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Sukirto Maižiešių.
Gera sąžinė.
Ne bombos, bet duona 

sviestu.
Kojos prieš galvą.
Mūsų vajai.
Ir nenori ir bijo. . .
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Tikrai žinau, jog mūsų kai
mynė Amerika užsitrauks 
rūstybę nabašninko Maižie-1 
siaus už įdėjimą kokio ten 
Gelvonio straipsnio su net 
trimis dešimtimis prisakymų. 
Argi redaktorius ir jo ben
dradarbis nepagalvojo, 
Mozė teišdavė tik dešimt 
sakymų ?

f Gelvonis duoda dešimt
sakymų tėvams “dėl tautinio 
ugdymo,” kitus dešimt prisa
kymų “emigracijos jaunimui” 
ir kitus dešimt “veikėjui - vi
suomenininkui.”

kad 
pri-

pri-

įt&.

Kinų Liaudies Armija per 
Dvi Savaites Nušlavė 
73,000 rautininkų
Partizanai Muša Tautininkus 
Kantono ir Svątovo Srityse

Aną dieną civilinių teisių 
gynimi parengimėlyje atsisė
dau šalia vienos draugės, ku
ri jau senokai skundžiasi 
sveikatos pašlijimu. Pradėjo
me kalbėtis apie tuos, kurių 
parengime nesimato, bet * ku
rie turėjo būti. Vieni tingėjo^ 
ateiti, kiti nematė reikalo, 
treti nenorėjo su doleriu at
siskirti.

Ji man sako: Aš irgi gal
vojau: eiti, ar neiti? Bet pa
maniau: Jeigu būčiau tikin
ti, juk eičiau bažnyčion ir 
aukočiau kunigui, ar ne ? Tai 
kaip dabar sėdėsiu namie, ka'i 
yra dar svarbesnis mūsų vi
su bendros idėjos reikalas? 
Ir atėjau, nors su sveikata 
girtis negaliu... ”>

Man šios geros draugės ar
gumentas labai patiko. Ji yra 
geros, sveikos sąžinės mote
riškė. Iš jos elgsenos galima 
mokytis.

Šanghąi, Kinija. — Kinų 
liaudininkai pranešė, jog 
per paskutines dvi rugpjū
čio savaites jie Lančovo ir 
Fučovo sritVse nukovė, su
ėmė l)ei sunkiai sužeidė 73,- 
000 tautininkų kareivių ir 
■oficierių.

Kanton, Kinija. — Liau
diški kinų partizanai jau 
pirm kelių dienų užėmė po
zicijas už 30 mylių nuo 
Kantono, laikinosios Čiang 
Kai - seko tautininkų sosti
nės.

t

Partizanai atakutoja 
tininkus Lungmune ir 
jau užėmė tą mieštą, 
mylios į šiaurės rytus
Kantono. Kiti partizanų 
būriai artėja prie Tsung- 
fos, 35 mylios nuo Kanto
no.

tau-

65 
nuo

United Press teigia, 
kinų Liaudies Armija 
gia apsupti tautininkus A- 
moy, stambiame mieste ir 
uoste, pietiniai - rytiniame 
Kinijos pajūryje. 1

Liaudies partizanai nese
niai beveik vapsupo kitą 
tautin. uostamiestį, Svato- 
vą, į pietų vakarus nuo A- 
moy. Bet sakoma, dabar 
tautininkai atgriebę kai ku
riuos miestus Svatovo apy
gardoje.

Associated Press prane
ša, jog Liaudies Armija 
ruošiasi dvigubam žygiui— 
sykiu šturmuoti Kantoną ir 
dar “paujesnę tautininkų 
sostinę” Čungkingą.

Tautininkai siunčia iš 
Formozos salos pastiprini
mus saviškiams Amoy ir 
Kantono srityse.

kad 
bai-

s?

Hamish Mackey su pasididžiavimu rodo kortelę savo 
narystes AFL United Brotherhood of Carpenters Lo- 
kale 738-me po išąirdimo, kad valdinė Immigration 
Service Portlande, Oregon, užvedė bylą jj iŠdeportuo- 
ti iš šios šalies po išgyvenimo čionai virš 20 metų. Mat, 
didžiosios krizės laikais, 1930 metais Mackay vadova
vo bedarbiams jų kovose už darbus ar pašalpą ir ne
darbo apdraudą, kurią, nors ir menką, dabar jau gau
name. Didėjant nedarbui, darbo žmonių priešai bijosi, 
kad ji§ ir vėl gali vadovauti bedarbiams reikalavimuo

se darbo ir duonos.

Senatorių Komisija Kvos 
Gengsterį Costello apie 
Jo Bizm su Gen. Vaughami
C'ostello Davęs Vatighanui Aukų 
Rinkiminiu Demokratų Vajui

Susiorganizavo komitetas 
suruošimui “Nacionajės Dar
bininkų Konferencijos už 
Taiką.” šaukime konferenci
jos nurodomas svarbus rei
kalas. Mūsų vyriausybė dau
giau rūpinasi gaminimu bom
bų, negu aprūpinimu žmonių 
duona ir sviestu. Darbo žmo
nės negali tylėti ir leisti kraš
tą vesti į saužudingą, nerei
kalingą karą.

Konferencija įvyks spalių 
1-2 dienomis. Manoma, jog 
joje dalyvaus pusantro .tūks
tančio delegatų.

Komercinėje spaudoje dar 
nepastebėjau konferencijos 
apšaukimo “raudonųjų są
mokslu išmesti Ameriką j pa
danges.” Galimas daiktas, 
kad dar nesuspėjo.

Konferencijos šaukimo ko
miteto pirmininku yra visuo
menininkas Samuel Curry.

Boot and Shoe Workers li
nija leidžia laikraštuką. Pa- 
skutiniam numeryje jo redak
torius kreipiasi į visuomenę 
ir kritikuoja tuos, kurie ma
no, kad šiandien batų kainos 
per aukštos-. ,

Vietoje barti samdytojus' už 
aukštas kainas, šis keistas re
daktorius bara žmones už 
nepasitenkinimą a u k š t omis 
kainomis. žiūrėkite, sako, 
vyras arba moteris užmoka 
$10, $15, arba net $20 už 
kepurę. Už tuos pinigus jis 
galėtu nusipirkti net porą po
rų čeverykų. O dviejų porų 
čeverykų užfenka daugeliui 
mėnesių. Tai kas geriau: 
kepurė, ar batai ?

Bėda su tuo redaktoriumi 
yra tame, kad jis nesupran
ta, jog žmogui reikia ir ke
purės ir batų. Batais jis vaja- 
voja kepurę, kojomis pliekia 
galvą! Tuo tarpu visos kai
nos per aukštos. Jo biednon 
galvon ta tiesa neprasiskver
bia. ‘ x

Gražiai eina dienraščio 
Laisvės jubiliejinis vajus, šim
tai draugų jau prisiuntė ar
ba atidavė savo pasveikini
mus. Kiti, tikiu, tą savo

.(Tąsa 5-tam pusi.)
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Popiežiaus Taryba Pasmerkė Jėzuitą Kunigą, 
Kuris Sako, Tiktai Katalikai Bus Išganyti

Boston* — Katalikų Arki
vyskupas R. J. Cushing an
dai atėmė jėzuitui kunigui 
Leonardui J. Feeney kuni
gines teises ir sakramentus 
dėl to, kad kunigas tvirti
no, jog tiktai katalikų baž
nyčioje tegalima “išgany
mą” pelnyti. Visų kitų re

Tibetas Taip Pat Bus 
Išlaisvintas, Sako 
Kinijos Komunistai .

San Francisco.— Čia gir
dėtas Kinijos • komunistų 
radijas sakė, jog kinų Liau
dies Armija išlaisvins ir Ti
betą, pietiniai - vakarinia
me Kinijos kampe.•

Tibetą valdė bučfdistai 
vienuoliąi, bet jis buvo lai- 
kojnas priklausomybėje nuo 
Kinijos valdžios.

Komunistų radijas sakė: 
pastaruoju laiku anglai, 

amerikonai ir jiems .tar
naujanti Indijos Nehru val
džia bando savo globon Ti
betą pajmti, kad pastot ke
lią kimį' liaudininkam, bet 
Liaudies Armija vis tiek 
išlaisvins Tibetą, kaip sudė
tinę Kinijos dalį.

ligijų žmonės, pasak to ku- 
.nigo, keliaus į “peklą”.

Dabar popiežiaus švento
ji Kongregacija (kardinolų 
taryba) pasmerkė jėzuitą 
Feeney už visų kitatikių 
siuntimą pragaran, Tačiaus 
jis dar nepasiduoda, kol 
pats popiežius oficialiai 
padarys sprendimą.

Jėzuitų Bostono Kolegija 
pašalino 4 jaunus profeso
rius, kurie sykiu su kun. 
Feeney’u tvirtino, kad tik 
katalikai bus išganyti.

Arkivyskupas uždraudė 
sakramentus ir kitiems to 
kunigo sekėjams.

Teisėjas Užgyrė Negrų 
Išskyrimą nuo Baltųjų

1

■ Įvairios Žinios
■' ______ *_______________ :

Washington. — Valdinis darbo departmentas prane
šė, jog valgių kainos sandėliuose per savaitę iki rugs. 2 
d. pakilo 3 nuošimčiais.

Bet komercinė spauda tą pačią savaitę skelbė, kad 
“pragyvenimas pinga, pinga, pinga.”'...

Washington. — Valdžios iždas per du mėnesiu nuo 
liepos 1 d. iki rugpjūčio pabaigos! turėjo bęveik 2 bilio- 
nus dolerių daugiau nepriteklių, negu pajamų.

Frankfurt, Vokietija. — Vakarinėje Vokietijoje pa
leista iš darbo dar 10,000 geležinkeliečių. Viso dabar ten 
yrą 1,200,000 bedarbių.-

Vakarinė Vokietija yra užimta anglų, amerikonų ir 
francūzų. . . a , ' .•. ' ,

Washington.— Per dieną nukrito 3 kariniai Amerikos 
lėktuvai — vienas Aląskoj, kitas Californijoj, trečias ki
tur. Žuvo 10 lakūnų.

New York.— Tapo areštuotas Jungt. Valstijų armijos 
saržentas John David Provoo, kaip išdavikas. Karo me
tu japonai paėmė jį nelaisvėn Filipinuose. Paskui jis per 
japonų radiją skleidė propagandą prieš Ameriką, Po 
karo jis vėl įstojo į Jungt. Valstijų armiją.

Bolivijos Armija Atėmus 4 
Miestelius iš Sukilėliu

La Paz. — Bolivijos val
džios armija atkariavo nuo 
sukilėlių Valle Grande ir 3 
kitus miestelius. Bet sukilė
liai tebevaldo keturis svar
bius miestus ir grasina pa
čiai sostinei. •

DU NUMARINTI 
ELEKTROS KėDeJE

Sing Sing, N. Y.— čio^ 
altiniame kalėjime tapo 
umarinti elektros kėdėje 

du jauni vyrai, Wm. Jack- 
son it Floyd Arrington, už 
tai, kad apiplėšdami taksi- 
ko vežiką, jie ir pasmaugė 
jį. “Laimėjo” tiktai $7.70.

.Alexandria, Va.— Jungt. 
Valstijų apskrities teisėjas 
Albertas V. Bryan atmetė 
negrės Helenos Nash skun
dą dėl to, kad valgykla Wa- 
shingtono, Nacionalėj Lėk
tuvų stotyje atsisakė duoti 
jai kavos ir užkandžių sy
kiu su baltaisiais. Helena 
reikalavo $50,000 atlygini
mo už tą jos paniekinimą, 
kaipo negrės.

'Teisėjas pareiškė, kad 
negrų išskyrimas nuo bal
tųjų, girdi, “nelaužo Jungt. 
ValstijųKonstitucijos _ir 
neperžengia Kongreso išlei
stų įstatymų”... .

GARY PLIENININKŲ 
STREIKAS

. Gary, Ind. — 1,400 plie
no-darbininkų streikavo 48 
valandas prieš algų kapoji
mus ir paskubos didinimą 
darbe. Kompanija žadėjo 
tartis su . darbininkais dėl 
tų skundų; tad jie ir grįžo 
darban.

New York. — Penktadie
nį dar 29 .asmenys susirgo 
kūdikių paralyžium ir 2 
mirė nuo tos ligos.

Belgrad.— Jugoslavijos valdžia sakė, jog tai tik Ame
rikos “gazietninkų” išmislai, būk Sovietai gręsia užpulti 
Jugoslaviją ir būk. jugoslavai rengiąsi apsiginti.

Washington. — Grupė, senatorių ruošiasi kariniu lėk
tuvu skristi aplink pasaulį. Visų ginkluotų jėgų sekreto
rius Louis Jotynsonas pataria jiėms vartoti komėrcinių 
oro linijų lėktuvą; sako, tatai $25,000 pigiau lėšuotų, ne
gu kelionė specialiu kariniu lėktuvu.

Quonset, R. I. — Žvejai skundėsi, jog karinis Ameri
kos lėktuvas apšaudė staptelėjušį šioj prieplaukoj jų lai- 
vuką.

Jungt. Valstijos Ardų Anglų- 
Sovietų Prekybos Derybas

London. — Pranešama, 
kad beveik sutruko dery
bos tarp Anglijos ir Sovie
tų Sąjungos dėl plačios 
prekybos sutarties 1 me
tams. '

Anglija neužtikrina pris
tatyti Sovietams fabriki
nius dirbinius paskirtu lai
ku ir nesutinka pardavinėti 
mašinas bei kitus įrengi
mus, reikalingus sovietinei 
pramonei. Mat, Amerika^ 
užgynė tokius daiktus par
davinėti Sovietų Sąjungai; 
sako, tie daiktai galėtų ir

Sovie-kariniai ' pastiprint 
tus.

Pirm trijų menesių Ang
lija padarė pradinę sutartį, 
kad Sovietai pristatys Ang
lijai milioną tonų grūdų 
per metus ir duos jai me
džių ir tūlų maisto produk
tų, o Anglija už tai atsimo
kės geležinkelių bėgiais, e- 
lektriniais motorais ir tech
niniais darbo įrankiais.

Amerikonai kritikavo
Angliją už tą mainų sutartį didelių lėktuvu, kurie tam 
su Sovietais. Todėl abejoja- tyčia pastatyti kareiviams, 
ma, ar Anglijos valdžia ga- ginklams ir amunicijai ga
lutinai užgirs ją. ;■ benti. 1 '
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Washington. — Senato
rius Joseph R. McCarty, 
'tyrinėjančios Senato komi 
sijos narys, reikalavo 
šaukti kvotimams Frank) 
Costello, New Yorko gemb- 
lerių vadą ir alkoholio šmu- 
gelninką. McCarthy sakė, 
reikia apklausinėti Costel
lo, kokius ryšius jis turėjo 
su generolu Harriu 
ghanu, kariniu prez. 
mano padėjėju.

Dar bus kvočiamas ir 
f?ats gen. Vaughan.

Kuomet Senato komisija 
praeitą savaitę klausinėjo 
gen. Vaugh aną, artimą 
prezidento draugą, ar jis 
gavo iš Costello pinigų tru- 
maniškieins demokratų rin
kimams, Vaughanas dvejo
jo; iš pradžios pareiškė, jog 
niekuomet Costello; vardo

Graikijos Fašistai 
Giriasi laimėjimais

Vau- 
Tru-

Athenai, Graikija.— Mo
narcho J fašistai skelbia, 
kad gfaikų partizanai Gfa- 
mmos1 kalnuose esą sumuš
ti ir reikią tik “išvalyti 
5,000 jų.”

Pradedant fašistams .šį 
ofensyvą, buvę 20,000 gink
luotų' partizanu. Fašistai 
giriasi, kad jie 3,629 parti
zanus nukovę ' bei suėmę; 
tūkstančiai kitų, esą, pabė
gę į Albaniją ir Bulgariją. 
O partizanų komandieriai 
Petritis“ ir lotis išvedę sa
vo koviįnų būrius iš Gram- 
mos į vidurinę Graikiją 
naujiems mūšiams.

j . ■ i . —■!■■■— ■! — i.............. —

ir * it v iv riiKaip Valdžia Slapsto 
Bedarbių Skaičių

' Washington. — Dabar 
tiktai 2,138,700 bedarbių i- 
ma nedarbo pensijas, sako 
valdžia; praeitą 
50,000 sumažėjo 
pensijų prašymai.

Valdinis darbo 
mentas todėl nuduoda, būk 
sumažėjęs bedarbiu skai
čius. Slepia faktą, kad mį- 
lionams bedarbių jau išsi
baigė pusmetinis pensijų 
laikotarnis; jie todėl negali 
ctabar nei prašyti pensijų.

Pati valdžia neseniai pri
pažino, jog bedarbiu skai
čius viršija 4,000,000.

Bet CIO unijų centras 
apskaičiavo.- kad bedarbiu 
armija siekia jau 6,000,000.

savaitę 
nedarbo

depart-

Amerika Davė Graikijos. 
fašistam dar 30 Lėktuvų

lyashington. — Jungtinės 
Valstijos nusiuntė Graiki
jos monarchistams dar 30

tyčia pastatyti kareiviams,

benti.

* . i'

egirdėjęs. Paskui gen. 
aughanas prisipažino gir

dėjęs apie Costello, bet sa- 
kę/negavęs nuo Costello au- 

ų tiems rinkimams.
Gengsteris Costello yra

artimas draugas milionie- 
r'iaus Wm. G. Helis’o, Cali- . 
fornijos Tanforan -arklių 
lenktynių savininko. Helis 
gausingai aukojo trumaniš- 
kiems demokratų rinki
mams. Ir generolas Vau
ghan 1948 m. privertė gy
venamųjų namų direktorių 
T. Woodsą paskirti $75,000 
vertės medžiagų įrengi
mams statyti Helis’o arklių 
lenktynėms.

‘Tada buvo uždrausta me
džiagas n e r e ikalingiems 
dalykams eikvoti, nes tų 
medžiagų stokavo gyvena^ 
miems namams statyti bei 
taisyti. Bet gen. Vaughan 
sulaužė uždraudimą. _

Gengsterių vadas Costel
lo ir Helis taipgi buvo part
neriai neaiškiame alkoholio 
gabenimo biznyje iš Škoti
jos i Jungt. Valstijas. <

Senatoriai McCarthy . ir 
Mundt ketino ištirti nuro
dymus ir apie daugybę ki
tų generole Vaughano ry
šių su panašiais gaivalais.

Pietų Korėja Areštuoja 
Net Jungtinių Tautų 
Komisijos Raštininkus

Seoul, Korėja. — 3 korė
jiečiai Jungtinių Tautų ko
misijos korespondentai bu
vo nuteisti pietinėje Korė
joje dvejus metus kalėti, 
kaipo nužiūrimi komunis
tai. Bet teisėjas Čo Hong 
Suk įsakė paleisti juos pa
sitaisymui per 3 metus. Tuo 
tarpu jie turės nuolat pra
nešinėti policijai, kur buvo 
ir ką veikė.

• Dabar policiją suėmė vy
riausią Jungt. Tautų komi
sijos raštininką, korė j ietį 
Lee Čingą Dae. Jis taipgi 
kaltinamas kaip komunis-r 
tas. ‘ °

Ta komisija yra ameriko
nų vadovaujama.

Visosev • 
šie-

f

Kūdikių Paralyžius Paguldė 
Daugiau Kaip 20,000

Washington.
Jungtinėse • Valstijose
met susirgo kūdikių pajra- 
hržium jau 20.513 asmenų. 
85 iu nuošimčiai yra vaikai- 
mergaitės iki 15 metų am
žiaus. %

New Yorko valstijoj to
kiu ligoniu šiemet suskai
tyta 2,575. *o New Yorko 
mieste 1.549; Illinojaus val
stijoj. 1.060. Michigane 1,- 
301, Californiioi. 1.229, Ma- 
ssachusettse 737, New Jer
sey 566, Ohio 721, Indianoj 
624. ir 1.1.'

Valdinė Jungt. Valstijų 
Sveikatos Įstaiga praneša, 
jog šią savaitę truputi ma
žiau buvo apsirgimų šia li
ga,! negu praeitą savaitę.

■
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Jungtinių Valstijų Komunistų Partijai 30 Metą

alistų organas kalbėjo nuo
lankiame 1 tone ir ęerinda-t 
masis valdžiai švelniais kom* 
plimentals, — monarch ©-fa
šistai areštavo atsakomingą- 
jį redaktorių Carandją, ir jis 
tuojau buvo nuteistas. Ar 
tai savo partijos įsakytas, ar 
kąd tik išgelbėti savo kailį, 
Carandjas kaltę suvertė ant 
profesoriaus Svoloso ir Tsi- 
rimoko^o, socialistų partijos 
vadų. Jis tada buvo ’pa
leistas, ir valdžia rengėsi

1939 metų rugsėjo mėnesio pradžioje įvyko suvažiavi-1 mą.” *
* mas kairiojo tuometinės Amerikos Socialistų Partijos! Dienraščio Vilnies pary- 

sparno atstovų ir jame buvo įkurta Jungtinių Valstijų ! žietis korespondentas ' Miš-
Komunistų Partija. Kairysis socialistų partijos sparnas 
tuomet buvo tos partijos dauguma. Taigi toji dauguma 
ir patapo komunistine.

Socialistų vardas tuomet buvo labai žemai nupuolęs 
masių akyse (šiandien jis dar žemiau nupuolęs), nes so
cialistai rėmė pirmąjį pasaulinį karą, imperialistinį ka
rą, jie išdavė tarptautinio proletariato interesus tarp
tautinei buržuazijai. '

Suvažiavimas priėmė komunistų vardą, nes jis supra
to, jog mokslinio socializmo tėvai, Marksas ir Engelsas, 
save vadinosi komunistais ir abu parašė “Komunistų 
Manifestą.”

Komunistų partija gimė tuojau po pirmojo pasaulinio 
karo, — ji gimė reakcijos pakilimo metu, Palmerio už
puolimų išvakarėse.

Jaunutė komunistinė organizacija neužilgo po savo 
įsikūrimo buvo pavaryta pogrindin, turėjo veikti nele- 
galese sąlygose per keletą metų. Visa tai kliudė jai plė
totis, ypačiai dėl to, kad anuo metu komunistinei parti
jai priklausė daug ateivių, — panašiai, kaip socialistų

Kliudė komunistų partijai ir tas faktas, kad joje per 
tūlą laiką vyravo frakcijos, kurias, kaip vėliau paaiškė
jo, kurstė visokie karjeristai įsigriovę į organizaciją,— 
žjnonės, kuriems rūpėjo ne darbininkų klasės reikalai, 
ne darbininkų partijos interesai, bet savi, asmeniniai in
teresai, karjera! Frakcijoms pagrindo davė ir tai, kad 
esant partijai jaunai, ji dar nebuvo išmokusi’pilnai pri
sitaikyti prie sąlygų. 7

Ilgainiui visokios frakcijos išnyko ir komunistinė or
ganizacija pasiliko apvienyta, gaji, veikli darbininkų 
klasės politinė partija.

Si partija niekad nebuvo dabai skaitlinga nariais, nė
ra ji didelė ir šiandien.

Tačiau kad ir neskaitlinga nariais, komunistų partija, 
be abejojimo, atliko didelių ir svarblų^darbų.

Juk tai vienintelė Amerikoje partija, kuri skleidė ir 
tebeskleidžia mokslinio socializmo mintį Amerikos darbo 
žmonėse. ..

Juk tai vienintėlė partija, kuri visuomet stovėjo Ame
rikos darbo žmonių kovų prieš išnaudotojus priešakyj.

Juk tai vienintėlė partija, kuri iškėlė (ekonominės 
krizės metu ypačiai tai buvo griežtai pabrėžta) reikalin
gumą socialines apdraudos Amerikos darbo žmonėms. Ši 
partija, josios nariai organizavo milžiniškas.bedarbių ei
senas į VVashingtoną ir valstijų sostine^ tam, kad iško- 

; voti bedarbiams pašalpas. Ne vienas komunistas tuomet 
. < labai nukentėjo asmeniškai nuo policijos lazdų. Bet dar

bo zmonėį jaunėjo! ' •
Juk tai veimntelė partija kuri ne tik stoja, bet ryž

tingai kovoja už negrų teises, — už tai, kad negrai būtų
............................ - ..................

/piliečiai.
y Juk tai vienintelė Amerikoj partija, kuri ir šiandien 
/ kovoja už svarbiuosius darbo žmonių interesus, prieš 

, Wall stryto parazitinius monopolistus, už ilgametę tai- 
B M-
";Ar tenka'sakyti, kad dėl viso to šitos partijos labai 

neapkenčia Wall strytas ir jo agentai, vispkie karo pro
vokatoriai? '
• Argi ne dėl to šiandien kaltinamųjų suole sėdi šitos 
partijos vadovai fęderaliniame teisme New Yorke?

Argi ne dėl to monopolistinis kapitalas su savo agen
tais siekiasi šią partiją padaryti nelegale?

Mes jau ne kartą sakėme ir tai pakartojame: represi
jomis, puolimais, kalinimais, persekiojimais darbininkų 

į judėjimo nesunaikino jokia valdžia, jokia valstybė, ne
žiūrint, kokia ji buvo žiauri, nesunaikins nei Amerikos 

^^reakcininkai. ’ ,
^^Remokratinįs .judėjimas, darbininkų politinis judėju 

\ ma§\net ir sunkiausiose sąlygose, visuomet išsilaikė ir 
%' kai kur

SOCIALISTAI IR
FAŠISTINĖ GRAIKIJA

Kas nesupranta šių Taikų 
socialistų, tikrai buVo nu
stebintas, kai išgirdo, kad 
šiomis dienomis įvykusiame 
taip vadinamos “Europos 
Tarybos” -susirinkime Bri- 
tanijos> Belgijos, Francūzi- 
jos ir kitų kraštų socialistai 
balsavo už priėmimą fašis
tinės - monarchistinės Grai
kijos į “demokratinių Va- 

ikarų Europos tautų šei-

j Dienraščio Vilnies pary- 

kūnas sako:
Ir tie socialdemokratai nei 

nesudvejojo ir nepagalvojo, 
kad. tą pačią dieną Graiki
joje prasidėjo bylos spren
dimas prieš jų partinį ko
legą, prieš Graikijos socia
listų centralinio' organo “I 
Makhi” redaktorių Geor
gą Caranjdją. Tą dieną, 
rugpiūčio 8, Carandjas sto-raščiui. Prisiuntė $6.00. Per jį aukavo:
jo prieš įnonarcho-fašistines 
valdžios karinį teismą, — 
kaip tai prieš ’ jį padarė 
tūkstančiai ir tūkstančiai ko
munistų ir kitų anti-fašistų. 
Koks buvo, to socialistinio 
redaktoriaus nusikaltimas ?z
Pasirodo, kad tūli Grai

kijos socialistai pateko bė
don, kai nebegalėjo pakęsti 
fašistų - monarchistų ve
damo teroro prieš Graiki
jos žmones. Miškūnas rašo:

T ,

' Tie žudymai buvo tokie 
barbariški, kad nbt nuosai
kiųjų socialistų organas “I 
Makhi” išėjo su protestu. 
Laikraštis nurodė, kad tie 
mirties sprendimai’ buvo iš
nešti 1944-tais metais, pilie
tinio karo įkarštyje ir kuo
met neapykahta viską per
sunkė, kad vykdymas mir
ties sprendimų, kurie buvo 
išnešti keli metai atgal, yra 
nemorališkas dalykas. Pa
galiau socialistų organas iš
stenėjo gerai žinomą tiesą, 
kad dauguma mirtim nuteis
tų nedarė nieko kito, apart 
vykdymo rezistencinio judė
jimo užduočių: kvislingų 
likvidavimo.

To užteko, — nors soci-

Jankių Generolas Vadina 
Sovietų Taikingumą 

“Triksu”
Berlin. — Kad • Sovietų 

v/riausybė mandagiai ir 
taikiai kalbasi su anglais 
amerikonais Berlyne, tatai 

kaitomi ir traktuojami, kaip žmonės, kaip lygiateisiai; amerikonų komandierius 
gen. Frank Howley apšau
kė tik “ndtaju sovietiniu 
triksu.”

kai kj>r net sutvirtėdavo.
Žiūrėkit, ką su socialistiniu-komunistinįj judėjimu bu

vo manę pasiekti Rusijos caras, Italijos Mussolinis, Vo
kietijos Hitleris, Japonijos Hirohito! Ar pavyko jis 
jiems sunaikinti? žinoma, ne!

• Jei mes pažvelgsime į Amerikos istoriją, surasime, jog 
nei jųkie reakcijos išstojimai, pries liaudį, prieš darbo 
žmones nesulaikė jos judėjimo, žygiavimę pirmyn. Jokie 
reakcijos teroristiniai, net žiauriausi aktai neatbaidė 

- darbininkų nuo kovos už savo reikalus. Molly Maguire 
laikų teroras — darbininkų pakorimas, — Sacco ir Van
zetti nužudymas, taip vadinamųjų Hay Market vadų 
nužudymas, Tom Mooney kalinimas, Dėbso, Ruthenber- 
go, Fosterio ir kitų persekiojimas ir kalinimas ne tik 
darbininkų neatbaidė nuo kovos, bet išjudino naujus 
tūkstančius tų, kurie ligi tol buvo miegoję letargu.

Tačiau, tai nereiškia, kad mes norime, idant reakcija 
šiandien įkalintų ‘komunistų vadovus ir nelegalizuotų ko
munistinę partiją. Ne! Mes žinome,.jog tuomet teroras

areštuoti anuos du vadu, 
bet. kaip sakoma, britų dar- 
biečiai interveriavo, ir areš
tai . nebuvo pravesti. >^Bet 
monarcho-fašistai nenorėjo 
paleisti savo aukos*, šią va

 

salą Carandjas vėl buvo 

 

semtas ir byla prieš jį at- 
jjnta,

Taį Vjenas bruožas dąbar- 
ięs Graikijos, kurią Blu- 
m&i ir Bevinai išskėstomis 

 

ranUdmis priima į “demo
kratinių tautų šeimą.”

ti

Jubiliejaus Atžymo j imas
Dar keletas gražių atsiliepimų iš kolonijų, jubiliejaus 

atžymėjimo reikalu. U. Daugirdiene iš Lowell, Mass, pri
siuntė $20.00 surinkusi iš asmenų. Per ją aukojo:

$5.00 ‘ A< Rutkauskas
5.00

__________ 3.00 Joseph Puskunigis
Antanas Stravinskis 3.00 M. Čiuladienė ... 1 ,
Kitas geras Laisvės patriotas J. Blažonis, taipgi iš 

Lowell, Mass., pasidarbavo dovanų parinkimu savo dien-

S. Paulenka ..
U. Daujotiene . 
A. Drešdauskas

J. M. Karsonas
1.00
1.00
1.00
1.00

PASTABOS
• > • <■

' Savo laiku buvo kaltina- žiną atilsį” už Čiang Kai-še- 
mas kongresinis, atstovas 
J. Parnell Thomas už eik
vojimą valstybės pinigų. Jis 
buvo neamerikinio komite
to pirmininkas. Teismas 
jam buvo paskirtas kovo 
mėnesį š. m., bet jis “susir
go” viduriavimu ir teismas 
likosi atidėtas neribotam 
laikui. xAr jis sustojo vidu
riavęs, nežinia, bet publika 
jau apie jį užmiršo. Teisda- 
rystė, veikiausiai, irgi “už
mirš.”

Dabar jau iškilo “penk- 
taprocentiniai” klausimai. 
Ir galimas-daiktas, kad ir 
jų daugelis “susirgs” vidu
riavimu, kaip Parnell Tho
mas. O juk tųkius “ligonis” 
negi kviesi teisman, nes ten 
gali visiėms “nesmagumą” 
padaryti. Viduriavimas ne
maloni liga.

ko “demokratinę” valdžią. 
Bet jis dar . dejuoja, kad 
reikės ne tik “amžiną atil
sį,” o gal ir “aniuolas die
vo” sukalbėti už Indokinijos 
ir kitų šalių valdžias. Gir
di, tik užteks komunistams 
padrąsinti, kaip jos susi
jungs su komunistine Kini
ja.

Socialistai, tautininkai ir 
katalikai, priešakyje su po
piežiumi, iš kailio ■ neriasi,, 
baugindami darbo liaudį ne- 
sidėti prie komunistų, šalin
tis nuo juj, bet dabar jau pa
tys prisipažįsta, kad visą jų 
“kruviną procią” margis 
aut uodegos nusineša.

i

Graikijos fašistinė val
džia nuteisė dar 55 žmones 
mirtin, 11 iki gyvos galvos 
kalėjiman ir 20 trumpes
niam laikui kalėti.

Už tokį Graikijos valdžios 
“demokratinį” darbą Wash- 
ingtonas paskirs didesnę pi
nigų sumą.

Į

Buvęs senatorius Joseph 
H. Bali labai smarkiai dar
bavosi už Tafto-Hartley bi- 
lių. Dabar patirta, kad už 
jo tokį triūsą General Mo
tors Corporation ir General 
Electric Co. užmokėjo $3,- 
475.00. i .

Štai ką atstovauja sena
toriai ir kongresmanai, kuo
met juos žmonės išrenka.

1.00
1.00
1.00

George Hulich 
Z. Janauskienė 
J: Puskunigis

1.00
1.00

(Visi iš Pittston, Pa.).

1.00 J. Kazlauskas 
1.00 R. Chulada .. 
1.00 J. Blažonis ..

A. Valinčius iš Pittston, Pa. surinko ir prisiuntė savo 
dienraščiui dovanų jubiliejaus proga $10.50. Valinčius 
prašo ir klaidą pataisyti. Jis rašo: “kiek pirmiau A. Ka- 
lazevičius aukavo $3.00,,o paskelbta buvo — A. Kazake1 
vičius.” Gaiįa, kad klaidingai išsispausdino A. Kalazevi- 
čiaus vardas. Prašome nepykti-ir dėkuojame Valinčiui 
už pataisymą klaidos.

Šiuom kartu per A. Valineįų aukojo dienraščiui:
ALDLD 12 kuopa .. $5.001 M. Pacenkienė .... 
A. Valinčius ........ 2.00 ' O. Radišauskienė .
S/ Rauduvė ............. 1.50
Praeitą pirmadienį, Laisvės direktorių susirinkime, 

Petras Grabauskas padėjo dešimtinę dienraščio jubilie- 
jatis atžytnėjimui ir ragino kitus direktorius tą\patį pa
daryti! Jo iniciatyvą parėmė ir patiesė po dešimtinę 
Klike Liepa, Valys Bunkus, ir D. M. Šolomskas.

, L. Pruseika įš Chicagos prisiuntė $22.00. Tai jau ke
lintu kartu. Dabar per jį aukojo:

Roselando’ ^prie Chicagos) Lietuvių
Kultūros Namo Bendrovė . . . .

A. Stalionis, Chicago, Ill. . . . .* . .
J. Stasiūnas, Heart, Mich.........................
Mk. Gurskis, Chicago, Ill. ......
J. Blaškys, Chicago, Ill. ............................

Jurgis ir Antanina Urbonai, Braddock, Pa.
Jonas Urbcm^JDetroit, Mich. . . . .
Ona ir Petras ^Vyšniauskai, Brooklyn . .

. 'John Morey, Templeton, Mass. . . . .
Ona Remeikienė, Chicago, Ill. ....
Mr. & Mrs. Frank Imbras, Pittsburgh, PA.
A. Zalderš, Collinsville, Ill............................ 1
Gražiai pasidarbuota, suteikta puikių dovanų dienraš

čiui. Dėkuojame už pasidarbavimą dovanų rinkėjams ir 
visįems suteikusiems dovanas. Jubiliejinė laida jau sta
toma. Vieną dalis už keletos dienų eis į spaudą, o kita 
dalis bus spausdinama rugsėjo 16 d. Kurie pasivėlinote 
su dovanomis, dar galite suspėti, bet turite greit siųsti, 
jūsų vardas dar gali būt išspausdintas jubiliejinėje lai
doje. Laisvės Administracija.

. $10.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 1.00

• 1-00
Iš kitų vietų dovanų atėjo huo sekamų geradėjų: “ ' ‘ - - - -- - - $5>00

5.00 
5.00 
5.00 

. 5.00 
‘ 5.00

1.00

1---------- ■-------
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Apsisupę savo marškomis, po kuriomis slypi žiauriinų 
fašistų įrankiai, bet nemaskuoti, Ku Kluksai klausosi 
savo naujojoV fiurerio Lycurgus Spinkso pamokslo 

| Pell City, Alabamoje.

ŽINIOS IS LIETUVOS

padidėtų prieš visą darbininkų klasę ir pareikalautų iš 
jos naujų aukų.

Prieš reakcijos terorą/nežiūrint kokioje formoje, jis 
pasireikštų ir prieš kurią darbininkų judėjimo dalį pir
miausiai būtų atsuktas, mes kovojame!

Dėl to mes pasisakome ir prieš komunistų vadovų 
tragi-komišką teisimą, ir prieš , reakcijos^ mojimąsi nele
galizuoti partiją, kuri šiuo ’ metu • švenčja savo 30 metų 
amžiaus sukaktį. / ' • ■ . ''

Saviveiklos Ratelis
Kolūkio Scenoje

JONIŠKIS.—-Pašvjtinio vals
čiaus Mikniūnų kolūkio meni
nis saviveiklos ratelis pelny
tai užsitarnavo kolūkiečių pa
garbą ir meilę.

Kiekvieną sekmadienį kol
ūkio nariai atsilanko į, klubą-t 
skaityklą, kur kultūringai .ir 
įdomiai praleidžia laiką, žiū
rėdami naujausių meno savi
veiklos ■ /atelio pasirodymų. 
Per trumpą laiką ratelis pa
statė keletą tarybinių 'pjesių 
—..“Sugrįžimas,” .“Stebuklada
riai” ir eilę kitų.

Saviveiklos ratelis apsilankė 
ir gretimuose kolūkiuose. Ra
telio surengtuose vakaruose 
dalyvavo virš 500 kolūkių na
rių. , V. Pakeltis.

★ i ★ ★ f

Teatro Gastrolės Kolūkiuose
Išvykęs vasaros gastrolėms, 

Valstybinio Panevėžio dramos 
teatro kolektyvas) aplankė 
Kaišiadorių apskrities kolū- 
kius) kur davė visą eilę spek
taklių. Kolūkiečiai panevė
žiečius sutiko labai šiltai.

V, Janulis.

Brazilijoj lietuviai ir len
kai iškilmingai apvaikščiojo 
550 metų sukaktį nuo mir
ties Lenkijos karalienės Ja
dvygos, kuri buvo vedus su 
Jogaila. Taipgi nutarė lie
tuviai ir lenkai bendrai rei
kalauti paskelbti ją šventą
ja. v

Aš nesuprantu, kodėl lie
tuviai pi’isidėjo prie lenkų

Washingtono • ponai pra
dėjo “rūpintis” taupa. Jie 
paleidžia iš darbo 135,000 
civilių tarnautojų ir 12,000 
rezervo karininkų. Pasigi
ria, kad tuomi 
apie 500 milion

Taip, reikia būtihai tau- 
pinti: Juk kongresmanai ir 
senatoriai pasikėlė’ sau al
gas. Reikia pinigų svetimų 
šalių ginklavimui, reikia pi
nigų Marshallo planui, rei
kia pinigų ragangaudžių 
komitetui.

O paleistieji iš darbo lai

taupysią 
įerių.

tokio/reikalavimo? Juk jei- stimpa badu. Šitie pastips, 
gu popiežius ir paskelbs Ja- atsiras nauji, dipukų atsi- 
dvygą šventąja, tai ji, dan- Yešime JU vi.etU užpildymui,
guje tupėdama, visvien len
kus atstovaus. Argi jau lie
tuviai negali savo šventąjį 
įsigyti!? Man rodosi, ge
riausias kandidatas į šven
tuosius būtų, tai Antanas 
Smetona. Juk jis'buvo dvi
gubas kankinys. Viena, tu
rėjo bėgti per beržyną į 
Berlyną, • o antra *— čia, 
Amerikoje, gaisre suspirgė
jo. Prie to, jau buvo popie
žiaus apdovanotas. .

Jeigu Smetona pataptų 
šventuoju, tuomet “Naujie
nų” ir “Keleivio” redakto
riams tikrai danguje vietą 
parūpintų..

jeigu bus reikalas.

Ęostono “Christian Scien
ce Monitor” plačiai aprašo, 
kad Ispanijos valdžia labai 
žiauriai persekioja visų ne- 
katalik. grupių tikybas. Jų 
maldananpai uždarinėjami, 
o jeigu kurie ir neuždaryti, 
tai draudžiama uždėt ženk
lus, kad tai maldanamiai ir

Dabar Washingtone Se- 
nato Komitetas apklausinė- 
ja' generolus penktaprocen- 
tinius, kurie kompanijoms 
parūpino valdžios darbus.

Man rodosi, Senato Komi
tetas ne iš to. galo pradėjo 
darbą. Daug įdomiau būtų, 
jeigu jis apklausinėtų, ku
rie generolai neėmė tokių kia tylėti, 
nuošimčių ir visuomenei pa
skelbtų, kiek tokių randasi, 
O kad ėmė penktą nuošimtį 
ir kyšius, tai tas visiems ži
noma.

Pagaliaus, dar vienas 
svarbus dalykas lieka neiš
rištas; kas apklausines šią 
Senato/Komisiją ir patyri
nės jos darbuotę?

Kada Vengrijoj ir Čecho- 
slovakijoj katalikų galvos 
užsiimdinėjo priešvalstybine 
veikla ir valdžia juos paėmė 
už pakarpos, tai ne tik vi
sa komercinė spauda, ne tik 
Sįpellmanaf, bet ir Washing- 
tono ponai, priešakyje su 
Trumanu, visais garais šau
kė, kad tai religijos perse
kiojimas. Bet kuomet Fran
co fašistinė valdžia perse
kioja tą pačią religiją, prie 
kurios ir Trųmanas priklau
so, tai nei lūpų nepraveria. 
Mat, savas žmogus, tai rei-

f
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Jungtinės Valstijos ne tik 
neišbrenda iš skolų, bet vis 
giliau ir giliau klimpsta.

Washingtone skandalai 
ant skandalų. Skandalas 
penkta - procentinis, skan
dalas kvepalinis, skandalas 
šąldytuvinis, s k a n d a las 
bombanešįnis ir galybė ki
tų.

Kada tūli valdininkai, ar
timi Trumano bičiuliai, 
slaptai iš Europos gabeno į 
šią šalį kvepalus, tuomet vi
si juos uostė ir gėrėjosi; 
bet kuomet tas šmugelis ta-

Jau dabar turi 255 bilionus, P° viešon iškeltas, tai tie 
500 milionų dolerių skolos, kvepalai supuvusiomis žu-

Ar tik Trųmanas, gelbė
damas svetimas šalis nuo 
komunizmo, neprives savo 
šalį prie “licitacijos?” Juk 
atsiras Amerikoj keletas mi- 
lionierių, kurie iš varžyti
nių galėtų visą šalį nupirk
ti. « ' ‘

“Keleivis”., jau kalba “am-

vimis pradėjo dvokti ir jų 
gabentojai neišmano, kaip 
nuo tos smarvės apsisaugo
ti. Ar tik nereikės maskas 
užsidėti?

Trumano šeimai,ir jo ar
timiesiems šaldytuvai irgi 
pradėjo atbulai veiktį—vie
ton šalčio, pradėjo kaitinti.

< ' V. Paukštys,.
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OniUKUiMiraiH
Kariniai Amerikos Planai
Aukštieji kariniai Ame

rikos vadai neseniai išdirbo 
busimojo karo planus ir 
pranešė juos > Kongresui. 
Tuos planus ypač plačiai 
paskelbė ‘biznio laikraštis 
United States News ahd . Sovietų kariuomenę, 
World Report. Jis pateikia Francijai padės ir kiti va- 
siūlymus, kuriuos išdėstė kariniai europiečiai. Jung. 
visų karinių štabų viršinin- Valstijos todėl privalo ap- 
kas generolas Omar Brad- ginkluoti 40 korpusų fran- 
ley, oro jėgų • sekretorius cūzų— apie pusantro milio- 
Stuart Symington ir apsi
gynimo sekretorius Louis 
Johnson.

Tie planai atvirai kalba 
'apie karą prieš Sovietų Są
jungą. “Kam gi čia slapsty
tis?” klausia ginkluotų oro 
jėgų vadas generolas H. 
Vandenbergas.

Jie kalba apie kovą “prieš 
užpuolimą iš Sovietų pu
sės“. * Kariniai Amerikos 
planuotojai, tačiaus, nesa
ko, kur ir ką Sovietai galė
tų užpulti, kad amerikonai 
turėtų atmušti užpuolimą.

Tie planai, antra vertus, 
rodo, jog Amerikos kari
ninkai patys rengiasi už
pulti Sovietų Sąjungą.

United States News 
.straipsnyje “Kaip Jungti
nės Valstijos Ves Ateinantį 
Karą” išdėsto tris sekamus 
jo laipsnius, pagal aukš
čiausių karinių vadų pla
nus:
Pirmas laipsni s.—' 

Atominės bombos.—Kylant 
karui, Amerika turi tuojau 
atominėmis bombomis su
naikinti svarbiausius Ru
sijos centrus, — pareiškė,— 
generolas Bradley. — Mes 
jau esame slaptai suplana
vę atominį bombąrdavimą 
nakties laiku. Be to, reikia 
atsiminti, jog kai kuriose 
Rusijos srityse naktys 
trumpos.

— Atomų bombos bus 
t a i k o m o s į svarbiausius 
centrus Maskvoje, , į kari
nius fabrikus pietuose ir 
Urale, į lėktuvų stovyklas 
ii* kitas karines įmones vi
soje šalyje, — sakė genero
las Vandenbergas. — Kari
niai ir civiliniai Jungtinių 
Valstijų specialistai giliai 
išnagrinėjo tą klausimą ir 
parinko svarbiausius taiki
nius Rusijoje.

Atbmų bombas neš didie
ji lėktuvai B-36 ir dar ga
lingesni naujieji lėktuvai 
B-52. Tie bombanešiai skris 
40 tūkstančių pėdų aukšty
je; tuo būdu sunku būsią 
sovietiniams lėktuvams ko
votojams juos pasiekti.

Bombanešiai pakils iš sa
vo amerikinių stovyklų 
(arba iš Anglijos), bet, 
atlikę karinius žygius, nu
tūps į lėktuvų bazes vaka
rinėje Europoje, šiaurinėje 
Afrikoje arba Artimuose 
Rytuose (pavyzdžiui, Grai
kijoje). 
' Oro jėgų sekretorius gen. 
Syming tonas tikisi, jog ato
minis bombardavimas ,galįs 
taip pavykti, kad sausumos 
armijai visai nereikėtų ka
riauti*.

Bet gen. Bradlej/sako:—' 
Būtų pavojinga pąsitikėti, 
kad mes jau pirmame karo 
laipsnyje, tiktai oro žygiais, 
galėtume kirsti lemiamąjį 
smūgį priešui.

Antras laipsnis. — Visų 
ginkluotų Amerikos jėgų 
sekretorius Louis Johnson 
sakė Kongresui:

— Mūsų tikslas,antraja
me karo laipsnyje bus pas
toti kelią Sovietų armi-

joms, kad jos neužimtų va
karinės Europos. Tam rei
kia /ipginkluot vakarų Eu
ropos kraštus. Franci jos
armijai pavedamas pamati
nis uždavinys — atmušti 

, nors

Sovietų Su

tvirtina :

VITAMINAS B12—GERIAUSIA GYDUOLE MAŽAKRAUJAM žalingas Odos Baltinimas
Perpai pradėta naudoti 

•naujasis* vitaminas B12 
mažakraujystės (anemijos) 
ligoniams gydyti ir patirta, 
jog šis vitaminas 11,000 
kartų geriau -gydo, negu 
toks pats kiekis sulčių, iš
trauktų iš gyvulių kepenų 
(jaknų).

Kepeninės sultys iki pas
tarųjų metų buvo laikomos 
įbeveik vieninteliu vaistu 
pragaištingajai mažakrau* 
jystei (pernicious anemia) 
gydyti-

Vitaminas B12 taip pat 
yra iš kepenų ištraukta me
džiaga. Jis atrodo, kaip ma
žytės, raudonos adatėlės. Šį 
vitaminą iš kepenų išskyrė

amerikietis .dr. E. L Riekes, 
ir bendradarbiai.

Leidžiant vitamino B12 
į kraują sergantiems pra
gaištingąja. mažakraujyste, 
jie po ketverto dienų' jau
tėsi jau stipresni, grįžo 
jiems poras valgyti ir pa
daugėjo raudonieji kraujo 
rutuliukai.

Taip naudojant šį vita
miną per dvi savaites, pra
nyko tūli skausmai ir atgi
jo kūno ir proto veiklumas. 
Po kelių savaičių kraujas 
visai pasitaisė: jau turėjo 
tiek raudonųjų rutuliukų, rie juom ^ydė 
kaip ir sveikų žmonių krau
jas.

B12 vitaminas pasirodė

i/i/ '
2-30Ž žalingas odos baltini
mas.

Klaidingas negrų vadas

geresnė mažakraujams gy
duolė ir už pirmiau atrastą 
foliškąją rūkštį (folic acid), 
kuri taip pat yra B rūšies(Walter White neseniai rašė 
vitaminas.

Pragaištingoji mažakrau- ’j’ ^ims ,suteki ne-
žurnale Look apie chemiką-

no kariuomenės.
Vakarų Europa bus lau

kas karo veiksmams išvys
tyti sausumoje. Jungtinės 
Valstijos‘turi gana apgink
luoti vakarinius europie
čius, kad jie galėtų atlaiky
ti svarbiausias karui pozi
cijas, iki atvyks jankių ar
mija, jeigu reikės.

Taip Johnsonas* aiškino 
antra jį karo laipsni.

Tračias laipsnis.. — Du 
pirmieji karb laipsniai gali 
užtrukti 1 iki 2 metų. Jeigu 
Sovietų Sąjunga dar nepa
siduotų, tai karas įstos j 
trečiąjį laipsnį. Tada Jung
tinės Valstijos išvien su va- 
karųUSuropos kraštais štur
muos Sovietų šalį visomis 
oro, armijų ir laivynų jėgo
mis. Trečiojo laipsnio tiks
las bus užimti 
jungą. '

Gen. Bradley
— Rusijos gyventojai 

bus priversti pasiduoti, ka
da jie susidurs su klausiniu, 
kaip pačią savo gyvybę ap
saugoti.

Ginkluotų Amerikos jė
gų vadai kartu išreiškė nuo
monę, jog karas prieš. So
vietų Sąjungą bus sunkus; 
sako:

Sovietai turi 180 korpu
sų armijos,- o vakarų Euro
poj šiandien tėra tiktai 6 
ginkluoti korpusai- kariuo
menės. Sovietų Sąjunga tu
ri 5,000 tinkamų apsigyni
mui lėktuvų su radarais ir 
kitais naujoviniais įrengi
mais. (Naudodami rada
rus, jie gali iš tolo numa
tyti atlekiančius atominius 
bombanešius). • Viso Sovie
tai turi kelioliką tūkstan
čių karinių lėktuvų ir per 
metus gali pasistatyti po 
10,000 naujų. Sovietų Są
junga greitu laiku gali su
mobilizuoti iki 10 milionų 
kareivių, kuomet visi vaka
rų Europos kraštai galėtų 
sudaryti ne daugiau, kaip 
dviejų milionų vyrų armi
ją.

Toki Jai Amerikos gene
rolų planai ir apskaičiavi
mai.

Niekas neabejoja, kad 
Jungtinės Valstijos ruošia
si karui prieš Sovietų Są
jungą. Kai kam tik ' neaiš
ku, kodėl amerikiniai ban
kininkai - generolai viešai 
skelbia karinius savo pla
nus.

Žymėtina, jog jie visuo
met pabrėžia, būk gręsiąs 
užpuolimas iš Sovietų pu
sės. Tuo būdu Trumano po
litikieriai - generolai gąsdi
na amerikiečius, anglus ir 
francūzus sovietiniu pavo
jum. Antra vertus, jie neva 
pergalingais savo planais 
bando įbauginti Sovietų 
žmones, o padrąsinti ameri
kiečius, kad jankiai “grei
tai sutriuškintu” Sovietų 
Sąjungą, esą, jeigu jinai už
pultų.

Bet vis nepasakoma, ką

iš jos naudingus padarus.
Kada anglai ir amerikie

čiai pradėjo gaudyti Afri
kos negrus į vergiją, jie nu
stebo, visur Afrikoj atras
dami puikius kalvius, kurie 
lydė ir kalė geležį ir žal
varį, gamindami naudingus 
ir gražius daiktus iš tų me
talų.

Tyrinėtojai taipgi atra
do, jog tamsiaspalviai seno
viniai afrikiečiai prisijau
kino įvairius laukinius gy-" 
vulius ir pavertė juos na
miniais. Tarp jų prijaukin
tų gyvulių buvo karvės, 
vištos ir kt.

Tais senoviniais laitais 
afrikinės negrų gentės su
kūrė miestus, pagamino or
ganizuotos visuomenės įsta
tymus ir įsteigė ir palaikė 
istorinius archyvus. Tos 
negrų gentės taip pat varto
jo prekybai pinigus, išvys
tė tapybos ir skulptūros jne- 
ną ir įvairius amatus.

Deja, ilgainiui • europie
čiai ir amerikiečiai užgulė 
Afrikos negaus vergi jon
gaudyti, o likusius žvėriš
kai spausti, žiauriai išnau
doti ir jų gyvenimą ardyti; 
taip ir sunaikino įžymius tų 
negrų kultūros ir civilizaci-^ 
jos pasiekimus.

■ Pačiose Jungtinėse ' 
tijose buvo ir yra n 
didvyrių, nežiūrint 1 
spaudos ir paniekos ji
— Civilinio karo herojus 
Frederick Douglas, didis 
mokslininkas - i | r a d ė jas 
George W. Carver, puiku
sis dainininkas - artistas 
Paul Robeson, garsusis an
tropologijos profesorius dr. 
Dubois ir kt. /

Kuom jie būtų geresni, 
jeigu prigimtis būtų apdo
vanojus juos balta oda? .

N. M.

grams baltą odos spalvą, 
i Sako, jog, šį chemikalą nau
dodami negrai, geriau galė
tų sutapti su baltaisiais.

Bet tai žalingas ir' paže
minantis negrams patari
mas.

Tas chemikalas, vadina
mas monobenzyl ether of 
hydroquinone, yra nuodin-' 
gas.

Negro oda juoda todėl, 
ka joje yra daugiau metanu 
no dažų. Tų gamtinių -da 
žų yra ir visų baltųjų žmo
nių odoje, bet mažiau.

Tiktai pas vadinamus aL 
binus visai nėra melanino 
dažų. Albinai, savotiški ap- 
sigimėliai, yra grynai bal
ti, be jokios, spalvos prie- 
maišo; tai nesveikas, negra
žus baltumas. O albinų pa
sitaiko visose pasaulio tau
tose — juodose, baltose, 
geltonose ir kt. '

Dr. Louis Schwartz, odos 
ligų specialistas, buvęs 
Jungtinių Valstijų Viešo
sios Sveikatos Įstaigos na
rys, pastebėjo pirm 10 me
tų, kad pabalo rankos neg
rų, kurie dirbo odų raugi- 
nimo fabrike (garbarnėje) 
Waukegane, Illinojuje. • 

• Rauginimo skystime bu
vo ir chemikalo monobenzy) 
ether of hydroquinone. Pa
daryta tyrimas ir atrasta, 
jog šis chemikalas ištrau
kė melanino dažus iš negrų 
darbininkų rankų odos; to
dėl ir pabalo jų odą.

Tačiaus baltumas 
keistas ir skirtingas 
baltųjų žmonių odos.

Toliau tą chemikalą ty
rinėjo garsusis negras odos 
ligų specialistas dr. Theodo
ras K. Lawless ir padarė to 
kią išvadą:

Jeigu su to chemikalo pa
galba būtų ištrauktas me
lanino dažas iš negrų vei
do ir kitų matomų kūno da
lių, i tai oda pasidarytų per 
daug jautri saulės šviesai; 
tuomet saulė pavojingai įde
gintų taip, kad žmogus gal 
net mirti turėtu, v

Toks receptas, be to, ža
lingas politiniai ir doriniai. 
Jis reiškia nuomonę, būk 
reikėtų gėdytis tamsios vei
do odos.

Žymėtina, jog keturi pen
ktadaliai (80 nuošimčių) 
visos žmonijos nėra baltie
ji, bet gelsvieji, rusvieji, 
juodieji^J/raudonieji ir kt. 
Ar tad ir visi jie turėtų pa
vojingais chemikalais keis
ti savo odos spalvą, mėgin
dami įtikt baltųjų mažu
mai?
Afrikos Negrų Nuopelnai 
Civilizacijai ir Kultūrai

Kalbant apie negrų tau? 
tą, ne pro šalį būtų prisi
minti jos nuopelnus /kultū
rai ir civilizacijai praeity
je.

Antropologijos mokslinin
kai atrado, jog Afrikos neg
rai pirmiausiai pradėjo tir
pdyti geležį ir gaminti iš jos 

numarino ^210,000 iki 240,- kirvius, pjūklus, kastuvus 
000 japonų, vyrų, moterų ir ir . kitus darbo . įrankius.

jystjfe pavojinga dar tuomi, 
kad' ji gadina kai kurias! 
nervų gijas nugarkaulio 
smegenyse; tatai silpnina 
bei “užtįrpdo” kojas Ir grę
sia jas visai suparalyžiuoti.

Vitaminas *B12 gali ap
saugoti nuo tos nelaimės, 
kaip tvirtina daktarai, ku- 

‘ i sergančius 
pragaištingąja, mažakrau
jyste.

MITYBA IR VITAMINU KLAUSIMAS
Buvo padaryti tyrimai, 

kaip žmonės jaučiasi, kada 
jie minta valgiais, 'kuriems 
stokuoja B rūšies vitaminų. 
Ir štai kas pasirodė:

Tie žmonės prarado no
rą bet ką veikti, jautėsi nu
vargę, nenorėjo valgyti. Pir
miausiai jie nusilpo proti
niai bei dvasiniai, o paskui 
pablogėjo jų raumenų ir są
narių veikimas.

į feet jeigu žmogaus svei
kata normali ir jis naudoja 
Renkamai šviežių daržo
vių bei vaisių, mėsos,'pieni
nių produktų, kiaušinių ir 
grūdinių vąlgių, iš tokios 
mitybos jis gauna ir būti-

nųjų sveįkatai vitaminų. 
Toks žmogus nenusilps pro
tiniai ar kūniniai dėl to, 

(kad jis neperka vitaminų iš 
vaistinės^ Čia kalbama apie 
normaliai sveiką asmenį.

Bet būna išimčių. Kai 
kuriems žmonėms reikia 
daugiau, vitaminų, negu jie 
gauna ir iš gerai parinktų 
valgių. Daugeliui ,vaikų ne
užtenka iš maisto gaunamų 
vitaminų tuo laikotarpiu, 
kuomet jię smarkiausiai au
ga.

Taip pat reikia pridėti 

 

vitaminų žmonjėms, kurių 

 

thyroidinės (kąklinės) liau

 

kos per smark/ai veikia ar-

Kiek Elektros Yra 
Plaukuose?

General . Electric kompa
nijos laboratorija teigia, 
jog kai mergina Sausus 
plaukus šukuojasi, tai vie
nu šukų pervedimu per il
gus plaukus išsivysto 8,000 
iki 10,000 voltų elektros^ O 
toks elektros , kiekis galėtų 
sudaryti kibirkštį, kuri pa
degtų Visus automobilio 
“spark plugs.” .

Sovietai norėtų užpulti.
Toks tai yra karo planuo

tojų tiksiąs* — gadinimais 
ir sykiu grūmojimais “pa
laikyti Amerikos gyvento
jus nuolatiniame kariniahie 
į,tempime,“kaip neseniai sa

kė republiKonų politikie
rius John Foster Dulles.

TaČiąųi kariniai šios ša
lies vadai netiki, kad So
vietai rengtųsi bet ką už
pulti.

Bankiniai jankių genero
lai z^atys mato • ir viešai 
praneša, kad vakarų Euro
pa ^siais laikais jokiu būdu 
negalėtų apsiginti.

Kodėl tad Sovietų Sąjun
ga neužpuola vakarinės Eu
ropos? Todėl, kad ji neturi 
užpuolimo tikslo.

Tokią išvadą galėtų pa
daryti kiekvienas protaująs 
žmogus, skaitytadamas pa
čių Amerikos generolų pla
nus ir raportus.

.Tie planai gręsia karo 
pavojurp. Šį pavojų, tačiau, 
gali atremti "didžioji prieš
karinė jėga —- mįlionaį ka
rui priešingų žmonių Jung
tinėje Valstijose, vakarų 
Europbj it* ištisame pasau
lyje. t J. C. K.

TELEVIZIJOS/SUKČIAI
Judamieji \televizijos 

 

veikslai dabai* matomi 
tai juodomis “- pilkomis ir 
baltomis spalvomis, nors 
jau gana seniai buvo išras
tas aparatas, kuris rodė ju- 
džius raudonomis, geltono
mis, . žaliomis ir kitomis 
“natūralėmis” spalvomis.

Columbia Broadcasting 
(radijo) kompanija pirm 
dvejų metų prašė valdžios 
susisiekimų komisiją Wash
ingtone leisti jau spalvinės 
televizijos prietaisus gamin
ti ir pardavinėti.

, Prieš tą prašymą sujudo 
kitos kompanijos, kurios 
buvo prisidariusios papras
tų televizijos “setų,” tiktai 
juomiš ir baltomis spalvo
mis. Tad valdžia ir uždrau
dė pardavinėti spalvuotus 
televizijos aparatus.

Dabar tos kompanijos, 
baigdamos < išparduoti seną- 
jį “tavorą,” pagaliaus, 'ža
da leisti amerikiečiams ma
tyti spalvinius -televizijos 
judžius, ir sako, tik. prie 
senojo “seto” reikės prijun
gti a prietaisas dėl įvairių 
spalvų,, o tas prietaisas le- 
šuos ne mažiau kaip $75. Ir 
Washingtono valdininkai 
jau žada užgimti" šį biznį.

tik

ALIEJINĖS MALIAVOS 
RADIATORIAMS '

Kietosios Anglies Institu
tas pataria apšildymo radi
atorius maliavoti paprasto
mis aliejinėmis maliavomis, 
o ne žibančiomis, metalinė-

ba kurie serga karščiais 
(fyveriais)' \ (

— Alkoholikui taip pat 
reikia ekstra vitaminų, — 
sako dr. Theodore R. -Van 
Dellen, rašydamas spaudo
je, — nes alkoholikas grei
tai sunaudoja visus iš mais
to gaunamus vitaminus.

Jeigu žmogus jaučia silp
numą, tai neturi manyti, 
kad vitaminai iš vaistinės 
tikrai jį sustiprins. Silpnu
mas gali kilti ne tik dėl vi
taminų trūkumo, bet ir dėl 
daugelio kitų priežasčių. 
Tad gęriausia kreiptis į gy
dytoją. Pačiam daktarau
jantis tik vitaminais, gali
ma apsigauti. 'N. '.M.

Jgrų 
irie
ms:

Būdas Nepriklauso 
Nuo Smakro Pavidalo

Žmonės nori pažinti kitų 
būdą iš paties pamatymo 
Yra ir neva mokslinčių, ku
rie sprendžia apie žmogaus 
charakterį, tėmydami jo no
sį, smakrą, kaktą ir galvos 
p’avidalą.

v. ' . ' J

Plačiai pasakojama, kad 
jeigu žmogaus smakras ma
žas arba žemyn atgal nuo
žulnus, toks žmogus esąs 
silpnavalis, o jeigu smakras 
stambus ir priekin atsikišęs, 
tai tokio smakro savininkas 
esąs stipraus būdo žmogus,, 
pasiryžėlis.

Bet tai tik tuščia pasaka?
Californijos Universiteto 

ir kitų akademinių įstaigų 
mokslininkai ištyrė daug 
visokių smakrų ir atrado, 
jog nėra jokio skirtumo 
tarp žmonių su atsikišusiais 
ir nuožulniais smakrais, 
kas liečia būdo arba valios 
stiprumą.

Įvairūs d^iti moksliniai ty
rinėjimai jau seniai sumu
šė spėliojimus, apie žmogaus 
gabumus pagal jo nosį ar 
galvos pavidalą.

KIEK ŽMONIŲ ATOMI
NĖ BOMBA NUŽUDĖ 
HIROSIMOJE

Amerikonai aplamai skai
čiavo, kad pirmoji atomine 
jų bomba, išsprogdinta Hi
rosimoj, Japonijoj, 1945 m. 
rugpjūčio 6 d., nužudė‘70,- 
000 iki 80,000 žmonių.

Iš tikrųjų gi ta bomba

buvo
nuo

PLATINOS JUNGTUKAI 
MOTORAMS

Geriausiai automobilių 
motoruose veikia iš platinos 
padaryti elektros prijungi
mai. Platininiai elektros su
vedimai yra saugiausi ir 
lėktuvuose.

Sovietai jau seniai varto
ja savo lėktuvams paga
mintus iš platinos jungtu
kus. Ir labai, labai retas at
sitikimas, kad sovietinis 
lėktuvas nukristų dėl moto
ro sustojimo.

Sovietų Sąjunga turi gau
singiausias platinos kasyk
las pasaulyje. O platina ke
lis kartus brangesnė už auk-

Visai Tyras Vanduo 
Negreit Užšąlą

Visai ^grynas vanduo, be 
jokių cheminių priemaišų, 
užšąlą tiktai apie zero (0), 
temperatūros, pagal ameri
kinį Fahrenheit termomet
rą. O paprastas vanduo, su 
priemaišais, užšąlą tik 3Ž- 
se laipsniuose virš zero.

Nauja medžio pelėsių li
ga Anglijoj naikina daug 
klevų.

ir . kitus darbo įrankius, 
mis. Sako, vartojantį alieji-vaikų, hjaip .atrado Hirųši-Tie afrikiečiai taip pat iš
neš maliavas, gaunama 10 mos miesto majoras, Šimzo rado, kaip ištirpdyti ir ap-

• f ,

nuošimčių daugiau * šilumos.] Hamai.
/

•I/*' AįJ f K *,*/ U *• ’ .•? -

valyt vario rūdą ir gaminti

$1

Jau yra tokių televizijos 
apatatų, kuriem nereikia* 
jokių žėglių - antenų ant 
stogų.

<
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(Tąsa) ' x .
Arkliai prunkščiojo, sargybiniai ir pa

truliai negarsiai žvangino ginklais. Už
tvaros, tur būt, pasiekė savo vietas. Iš 
kaž kur, iš miško tankmės, kartkartėmis 
girdėjai atskirus šūvius. Skirdami už
tvaras, mes su Bazima pačią stipriausią 
pastatėme ties pačiu Radomišliu. Nuo 
persekiojusių mus Korostenio dalių, iš 
šiaurės, dalinį dengė upė, o į Radomiš- 
lių galėjo būti lengvai permesta kariuo- 

- menė iš Žitomiro. Kijevas vis dar buvo 
man mįslė.

Prie Radomišlio, į Bereznicų "kaimą 
nuėjo užtvara Piatiškino — Putivlio 
miesto vidurinės mokyklos direktoriaus 
ketvirtoji kuopa. Bazima ne be pagrin
do vadindavo jį “kolega.” į

Tą naktį aš taip ir neužmigau, neaiš-i 
kaus nerimo stumiamas bastydamas 
Krimko gatvėmis. Auštant užėjau tro
bon ir vos tik pradėjau taisytis poilsiui 
greta Korobovd, kaip sargybiniai pakėlė 
triukšmą. Tiesiai gatve važiavo mašina. 
Komendanto būrio kulkosvaidininkai 
Gavrilovas ir Kirilovas jau pastatė var
tuose lengvuosius kulkosvaidžius, bet iš 
mašinos šūktelėjo slaptažodį ir sustoji 
prie štabo. Mašina, paprasta pusantra- 
toninė “VAF£, buvo paimta ketvirtosios 
kuopos Bereąnicoje dar naktį. Bet, pil
dydami mano reikalavimą — būtinai su- 

. čiupti “liežuvį,” kuris man dabar buvo 
žūt būt reikfelingaš, Piatiškinas sulaikė 
ją ligi ryto. S^s tikėjosi, kad “liežuvis!’ 
pats ateisiąs jam į rankas ir būsiąs ma
šina atgabentas į štabą žaibo greitumu 
ir visiškai komfortiškai. Jo apskaičiavi
mas pasirodė teisingas. Iš tikrųjų* vos

Rašo Juozas Byronas 
(Tąsa) , 

•
Glaudi kooperacija vyra

vo ne vien tarp Seminaro 
studentų, bet ir tarpe paš^

niąm darbui, jeigu, t sakysi
me, kitos, o ne jų sroves 
žmonės tuo darbu Užsiima. 
Jų ftianymu,' tik jų sroves 
žmonės turi teisę būti “kul
tūringais.” Man taip sam
protauti pagrindą davė tū

būt, kelias į ten liko atviras? Gal vo
kiečiai nelaukė iš mūsų tokio drąsumo, o 
gal ir norėjo mus priblokšti arčiau, prie j

linių žmonių, kurių parama 
ir nuoširdus t patarnavimas 
buvo studentams, teikiamas jas Seminaro laiku įvykęs 
pei1 ištisas dvi savaites. Be incidentas, kurį korespon- 
tų žmonių pasiaukojimo ir lentas D. J. jau' yra seka- 
darbo Seminaras nebūtų,maį aprašęs: 
buvęs įmanomas. Visų to
kių pasišventėlių vardų čia ; 
negaliu suminėti-, netgi tų J 
kurie man asmeniškai kuc? 
m i nors pagelbėjo, nes ne
buvo laiko visų jų vardus 
Užsirašinėti* Tikiu, už tai 
man bus atleista. Rodos, Vi 
Bovinas užsirašinėjo var
dus visų, kurie tik kuomi 
nors prie Seminaro prisidė
jo ir juos spaudoj paskelbs, 
Seminaro vardu, išreikšda
mas jiems labai užsitarnau
tą padėką. Bet, jei kai ku
rių vardai pasiliks nesumi
nėti, prašome už tai nepyk
ti, o pranešti . komitetui; 
kartais, nors ir’su pačiais 
geriausiais norais, pasitai
ko, kad daugelio nuošir
džiam darbui pasišventėlių 
vardai praeina visai nesu
minėti. .Atleiskite, kad' ir 
aš, iliustravimui tokio nuo- 
širdaus pašaliečių, jkoopera-i 
vimo ir pasišventimo geram 
kultūriniam tikslui, pavyz
džiu statau tik du, inan ge
rai žinomus asmenis. Tai 
darau ne todėl, -kad juos iš
skirti iš visų kitų^ daug .dir
busių, o dėl to, kad man te
ko laimė ir malonumas ge
rai su jais susipažinti. Tais 
žmonėmis yra Jonas ir Ma
rytė Petkūnai.
Seminaro- vykimo 
piū savo namuose 
dino net keturis 
besidarbuojančius 
o kelias dienas turėdavo ir 
šešis. Už tai jie jokio atly
ginimo nereikalavo. Negana 
to, kad apgyvendino,. bet 
dar kiekvieną rytą atvežda
vo juos į Olympia Parką ir 
vakare atvažiuodavo parsi
vežti; o kadangi ne visi 
Petkūnų svečiai kartu ten 
važiuodavo ar iš ten grįžda
vo, tai dažnai . reikėdavo 
Petkūnams* padaryti bent 
kelias keliones į Olympia 
Parką ir atgal? Neretai 
svečiai, grįžę iš Seminaro, 
rasdavo savo baltikius iš
plautus ir išprosytus; taip
gi neretai rasdavo stal^ nu
tiestą vaišėmis. Vietoj už 
tą jų nuoširdų pasitarnavi- 
mą reikalauti bent dalino iš 
svečių pu^ės jiems .atsilygi
nimo, Petkūnai dažnai sa
kydavo? “jūs, draugai, dir
bate kultūringą ir visuome
nei reikalingą bei naudingą 
darbą, tai ir mes norime 
prie jūsų, to darbo kiekf iš
galime prisidėti/’

Didelis, didelis dėkui Pet- 
kūnams įr visiems tokiems 
gerjęms žmonėms, kurie rė
mė tą> kultūrinį darbą. Iš 
?Petkūnų ir panašių jiems, 
galėtų daug ko pasimokinti 
tokię žųionės, kurie save no
ri. vadintis progreso ir kul
tūros kėlėjais ar bent rėmė
jais. Tokie, neva rėmėjai, 
ateina SU savo “patarnavi
mu” tik tada, kai pamato, 
kad jai! geras darbas bai
giamas atlikti ir kad' yra vi
suomenės vertinamas., Na, 
tiek to; kredito -tokiems 
žmonėms už jų “patarnavi
mus” galime hepa,vydėti, bD 
le tik jie netrukdo kitiems 
veikti. Pastebėjau, tokio 
“patarnavimo” ypatybę pas 
kitų srovių mūsų tautiečius. 
Jie tiesiog trukdo kultūri-

Kijevo, prie Dniepro? Vieno maršo at
stumu į rytus kelias kol kas buvo lais-; 
vas. Tas žinias žvalgyba spėjo surinkti, 
ir jos buvo patikimos.. 
veju lygiai dvyliktą 
atsitiks per nakt)į, per rytojais dieną — 
joks žvalgas išpfanašauti negali, nebent 
dirbtų kaip patikimas asmuo, priešo šta
be.

Užtvaros jau įsipynė .mūšin ir, spren
džiant iš artėjančių šūvių, traukėsi. Mes 
pridėjome joms dar po vieną kuopą, 
stengdamies nutęsti laiką ligi vakaro. 
Pradėti rimtas kautynes mes nenorėjo
me. Gal būt, todėl/kai aš pareiškiau sa- 

J vo nuomonę dėl žvalgybos pranešimų, 
Kovpakas, susižvelgęs su Rudniovu, neil
gai galvojo. ’ ,
\— Duokš, šukuok į rytus. Bazima, pa

ieškokite stovyklą, kad būtų tinkama gy
nybai.

— Visada tokią pasirenkame, — at
sakė Bazima/ -vedžiodamas pieštuku po 

x žemėlapį.
— No tokią, kaip visada. O tokią, kad 

tiktų dideliajm mūšiui.
Bazjnlapakėlė į komisarą akis. Tasai 

teigiamai linkterėjo galva. Kovpakas tę
sė:

— Vis vien mes tų batalionų neatsi
kratysime. O iš Kijevo tuo tarpu dar nie
ko nėra. Todėl reikia tuojau pat tiems 
iš Korostenio ir iš Žitomiro į sprandus 
suduoti, tada kijeviškiams bus baisiau.

Kiek-vienu at- 
. Kas tačiau

tos sargybos užrėpliojo žmogus civiliais 
• rūbais, tačiau ginkluotas. Kai vyrai i jį 
į prakalbėjo, jis neigiamai papurtė galvą 
/ ir sumurmėjo:

“Ich bin buchhaltęr...” O po to paklau
sė: “Šie sind russische polizei?” tuo pa
dėdamas sargybiniams? išeiti, iš keblios 
padėties: ar duoti jam iš karto buože 
per kiautą, ar kiek palaukti. Vyrai 
džiaugsmingai ėmė rėkauti: “Ja, ja, rus
sische polizei, eikim, eikim, pone” — ir 

. atvedė jį pas Piatiškiną, kuris, davęs vo-- 
kiečiui kelis klausimus ir išaiškinęs, kad 
jis vos prieš pusvalandį išėjo iš Rado- 
mišlio ir, ėjo į Berezųicą pasmišlio ir. ėjo į Berezųicą pas “merginą 

* ■ Marusią,” iš karto atsiuntė vokietį ma
šina pas mane.

Skaitytojas, be abejo, jau žino iš kny
gų,- vaizdelių, filmų apie karą, kas yra. 
“liežuvis.” Tai yra tas, kuo didžiuojasi 

, žvalgai, apybraižininkai bęi dramatur
gai. Žvalgams “liežuvis” suteikia teisę 

x gauti šimtą gramų daugiau ir, pagal jo 
dydį, reikšmingumą, o taip pat viršinin
ko charakterį — teisę į medalį ar ordi
ną; dramaturgui jis yra reikalingas kaip 
bras, kadangi tik su “liežuvio” pagalba 
galima išsinarplioti iš pačių įmantriau
sių peripetijų ir kolizijų karinio siužeto, 
kuris jau šimtapūdžiu svarsčiu kybo virš 
kaprizingos autoriaus plunksnos; apy- 
braižininkui... Na,, vienu žodžiu, skaity
tojas žino, kad įkandin “liežuvio” su^ 
griaus patrankos, .mes eisime atakon-^’ 
kontratakon, ir viskas bus gerai... Bet 
skaitytoj aš’ nežino,’ kad tik retos “liežu
vis” būna toksai, kokiu jį pavaizduoja 
dramaturgai ir kokį norėtų gauti virši
ninkai.

Kaip buvo man ir pakuždėjęs nujauti
mas, — vos tik aš žvilgterėjau į nykią 
penkių dešimčių metų amžiaus vokiečio 
figūrėlę,' išvilkto vyro už sprando per 
pusantratonės bortą, — tasai “liežuvis” 
pasirodė esąs kaip tik vienas iš daugu
mos tokių vokiečių, kurie visiškai netin
ka kariniams tikslams. Buhalteris kaž
kokios firmos, turinčios Radomišlyje sa
vo skyrių, filialą, jis nieko neišmanė 
apie karą, “liežuvius ir vokiečių grupuo
tes. Jis'iš tikrųjų ėjo pas “rusįšką Ma
rusią” ir pataikė tiesiai , ant Piatiškino, 
/naktį tyliai užėmusio Bereznicų kaimą. 
Štai ir viskas. Karinių žinių iš buhalte
rio mes neišgavome. ♦

Po vidurdienio prie Teterevo iš šiau
rės priėjo vokiečių batalionai, slinkusieji 
mūsų pėdsakais'iš Korostenio;’tuo pačiu 
laiku ir Radomišlyje ėmė rodytis auto- 
kolonos. Vokiečiai apsupo mus iš Šiau
rės, pietų ir vakarų. Bet- Kijevas, Kije
vas ... Štai kas buvo nesuprantama! Gal

— A, tada kas kita .. .
Mes pasilenkėm ant žemėlapio. Neiš

kentęs, prie mūsų priėjo Rudniovas ir 
taip pat atsirėmė į stalą.

— Mušime dalimis. ’ Negalima leisti 
jiems atslinkti iš Kijevo, tada priešas tu
rės labai didelę persvarą... Labai sunku 
bus įvykdyti...

— Ką įvykdyti? — paklausiau aš.
■ — Dar nuo 1941 metų mūsų dalinyje 

įvestas tpaprotys niekuomet neklausti, 
kur einame ir ko einame.

— Žinau .. .
— O vis dėlto neišlaikei, paklausei?
— Neišlaikiau, — sumišau.
— Na, gerai. Dabar jau galima. La

bai sunku bus įvykdyti draugo Stalino 
įsakymą. Štai todėl reikia mušti išskirs
tytą prieš mus kariuomenę dalimis. Su
prantama?

;— Ne visai... .
— Rytoj reikia žūt būt stoti su jais į 

kautynes. O kadangi mes esame silpnes
nioji pusė ir turime taupyti jėgas būsi
mam darbui, tai reikia padaryti taip, 
kad mūsų pusėje būtų gynyboj pranašu
mas. Aplamai, jei priverstume vokiečius 
pulti, laimėsime ne tiktai rytdienos mūšį,. 
bet ir visą operaciją.

— O' kaip juos priversti?
— Va, tai ir yra visa paslaptis. Bet 

jeigu rytoj vokiečiai mus puls, vadinasi, 
pusė reikalo laimėta... Na, kaip, išrin
kai poziciją? — paklausė jis štabo vir- 
šįninką. ,

— Aš manau, Kodra. Vietovė miškin
ga. Pulti priversime mišku.. “

— Taigi taip, priversime ... — jau 
pats sau kalbėjo Rudnioyas, įsisiurbęs į 
žemėlapį, kur juodu kvadraįuku buvo 
pažymėta sodyba su užrašu “Kodra.” 1

— Pulti priversime tik iš miško. Pur
vu, pelkėmis. Gerai! Aukštumos mūsų!

— Be to, Semionai Vasiljevičiau, mar
šas nedidelis. Iki ryto spėsime pasiruošti, 
užimti gynybą, išplėsti ugnį. ..

— Gerai.
— O kaip gi padaryti, ' kad vokiečiai 

būtinai rytoj pultų? ..
— Ką pasakysi, žvalge?
Aš susimąsčiau. Už lango urzgė vo

kiečių lėktuvo motoras. Kartkartėmis 
danguje poškėjo kurčios serijos, pralen
kiamos šaižių “dum-dum” kulkų sprogi
nėjimų į stogus, tvoras ir gatvės grindi
nį. Viena daržinė užsidegė. ,

■?- O kas, jeigu mes pajudėtume auš
tant? Taip, kad žvalgąs užkardytų?

— Apšaudys. Turėsime nuostolių. 
Kad kokios, dar pasiųs bombarduoto- 
jus.. .—’ susimąstęs kalbėjo Bazima, žy
mėdamas žęmėlapyje vietovę aplink Kod-

(Bus daugiau)

Petkūnai 
laikotar- 
apgyven- 
Seminare 
asmenis;

“... Rugp. 17 d., mokyk- 
os menininkai buvo už

kviesti pildyti programą 
tautiškame festivalyje, prie 
miesto rotušės. Tačiau tre
čiadienį apie pietus gautas 
atsakymas, kad jau vietos 
nėra. Tai kam nors pavyko 
savo atsiekti ir suvylė tuos, 
kurie išimtinai atvyko prie 
City Hali festivalin, tikėda
miesi > pamatyti mokyklos 
menininkus, o mokyklos 
menininkai nepasirodė...”

Taigi, iš to ir darosi iš
vada, kad čia kieno nors 
“pasidarbuota kėlimui lie
tuviškos kultūros” irkjos 
parodymui svetimtaučiams. 
Galima daleistj, kad “kultu- 
ringieji” pabijojo, kad Se
minaro mokiniai nesukom
promituotų jų sroves. • O 
tam pavojus buvo, nes Se
minaro mokiniai buvo pasi
ruošę duoti ne tik ne pras
tesnę už “kultūringųjų” 
programą, o kai kuriais at
vejais ^al dar ir geresnę.

Tai, mat, ko .’siekiasi ^sa
ve vadiną ‘Tikraisiais lie
tuviškos kultūros kėlėjais” 
mūsų tautiečiai. Ko jie tųo- 
mf mano atsiekti?

Seminaro Kursai
Seminaro kursai susidėjo 

iš dainų-mužjkos teorijos 
pažinimo ir jos pritaikymo 
gyveniman; tautinių šokių 
pamokų; dramos — forma
listinio ir realistinio pobū
džių skirtumų pažinimo ir 
praktikos; ir, lietuvių kal
bos istorijos, lietuvių tautos 
origino ir lietuvių kalbos 
praktikavimo.

Per ištisas dvi savaites, 
kiekvienos darbo dienos 
tvarkaraštyje. pirmu punk
tu' buvo daiiios-muzika, va
dovybėje gąbios muzikės, 

 

operos daini^ųnkės Birutės 
Ramoškaitės, ia buvo dės
toma pagrindinė muzikos 

 

teorija — gaidų \pažinimas, 

 

jų interpretacija/ pianu ir 

 

balsu* Retam kukiam Semi
naro mokiniui /buvo reika

linga daugiau gilintis į gai

 

dų pažinimą, nės kuone visi 
jaU su tuomf buvo seniau 

 

gerai apsipažir^. ■ Višo ko 
reikėjo, tai ištirti Jbalsus ir 
jūos suharmonižUou harmo
ningai dainai* Delbtos prie
žasties ir dar dėl to, kad j 
dainoms vadovavo / gabi tos 
srities specialistė B. Ra
moškaitė, Seminaro studen
tai, vos tik po savaitės re
peticijų visai vykusiai su-, 
dainavo Gintarų Žemės pus
valandžio programoj iš sto
ties WKOX; sekmadienį, 
rugp. 14 d. ‘

Dainų pamokas kasdien 
sekdavo tautinių šokių pa
mokos. Čia keblumas glūdė
jo tame, kad apie pusė mo
kinių buvo senesnio amžiaus 
ir greitais pailšdayo, ypa
tingai esant karštoms die
nom^. O visgi, Al Merkio 
vadovybėj-, ... šokikų ~ grupės 
ne kartą' gražiai pasirodė 
Worcesterio.» ir apylinkės 
publikai. < Daugelis iš stu
dentų per Al Męrkį užsisa
kė tų. šokių niųzikos plokšte- 
lių> instrukcinės literatures 
ir t. p. Nesistebėsime, jei 
neužilgo išgirsime apie

Tik maža dalis yąstų plukdymo unijistų paklausė Suo
mijos Amatiniy Unijų Federacijos viršininkų įsako 
grįžti darban. Tūkstančiai kitų tokių, taipgi statybos, 

transporto ir maisto gamybos ' darbininkų likosi 
streike ir toliau.

naujai susiorganizavusią 
vienur bei kitur tautinių 
šokių šokikų grupę.

Po pietų sekdavo Lietu
vos istorijos, kalbos, lietu
vių tautos kilmės pamokos, 
vadovybėje gabaus lietuvio 
rašytojo - poeto Stasįo Ja- 
silionio. Šis kursas, deja, 
yra be galo platus, reika
laująs daug daugiau laiko, 
negu ten turėta. Dėl to, kas 
liečia pačią kalbą, buvo vy
riausiai apsistota ant tei
singo lietuviškų raidžių, 
garsų ii* žodžių ištarimo ir 
supratimo žodžių, vartoja
mų dainose, vaidyboje ir kt., 
kur tik mokiniams reikėjo 
susidurti su lietuviškais žo
džiais.

Tarp mokinių jaunuolių 
radosi pusėtinai gerai ta
riančių lietuviškus žodžius 
ir net sugebėjusių taisyk
lingai iš diktavimo parašyti 
ant juodlentės.

Paskutiniu dienos klasių 
darbu būdavo dramos pa
moka, vadovybėje Carl H, 
Roth. Čia subjektas irgi ga
na platus, reikalaujantis 
daug laiko. Tačiau Mr. Roth 
sugebėjo parinkti tokius 
bruožus^ kurie būtinai rei
kalingi žinoti vaidinto j ams- 
mėgėjams.

Ketvirtadienį, rugp. 11

Worcester Playhouse teatre, 
su kino aktore Joan Blon- 
dell priešakyje. Vaidinimui 
pasibaigus, visi Seminaro 
mokiniai, vadovybėje Mr. 
Roth, pasimatėme su pačia 
kino aktore Joan Blondell.

Sekamose dramos klasėse 
buvo gvildenama aktorių 
“HappyBirthday” vaidyba; 
buvo analizuojamas jų su
gebėjimas charakterizuoti 
autorės Anita Loos šiai ko
medijai! 'duotus personažus.

“Paparčio žiedas”
Kaip jau minėjome, rugp. 

20-tos vakarą, statėme sce- 
non meno vakarą, su daino
mis, šokiais ir muzika, už- 
vadintą “Paparčio Žiedu.” 
“Paparčio Žiedui” siužetas 
buvo sugestuotas dramos 
mokytojo Mr. Roth, 'pagal 
arab ų pasaką apie “Magiš- 

uempą.” Pagal tą ara
bišką legendą, žmogus, tu
rintis magišką lempą, gali 
su tos lempos pagalba gau
ti viską, ko tik jis pasauly
je dori. Tada buvo atsi
klausta šiū žodžių rašytojo 
ar lietuviai turi panašią le
gendą. Atsakymas buvo —- 
“Paparčio Žiedas.”

(Daugiai bus) 
f  ......   — I ■ I ■ I     ■

Munich, Vokietija.—Ame
rikinė vyriausybė čia ati-

d., vakare, vykome pama- darė naują (‘Amerikos Bal- 
tyti amerikonišką veikalą, so” radijo stotį propagan-
“Hąppy Birthday,” stato- dai - prieš Sovietus ir jų 
mą sce^on Guy Palmertono, draugus.

.*

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!
Washingtone senatoH^Hr kongresmanai

turi ant lūpų — KINIJĄ!
i . z ' .

Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauda if 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 puikiu bro
šiūrą, kuri duoda labai gerų informacijų apib tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

Kinija Žengia į Laisvę
Paraše 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. 
vertes U* S. pašto štampomis, nes kainuoja persiun
timas. . * ' /

I

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street ‘ Brooklyn 6, N. Y.
iF-rri.MH.i7in I ■■■■»—II H.m" I III, Hll. .■■■■■Ii'1 ‘ - T’
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Hartford, Conn
Laisvės Choro susirinkimas 

Įvyko 25 d. rugpjūčio. Valdy- 
• bos raportus sekė komisijų 

raportai. Komisija pranešė, 
kad jau pradėta mokytis vei
kalas — komedija 
Lažybok. 
statytas 
spalių, 
grama, 
Choras

Įvyks rugs. 9 d., pas drgg. 
Kripus,. 13611 Earlwood Rd. 
Į šį susirinkimą kviečiami vi
si nariai, o taipgi ir nauji na
riai. ’ šiame susirinkime rei
kės aptarti visus mūsų kuo
pos 25 metų gyvavimo jubi

liejaus reikalus, taipgi išgir
site ’pasekmes ir mūsų buvusio 
išvažiavimo. J. Žebrys.“Mirties

Veikalas bus per- 
sekmadienĮ, 16 d. 

Bus ir koncertinė pro- 
kurią pildys Laisvės 
ir Vilijos Choras iš

Waterbury. Tai bu^ gražus 
ir Įdomus rudenini parengi
mas.

Party choro nariams ir’sim- 
patikams yra rengiama ne- 
dėlioj, 11 d. rugsėjo.

Grįžę mokiniai iš meno va
sarinės - vakacinės mokyklos 
išdavė raportą. Jie rapor
tavo, kad Į trumpą laiką, Bet 
gerai pasimokino lietuvių 
kalbos, šokių ir tt. Sakė, kad 
sudarys ant vietos šokikų 
grupę ir susimokys tuos šo
kius, kokius jie išmoko moky
kloje. Tai geras dalykas.

Choras buvo užkviestas pri
sidėti prie tarptautinio festi
valio, kuris įvyks’ didesniuose 
Conn, valstijos miestuose. Iš
rinkta tam reikalui komisija. 
' Choras pradėjo mokintis 

keturių veiksmų dramą “Gie
da Gaideliai.” Šio veikalo 
pamokos prasidės po 16-tos 
spalių, kaip bus suvaidirtta- 
komedija. Planuojama, kad 
minima drama bus* galima su
vaidinti ir kituose Connecti
cut valstijoj miestuose.

Bales Muleranka.

IODAS Iš ŽIBALO
Traukiamame iš žemės 

žibale yra dikčiai ir iodo 
(iodinoš). Jungtinėse Vals
tijose iš to žibalo išskiria
ma pusantro miliono svarų 
iodo per metus. Q į( 
naudojamas vaistams, 
žams ir fotografinėms 
moms gaminti. •

da- 
fil-

Charbin. — Sovietų Są
junga padeda liaudiškai 
Mandžurijai išvystyti sun
kiąją pramonę.

d., bus Lietuvių 
Parke, Winter St. 
Pradžia 1-mą vai, 
įdomi programa:

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Mass, valstijos Gintaro Radio pro
gramos piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo-Sept. 11 
Tautiško Namo 
ir Keswick Rd. 
po pietų. Bus
sportas, dainos ir kiti įdomumai. 
Taipgi bus įvairių valgjų ir gėrimų. 
—- Rengimo Komitetas.1—X200-20,lj

PHILADELPHIA, PA. ‘ i
Veikiančiojo komiteto susirinki

mas įvyks rugsėjo (Sept.) 7 d., pra
džia 7-tą vai. vakare, Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave.

Tą patį vakarą, 8-tą' vai., 
pat vietoje įvyks ALDLD

Cleveland, Ohio
LLD 190 KP. REIKALAI
Ši kuopa rugp. 28 d. turėję 

draugišką išvažiavimą pas 
190 kp. narį drg. J. Kala- 
kauską ant ūkės." Išvažiavimo 
dalyviai iš anksto užsimokėjo 

’jiems nuskirtą sumą, už ką 
komisija visus svečius aprū
pino valgiais ir gėrimais. Sve
čių privažiavo virš 70, rengė
jams prisėjo gerokai padir
bėti, kad tiėk svečių pamai
tinti ir visu kuom patenkin
ti. Bet jie tai atliko, apie 1- 
mą vai. visi buvo pakviesti 
prie pietų, kur buvo pripjaus
tyta kumpių ir visokių prie jų 
prieskonių, ko visiems užteko 
ligi sočiai. Pavakarį vėl pa
kvietė visus svečius subaigti 

likučius, bet tų likučių vėl vi
siems užteko. Tai taip visi 
svečiai linksmai dieną pralei
dę išsiskirstė, o užėjęs lietus, 
matomai, didžiumą dar prie 
to paskubino.

Keletas draugų dalyvių pa
sižadėjo prie pirmos progos 
prie 190 kp. prisirašyti.

Minėtos kp. susirinkimas

25c
i

Pa-

šioje 
10-tos 

kuopos susirinkimas. Gal po didžio
je? Laisvės pikniko jausimės pavar
gę, tačiau ką darysi, yra daug svar
bių reikalų aptarimui, dalyvaukime 
visi. — P. Puodis. (198-200) ’

WORCESTER, MASS.
Specialė transportacija yra pa

ruošta važiavimui iš Worcester į val- 
stijinį bendrą Darbo Spaudos Pikni
ką, Vose Pond, Maynard, Mass., pir
madienį, September 5 d.,* Labor 
Day.

Bus sporto programa: plaukimas, 
šokiai, gėmiai Ir skirtingų tautų pa
ruošti tautiniai valgiai, įskaitant 
ir lietuvius. Karus .nuvažiavimui 
gausite 11 vai. ryto, prie Endicott 
Hall, 29 Endicott St. Kelionė 

abi pusi. (198-200)

detroit7~mich.
Pranešimas visoms moterims,

žangos Choro narėms. Po vasaros 
pertraukos pirmos Pažangos Choro 
pamokos įvyks rugs. (Sept.) 8-tą, 
pradžia 7:30 vai. vakare, Draugijų 
svetainėje, 4097 Porter St. Visos 
choristės malonėkite atsifankyti pa
skirtu laiku, kad pirmas pamokas 
galėtume pradėti su pilna energija, 
skaitlingame būryje ir nurodytu 
laiku. Taipgi neužmirškite pakal
binti savo drauges, kad įstotų į 
chorą. Per vasarą pailsėjome, tai 
dabar stokime į (įarbą pŠsirįžusiai. 
Mums reikia draugiškų sueigų, rei
kia pasilinksminimų, choras kaip 
tik ir yra tas centras kultūriškai 
sueigai. Pasirūpinkim^ kad nepa
miršti to, ką išsimokėme per dau
gelį metų, bet darbuokimės, kad pa
rodyti dar didesnį progresą. — K 
Kraptavičienė, Choro pirm.

(198-200) - -

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietiwis Kvietfcų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. 

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,

* ’ Y telefonuokite:
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, <Vestuvems ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
x 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 

kąmbarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

;w:į

į ON STRIKE
1 > •?;>;'/.« ?>W ^i>^.
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Arthur Murray šokių mokyklos instruktoriai, Chica- 
' goję, pariai AFL Guild of Variety Artists, turi dai- 

liškas kojas, bet neturi pakankamo, atitinkamo pra
gyvenimo, tad jie išėjo pikietuoti už aukštesnes] algas 

-ir geresnes darbo sąlygas. j'

Lowell, Mass.
TŪLOS NUOTRUPOS

z Yra sakoma, jog pavasaris, 
'tai yra atgaivėjimo laikotar
pis. Gamtoje, tai taip, sutin
ku su tuo, jog pavasarį vis
kas atgyja iš žieminio le
targo. Viskas atgyja ir’vis
kas pareiginiai vykdėsi-^ulyg 
gamtos patvarkymu tuose že
mės kraštuose, kur metų se
zonai periodiniai kaitaliojasi. 
Bet tai tik gamtoje taip 
drausmingai pildosi. Su žmo
nėmis kartais esti kitaip.

Kartais toksai pavasarinis 
atgaivėjiiūas tūlus žmones iš
muša iš lygsvaros. Palieka 
viską: nebepaįsoma organiza
cijų, - susirinkimų; nebepaiso- 
ma jokių užsidėtų pareigi^, 
tiktai tuo pavasariniu Įkarš
čiu traukiama Į laukus, pa
jūrius, Į pagirius — ten, km 
žalia, malonu, kur viliojančiai 
gražu.

Anaiptol nesiimu nieko bar
ti už tai. Visko reikia dėl 
Įvairumo ir sveikatos. Bot dėl 
visko yra ir laikas. Negalima 
visus 'susirinkimus apleisti. 
Pavasaris ar vasara, ruduo ar 
žiema, mūsų judėjimas neturi 
susilpnėti \ dėl 
.kaitų.

Kad judėjimas nei kiek 
suliaunėtų, bet nuolatos 
prėtų, tai reikia žiūrėti, 
o rga n i z a ei j ų susirinkimai 
guliariai vyktų.

Dabar artinasi ne pavasa
ris, bet ruduo.' Ar rudeninis 
sezonas pasirodys gaivinges- 
niu, — abelnai veiklesniu 
mūsų vietinės veiklos? 
manau, kad mes gyviau 
krusime.

Draugai, jau .dabar pasi- 
stengkime, kad mūsų Šaukia
mi susirinkimai Įvyktų gerai. 
Kad nors- rudeniop, kuomet 
jau gamta eina prie “užsnū- 
dimo,” mes pravesfumėm ge
resnį veikimą LLD ir LDS 
kuopose? . .

Dabar Literatūros Draugi
jos 44-ta kuopa šaukia -'‘savo 
susirinkimą šį sekmadienį, 
rugsėjo 11 dieną, 4 vai.- po 
pietų, Klubo salėje. Reikia 

kad susirinkimas

civilių teisių gynimui. šian-| 
dien šis klausimas yra svarų 
biausias ir negali būti apleis
tas, kuomet 'reakcija mojasi 
užgniaužti paskutinę žmonių 
laisvę.

Atsimenam, kaip komercinė 
spauda staugė, kuomet Jugo
slavijos liaudis tik po karo 
sučiupo šalies išdaviką Mi- 
chailovičių ir jų tinkamai nu
baudė. Tai buvo staugimas 
viso pasaulio kapitalizmo.

Tuomet šių dienų išdaviko 
Tito veidas buvo dar neaiš- • . I.kus ir todėl kapitalizmas, nej- 
matydamas jo siekių, staugė 
prieš Tito pasilikimą galioje. 
Dabar visi fašizmo garbinto
jai gailisi, tų pirmesnių išsišo
kimų, kodėl jie neleido Titui 
be jokio triukšmo užsisėsti1 
ant Jugoslavijos liaudies 
sprando.

DalJhr nauj’o 
kūrėjai aiškiai
jiems būtų sunku susirasti ki
tą tokį liaudies reikalų par-' 
daviką, kaip Tito. Todėl ka
pitalistai, naujo karo kūrėjai, 
be galo džiaugusi tokiu 
kistiniu radiniu?

Trockistas Tito už 25
onus dolerių parduoda savo 
“komunizmą” ir visą šalį, kad 
tik susijungti su fašistuojan- 
čia vakarų reakcija prieš ry
tų? liaudies demokratiją.

Aišku, Jugoslavijos demo
kratinė liaudis ne akla ir ne
seks Tito šunkeliais. Ji silves 
sąskaitą su išdaviku Tito, kaip 
ji suvedė su pirmesnių išda
viku Draža Michailovičium.

fašizmo at- 
mato, kad

troc-

mili-

sezoninių pa-

ne- 
sti- 

kad
re-

dėl

su-

Reikia ir naujų rihrių

žiūrėti, 
įvyktų geras—skaitlingas na
riais.
atsivesti ir prirašyti prie kuo
pos, tai bus graži pradžia mū
sų rudeninei veiklai.1

Visi pasižymėkime, jng esa
me Įsipareigoję darbuotis sa
vo kultūrinei Draugijai ir ją 
visapusiškai stiprinti ir auklė
ti.

Yra sakoma: “Dirbkime 
geriau, kad duobos būtų 
daugiau.”

Reikia Ginti Žmonių Teises • 
~ Labai gražiai nusisekęs ben
dras piknikas mums primena, 
kad galima ir dar vienas iš- 

bendrai: 
su IWO

. galima
Ir

važiavimas turėti 
LLD vietinės kuopos 
rusų kuopa.

Toks išvažiavimas
suspėti rugsėjo 18 dieną, 
būtų labai gerai, kad rengti 
su tuo tikslu, kad pagelbėti

• • • t • ’ 4Žinios iš Lietuvos KRISLAI

Baisi paralyžiaus epidemija 
kyla, per visą šalį. Didžiaja
me Bostone tik Į vieną parą 
pasireiškė 56 nauji sūsirgimai 
tąja • baisia liga. Lowellis iki 
šiol neturėjo, bet rašant šiuos 
žodžius, rugpjūčio 30 d.? jau 
radijas praneša, kad pasiro
dė 4 susirgimai, 
į karą 
mėtome 
vęrčiai, 
darome
jas—^žiaurias ligas.

J. M. Karšonas..

Rengiamės 
prieš ramias šalis, ir 
bilionus dolerių be- 
bet nieko daug ne- 
karui prieš epidemi-

Kas nors buvęs pasistatęs 
auto ant E. 56th' St., New 
Yorke, be abejo, jautėsi , ap
dovanotu, kuomet jis atrado 
mašinoje mechanišką piūklą. 
Ten esančios firmos darbinin
kas buvęs 'palieptas piūklą' 
nunešti savo tyoso mašinon, 
bet paskui apsižiūrėjo, kad 
Įdėjęs kiton pahašion, Ta
čiau apsižiūrėjo' biskeli. pa
vėluotai — anoji mašina jau 
buvo nuvažiuota.

Tokio, Japonija. — Su
skaičiuota jau 144 žuvusie
ji per pastarąjį viesulą.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given Unit License No. 
GB <41510 been issued to the undersigned 
to ' sel| ‘beer at retail under Section 107’ 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 161 Franklin St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAURJOE EQAK

“Dviejų Ponų Tarnas”

VILNIUS. — Lietuvos TSR 
dramos teatras šį sezoną pa
baigė nauju veikalu----K.
Goldoni komedija “Dviejų po
nu tarnas.” v

• K. Goldoni yra 'italų realis
tinės dramaturgijos pradinin- 
khs. Jis kovojo prieš to me
to reakcinį “Kaukių teatrą” 
(Komedia del Arto), kuris 
buvo atitrūkęs nuo gyvenimo. 
Goldoni stengėsi parodyti sa
vo pjesėse, kad grafų ir rųar- 
kizų laikai baigiasi, kad juos 
pakeisti ateina nauji žmonės 
—protingesni, tikį savo jėgo
mis. ’

K. Goldoni pjesės pilnos 
optimizmo. Autorius' pajuo
kia “aukštesnės visuomenės 
sluoksnius” — žmones, kurie 
trukdo gyvenimo pažangą, 
kurie pasidarė bereikalingais 
ir juokingais, 
silpnais. štai 
sės rado vietą 
scenoje.

Režisierius A. Kernagis šias 
autoriaus savybes pilnai išryš
kino “Dviejų ponų tarno” 
pastatyme, kurį puikiai api
formino dailininkas J. 
kus.

Reikia tikėtis, kad šis 
tal^lis mūsų scenoje 
pelnytą pasisekimą.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
pareigą dar atliks. Progos 
dar yra visiems.

Pastebėjau, kad labai gra
žiai jau Įsisiūbavęs ir dien- 

va- 
do-

Areštavo Atleidžiamą 
Iš Tarnybos Buvusį 
Marininką v •

bejėgiais ir 
kodėl jo pje- 
ir tarybinėje

Jau-

spek- 
turės

William H. Boyle, 47 metų, 
iš Kansas City, Missouri, Japo 
išrinktas demokratų partijos 
nacionalio komiteto pirminin
ku su $30,000 algele metams. 
O kiek ateis “penkiaprocen-* 
tinių” dovanų nuo fabrikantų 
ir bankierių, kuriems ta par
tija tarnauja, šiame praneši
me eiliniams žmonėms nesa
koma. Boylc, advokatas, yra 

senas prezidento Trumano 
bičiulis.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

SHAUNS ' 
(Shalinskas) 

FUNERAL riOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Paj’kway 'Station) 
! Woodhaven, N. Y. 

cD6s®
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai: ą
F. W. Shaliiis-J. B. Shalins

TEL. Virginia 7-4499. ‘ .

Joseph Garszva
.Undertaker & Embalmer

Manager >

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

raščlo Vilnies finansinis 
jus už dešimt tūkstančių 
lerių.

Tikrai -žinau, kad nė 
nas, kuris keletą dolerių
aukos diehraščiams, nesijaus 
nusiskriaudęs ir nebus bied- 
nesnis.

vie-
pa-

Visi dabar galite 
saldžiai sapnuoti, 
nebebus, 
tlėl, kad 
ir bijo 
rugp. 31

Kodėl? 
“Stalinas 
karo.”

miegoti ir 
nes karo

Ogi to: 
ir nenori 
(Draugas,

vien nuoAišku, kad jei 
priklausytų,

Karo nori tik-
Stalino valios 
karo nebūtų, 
tai pasiutėliai, karo nebijo tik 
kvailys. Stalinas gi niekuo
met nebuvo nei vienu, nei ki
tu.

Kiekvienas švarios sąžinės 
blaivaus proto žmogus karo 
nenori ir bijo.

Tuo gi negali didžiuotis
Draugo redaktorius it jo kle-

New Yorke federaliai agen
tai areštavo išeinantį iš Go
vernors , Island ką tik atleistą 
iš tarnybos buvusį marininką 
John-David Provoo. JĮ kalti
na, kad jis laike karo padė
jęs japonams užimti Corre- 
gidor. Jis rašęs jų radijo 
programoms scenarijus ir ko
mentarus.

Japonams ateinant Į sušau
dytą Corregidor jis juos pa
sitikęs persirengęs .budistų 
dvasiškiu, kad gauti jų ma
lonę ir pasitikėjimą. Nuo to 
laiko visuomet ir tarnaudavęs 
jiems. Jis. buvęs “aršesniu 
už Tokio Rose.” sako kaltin
tojai.

Areštuotasis tikrina nieko 
apie tai nežinąs, pirmu kar
tu girdįs tokius dalykus.

ir 
ir rikaliniai kolegos. Jie suši

lę darbuojasi už uždegimą 
pasaulio nauju karu.
______ i__ ,

CHARLES J.- ROMAN
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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW 4.
Bū YUS

. (BUYAUSKAS)

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPEOIALISTAL

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

TeL EVergreen 7-6288

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2^-5172

JOSEPH BALTAITIS
B AR & GRILL . ■

518 Grand Street,- Brooklyn, N; Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 
'degtinės, vynai ir alūs

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

Z innninnniimninininnniinnmmninimnm

TELEPHONE 
STĄGG 2-5043 >

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIU8 , 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
- Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavirpas bus užtikrintas ir už prieinamą kaina 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios,, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

MM*



m _ _ ________ _ .__ I : ■

Vaikus Išlaiko , Lietuviškųjų Parengimų
Aukotas Kraujas Auditorijoje Kalendorius

Unijistas Laimėjo 
Kovą už Pilietybę

Arduilio Susi, Italijoje 
męs, AFL Chefs, Cooks -and 
Pastry Cooks Lokalo 89 fi
nansų^ sekretorius, New Yor
ko teisėjo Rayfiel tapo pri
siekdintas mūsų šalies piliečiu 
rugsėjo 1-mą.

Susi, per eilę metų veiklus 
unijistas, buvo persekiojamas, 
pirmiau atsisakyta duoti jam 
pilietybę remiantis’ ragangau- 
džių jam primetimais, būk 
jis esąs nariu tokių organi
zacijų, kurios norinčios spėka 
ir prievarta nuversti mūsų 
valdžią.

Atžymėti tą laimėjimą įvy
ko pobūvis Mayflbwer Res- 
taurane. . Dalyvavo būrys uni- 
jistų, taipgi Amerikinio Sve- 
turgimiams Ginti Komiteto 
atstovai^ Susi pareiškė viešą 
padėką tai organizacijai ir 
advokatams Isidore England
er, Sidney Cohen ir Paul O’
Dwyer, varde tos organizaci
jos padėjusioms jam kovoti 
už pilietybę ir ją laimėti.

Susi sakė, kad, tapęs pilie
čiu, jisai kovos už teisėtumą 
kitiems, norintiems įsipilietin- 
ti, tačiau dabar esantiems at
stumtais nuo pilietybės.

Susi pilietybės prašęs jau 
1940 metais. Prieš davimą 
jam pilietybės skundą 'padavė 

z * samdomas - perkamas šnipas 
George Hewitt, kuris dar va
dinasi ir'Tim Holmes, o gal 
dar ir kitais vardais (pagal 
reikalą). Susi užtikrino, kad 
su tokiu asmeniu niekad nei 
susipažinęs nebuvo, 
teisėjas pareikalavo, 
džia pristatytų tą 
teisman asmeniškai,
pribuvo vieną kartą, tad tei^ 
sėjas buvo bylą atidėjęs. 
Jis turėjo pribūti rugsėjo 1- 
mą. Jo vėl nebuvo teismė. 

' Tuomet teisėjas prisiekdino 
Susi piliečiu.

gi-

Tuomet 
kad val- 
skundėją 

Jis ne-

Unijistai Gina 
Savo Veikėjus

Įgula laivo American Ran
ger, 32 marininkai, praėjusią 

< savaitę • atsisakė Gaivą ju
dinti iš uosto, New Yorke, kol 
nebus sugrąžinti kompanijos 
atleisti iš darįio du marinin
kai, prašalinti už veiklą uni- 

, jai. , Unijos nacionalis virši
ninkas Curran norėjo, kad jie 
dirbtų, bet jie nepaklausė 
Curranb.

Harlemas Pasmerkė Gengsleriz- Tyrinėja, Kas Nušovė
mą, Įvykdytą Prieš Robesoną

Virš 15,000 publikos susi
rinko į Golden Gate Ballrui- 
myj šauktą masinį mitingą. 
Salėms talpinant tik kelis 
tūkstančius, mitingas pavirto 
į masinę demonstraciją prie 

j salių. Apie 10,000 publikos 
.išsiliejo į didžiulį žibintų pa
radą. protestuojantį prieš fa
šistų sukurstytą gaujos ataką 
ant Paul Robesono.

Robesonas, pasauliniai žy
mus dainos, scenos ir filmų 
artistas - visuomenininkas bu
vo pasižadėjęs dainuoti

Peekskill progresyvių suruoš
tame mitinge rugpjūčio 27-tą, 
bet fašistų sukurstytos gau
jos neleido publikai susirink
ti, tūlus atėjusius koncėrtan 
sužeidė.

Protesto mitinge prieš fa
šistinių gaujų siautėjimą da
lyvavo •,atstovybės iš daugelio 
unijų, teatrininkų, rašytojų. 
Tarpe kitų kalbėtojų, kalbė
jo autorius Howard Fast, ku
ris asmeniškai buvo nuvykęs 
aprašyti tą mitingą ir savo 
akimis matė tą gėdingą A- 
merikai gaujų siautėjimą.

Bronxiečiai /Entuziastiški 
Pradėjo Rinkimų Kampaniją

Masiniame mitinge, kuria
me dalyvavo apie trys tūks
tančiai publikos ir svarstyta 
civilinių teisių gynimas ir 
darbininkų reikalai, Bronx 
Amerikos Darbo Partija 
kiai ir stipriai pabrėžė 
tarpe tų visų reikalų ir 
kimų.

Publikos prisirinko dau
giau, 'negu už vis didieji en
tuziastai tikėjosi. Prisipil- 
džius Winder Gardeno iš 
anksto numatyta j ai salei, bū
riai publikos atsisakė skirsty
tis, stoviniavo prie salės po 
lietumi iki priruošė ir atidarė 

^antrą salę.
• Vakaro vyriausieji kalbė

tojai kongresmanas\ Vito 
Marčantonio, Amerikos Dar
bo Partijos kandidatas į ma
jorą, ir artistas Paul Robeson 
buvo pasitikti didžiomis ova
cijomis. Audringai pasvei
kintas Paitl Robeson, pasisa
kymas, kad jis sugrįš į Peeks
kill dainuoti ir pasižadėjo jo 
antrąjį koncertą paremti.

Šiuos • žodžius rašant jau 
buvo žinoma, jog Robesonui 
antrasis koncertas (Vietoje 
fašistų sukurstytų, suorgani
zuotų gaujų išardytojo), su
ruoštas rugsėjo 4-tą, 2 vai., 
Hollow Brook Country Club 
patalpose ant Hillside Ave., 
prie Strawberry Hill, • Peeks
kill. \ .

Mitinge taipgi kalbėjo ir 
buvo šiltai sutiktas Paul Ross, 
darbiečių kandidatas į miesto 
iždininką; Leo Isacson, kan
didatas į Bronx prezidentą; 
Leon Strauss, ALP apskrities 
pirmininkas.

Marčantonio savo turiningo
je kalboje, greta kitko, sti-

aiš- 
ryšį 
kin-

priai užakcentavo, . jog už 
fašistišką ataką ant Robešo- 
no ir norėjusių jį išgirsti žmo
nių kalti yra Albanės ir Wash- 
ingtono ponai, Atakos 
pasekmė tų valdžių pastangų 
užgniaužti darbininkų ir pro
gresyvių kožną veiksmą, — 
sakė kalbėtojas, 
už darbininkus 
vius prašalinsim 
gėngsterių siautėjimą.

Balsavimu 
ir progresy- 

fašistų ir

Brooklyno Pamarietį
Brooklyn ietis Richard (Ric

ci)! Marino praėjusį penkta
dienį buvo atrastas nušautas 
ir paliktas mažame New Jer
sey miestelyj Leonia, gale 
viengalinės gatvytės.

.Gyvenęs 2337 Stillwell Avė., 
Brooklyno, Marino prieš porą 
metų buvo areštuotas einant 
įtartimi buvus dalyviu apiplė
šime, New Yorkė, kur buvo pa
grobta daug aukso. Tačiau 
prasikaltimas ta'irfe nebuvo 
įrodytas, jis buvo paleistas.

Jo kišeniuose radę AFL 
International Longshoremen’s 
Association Lokalo 127-to 
nario kortelę, tačiau proku
ratūros viršenybė* abejojanti, 
ar jis bent kada dirbo pama
riečiu - laivakroviu ar kitą 
kokį atitinkamą darbą, nes 
jo rankos esančios taip švel
nios ir baltos> apdabintos, 
kaiį) dykinėjančios panelės. 
Nebent būtų jis buvęs reika- 

l lingas “karaliaus” Ryano ka- 
yra i ralystėj kokioms neaiškioms 

užduotims .
. Spėjama, kad jis buvo nu

dėtas organizuotos gengsterių 
gaujos, su kuria jis turėjęs 
turėti ryšių ir kokių nors 
susipratimų dėl grobio ar pa
sidalinimo teritorijomis, 
vęs nušautas kada nors 
lai ketvirtadienio vakarą.

Praėjusių metų gruodžio 
mėnesi susirgusi kraujo nyki
mu, 3 metų amžiaus Susanna 
Giardina, brooklynietė, tebe
palaikoma kraujo aukomis.

Nuo tos ligos, vadinamos 
Cooley’s , anemia, gydymo dar 
nesą atrasta — duodantieji 
kraujo n.ęžino, ar jų auka 
mergiščią , išgelbės nuo belai- 
kinės mirties. Tačiau jie kol 
kas tebelaiko ją gyvą ir jei
gu kada nors būtų atrastas 
gydymas, ji būtų išgelbėta. 
Dar kiti mano, kad jeigu 
išgyventų iki subrendimo, 
jos pačios kūno sistemoje 
nors pakistų, pasidarytų 
sparesnė.

Liga, matomai, turi ką nors 
šeimos kraujuje ar gyvenimo 
aplinkoje, nes ta pat liga pra
ėjusi pavasarį susirgo kitas 
tos pat šeimos vaikas, berniu
kas. Jį taip pat tebelaiko 
gyvu įleidimais aukoto krau
jo, kurį gavinėja iš savariorių 
ir ligoninėms teikią Raudona
sis Kryžius.

Sveikatos 
kulbės Dr.

ne-

Bu- 
vė-

su- 
of

ji 
gal 
kas 
at-

užim-

ir 13

(sek- 
šešta-

d.,
Namo B-

4 d., sek- 
Brooklyno

Rugsėjo 18 d., 1 vai. po 
pietų, prakalbos 
Kultūros Klubo, 
Kašįciaučius ir kiti.

Spalių (Oct.) 9 d., sekma
dienį, Aido Choro koncertas.

Spalių 22 d., šeštadienį, 
LDS jaunimo kuopos šokiai.

Spalių 30, sekmadienį, 
Laisvės koncertas.

Lapkričio (Nov.) 26 
šeštadieni, Lietuvių 
vės bankietas.

Gruodžio (Dec.) 
mądienį, Central
LDS 46 kuopos teatras.

Gruodžių 10 d., šeštadienį, 
Richmond Hill ir E. New 
Yorko LLD ir LDS kuopų 
ihetinis bankietas.

Sausio (Jan..) 15 d., 1950 
m., Liaudies Teatras vaidins 
veikalą.

Sauąįp 29 d., sekmadienį, 
Laisvės bankietas.

P. S. Draugijoms seka- 
------------- i ............................. —

Policistas Thomas .F. Mc
Kenna, tarnaująs Jamaica 
Precinkte, kaltinamas sumu
šime jamaikiečio Louis Esta- 
ves. 19 metų. Policistas sa
kosi esąs nekaltu;

mos dienos dar nėra 
toš:

Lapkričio (Nov.) 12 
dienos, taipgi

Gruodžio (Dec.) -18 
madienis, ir 31 diena,*
dienis prieš Naujus Metus.

Sausio 1 d., sekmadienis, 
dar neužimta. ’ \

Brooklyno Lietuvių 
Bendro Veikimo 
Komiteto Sekr.

J. W. Thomsonas.

Dėl Aiškumo
Rugsėjo 3 dienos paskelb

tame sąraše aukotojų civili
nėms teisėms ginti pasakyta: 
“A. ir Ilse Bimbai aukojo 
$15.” Nepažymėta, kad jie 
per kitą skyrių tam pačiam 
tikslui dar aukojo $40.r"Tuo 
būdu viso susidaro $55. 
pasitaikė ir daugiau net
mų) Praneškite, ^pataisytume.

Skyriau*'

Gal 
slu-

Moterys pirmiausia -— Lydia Dranovskaja spraudžia
si pro keleivius vagone prie kabelio langelio, nežiū
rint Leonido Gallis’o protesto. Scenai iš naujosios 

Tarybų Sąjungos filmos “The Train Goes East,” vaiz
duojančios kelionę iš Maskvos į Sibirą., Rugsėjo 3-čią 
filmą pradėta rodyti New Yorke, Stanley Teatre, 

7th Avė., prie 42nd St.

6-TA 
SĖKMINGA 
SAVAITE!

“Mėųesio Judis!” — 20 didžių žurnalų
“Begaliniai patrauklus!” — Journal - American
“Puikus!” — Sun; “šaunus!” — Herald Tribune
“Savaitės judis!” Life ir Look Magazine

LORETTA YOUNG — CELESTE HOLM

COME TO THE STABLE
su Hugh*Mariowe, Elsa Lanchester, Thomas Gomez

Pagamino Samuel G. Engel — Dirigavo Henry Koster 
Iš CLARE BOOTHE LUCE apysakos.

RIVOLI BROADWAY IR 49TH STREET.
.. ~ ------------ r--------------------------------------------------------------------

Speciale Kampanija 
Kovai Prieš Vaiką 
Paralyžių

Nesitenkinant .tuo, kas 
kelta metinėje March
Dimes kampanijoje, organi
zacija kovai prieš vaikų pa
ralyžių — National Founda
tion for Infantile Paralysis— 
paskelbė specialę rinkliavą, 
kuri tęsis sekamais keliais 
mėnesiais.

Savo atsišaukime įstaigos 
nacionalis viršininkas Basil 
O’Connor sako, jog metinėje 
rinkliavoje sukeltų fondų ne- 
beišteksią dėl to, kad pa
daugėjo susirgimai. šiemet 
iki šio laikotarpio po visą ša
lį susįrgę ta liga 20,000 as
menų. Pernai tuo pat laiko
tarpiu susirgo IT, 155.

• Įstaiga skelbia naujai su
segusiųjų, pagalbai jau išlei
dusi $5,078,000 ir kad dar li
kusioji fondo dalis — $3,000,- 
000 — išsibaigs pirm lapkri
čio 1-mos.
Reikia Ilgos Priežiūros

New Yorko miesto sveikatos 
komisijonierius Dr. Mustard 
sako, kad susirgimai aiškiai 
mažėja. Iš tų jau susirgusių 
apie 25 nuošimčiai sirgo leng
vai, atrodo, jaučiasi visai pa? 
sveikusiais išleidžiant iš ligo
ninių. Tačiau, sako jis, nie
kas negali žinoti, kokios V ir 
kada pasireikš tos ligos pa-, 
sėkmės, tad tos rūšies ligo
niai esą reikalingi nuolatinio 
patikrinimo 
per ištisus 
susirgimo)

Kiti 75 
šiųjų išsineša 
nius sužalojimus ir jų gydy
mui reikalinga ilgalaikė nuo
latinė pagalba. Jų gydymas 
reikalauja daug pastangų, ir 
lėšų, tad, sakoma, ne tik ei
linis darbininkas, bet net vi- 
dutihis biznierius subankru
tuotų. Viename iš raportų, 
pateiktų dar karo laiku, kon
troliuotomis kainomis tebegy
venant, buvo saprokuota, kad 
vieno asmens gydymas kai
nuoja magiausia $5,000 me
tams. O kadangi atydaus 
gydymo ' daugeliui iš tujfe 
nuošimčių- susirgusių Veikia 
per kelerius metus, tad aiš
ku, kad gelbėjimasis liekasi 
neįmanomu vienišam.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, rugsėjo (Sept.) 
9 d., pradžia 8-tą vai. vakare, Li
berty Auditorium. 110-06 Atlantic 
Avė. Visi nariai dalyvaukite. — M. 
Klimas. t (200-201)

RIDGEWOOD-BROOKLYN,

LDS 103 kuopos susirinkimas 
įvyks rAgsėjo (Sept.) 6-tą, Šapolo 
Vaiginio salėje, 147 Thames St., 
pradžia 8-tą vai. vakare. Visi .nariai 
malonėkite dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Taipgi 
pasirūpinkite užsimokėti duokles ir 
gaukite naujų narių į kuopą. — P. 
Babarskas, prot. sekr. (199-200) 

brooklYn/n.Ty.
Šv. Jurgio Draugystės susirinki

mas įvyks trečiadienį, rugs. (Sept.) 
7-tą, Liet. Amerikos Pik Kliubo sa
lėje,. 280 Union Avė., pradžia 7:30 
vai. vakare. Visus narius prašome 
dalyvauti šiame susirinkime, nes 
bus renkamas prezidentas. —. C. 
Nečiunskas^ sekr. (199-200)

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE - INSURANCE

ŠIE NAMAI PARSIDUODA 
Visi trys prie pat 

Liberty Auditorium, Richmond Hill.

$8,000. Vienos šeimos, šešių kamba
rių medinis namas su garažu. Gazo 
šildymo sistema. Trys miegrumiai.

$12,000. Dviejų šeimų namas, atski
ras, kampiniu, medinis, su dviem 
garažiais. Šeši kambariai naujam 
savininkui. Penki išnuomuoti už 
$45. Steam heat, dvi anglims kūre
namos šildymo sistemos. Savininkas 
tik ką žymiai kainą nuleido, kad 
greičiau parsiduotų.

ir jis vykdoma 
dvejus metus po

nuošimčiai išliku-
tuojau įmato-

Nora Price, 55 m., užsimu
šė nukritusi ar nufokusi nuo 
stogo 6 aukštų apartmentinio 
namo New Yorke, kur ji gy
veno. *

Anthony Qrigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig modeminės mados.

BUNGALOW EXPEfRTAI

se

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 9-3215

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
,y . ii—2 dienomValandos: į g—g vakarajs

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

$10,500. Dviejų šeimų medinis atski
ras namas, “šingeluotas.” 13 kam
barių, septyni jau dabar tušti. Dvi 
atskiros šildymo sistemos. Apatiniai 
šeši kambariai išrenduoti už $40. 
Mažai reikia įnešti, nes dabar yra 
$7,400 GI morgičius, už kurį reikia 
mokėti tik 4%. Už morgičių ir tak
sus reikia mokėti tik $69.78 į mė
nesį, o rendų ateina $40.

Turime ir daugiau visokių namų. 
Jei kas turi namą ant pardavimo, 
prašome mum pranešti. Taipgi 
kreipkitės pas mus dėl visokios ap- 
draudos—insurance. !

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE - INSURANCE 

87-0^ 94th Street / 
Woodhaven 21, N. Y.

Telefonas
/ Virginia 9-0842

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Rec^ptuSx

Darome ir Pritaikome, Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

BROOKLYN t i

LABOR LYCEUM
f DĄRBININKŲ ĮSTAIGA !

SJlas dėl Balių, Koncertų, Ban-!
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.j

Puikus steičius su naujausiais < 
įtaisymais. v j

• KfcTUklŲ BOLIŲ ALLEYS j
/ Kainos Prieinamos. ;
949-959 Willoughby Ave. ]

Tel. STagff. 2-8842

GERIPIETŪS!
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.

Biznių Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų .dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuri& 
yra teisėtas praktikuoti visubse teismuose ištisose Jungti-^ 
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz-. 
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose’ ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių 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.

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
•Telefonas: EVergreen 4-8174

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 

9—|2 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

i r
'7J TDD^G D 4 D 411 GRAND STREETZjUTO B AK. BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINES - VYNAI - ALUS y
TOGOMS TFT F VIETONEVergreen 4-7729 I T

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko 

v 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 -
Te®. /IVerrrMn 4-0612

BROOKLYN, N. Y.

x
6 pusi.—Laisve (Liberty, Liih. Daily)—Antr., Rugsėjo 6, 1949
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