sumoj apdraudą ($2,000 vietoj. $1,000) per 20 
metų, mokant beveik tokią pat mokestį, arba mažai ką 
daugiau senesniam amžiuj.

Tokiu būdu kiekvienas, susipažinęs su LDS planu, pa
matys, kad geriau apsimoka įsirašyti į’LDS ant $2,000 
apdraudos, negu kur nors kitur apsidrausti ant taip va
dinamos “20 Year Payment Life” apdraudos $1,000 su
moje.

38
bile asmuo, tarp 

20 ir 40 metų amžiaus įsirašęs į LDS ant $2,000 apdrau
dos, turės geresnę ąpdraudą, negu apsidraudęs ant taip 
vadinamos “20 Year Payment Life” apdraudos. Būda
mas LDS nariu, jis turi net $2,000 apdraudos per 20 
metų — dvigubai didesnę apdraudą, mokėdamas mažai 
ką didesnį mokestį. Jeigu toks narys turi šeimyną, tai, at
sitikime nelaimės (mirties) bile kada bėgy 20 metų laiko, 
jo palikta šemyna gali gauti $2,000. Gi jeigu jis turėtų 
“20 Year Payment Life,” tai atsitikime tokio nario mir
ties jo šeimyna gautų tik $1,000.

Šis LDS apdraudos planas ypatingai naudingas jau
nesnio amžiaus asmenims. Todėl senesnieji lietuviai, ku
rių vaikai jau suaugę ir auklėja savo šeimynas, turėtų 
savo vaikams patarti į LDS įsirašyti ant šio plano.

LDS $2,000 Apdraudą Galima Turėti Visą Amžių
Aišku, įsirašęs į LDS ant $2,000 apdraudos gali palai

kyti toj sumoj apdraudą visą amžių, mokėdamas už ją 
mokestį. Reiškia, narys gali pasirinkti, po 20 metų laiko: 
ar toliaus tęsti toj sumoj apdraudą, toliaus mokant už ją 
mokesnį, ar nebemokėti jokios mokesties po 20 metų laiko 
ir turėti tokią apdraudos* sumą, .kaip kad viršuj pavyz
džiuose nurodyta.

Čia tik dėl pavyzdžio paduota $2,000 suma LDS ap
draudos ir $1,000 suma “20 Year Payment Life” ap
draudos.

Galima Įsirašyt ant Mažesnės Sumos
Bet į LDS galima įsirašyti ir ant mažesnės apdraudos: 

ant $150, $300,$600 ir $1,000.
Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų am

žiaus (LDS taipgi turi vaikų skyrių, į kurį vaikai pri
imami nuo gimimo dienos).

Asmenys, kurie turi virš 50 metų amžiaus ir dar ne
turi virš 60 metų amžiaus, gali įsirašyti ant $150 arba 
$300 apdraudos. Ant aukštesnės sumos-nepriimami.

Ant $600 apdraudos priimami asmenys tik iki 49 me
tų amžiaus; ant $1,000 apdraudos tik iki 44 metų am
žiaus; ant $2,000 apdraudos tik iki 40 metų amžiaus.

Nesvarbu, ant kokios sumos asmuo į LDS įsirašytų, jis 
gali po 20 metų turėti išmokėtą apdraudą apie pusėj įsi
rašomos sumos (biskį daugiau įr mažiau, atsižvelgiant į 
įsirašymo amžių, kaip matote viršuj paduotuose pavyz
džiuose).

to hibrido paėmė 116 grū
dų ir išsėjo juos dirvoje.
F Kada jie prinoko, 114 iš 
jų tiksliai priminė vieną iš 
tėvų ir tik du nebuvo į juos 
panašūs. Šitie du mažutė
liai daigai, du sėjinukai, ką 
tik įžengę į gyvenimo taką 
ir buvo, Kazlausko nuomo
ne, ta nauja- rūšis, kurioje 
turi būti suderinti “Lietu
viškojo pepino” ir “Femju- 
zo” savumai. Bet ar tai iš 
tiesų taip? Norint atsakyti 
į tą klausimą, reikia susi
laukti vaisių.

Pavyzdžiui, įsirašęs 26 metų amžiaus asmuo ant $600 
apdraudos gali po 20 metų laiko turėti $300 sumoj iš
mokėtą apdraudą visam amžiui; toks asmuo, įsirašęs ant 
$300, turėtų po 20 metų išmokėtą apdraudą $150 sumoj 
ir 1.1.

Su pradžia 1938 metų LDS įvedė naują pastovių mo
kesčių lentelę, pagal kurią dabar yra išdirbtas šis LDS 
20 metų išmokamos apdraudos planas. Taigi, tuo planu 
galės naudotis visi tie nariai, kurie įsirašė į LDS ant pa
stovių mokesčių lentelės su pradžia 1938 metų ar vėliaus.

Del informacijų, kaip įsirašyti į LDS, kaip įrašyti į 
LDS savo draugus, gimines ar pažįstamus, kreipkitės į 
LDS kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
419 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Didysis Philadelphijos Piknikas
Paramai Dienraščio Laisves

Tasai didysis piknikas įvyks sekmadienį

Rugsėjo September 4 Prieš Labor Day

Crescent Picnic Grounds Gera Orkestrą Gros Šokiams
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

KELRODIS: Važiuodami automobiliais laikykitės .Crescent Blvd (Route 130) Važiuokite iki Ni- 
rhAlann kur ant vieno kampo yra Betty s Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas stotis, čia pasu- 
, .. j . ,» viffnn bloko pikniko vieta. -A- Kurie važiuosite busais, tai nud Market St. Ferry kite po dešinei ir Gloucester Heigh* kuris daveš iki vietos,
paimkite po dešinei busą vnu

Atvažiavę iš kitų miestų nevažiuokite į Philadelphia. Ties Camden laikykitės po kai
re keliu 130, kaip aukščiau nurodyta.

Iš arti ir toli busais važiuoja žmones, šimtais į šį didyjį sąskridį. Visi būkime iš anksto 
pasirengę dalyvauti šioje gražiausioje sueigoje.

Puiki Sale Pasišokimui
Skanių Užkandžių ir Visokių Gėrimų Bus Užtenkamai Visiems!

Iš toliau atvykusiems bus parūpinti stalai. Galėsite savo kompanijose linksmai balia- 
voti nieko netrukdomi. čia turėsite linksmų pasimatymų su senai matytais ir 
įsigysite naujų pažinčių.
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IŠ BRAZILIJOS

(Tąsa)
—Sveikas tu užaugai, berneli, bet ta

vo tėvas turėjo sūnų kvailiuką.
Aš maniau, kad tai reiškia diplomati

nių derybų galą, tačiau, mūsų nuosta
bai, juodbruvys vaikinas pradžioje, įsi
žeidęs, pakilo, o po to vėl atsisėdo ir, su
sivaldęs, pasakė:

—Nežinau, kaip jus vadinti, ir kas 
jūs būsite, o jums atsakydamas tiek te
pasakysiu: mano tėvą vokietis nušovė, o 
aš, išplėšęs iš vokiečio automatą, tris 
žandarmus prie žemės prikaliau... Ir 
nuo to laiko aš su germanu savo sąskai
tą suvedinėju...

Muchos kalba buvo atvira ir įtikinan
ti, ir šitas vaikinas, kurio akys blizgė
jo neapykanta, kažkuo klausytoją nulen
kė. Kai aš pažvelgiau į jo draugą, tai 
mačiau, kad šio veidas nervingai truk
čiojo, rankų pirštai ėmė dar greičiau ju
dėti, o akimis jis įsisiurbė į Muchą ir, 
nemirkčiodamas, atkakliai. į jį žiūrėjo.

Mucha tęsė:
—... ir nuo tos dienos neturėjau aš 

ramybės. Už tėvo mirtį germanai jau su 
kaupu savo galvomis atsilygino, o man 
vis maža... Bet aia jis pajuto įbestą 
savo kiršintojo žvilgsnį ir užsikirto. Mes 
norėjome tęsti tą pokalbį, tačiau Mucha 
tylėjo. Ėmė kalbėti spuoguotasis blondi
nas. Jis netikėtai pasirodė sukalbamas, 
smarkiai nusileisdamas. Tiktai prašė, 
kad mes duotume jiems dieną laiko, ir 
jie praleisią mus bet kuria kryptimi.

Taip ir susitarėme.
Parlamentarai pakilo. Kovpakas, gu

driai prisimerkdamas ir traukdamas 
dūmą, staiga paklausė:

— Na, o už ką gi jūs kovojate, vyru
čiai?

— Kaip už ką? — atsakė Mucha. — 
Už nepriklausomą Ukrainą.

— Aha, suprantama. O prieš ką? — 
stačiai paklausė jis spuoguotąjį.

— Prieš vokiečius, — atsakė Mucha.
—Tu palauk, vyruti, — numojo jį 

ranka Kovpakas, — ne tavęs klausiu, tu 
gi esi neišsilavinęs kaimietis, o va te
gul jie pasako.

Spuoguotojo akys ėmė bėgioti, jis pa
kilo ir greitai ėrhė murmėti įsikaltuosius 
žodžius:

— Arba žūsi kovoje už laisvę, arba 
pasieksi savo. Mes kovojame už Ukrai
ną, be Maskvos imperializmo, mes už tai, 
kad kiekvienas ukrainietis savo troboje 
būtų pats sau ponas.. .

— Tai šunsnukis, — tyliai tarė man 
Rudniovas.

Kovpakas piktai į mus pažiūrėjo jr 
greitai atsisuko į Muchą: ,
' — Na, o tu, berneli, irgi taip galvoji?

Mucha tylėjo.
Kovpakas nesitraukė:
— Greitai Raudonoji Armija ateis, 

tai ką jūs tada, prieš ją taip pat kovosi
te?

— Kovosime! —visai negalvodamas, 
atsakė spuoguotasis.

— O tu, berneli? — neatleido Kovpa
kas. '

Mucha tylėjo.
— O dabar dar vienas klausimas 

jums, pone. Jūs patys, savo rankomis, 
kiek vokiečių esate nudėjęs? ,

— Na, ne apie tai kalbama, — atsa
kė tas, — ir jokios reikšmės tai neturi.

—Tai kieno gi rankomis jūs su mu
mis kariausite? — nenurimo Kovpakas. 
— Jo rankomis? — parodė jis į Muchą.

— Prieš savuosius aš nekovosiu, — 
rūsčiai tarė Mucha.

—O va, jūs, tur būt, kovosite, — 
kreipėsi Rudniovas į spuoguotąjį, — bet 
kovosite patys be jų, be liaudies. Tik, va, 
niekaip negaliu suprasti, kuo gi jūs pa
sikliaujate?

Abu tylėjo.
— Taip, vyručiai, — pūsdamas dū

mus, kalbėjo Kovpakas, — prastas jūsų 
reikalas, be per-spek-ty-vos ... Suprato
te? Jūsų laukia pražūtis.
* Kreivai šypsodamasis, spuoguotasis 
iškošė pro dantis, matyt, kažkur per
skaitytą posakį:

— Na, ir kas iš to? Kad ir žūsime, 
bet užtat į istoriją pateksime.

— A! Nebent taip, — nusijuokė Ru
dniovas.

Jie nuėjo sau.

XIX
Išbuvęs apie keturias dienas Didžiaja

me Stidnyje, dalinys pasijudino tolyn. 
Nuo Pripetės daugiau kaip du šimtus 
kilometrų mes vis ėjome į pietus, apsuk
dami Sarnų mazgą iš vakarų, o dabar 
staigiai pasukome į rytus, apsukdami 
Rovno ir Novograd-Volinską.

Mes skubėjome, kadangi jau prasidė
jo pavasario polaidžiai, ir nors žeme 
buvo dar įšalusi ir kieta, tačiau viršum 
jos jau tižo skysta tirpstančio sniego ty
rė. Kelio vėžėmis tekėjo upeliai. Prieša
ky mums kelią užstojo Slučės ir Gorinės 
upės, pietiniai Pripetės intakai, upok
šniai nedidoki, tačiau sraunūs ir gilūs. 
Pavasariškai ištvinę, jie galėjo virsti 
rimta kliūtimi, ypač turint galvoj, kad 
jokių saperinių ar pontoninių dalių mū
sų daliny kol kas nebuvo nė pėdsako. Lig 
šiol ir didesnes upes — Dnieprą ir Pri
petę — mes forsuodavome taip, kaip die
vas duodavo.

Žygio daliniui metų laikas, klimatas 
ir oro atmainos turi begalinę reikšmę. 
Bėga vilkas —tunka vilkas! O mūsų ne
įveikiamumo paslaptis buvo judėjimas. 
Priešas tą judėjimą kuria nors viena 
kryptimi galėjo sukliudyti, todėl Rudnio
vas, rinkdamasis maršrutą, visada nu
matydavo kuo daugiausia patogių va
riantų. Jis nemėgdavo pasitaikančių 
mūsų kelyje upių ir stengdavosi kuo 
greičiausiai per jis persikelti. Nepakęs
davo taip pat geležinkelių bei plentų. Šie 
keliai buvo gana stipriai saugojami, gal 
būt, todėl, kad jie 'buvo gretimuose su 
partizanų lizdais rajonuose. Jie buvo 
pasiekiami nedidelių diversinių dalinių, 
o tokie partizanų daliniai jau spėjo susi
organizuoti Poliesėje. Todėl keliai taip 
pat buvo kliūtys mūsų kelyje.

Žvalgai ir trečioji kuopa juos vadin
davo pusiau niekinamai, pusiau švelniai 
“gelžgaliuku,” grįstą plentą vadindavo 
“plentuku,” o vienintelę tuose kraštuose 
asfaltuotą magistralę Kijevas—Žitomi- 
ras—Rovno—Lvovas šiokios tokios pa
garbos ženklan vadindavo “asfaltu.”

Žvalgams išvykstant žvalgytis pietų 
kryptimi ir praeinant pro Kulbakos už
tvaras, šių kovotojai paprastai klausda
vo:

— Kur traukiate, vyrai?
— Į asfaltą! — išdidžiai atsakydavo 

Čeriomuškinas arba Volodia Lapinas, ir 
užtvara pagarbiai juos praleisdavo. Ir 
nenuostabu:* juk jie vyrai po kelių va
landų turėjo atsidurti svarbioje priešo 
komunikacijos linijoje. “Tai jums ne 
koks nors nususęs policininkas ar bailys 
žandarmas,” — girdėjai žvalgų atsaky
me. Asfaltu buvo didelis judėjimas. Čia 
pulsavo gyva priešo armijos arteriją, 
dar stiprios ir iki dantų ginkluotos ar
mijos. ' ■

Mes ne dažnai skirdavome žvalgams 
diversinius uždavinius, o ypatingai retai 
tais atvejais, kai jie eidavo į asfaltą. Jų 
uždavinys būdavo tik kruopščiai stebėti, 
mokėti suvokti priešo judėjimą, mokėti 
surasti arti kelio savų žmonių ir įtrauk
ti juos į žvalgybą. Tačiau sulaikyti vyrus 
nuo diversijų būdavo sunku. Įvykdę už
davinį, žvalgai dažnai protarpyje tarp 
kolonų išlįsdavo į plentą, nuplaudavo 

;ryšį, telefono laidus, arba pamušdavo 
vienišą mašiną, arba apšaudydavo nedi
deles vokiečių kolonas, žygiuojančias į 
rytus, arba rumunų bei vengrų, einan
čių į vakarus; Dažnokai, kitų partizanų 
pavydui, sugrįždavo su trofėjais.

Štai išilgai to asfalto, laikydamiesi 
fiuo jo pagarbaus atstumo — apie 25— 
40 kilometrų, priešais iš Kijevo į vaka
rus traukiančių vengrų, rumunų, italų 
krovę,.ėjome mes iš vakarų į rytus, nuo 
Rovno Žitomiro link. Čia pirmąkart po 
pusmečio draugystės ir bendradarbiavi
mo su Kovpaku ir Rudniovu aš pasiju
tau esąs nepatenkintas, žvalgyba par
nešdavo palankių žinių. Asfalto keliu 
’traukė sutriuškintos priešo dalys, de
moralizuotos, kartais menkai ginkluotos, 

• nors ir gausios. Asfalto artumas mane 
’erzino, ir atrodė, kad mes maža ką daro- 
ine.

Kartą naktį, žygio metu, kratydama
sis ant tačankos, aš tariau Korobovui:

(Bus daugiau)

Salascas Indijonai pagelbsti laidoti mirusius žemes 
drebėjime Ecuadoryje. CIO unijistai per saviškį Lo
tynų Amerikos Reikalams Komitetą, pasiuntė nelaimės 
ištikrų paramai aukų $5,000. Tai, žinoma, tik lašas 
didžio reikalo jūron. Galingosios valstybės, ypačiai 

mūsų šalis, turėtų jiems suteikti paramos, užuot 
ginkluoti fašistų valstybes karui.

LIETUVOS MIČIURININKAS ST. KAZLAUSKAS
(Tąsa nuo 8-CIo dusJ.i

kas nežinojo; jie niekam 
nerūpėjo. Džiaugsmą maty
ti savo darbo rezultatus ■ — 
naujas vaisių kultūrų rūšis 
—keitė nusiminimas dėl to, 
kad jo darbas, kuriam jis 
paskyrė beveik visą gyve
nimą, niekam nėra reika
lingas smetoninėj Lietuvo
je.

Ir tik Mičiurino bei kitų 
rusų mokslininkų - selekci
ninkų laiškai parėmė Kaz
lauską. 1928 metais jis ėmė 
susirašinėti su tarybiniu 
selekcininku Borisogliebs- 
kiu, kuris dabar yra Mičiu
rino vardo Vaisių - Daržo
vių Instituto mokslininkas- 
sekretorius'. Vėliau tarybi
nis mokslininkas tapo Kaz
lausko bičiuliu bei jo pata
rėju. Karas , su . vokiečiais 
sutrukdė . jiems susitikti. 
Bet kaip tik nuaidėjo ka
ras, tuoj iš Maskvos respu
blikos Žemdirbystės Minis,- 
terijoje buvo gautas prašy
mas pranešti apie išlikusius 
Lietuvos mičiurininkus. At
sakyme, kurį .institutas ga
vo, Kazlauskas nebuvo mi
nimas; karo metais dingo 
jo pėdsakai. — O kur gi 
Stasys Kazlauskas? — su 
tokiu klausimu buvo gautas 
Boąisogliebskio laiškas. Ga
liausiai jį surado. Ir insti
tuto mokslininkas - sekre
torius siunčia Lietuvos se
lekcininkui laišką, pilną už
uojautos bei šilimos: “Kaip 
aš džiaugiuosi, kad Jūs iš
likote gyvas ir sveikas.” 
Viename savo laiškų Bori- 
sogliebskis šitaip įvertino 
Kazlausko darbą: “Paga
liau gavau Jūsų rūšių ap
rašymą. Puikias rūšis Jūs 
išvedėte per 20 metų. 
Džiaugiuosi Jūsų laimėji- 
mąis!”

1948 metų rudenį Kaz
lauskas, Mičiurino vardo 
instituto pakviestas, atsi
lankė savo mokytojo gimti
nėje. Su dideliu susidomė
jimu vaisių - daržovių in
stituto , studentai, moksli-, 
ninkai, tarybinių ūkių dar
buotojai išklausė Kazlausko 
pranešimą apie jo darbą su 
vaismedžiais Lietuvoje.

Lietuvos selekcininkas su
sipažino su.itin turtinga in
stituto kolekcija, . su gar
siuoju mičiurininiu sodu, 
kuriame surinkta 80,0 rūšių 
ir porūšių,, vaismedžių, uo
gų, daržų bei dekoratyvinių 
medžių, atkeltų čionai iš 
visų žemės rutulio kampų 
— visa, kas buvo ir ko ne
buvo žemėje iki Mičiurino.

Praturtintas,- turėdamas 
daug ' patrauklių planų, 
Kazlauskas grįžo į Lietuvą, 
kad greičiau įgyyendintų 
savo sumanymus. 1

Ir štai dabar Vilniaus 
želdinių tresto, kuriame dir
ba Stasys Kazlauskas, plan
tacijose jau auga iš visų 
Tarybų Sąjungos kampų 
gauti 160 tūkst. įvairiausių 
obelių, kriaušių, abrikosų 
sėjinukai ir arti 2 tūkst. 
vynuogienojų.

.Didelį ir sunkų gyveni
mą išėjo Stasys Kazlaus
kas. Beveik dvidešimt me
tų jis dirbo buržuazinės 
Lietuvos sąlygose, neturė
damas paramos bei prakti
nės pagalbos. Jo svajonė 
paversti Lietuvą, žydinčiu 
sodu ėmė virsti tikrovė tik' 
įsikūrus Tarybų valdžiai.

Statydama naują gyveni
mą, lietuvių tauta plačiai ir 
drąsiai pertvarko gamtą, 
priversdama ją ’tarnauti 
liaudies labui. Tarybų Lie
tuvoje, kaip if visoje Tary
bų Sąjungoje, sudarytos vi
sos sąlygos drąsiems užsi
mojimams žmogaus, apgin
kluoto mičiurininiu mokslu, 
kuriančio laisvoje žemėje.

SAO PAULO.—Brazilijoj 
lietuvių kultūrinė būklė kebli. 
Nuo to laiko, kaip pradėjo 
prezidentauti G. Dutra, ir 
kaip lietuviai smetonininkai 
įskundė pažangius lietuvius 
policijai, tai pažangūs lietu
viai negali susirinkti ir ap
tarti savo reikalų.

Seniau prie Getulio Var- 
gas’o valdžios dar gyvavo ei
lė lietuvių organizacijų...

Dabar aš noriu pakalbėti, 
kaip vietinėje kalboje sako
me, apie “kaboklą.” “Kabo
klas,”. tai lauko darbininkas, 
kuris dirba nuo tamsos iki 
tamsos, ar tai kavos planta
cijose, ar rankiodamas ryžių 1 
pupeles. Ir tie ryžiai ir pu
pelės sudaro vyriailsį valgį 
braziliečio. Iš Europos atvy
kusiam žmogui labai sunku 
priprasti prie tokio valgio. 
Tokis darbininkas sunkiai tu- 
p išdirbti po 12-14 valandų 
■kasdien kepinant karštai sau
lei.

“Kaboklas” gyvena bloguo
se namudse, be lubų, be sti
klinių langų. /Vėjas, lietus, 
šaltis! Jie neturi organiza
cijos, kuri gintų jų reikalus. 
“Kaboklas” gyvena veik be 
jokios medikalės pagalbos, 
nes dažnai nei arti gydytojo 
nėra. Viešpatauja posakis: 
“Dievas davė, Dievas ir at
ims ligą.” Sergančius vienus 
gydo su įvairiomis žolėmis ir 
medžių šaknimis, kitus su 
“maldomis.” Jeigu ir būtų 
arti daktaras, tai “kaboklas” 
neturi galimybių prie jo šauk
tis neturėdamas pinigų. Daž
nai daktaras yra už 30-50 ki
lometrų, jį pasiekti kainuos

pinigai, vėliau daktaras, o dar 
gyduolės. Taip ir atsiduoda 
Dievo valiai serganti.

Drugys baisiai kankina at
eivius, nes jie nepratę prie 
tokio oro, miškų if džiunglių. 
Geltligė plečiasi- daugiausiai 
todėl, kad basi turi vaikščioti. 
Džiova daugelį “kaboklų” nu
varo į kapus.

Seniau lauko * darbininkai 
buvo sutvėrę savo federaciją 
(uniją) kovai už geresnes 
darbo sąlygas, bet Dutros val
džia i nelegalizavo federaciją. 
Gi lauko darbininkams slap
tai priklausyti labai sunku. 
Jiems nevalia niekur priklau
syti, kaip tik prie bažnytinės 
organizacijos. Į “kaboklų” 
eiles pateko nemažai ir lietu/-- 
vių, nuo pereito karo išvie- 
tintų (D, P.<).

• “Kaboklą” atsimena ponai 
tik tada/ kaip ateina rinki
mai. Tada dažnai net didelių 
ponų atvažiuoja, daug kalba, 
daug žada, tartum visą svietą 
atiduotų. Bet kada gavo jo 
balsą, tai vėl jį pamiršo iki 
sekamų rinkimų.

Baisų “kaboklo” gyvenimą 
parodė piešiniuose “Partino- 
ris” ir.“Klovis Graciano” Pa
ryžiuje ir apdainavo liaudies 
poetas Forge Amado (Jurgis 
Mylimasis), kuris dabar lan
kosi Tarybų Sąjungoj. Jau 
ir patie “kaboklo” balsas vis 
daugiau kyla už savąsias tei
ses iš Brazilijos padangės.

Varguolis.

White Plains, N. Y.—Mi
rė Young Men’s Christian 
Association valdybos narys 
Charles R. Towson, 86 me
tų amžiaus.

Seattle, Wash.
IR MUZIKA IŠGĄSDINO
Visoj šalyj siaučia reakcija 

ir raudonbaubizmas. Kitaip 
ir būti negali,.kada patsai ša
lies prezidentas Trumanas 
kur tik eina, visur sako kal
bas ir puola Tarybų Sąjungą, 
kuri sunkiausią naštą nešė ka
re už mūsų laimėjimą.

Čionai miesto parke duoda
mi koncertai. Neseniai vie
name iš jų buvo sugrota Čai
kovskio overtūra “1812,” tai 
yra klasiška muzika, kurioje 
perduotas 1812 metų Napole
ono karas prieš Rusiją ir ru
sų laimėjimas. Overtūra pu
blikai patiko.

Bet štai vietiniame “The 
Seattle Times” po to telpa 
tūlos’ poniutės sekamas laiš
kas :

“Overtūra ‘1812’ buvo taip 
sugabiai sugrota, kuri geriems 
amerikiečiams besiklausant 
parodė, kad muzikantai su.1 
velnišku pasigerėjimu ją gro
jo išgarbindami rusų perga
lę. Dalykas dar rimtesnis, 
kad dvi moterys su raudono
mis skrybėlėmis labai karštai 
plojo. Būtinai reikia pradėti 
tyrinėjimas.” •

štai prie kokio nupuolimo 
dasirito tūli proto ubagai ir 
kartu “The Seattle Times.” 
Juk jeigu jau pasidarė baisi 
klasikinė muEika Čaikovskio, 
jeigu jau reikia tyrinėti mu
zikantus, kodėl jie gerai at
liko savo pareigą, kaipo mu
zikai, tai ar toli nuo degini
mo knygų ?

Laiško autorė, matyti, yra 
atsilikus, kaip,.politikoj, taip 
ir kultūroj, bet ji kartu yra 
auka tų, kurie tyčia palaiko 
anti-rusišką ir, anti-darbinih- 
kiška isteriją. ’ K. ’P.

Lawrence, Mass.į
‘ Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio

METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

AUGUST 28 RUGPIŪČIO

MAPLE PARK PUŠYNE
Methuen, Mass., 1 Maple St.

■ ‘ * * *
Programą pildys

Norwoodo Vyrų Ansamblis ir Bostono Broadway 
Quartette, vad. STASIO PAURO❖ * *

Bus skanių valgių, šiltų ir šaltų gėrimų ir šokiai 
ant žolyno. '— Visi ir visos dalyvaukirti, kad 

piknikas būtų pasekmingas.
VALDYBA.

DETROIT, MICH.
« •

Prašome Visų Įsitėmyti, Kad —

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGP. 28 AUGUST
Pradžia 12 vai. dieną

BEECHNUT PARK
Gera muzika šokiams ir daug visokių pamargini- 

mų. Dalyvaukite visi, paremkite savo spaudą.

šį pikniką rengia ir jus kviečia jame dalyvauti 
Detroito Draugijų Sąryšis.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 25, 1949
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LOWELL, MASS.
Drg. A. Rutkauskas 
Prispaustas Sunkios Ligos. 
Tankiau Viens Kitą Matykime

Jau virš trijų savaičių, kaip 
Švento Jono Ligoninėj pada
ryta sunki operacija ant vi
durių draugui Aleksandrui 
Rutkauskui.

Po operacijos ligoniui įleis
ta kraujo, ir buvo manyta, 
kad sveikata taisysis greičiau, 
negu kaip dabar atrodo. Dar 
ir dabar be pajėgų ligonis 
guli kietai prispaustas ligoni
nės lovoje.

Už kelių dienų po operaci* 
jos daktaras įsakinėjo ligo
niui .atsisėsti ir kitaip krutė
ti ; esą, tas reikalinga grei
tesniam įsimiklinimui. Bet, 
ak tu nelaimei... Kaip tu 
tą padarysi, kuomet tavo vi
sos pajėgos išsunktos ir skau
džiai prispaustas prie patalo. 
Nėr spėkų nei galvos kilstelė
ti. Ligonio pagerėjimas ro
do lėtą progresą. Nežinau, 
kokią permainą rodys sekan
čios kelios dienos; ar ligonis 
galės jau grįžti namon, kaip 
jis pats pageidauja, tai pa
rodys ateitis.

i Mat, darbininkui žmogui 
patekus į tokias nepanešamas 
išlaidas, kur be nieko kito, 
tik vien už ligoninės kamba
rį mokėk $8 į dieną ,o čia nė
ra iš kur, tai ir pati liga pa
sidaro dešimteriopai skaudes
nė. šitokie rūpesčiai tave 
ėda, kuomet* ir be to nebe
užtenka jėgų kovoje už gy
vybės išlaikymą.

Visi Rutkausko giminės, šei
myna ir draugai vėlina ligo
niui greičiau sveikti - taisytis 
ir grįžti į sveikųjų tarpą.

Aleksandras guli 104-tam 
kambaryje Saint John Hospi? 
tai, Lowell, Mass. Parašykite 
jam, laiškelį. Lankyt jį ga
lima nuo 2 iki 4 po pięt ir 
nuo 7 iki 8 vakare.

Čia Bus Truputis Pastabų
Kaip viskas einasi gerai, 

tai tūli žmonės .laikosi nuo 
visko nutolę, atšalę, atsilikę. 
Nerūpi tokiems, kad tankiau 
sueiti, pasimatyti, nors orga
nizacijų susirinkimuose daly
vauti ir pasitarti su < drau
gais.

Bet kuomet įvyksta keno

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi 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 35ę, 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas.

t

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukaksią, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

SHoyeroad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
' Specialistai Pritaikymui 

Šerpieiuips, Vestuvėms ir Bunkietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

‘ FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
........................................................... . LJ- .................... ............................................. ..

|« '■...................... ... m A " *......«■<■—■■ ■ ■■ --..................................

Paul Gustas Funeral Home,
INC. ' . v , .

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 ekstrą išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo, MM telefoną? niekad nemiega.

- - - . '• ■ ■■■'>■  - Į-,;'■■■ ■■■■*
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nors susirgimas ir kiti jau se
niai savo draugu rūpinasi, tai 
tada tik atsiranda didelių 
“apgailestautojų,” kad net 
pradeda tave mokinti, ką da
ryti, ir barti už nepadarymą 
to ar kito.

Todėl n]ano draugiška pa
staba tokiems: būkime tru
putį 'veiklesni ir taktiškesni 
savo pažangiųjų tarpe.

Pirmiausia rūpinkimės savo 
spauda ir savo organizacijo
mis, prie jų priklausydami ir 
jų susirinkimuose dalyvauda
mi, kur sueina visi sveiki 
draugai ir draugės, kur visų 
draugiškumas ir bendras są
moningumas susiriša.

Iš susirinkimų visuomet su
žinosime, kas tarpe mūs deda
si, kas sveikas ir kas suserga. 
Tuomet niekam nereikės staig- 
meniškai nusistebėti, tik iš 
laikraščio sužinojus, jog tas 
ar tas įvyko su mūsų draugu, 
arba draugais. Keista, kad 
niekad susirinkimuose neda
lyvaujanti ir nežinodami, kas 
daroma, pradeda įsakymus 
duoti tiems, kurie jau savai
tė laiko, kaip rūpinasi ir dar
buojasi.

Dalyvaukime visi susirinki
muose ir draugiškose sueigo
se, tankiau vienas kitą maty
kime ir draugaukimęs, tuo
met niekad neužmiršime ir 
susirgusių draugų.

J. M. Karsonas.'

Detroit, Mich.
MŪSŲ DIENYNAS

Spaudos piknikas įvyks ne- 
dėlioj, 28 d. rugpjūčio, Beech
nut Parke.. Pradžia 12 vai. 
dieną. Visi ir visos kviečiami 
dalyvauti ir paremti demo
kratinę spaudą.

★
Sužinota, kad šiemet spau

dos vajus bus pradėtas'anks- 
čiad. Todėl jau dabar rei
kia imtis pasiruošimo darbo.

Reakcija savo aklume labai 
toli nuėjo. Miesto tarybos 
nariai, nors tūli ir advokatai, 
bet taip toli nuėjo “lojališku- 
mą rodydami su G. Ed- 
wardsu, kad jau yra net už
vestas teismas. Net The Dai
ly News kolumnistas Kelsey 
pripažino, kad jeigu praeitų 
tie siūlymai dėl lojališkumo 
įstatymo, tai būtų daug teis
mų. Balsavimai atsibus mies
to viršininkų ir tų pasiūlymų 
13 dieną rugsėjo. ’ Visi de
mokratinio nusistatymo pilie
čiai turi laikytis Progresyvių 
Partijos nurodymų, kad ap
ginti savo teises.

Politicus..

Pajieškojimai
Pajieškau keturių puseserių Stur- 

mikių, iš Duknų kaimo. Pirma gy
veno Chicago, Ill. Prašau jų pačių 
atsišaukti, arba kas apie jas žino
damas man praneš, būsiu dėkinga.

Taipgi norėčiau, kad ir mano pa
žįstami atsišauktų iš Pasžuvių kai
mo, Batakių miestelio.

Aš esu Qna Bertulikė, po vyru 
Anna Kutra, 376 Elm Ave., Maple 
Shade, N. J. (189-193)

Vaistas “AZIVA”
No. 1. — Šis vaistas geras nuo 

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske 

pečiųkę į 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 skcpečiukę 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 pus 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 

čĮą taip: paimė 3 lašus ant delno ir 
trink kokias 2 minutes. Sustabdė 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi geraį 
Bonkutė — $1.59.

Užsąkymus duodąnt, įdėkite mo- 
ftey orderį ar čekį, ar pinigus į vo
ką ir siųskite sekančiu antrašu:

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

berlando Radjo pusvalandį.

WORCESTER, MASS.
Meno Mokyklai Praėjus
Nuo rugpjūčio 7 d. iki 21 

d. per dvi savaites šiame 
mieste atsibuvo LMS 3-čios ir 
2-ros ir apskrities meno va- 
kacijine mokykla L. S. ir D. 
B. Draugijos Olympia Parke. 
Todėl šiai lietuvių kolonijai, 
kuri yra gana didele, buvo 
gyvai gaivinantis lietuvišku
mą įvykis.

Apie mokyklą jau žinome iš 
keleto aprašymų Laisvėje. 
Betgi ačių mokyklos atsibuvi- 
mui, apart kasdieninių sueigų 
ir tų svetingumų, žavėjančįy 
mokyklos studentų dainų, 
pasiklausėme gražios progra
mos ir per .Gintarų Radijo 
pusvalandį iš stoties WKOX, 
1190 kcs., Framingham, rug
pjūčio 1.4 d. Tai buvo ne 
vien sugabus garsintojas A. 
Taraška, kuris pradėjo eiti 
pareigas garsintojo, vietoje 
buvusio B, F. Kubiliaus, bet 
ir Birutė Ramoškaitė dainavo.

Tą pačią dieną mokyklos 
piknikas įvyko Olympia, Par
ke. Publikos privažiavo į 
pikniką tiesiog retenybiškai, 
kaip vietinių, taip svečių — 
iš Bostono daug pažangiųjų 
veikėjų, profesijonalų, versli
ninkų ir šiaip darbo žmonių. 
Iš Brook lyno laisviečių — R. 
Mizara su žmona, P. Venta, 
D. šolomskas, Večkys, Byro- 
nas, V. Boginąs su 'dukriute ir 
kiti. , Mūsų valstijos veik iš 
visų lietuvių kolonijų buvo 
svečių.

Programą pildant, kurią 
mokyklos menininkai sudarė, 
buvo lietuviškos sutartines 
dainos ir lietuviški šokiai. 
Norwoodo Vyrų Choras prisi
dėjo sudainuodamas tris dai
nas vadovybėje St. Pauros. 
Prakalbas pasakė E. Mizarie- 
nė ir D. šolomskas. Skaitlin
ga publika atidžiai klausėsi 
ir tėmijo visą programoj eigą. 
Užsibaigus programai, vid 
linksminosi, baliavojo, alutį 
gerdami iki vėlumos vakaro, 
draugiška svetinga nuotaika 
ir krykštavimai viešpatavo po 
visą parką.

Laike programos buvo pra
nešta, kad trečiadienį, rugp. 
17 d., mokyklos menininkai 
yra užkviesti dalyvauti tau
tiškam festivalyj prie miesto 
rotušės, tačiau trečiadienį 
apie pietus gautas atsakymas, 
kad jau nėra vietos. Tai kam 
nors pavyko savo atsiekti ir 
suvylė tuos, kurie atvyko pas 
City Hali festivaliu, o mo
kyklos menininkai nepasirodė.

Rugpjūčio 15 d. vakare mo
kykloj davė prelekciją D. šo
lomskas, “Lietuviai Ameriko
je.” Prelegentas teisybę pa
sakė, kad lietuviai ilgainiui 
susilies i bendrą amerikonišką 
liaudį. Keletas desėtkų me
tų atgal, kai kūrėsi tautines 
organizacijos, jos labai buvo 
reikąlingos, šiandien -jų rei
kalingumas sumažėjo. Taip
gi mokyklai davė paskaitas J. 
Siurba ir kiti, bet neteko man 
girdėti.

Rugpjūčio 20 d. gausingai 
publikos prisirinko į Lietuvių 
Svetainę pamatyti meno mo
kyklos s u r u o št ą perstaty- 
mėlį “Paparčių žiedas.” Ne
sigailėjo, kurie taip skaitlin
gai atsilankė. Tos gaivinan
čios lietuviškos dailęs , pasi
sėmė kiekvienas, tai buvo 
trumpas, bet nepaprastai ža- 
vėjantis perstatymėlis. Dide
lės svarbos padaro vaidinime 
ne vien išsilavinimas, miklu
mas ir sutvarkymas scenos, 
šviesų laiku užgesinimas ' ir 
laiku užžiebimas. Klimas, 
brooklynietis, fotografavo 
perstatymėlį.

Įžangos . nebuvo, t&i aukų 
paprašyti sudėjo $129.60. Iš 
to jau galima spręsti skaitlin- 
gumą ir pasitenkinimą. O 
tai ir buvo mokyklos uždary
mo parengimėlis. ‘

Sekmadienį, rugp., 21 d., 
įspūdingiausią nuotaika buvo, 
kada mokyklos valgykloj^ 
paskutiniu^ pietus pasival- 
gius gaspądinių tvarkytoja 
M. Sukackienė iššaukinėjo 
mokyklos dalyvius ką nors 
pasakyti. Tai daugelis jų nei 
kelių žodžių negalėjo pasa

kyti apsiašarojo ir atsisėdo, 
kad reikia skirtis.

Aišku, kad mokyklos vy- 
kinįmas yra gražus ir naudin
gas dalykas, ypač kada' mo
kyklai ištikro parinkta taip 
puiki vieta\— Olympia Par
kas, kur visi patogumai yra, 
kaip vakacijoms ir mokini- 
muisi. Tačiau vietinės mote
rys, kurios per dvi savaites 
darbuojasi valgykloje, gamin
damos įvairius valgius tris 
sykius į dieną, tai jau daug 
pasiaukojo! Tikrai jos ver
tos pagyrimo. f. D. J.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Jonui Darbininkui: Tos 

diskusijos apie rūkorius ir rū
kymą išsigimė į kažin kokius 
asmeniškus ginčus. Jokios 
naudos iš jų nebėra. Todėl 
negalėsime sunaudoti ir jūsų 
straipsnelio “Kazys Pypkę 
Pasigavo.” Atleiskite. Pra
šome rašinėti svarbesnėmis 
temomis.

Ponas Ira Mosher, visašališ- 
kosios fabrikantų organizaci
jos (NAM) buvęs preziden
tas, sake, bandymas ištirti 
plieno firmų išteklius, ragin
ti geriau atsiteisti savo darbi
ninkams būsiąs “nenaudingu 

visuomenei.”

2 Jankiai Suimti Rytų Vo
kietijoj Kaip šnipai

Frankfurt, Vokietija. — 
Pranešama, jog sovietinė 
vyriausybė rytinėje Vokie
tijoje suėmė du amerikonus 
kareivius. Jiedu važinėjo 
dviračiais ir fotografavo į- 
vairias vietas. Sovietai nu
žiūri juodu kaip šnipus.

Miami, Florida. — Ma
noma, kad 100 mylių smar
kumo viesulas praūš vande
nynu, nekliudęs Floridos.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

T

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
K Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

SHAIJNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. Shalins-J. B. Skalius

TEL. Virginia 7-44(fo.
....... WRWiiWR|iiiĮ I . ......... |i'i

“Mano mieloji, tu negali įsivaizduoti, kokiu nuovargiu 
gali tapti šeimininkystė!”

CHARLES J. ROMAN
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik- 

! teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tet EVergreen 7-6288
•T W “ • V A V " • • ▼ V 'V '4' 'F v v

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 ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon. St
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

□ 
Laidotuvių Direktorius 

□ □ □ 
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

■ , DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas, 
EVergreen 4-9407

2
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NewYirto^^a^Zlnioi
Rado Dinamito ant 
Žydy Seminarijos 
Stogo Brooklyne

-Ant stogo 5 aukštų pasta
to prie Dean Street ir Bed
ford Ave., Brooklyne, rasta 
pakankamai dinamito, kuris, 
sakoma, galėjo sunaikinti vi
są pastatą, užimtą United 
Lubavivitcher Yeshiva Semi
nary įstaigos. Būtų galėjęs 
sunaikinti ir daug kitų apylin
kėje esančių pastatų.

Dinamitas tapo atrastas 
dviem 15-kos metų berniukam 
užėjus ant stogo atsiimti ten 
užkritusį sviedinį. Pašaukta 
detektyvai^ paskiau sprogsta- 
mosios' medžiagos surinkimo 
ekspertai.

Kadangi dinamito rado 27 
rutuliukus ant stogo, dar 10 
gretimai stovinčioje pašiūrėje, 
kitą mokyklos kieme, spėja
ma, jog vandalų buvę pasi- 
mota sunaikinti mokyklą, kuri 
pastaraisiais laikais buvo

Bowlingas Kul
FINAL STANDINGS MIXED 

SUMMER BOWLING LEAGUE
* 1. Team

2. Team
3. Team
4. Team
5. Team
6. Team

No. 3. < 
No. 2. 
No. L 
No. 5. 
No. 6.
No. 4.

Results of Games Bowled Aug. 17,
1949.

Team No. 4 1 2 3 Totals
Use Bimba 123 86 107 316
H. Yeskevich 129 157 123 409
Grace Guido 80 80 80 240
G. Sadauskas 180 154 134 468

Net 512 477 444 1433
Handicap 25 25 25 75
Gross

Won 1. Lost 2.
537 502 469 1508

Team No. 6 1 2 3 Totals
V. Žilinskas 131 131 131 393
Adele Grannas 105 81 86 272
Chas. Sipowitz 142 161 111 414
Geo. Prent is 154 214 173 541

Net 532 587 501 1620
Handicap 0 0 0 0
Gross

Won 2. Lost 1.
532 587 501 1620

Team No. 3 1 2 3 Totals
V. Gogas 124 124 103 351
Pop Navickas 104 90 94 288
Mary Dobinas 151 146 134 431

Pasimatykime Šio Šeštadienio 
Vakarę Auditorijos Pastogėj!

Rugpjūčio 27-tos vakarą 
mes turime su jumis “deltą” 
ir labai pageidaujame, kad 
jūs jį turėtumėte su mumis.

Už kelių dienų ateina ru- 
bežius sezono, kuriuo jūs ir 
mes daugiau ar mažiau buvo
me paliesti 
termometro 
apie saulės 
rį, laukus,
visko to buvome reikalingi.

Tačiau visuomet vien ilsė
tis ir ilsėtis negalėsime, nes

elomd'ntai, 
ne vien tik 
uždrausti, '

le tiri e 
tuos 

atim-

Beždžionei Įkyrėjo 
Kančios, Nušauta 
Bėgant nuo Jų

papročio žiūrėti 
ir noro svajoti 
spindulius, pajū- 
pasilsį. Ir visi

bez- 
Ligo- 
ligos 

skaudūs
pasprukti

vandalų visaip žalota.
Spauda, tačiau, skelbia, 

būk tik šiaip sau vaikėzai 
radę dinamitą kur nors New 
Jersey, parsivežę ir betiksliai 
paslėpė ji ant mokyklos stogo 
ir pašiūrėje prie mokyklos. 
Keturi jaunuoliai dėl to sulai
kyti kvotimui. Iš jų vienas 
būk prisipaž 
kitus.

Al Dobi n as
Net
Handicap 
Gross

Won 2. Lost ’

Team No. 1
Geo. Norkus
Amelia Burba
Joe
Ch.

White 
Jankaitis 
Net 
Handicap 
Gross 

Won 1. Lost 2.

Team No. 2
S. Večkys 
Blind
Alex Nevins 
Wm. Skodis

Net
Handicap 
Gross

Won 2. Lost 1.
Team No. 5 
M. Grigas 
V. Kazakevich 
H. Zablackas 
Tąny Navickas

Net 
Handicap 
Gross

Won 1. Lost 2.

i nes ir išdavęs

e Centre
150 158 81 389
529 518 412 1459

9 9 9 27
538 527 421 1486

1 2 3 Totais
120 159 134 413
x 97 97 97 291
103 99 86 288
111 136 149 396
431 491 466 1388

24 24 24 72
45t> 515 490 1460

1 2 3 Totai
116 107 158 381

81 81 81 243
140 167 134 441
114 114 114 342
451 469 487 1407
30 30 30 90

481 499 517 1497

1 2 3 Totais
86 126 101 313
122 98 132 352
91 89 79 259

163 157 125 445
462 470 437 1369

23 23 23 69
485 493 460 1438

FINAL INDIVIDUAL AVERAGES.

Games Pins Ave.
High
Game

High 
Series

1. Gene Sadauskas 27 4389 162 199 543
2. George Prentis 26 4216 162 214 554
3. Tony Navickas 26 4176 160 225 541
4. Al Dobinas 32 4928 154 212 545
5. George Norkus 15 2118 141 184 487
6. Alex Nevins 23 3238 140 172 473
7. V. Žilinskas 9 1185 131 187 445
8. Chas. Jankaitis 32 4185 130 174 443
9. Mary Dobinas 29 3585 123 160 431

10. Helen Yeskevich 18 2174 120 157 409
11. S. Večkys 29 3478 119 190 455
12. Chas Sipowitz 32 3327 116 162 414
13. Wm. Skodis 26 3070 114 158 419
14. Vito Gogas 26 2803 107 145 364
15. Mike /brigas 18 1909 106 141 403
16. Joe White 32 3372 105 145 351
17. Vai. Kazakevich 8 840 105 147 352 '
18. Pop Navickas 26 2685 103 144 373
19. Use Bimba 26 2666 . 102 131 347
20. Helen Zablackas 12 1227 102 139 357
21. Amelia Burba 26 2540 97 123 339
22. Adele Grannas 29 2616 90 119 288
23. Grace Guido 19 1537 80 118 • 301

....

Paramai kovos prieš vaiku paralyžių šie vaikai ir jau
nuoliai ant šaligatvio, Brooklyne, Įrengė lemonado ir 
komiškų knygų parduotuvę. Kas gi pirmasis rasis 
toks ištroškęs ir sukaitęs, noris tapti kostumeriu le
monado biznieriam, jei ne laiškanešys. Mažajam kos- 

tumeriui labiau rūpi paveiksluotos knygos.

wr

ir gyvybę jau kursto- 
kitame pasauliniame 

Tad—

Pradekime jį 
kas skubiausia 
bendrai pad a-

nesi ilsi tie 
nori mums 
smagu rius 
ti, bet kurie, jeigu mes per
ilgai užsnūstume, atimtų nuo 
mūsų viską, kas mums mie
la: žmoniškus uždarbius, na
mus, teises ir laisves, o dau
gelio 
m am e 
kare.

Budėkime sargyboje savo 
reikalų — pradėkifrie naują
jį darbymetės sezoną anksti, 
organizuotai, 
pasitarę ir tą, 
ir būtiniausia, 
rę.

Viskam tam skiriamas šis 
draugiškas pasitarimas ir po
būvis šio šeštadienio vakarą, 
27-tą, Liberty Auditorijos pa
talpose, kampas Atlantic Avė. 
ir IlOth St., Richmond Hill. 
Visi mūsų prieteliai 
nuoširdžiai kviečiami 
ti vakarą su mumis 
m i pasikviesti savo 
Įžanga nemokama, 
pirm vakarienės —
vaišinsime visi bendrai. *

L. K. Klubas.

Prisitaikiusi tarpdurį 
džionė, kuriai Memorial 
nines tyrinėjimo vėžio 
skyriuje j k artėjo 
įčirškimai, mojusi
iš belaisvės ir dąugiau jon ne
grįžti. Ji nėrė laukan iš an
tro aukšto, skersai gatvę, į 
parką. O pamačiusi atsive
jančius, įkopė medin, pačion 
viršūnėn, į laibiausias-šakeles.

Kiek stengėsi ją parvilioti 
atgal belaisvėn gyvulių glo
bos draugijos agentai, polici
ja, slaugės, beždžionė nesida
vė apgaunama. Ją suėmė tik 
nušautą. Gaudymą ir nušo
vimą stebėjo gal- apie tūks
tantis asmenų.

Queens Busmanai Nubalsavo Vėl Padaugėjo Vaiky 
Streikuoti Paralyžiaus Ligoniai

esate 
praleis

iu prašo- 
d raugu s. 
Ateikite 

čia paši

Atidarytas naujas, moder
niškas kambarys vyrams ligo
niams prie Long Island 
ege Hospital, Brooklyne. 
statyta 16 lovų.

Coll-

Dvi keleivės lengvai sužeis
tos autobusui susidūrus su 
auto ant Horace Harding 
Blvd., Queens.

Svajone Turėti Namus Tapo 
Sapnu, Dar Ir Nemaloniu

Kas iš mūsų nenorėtų gra
žaus namuko, dar pačiame 
centre miesto ? Taip ir new- 
yorkietė Mrs. Edna Birnbaum 
su džiaugsmu paėmė - nupir
ko iš AWVS ponių tikietėlį 
laimėjimui namo, užsimokėjo 
50 centų už jį. Jinai tą na
muką laimėjo, žrnonai vete
rano, kuris eina mokyklon, 
pačiai esant tik slauge, . tas 
laimėtas namukas atnešė tik 
be galo daug rūpesčio ir galė
jo atnešti dar daugiau bėdų.

Visos bėdos susidarė tame, 
kad ta ponių vadovybė orga
nizacijoje visai negalvojo, kas 
bus, kuomet darbo žmogus 
toki “laimikį” gaus. Jos, mat, 

pagarsinimą kontrakto- 
tą namuką gavo 1 eng

tas 
te
ll ž

na- 
per

ir atsikratyti nuo augančių 
kryželių. t

Pagaliau,, radosi statybinin- 
galįs pats perstatyti tą 

ir turįs jam vietos, 
kuris

“laimingie- 
mokėti iki 

užvilktą rendą, kad 
atlyginti jiems už 
ir pataisyti ponių

kas, 
namuką, 
taipgi turįs ištekliaus, 
pats pasiūlęs 
siems,” sakoma,..
$1,200 ir 
šiek tiek 
tą vargą 
kreditą.

Apie 350 narių CIO Trans
port Workers Lok al o 100 sa
vo mitinge, užsitęsusiamę iki 
vidurnakčio antradienį, nu
sitarė streikuoti prieš 'Į'ribo- 
ro Coach Co., operuojančią 
daugelį > Queens autobusų li
nijų. *

Streikas buvo turėjęs pra
sidėti už kelių valandų po 
nutarimo, anksti rugpjūčio 
24-tos rytą.

Darbininkai, įsitikinę, kad 
viršininkas Michael J. Quill 
savo rėkavimu apie raudoną
ją silkę tikisi juos išlaikyti 
nuo kovos už pagerinimą sa
vo darbo sąlygų ir uždarbio, 
pirmiau atidėję savo streiką, 
bet nieko tuomi nelaimėję, šį 
kartą nusitarė streikuoti, ne- 
bepaisyti viršininkų raginimo 
vėl streiką atidėlioti.

Streiko zonoje busai per
veža apie 120,000 keleivių 
kas dieną. Paliečia linijas:. 
Astorįa-Corona, Astoria-Jack- 
son Heights, Astoria-Long Is
land City, Astoria-Woodside, 
Forest <JIills - Ditmars Boule
vard, Elliott Ave. linija Elm
hurst, Jackson Heights - Co
rona, Jackson Heights - Glen
dale, Jackson Heights - North 
Beach, per Jackson Heights 
kursuojančius 82,nd St. Cross
town busus, Juniper Valley- 
Jackson Heights, Long Island 
City-Ridgewood, Middle Vill
age - Corona, Woodside-Mas- 
peth.

Unijos viršininkai nariams 
raportavo, būk firma sutin
kanti vykdyti smulkius dar
bininkų reikalavimus. Tačiau 
svarbiausius reikalavimus, 
tarpe kurių buvo reikalavi
mas nutrumpinti darbo savai
tę nuo 48 iki 40 valandų, bet 
su 48 valandomis gauta al
ga, pasiūlė pavesti arbitrąci- 
jai. O čia dar pažadas tik 
pavesti arbitracijai, kuri

jiems pageidaujamų atsieki- 
mų niekad neteikė.

Patsai Quill ir lokalo prezi
dentas Matthew Guinan ragi
no darbininkus bosų pasiūly
mą priimti ir iš anksto buvo 
pasakę, būk “streiko nebus.”

Piliečiams reikalaujant, pa
galiau, miesto budžeto taryba 
sutikusi teikti $2,850,600 pa
skyrų nusausinimui Coronoje 
tos srities, . kurioje kožnas 
didesnis lietus veteranams 
gyventi sritį, jų namus pa
versdavo dumblynu.

Antradienį vaikų paralyžiu
mi didmiestyje susirgo 41 as
muo, 10 daugiau, negu diena 
pirmiau. Tačiau sveikatos 
sargai ramina, jog tai gal ne
reiškia naują kryptį į visuoti
ną, masinį daugėjimą susir
gimų. Sako, kad ,tai tik pri
puolama retkarčiais padaugė
ti, kad ligos plitimas mažėjąs.

Dar 8 mirė. Viso šiais me- . 
tais didmiestyje ta liga susir
go 1,235, mirė 98. Pernai 
tuo pat laikotarpiu susirgu
sių buvo tik 184. *

Biznių Atskaitos Dėl Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, Fede- 

ralių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar municipa
litete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir .rekordai dėl raportavimo taksų dėl in
dividualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) ir kor
poracijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra ekspertiškai at
liekami per ADVOKATĄ ZUBAVIčIŲ, kuris yra teisėtas prak
tikuoti visuose teismuose ištisose Jungtinėse Valstijose ir Fede- 
ralėje valdžioje, ir kuris yra patyręs akauntentas, dabar atlie
kąs taksų suvedimus visokiems bizniams, dideliems ir mažiems 
visoje šalyje ir taipgi kitose šalyse. Tas gal būt atlikta per laiš
kus. Asmeniškai, periodiniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami 
bile kuriam bizniui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jung
tinėse Valstijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smulkesnių 
informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums patarnauti.

Rašykite:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)

111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.
Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
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 jūsų sveikatai.

.(Į kitus miestus nesiunčiame)

u z 
riaus 
vomis sąlygomis. O kol 
namukas buvo parodoje, 
beleidžiamas laimėti, 
“parking” lotą, kur tas 
mukas stovėjo, po $95
dieną sumokėjo iš loterijos 
pajamų.

Visai kita giesmė, kokios 
Mrs. Birnbaum nesitikėjo, pa
sigirdo jai laimėjus namuką. 
Tą namuką reikėjo tuojau 
nusivežti nuo to' loto arba te- 
bemokėti po $95 per dieną 
rendos. Bet jie neturėjo lo
to, nežinojo kur ir kaip nu-, 
vežti, kiek kainuotų tas nuve
žimas, kiek kainuotų atsta
tymas kitoje vietoje.

“Laimingieji” nusisprendė 
bandyti pasilaikyti ’tą laimę 
—nebuvo kur jos dėti, ries no
romis ar jienoromis laimėto
jas skaitėsi savininku ir dėl to. 
atsakomingas už viską su tuo 
namuku. Jie nusiderėjo ren- 
dą iki $50 per dieną.

Pasiteiravę, jie sužinojo, 
kad jiems įeiti į tą namuką, 
neskaitant loto, kuHo kaina 
gali būti daugeriopai didesnė 
ar mažesnė — pagal vietą •— 
kainuotų:

Tūkstantis dolerių už na
muko išardymą;

Trys šimtai už nuvežimą;
Ketvertą su puse tūkstan

tėlių už atstatymą naujoje 
vietoje.

To visko jie neišgalėjo ir 
su tokiomis išlaidomis bile 
kur ant greitųjų pakepto na
meliuko būtų nenorėję. Ta
čiau skola už rendą augo? 
Prisirūpinę, prisilakstę, aržūs 
dėl savo- “laimės,” jie pasiūlė, 
jog jie būtų dėkingi, jeigu 
kas nors tą laimę nuo jų at
pirktų už 50 čentų — už 
tiek, kiek ji buvo mokėjusi 
už tikiėtą, kad galėtų pada
ryti pardavimo dokumentą

Namiuką leidusi loterijon 
organizacija American Wo
men’s Voluntary Services, 
kaip ir visos” pusiau valdines, 
militariškai k ,o n t r oliuotos 
įstaigos, karo laiku buvo visų 
moterų masiniai remiamos ir 
eilinės moterys bent dalinai 
prileistos prie vadovybės. Ta
čiau tuojau po karo, kaip ir 
visas kitas tokias įstaigas, ku
rios surištos su labdarybe ir 
fondais, užvaldė vien ponios, 
pamažu iš jų atliuosuoda- 
mos darbininkes, kurių darbo 
dabar nebereikėjo. Tad vi
sai nenuostabu, kad jos ir to
kią kryžiaus kelių laimėtojui 
“laimę” sugalvojo, T—a.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 fornišiuoti kam

bariai, pageidauju tik po vieną vy
rą į kiekvieną kambarį. Kreipkitės: 
105 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

(192-194)

PRANEŠIMAS
BROOKLN, N. Y.

Bendrojo Lietuvių Draugijų Veik
los Komiteto susirinkimas • įvyks 
penktadienį, rugpjūčio 26 d., 8 vai. 
vakare, Liberty Auditorium, Rich
mond Hill, N. Y. Visi draugijų at
stovai dalyvaukite. — V. Čepulis.

(191-192)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras ar moteriškė 

dirbti už baro vakarais. Tinkamos 
valandos, gera mokestis.

Taipgi pasirandavoj fornišiuotas 
kambarys vienam ar dviem vyram. 
Kreipkitės: , Happy Days Bar & 
Grill, 426 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. (191-192)
.............................................. . : -..................... -........................... \:

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
jl—2 dienom Valandos. į vakara|s

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
Antanas leimonab 

■ Savininkas"

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: ) Vakare

Penktadieniais uždaryta

se-

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig modeminės mados.

BUNGALOW EXPERTAI 
i

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu i 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 9-8215

/
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis, 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

■ i iiiiwnitiMHiniii'1111'wi .. .....■ ........................ .

VI TDD*Q DAD 411 GRAND-STREET
ALII ' 15 Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

SS. 4-77.0 TELEVISION

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 SAVAITĖJ®

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
• . . J

Tet EVergreen 4-9612




