
Didelė sukaktis. 
Kapitalizmo sutemos. 
35 ir 95.

Ar bus, ar nebus?
Rašo A. BIMBA

Pereitą/] ketvirtadienį di
džiulėje Madison Square Gar
den salėje buvo susirinkę aš
tuoniolika tūkstančių’ žmonių. 
Proga buvo nepaprasta. Da
lyvių ūpas buvo labai paki
lęs ir kovingas. Daugiausia j 
matėsi jauni žmonės, vyrai ir ; 
moterys.

Jie 
tojus, 
torinį įvyki prieš 
metų ir šių dienų degančiuo
sius reikalus.

karštai sveikino kalbė- 
O kalbėtojai dėstė is- 

trisdešimt

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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ANGLIJOS SVARAS STERLINGI) NUPIGINTAS IKI $2.80
STREIKUOJA F ARTINAI 
VISI ANGLIAKASIAI

Vėliausios Žinios DEL TO PABRANGSTA
% _ A —. A ✓-VA A • ~ l

j Eiliniai Mainieriai Streiku Protestuoja, kad Kompanijos
Vienas kalbėtojas paminė- | Suka Jiems Apdraudą ir Senatvės Pensijas 

jo vardą Močiutės Bloor. Su-  
drebėjo visa milžiniška salė 
nuo aplodismentų.

“Vargšelė” užeina ant es- j
trados, prilaikoma 
draugo už rankos.
tina visų, tos milžiniškos pu- Faktinei visi 500,000 ang-

,Aplinkui mane sėdį Pakasių pradėjo generalinį
veidų streįką dėl to, kad 7 kpm-

vl. . „ . H panijos pietinėse valstijose 
uz ieja sv,e‘, gusta^dė savo įpiokėjimus į

,’ieno Į 
-hio-

Pittsburgh. — Pirmadie
nį jaiTTiejo^darban daugu- 

! mas minkštųjų ir kietųjų 
angliakasyklų mainierių.

nėra naujos sutarties.
Angliakasyklų savininkai 

mojasi priverst mainierius 
mokėti pusę lėšų į apdrau- 
dos - senatvės fondą.

blikos! 
žmonės šluostėsi nuo 
ašaras. Ir man jos pradedanį- pietinėse valstijose 
trykšti is akių ir cv,«_ i < v - -
są. . .

Tai ašaros džiaugsmo ' ir 
pasididžiavimo. Pažįstu aš 
šią močiutę .labai seniai. Gir
dėjau jos daug ugningų kal
bi] daugybėje susirinkimų ir 
konferencijų.

Dar ir dabar ji prabilo į 
mus. “Būkite sveiki, mano 
draugai ji pasakė. “Nenu
siminkite 
akcijai. Mūsų pusėje 
ir tiesa, žmoniškumas 
eitis. Liaudis laimės, 
d is išsilaisvins...”

Būkite
” ji pasakė.

Nepasiduokite re- 
šviesa 
ir at-
Liau-

mainierių apdraudos ir se
natvės pensijų fondą.

Tai savaime kilęs eilinių 
angliakasių streikas, kurio 
neskelbė unijos komitetas.

Kompanijos turi, pagal 
senąją sutartį, mokėti po 
20 centų į mainierių ap- 
draudos - pensijų* fondą nuo 
kiekvieno iškasamo tono 
anglies. Bet tūlos kompani
jos užsimanė tuos įmokėji- 
mus nusukti todėl, kol dar

Metalo Mainieriai Smerkia 
Teismą prieš Komunistus

Chicago. — CIO Metalų 
Kasyklų ir Liejyklų Unijos 
suvažiavimas Vienbalsiai 
užgyrė rezoliuciją, kuri 
protesuoja prieš vienpusiš-. 
ką dirbtinį valdžios teismą 
prieš Komunistų Partijos 
večdus New Yorke.

Suvažiavimas kartu pa
smerkė fašistinių Peekskil- 
lo chuliganų kriminalinius 
užpuolimus prieš Paulo 
Robesono koncertus^

New York. — Atskrido Andrius Višinskis, Sovietų 
užsienio reikalų ministras, į Jungtinių Tautų seimą, ku
ris atsidaro šį antradienį.

Atsakinėdamas į reporterių klausimus, Višinskis lin
kėjo, kad šis seimas sustiprintų Jungtines Tautas kaip 
organizaciją pasaulinei taikai įvykdyti.

Washington.' — Pasinąujino derybos tarp plieno kom
panijų ir CIO unijos. Tarpininkauja valdinis taikytojas 
Cyrus Ching.

CIO centro ir Plienin nkų Unijos pirmininkas Philip 
Murray reikalauja tiktai, kad kompanijos savo lėšomis 
įvestų darbininkams sveikatos-gyvybes apdraudą ir se
natvės pensijas. Murray neprašo jiem algą pakelti. Jis 
patenkintas prez. Trumano komisijos siūlymu tiktai ap
draudą pensijas įvesti.

Kompanijos sakė, kad patys darbininkai turėtų pusę 
lėšų sumokėti į apd.raudos-pensiją fondą.

London. — Anglijos iždo ministras Stafford Cripps 
pareiškė, kad nors valdžia numuša angliškų pinigų sva
rų sterlingų vertę, bet ji nemažins ginklavimosi išlaidų.

CHICAGOS SPAUSTUVININKAI DALINAI
LAIMĖJO 22 MENESIŲ STREIKĄ

MAISTAS ANGLAMS
Anglija, Nuvertindama Savo įmigus, Tikisi Daugiau 
Anglišku Dirbinių Parduoti Jungtinėms Valstijoms

tasSuS"m^UiuvA^od Šaltasis Karas paltas už Krizę, Pareiškė
Komunistu Partijos trisde- | it iir 11 • jr «« . •
šimt motu sukakties Partija Henry Wallace ir Kongu Marcantonio
rugsėjo mėnesį. -Tuojau ji ’
buvo pasitikta ir pasveikinta
reakckm palmeriniais raidai^ į 11 nu!1

PalrZrio šiandien niekad fęrencija del darbų daugl-
nebeatsimena, o ta partija gy- ’ P1 ūkinę - nedarbo 
vuoja geriau, negu, kada nors ’ krizę.
pirmiau. • ~ ~

Dabar jos vienuolika žy- cjas jjenry Wallace ir dar-

Cleveland, O. .— Įvyko 
Progresyvių Partijos kon-

Progresyvių Partijos va-
miausiu vadų yra teisiami 
Foley Square teisme. Teisė- ! 
jas Medina juos kryžiavo j o. 
Kvailas tas teisėjas, jeigu jis 
mano, kad j (T tie žmonės iš
sigąs ir bučiuos jam rankas. 
Užmirštas jis bus, kaip yra 
užmirštas Palmeris, kuris 
anais metais norėjo areštais 
ir deportavimais sužlugdyti 
naujųjų idėjų sąjudj.

Dažnai aš pagalvoju: Kodėl 
tie mūsų mokyti politikieriai 
nieko nesimoko iš istorijos?

Šiomis .dienomis perskai
čiau William Z. Fosterio pa
rašytą knygą “The Twilight 
of World Capitalism” (“Pa
saulinio Kapitalizmo Priete
ma”). Jon Fostęris sudėjo il
gų metų kovingo gyvenimo 
prityrimus ir išvadas.

Kapitalizmui galas ateina.’ 
Turi ateiti. ^Kitos išeities nė
ra. Niekas jo nebeišgelbės.

Socializmas ateis visur. Jis 
jau ateina. Niekas jam ke
lio nebepastos.

Taip kalba šis taurus Ame
rikos darbininkų klasės sūnus. 
Visas savo mintis jis pare
mia aiškiais, suprantamais 
faktais.

Tik šiandien mūsų Wash- 
ingę/ono valdovai, sužinojo, 
kad mūsų broliai farmeriai ir 
mes,, miesto “milžinai,” esame 
bjauriai skriaudžiami. Varg
šas farmerys už kiaušinių tu
ziną gauna 35 centus, o mes 
štore už tą įpatį tuziną už- 
mokam 95 ceįitus!

Kur nors į slypi “hold-up- 
m&n” ir visus mus lygiai ir 
gražiai apiplęšinėja.

Ką daryti?- Kongresas ne
žino. Jis dar tik<tyrinės ir 
ieškos to plėšiko, kurį mes vi
si žinome ir matome. O juo- 
\* (Tąsa 5-tam pusi.)

bietis kongresmanas Vito 
Marcantonio pareiškė, jog 
šaltasis karas ir nesaikuo
tas ' bilionų dolerių eikvoji-. 
mas ginklavimuisi tarnauja 
tiktai didiesiems'pelnagro- 
biams, bet blogina gyveni
mą žmonių dauguomenei ir 
didina nedarbo krizę.

Wallace reikalavo tokių 
Jungtinių Tautų, kokių no
rėjo velionis prezidentas 
Rooseveltas taikai išlaikyti. 
Wallace taipgi priminė, kad ' 
Anglija, nuvertindama savo 
pinigus, bando išgabent sa
vo nedarbo krizę į užsienį.

Marcantonio nurodė, kaip 
Trumano valdžia ir demok
ratų - republikonų Kongre
sas tarnauja stambiajam 
kapitalui ir šaltajam karui 
prieš darbininkų reikalus. .

Arthur Gaėth, CIO Elek- 
trininkų Unijos radijo ko
mentatorius, raportavo/jog 
šioje šalyje yra 5,400,000 
bedarbių, nors valdžia sle
pia tikrąjį jų skaičių.

• (Kitą kartą paduosite 
progresyvių konferencijos 
pasiūlynyis žmonių darbų 
dauginimui ir visuomenės 
gerovei.} \ .

Senatas Atmetė Trumano 
Peršamą Jlgenfritžą

Washington. — Senatas 
40 balsų prieš 28» atmetė 
Carlą A. Ilgenfritzą, kurį 
prez. Trumanas skyrė gin
klų - amunicijos komisijos 
pirmininku.

Ilgenfritz, U; S. Plieno 
Korporacijos vice - pirmi
ninkas Delaware, reikalavo 
pripažint jam teisę imti 
$70,000 metinės algos .iš 
korporacijos tuo taiku, ka
da jis tarnaus kaip amuni
cijos komisijos pirmininkas 
ir taip pat gaus valdinę ai-

Chicago. — Pasibaigė 
penkių čikaginių angliškų 
dienraščių spaustuvių dar
bininkų streikas, kuris tę
sėsi 22 mėnesius. Streikavo 
virš 1,500 spaustuvininkų; 
laimėjo’ algos pakėlimą $10 
per savaitę. Jie priklauso 
Darbo Federacijos Spaustu
vininkų Unijos 16-tam sky
riui.

Už streiko 
savo 1,287 priešxa279.

. Streikas kilo dėl to, kad 
dienraščių leidyklos spyrėsi 
samdyti neunijistus kartu 
dirbti su unijiniais spaustu
vininkais. Streikieriai rei
kalavo pilno unijos pripaži
nimo. . Bet Šio. reikalavimo 
nelaimėjo.

Dabar padaryta sutartis 
sako, jog samdytojai tiek 
pripažins uniją, kiek lei
džia Tafto - Hartley’o įsta
tymas, kuris reikalauja^ ir 
neunijistus darban priimti. 
Bet jeigu Tafto - Hartley’o 
įstatymas bus panaikintas, 
tuomet laikraščių leidėjai 
ketina atsteigti spaustuvi
ninkams pilną unijos pripa
žinimą, atšalinti ųgunįijis- 
tus.

imą bal-

al-

ir

Pagal šią sutartį bus 
ga sekamai mokama:

$95.50 už 36 valandų 
15 minučių darbo savaitę
dienomis, $101 už tiek pat 
laiko naktimis ir.$101 už 30 
valandų darbo savaitę pa
ryčiais (trečiąja pakaita).

Spaustuvininkai gaus 6 
apmokamas’ n a čion ales 
šventes per metus ir pus
antros algos už darbą šven
tadieniais.

■ Streikas ėjo prieš Herald- 
American, Daily , News,j 
Sun - Times, Tribune ir 
Journal of Commerce.

Tuo tarpu šie dienraščiai 
buvo skirtingai leidžiami. 
Rašthi jiems buvo mašinė
lėmis (taipraiteriaiš) nura
šomi, nufotografuojami ir 
metale, kaiu klišės, ingravi- 
ruojami. Tuo būdu žinios 
net keliomis dienomis pa
vėluodavo, ir streiklaužiš-. 
kas laikraščių leidimas ne
apsimokėjo.

Streiko - laiku pavieniai 
snaūstuvininkai gąvo iš li
nijos po $40, o vedusieji iki 
$60 paramos per savaitę.

SUDEGĖ 120 ŽMONIŲ SU 
KANADINIU LAIVU

Toronto, Kanada. --- On
tario ežero uoste čia praei
tos savaitės pabaigoje.sude
gė ir nuskendo kanadinis 
laivas Noronic. Nelaimėje 
žuvo bent IŽO žmonių,, ku
rių lavonai ąurasti. Be ži
nios dingę apie 80. Tikima
si, kad .daugumas “dingu
siųjų“ atsiras. x
* Noronic buvo ekskursijų- 
pasilinksminimo laivas, 6,- 
905 tonų. Jis plaukė iŠ Det
roitu į rytus pro dėvėtam 
dą, į P r e s c -o 11 ą, Ont., 
ir Tūkstantį S^lų. Nelaimė 
ištiko, kuomet laivas stap
telėjo Toronto j. Jame buvo 
685 keleiviai ir .įgulos ‘na
riai. Daugumas keleivių —' laivai.

detroitiečiai ir clevelandie- 
čiai. ' /

Mirtingojo gaisro prie-? 
žė,stį tyrinėja Kanados vy
riausybė ir amerikinės De
troito ir Clevelando miestų 
valdybos. Kaipo nelaimės 
kaltininkai yra įtariami lai
vo pareigūnai, stoka apsau
gos įrengimų ir girtos ke
leivių puotos.

Hong Kong. — Du ame
rikiniai laivai įplaukė su 
medvilne, vaistais ir kitais 
kroviniais į Šanghajų, Ki
nijos liaudininkų valdomą 
uostą, nepaisant skelbiamos 
blokados iš tautininkų pu
sės. Įplaukė ir keli anglų

Pittsburgh, Pa.
Ketvirtadienįabus D. M. 

šolomSįkas
Lietuvių Literatūros*’ 

Draugijos CK Sekretorius 
ir Laisvės * redakcijos na
rys, D. M. šolomskas šį 
ketvirtadienį, rugsėjo 22 d., 
7.30 vai. vakare, bus LDS 
142 kp. name, 3351 W. Car- 
son St. į.

Visi LLD ir LDS nariai, 
dienraščių Laisvės ir “ Vil
nies skaitytojai ir simpąti- 
kai prašomi dalyvauti. D. 
M. Šolomskas paaiškins 
daug svarbių organizacinių 
reikalų ir apibudins demok
ratinių ir laisvę mylinčių 
piliečių uždavinius. Prašo
me kuo skaitlingiausiai su
sirinkti. S.x Orda

Unijos Renka Atstovus 
Į Taikos Konferenciją

Chicago. — CIO, Darbo 
Federacijos unijos ir gele
žinkeliečių Brolijos 25-se 
valstijose išrinko jau dau-< 
giau kaip 400 delegatų į 
Nacionale Darbo Konferen
ciją dėl Taikos. Konferen
cija atsidarys spalių 1 d.

Rengimo komitetas skai
čiuoja, kad konferencijon 
suvažihos ’ bent pusantro 
tūkstančio unijinių delega
tų iš visų valstijų. Bus rei
kalaujama tokio taikon ke
lio, kuri nužumėjo prezi
dentas Rooseveltas. ■

Roma. — Be žinios dingo 
du Italijos lakūnai, skridę 
į Jungt. Valstijas.

London. — Anglijos val
džia nuvėrtino savo pinigus 
svarus sterlingų nuo $4.03 
iki $2.80. Angliškų pinigų 
vertės numušimas, lyginti 
su doleriu, tuojau pabran
gina anglams duoną 3 cen
tais svarui, kaip sakė Ahg- 
Ii jos iždo ministras Sir Sta
fford Ci;ipps sekmadienį, 
pranešdamas. w

Pabrang anglams ir kiti 
iš Jungtinių Valstijų per
kami reikmenys, kuriuos 
Amerika tiktai už dolerius 
parduoda.

Svarų sterlingų nupigini- 
mas prieš dolerį sumažina 
perkanciąją^ anglų darbi
ninkų '-algos vertę.

i Anglijos valdžia aiškino, 
jog nuvertinus svarą ster
lingų, būsią 'galima dau
giau angliškų dirbinių-pro- 
duktų parduoti Jungtinėse. 
Valstijose, taigi ir daugiau

Kinijos Liaudis Steigia 
Centralinę Valdžią

Šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudininkai - komunistai 
formaliai steigia .’ liaudies 
valdžią. Tuo tikslu įvyko 
Peipinge Patariam o s j o s 
Politinės Konferencijos st- 

pagamino 
- valstybės

sirinkimas. Jiš\ 
pradinius planus 
konstitucijai.

Konferencijoje 
660 atstovų nuo 
kų, komunistų, Demokrati
nės Sąjungos, Revoliucinio 
Tautininkų Komiteto ir 40 
kitų politinių organizacijų.

Netrukus -bus sušauktas 
visuotinas Patariamosios 
Politinės Konferencijos su
sirinkimas. Jis galutinai pa
gamins konstituciją Cent- 
ralinei Liaudies Valdžiai ir 
priims naują valstybinę vė
liavą.

dalyvavo 
liaudinin-

Washington. — Valdžia 
paskyrė $3,500,000 devy
niems universitetams vėžio 
ligai tyrinėti. 

1

dolerių gauti.
Stafford Cripps davė to

kį pavyzdį: \
■ Kol svaras sterlingų bu

vo skaitomas $4.03, anglai 
turėjo gauti $1,200 už savo 
parduodamą Amerikoj au
tomobilį. Nupiginus svarą 
sterlingų iki $2.80, galima 
bus tokį automobilį par
duot Jungtinėse Valstijose 
už $840, jeigu nepakils ^ga
mybinės išlaidos Anglijoj 
(vadinasi, jei darbininkai 
neišreikalaus algų pakėli
mo).

Kartu su Anglijos svarų 
sterlingų nuvertinimu pa
našiai nupigino *savo pini
gus Pietų Afrika, Australi
ja ir Indija (anglų imperi
jos dalys), taip pat Airija, 
Izraelis, Egiptas, Danija, 
Burma, Norvegija. Prane
šama, jog Švedija ir Holan- 
dija taip pat ketina numuš
ti savo pinigų vertę, lygi
nant su Jungt. Valstijų do
lerių’. Kanados doleris bus 
laikomas lygiagrečiu Jungt. 
Valstijų doleriui.

Svarų sterlingų nuverti
nimas supurtė ir Francijos 
ir kitų Marshallo plano 
kraštų pinigus.
Kaip Tatai Atsilieps Jung

tinėms Valstijoms
Washington. — Jungtin. 

Valstijų iždo sekretorius 
John Snyder gyrė Angliją 
už jos pinigų nupiginimą, 
pagal patarimą vadinamo 
“Pasaulinio” Banko ir 
Tarptautinio Pįnigin. Fon
do. {

Republikonas senatorius 
Wherry nuogąstavo, kad 
Anglija, po savo pinigų nu
vertinimo, galės per daug 
angliškų dirbinių prigrūsti 
į Jungtines Valstijas ir pa
kenkti pramonei šioje šaly
je.

Pavyzdžiui, Anglija ga
lės dar daugiau audeklų į- 
gabenti, nors Jungtinėse 
Valstijose jau yra bent 150 • 
tūkstančių bedarbių 'audė
ju-

KPV[7 LIAUDININKAI
UŽĖMĖ PINGTAN SAL/

Washington. — Demok
ratas senatorius Tom CdrA 
nallv smarkiai darbuojasi 
už $1,314,000,000 ’ paskyri
mą* Atlanto pakto kraštams 
ginkluot per metus. \

Hong Kong. — Kinų liau
dies kariuomenė, vartoda
ma daugiau kaip tūkstantį 
valčių, įsiveržė į Pingtan 
salą, sumušė tautininkų jė
gas ir užėmė. Pingtaną, tik 
80 amerikinių mylių nuo 
Formozos'salos.

Formoza laikoma stip
riausia čiang Kai-šeko tau
tininkų tvirtovę. Pingtan 
sala yra už 33 mylių nuo 
Fučovo uosto, kuris taip pat 
liaudininkų rankose.

Liaudies Armija kartų į- 
< siveržė į čangčovą, 25 my- 
llios į vakarus nuo Amoy 
uostariiiesčio
\iog tautininkų valdininkai 
jau bėga <iš Amoy.

Liaudininkai atakuoja 
tautininkus Jungjune, 100 
mylių į šiaurę nuo Kanto
no, didelio miesto ir uosto.

Kantone, laikinojoj tau
tininkų “sostinėje”, lankėsi 
admirolas Russell Berkley, 
karinio Amerikos laivyno 
komandierius Azijos van
denyse)1 ir pietavo su Li 
Tsung - Jenų, tautinhtkų 
prezidento pavaduotoju.

Žada pasitraukt mahome- 
toniškas tautininku koman
dierius šiaurvakarinėje Ki
nijoje, generolas Ma Pu- 
feng, kurio pulkus liaudi- 

Pranešama,lninkai kelis kartus sumušė.

ORAS.—Giedra, vešiau.

* •
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ALGAS GAUTI NORI, 
BET KLAUSYTI I* 
NENORI

Lenkijos dvasininkai 
gas gauna iš valstybės iždo.
Gauna ir džiaugiasi. Nieka
dos nėra pakėlę reikalavi
mo, kad valdžia jiems algas 
mokėjus sustotų.

Bet tuo pačiu kartu šitie 
dvasininkai nori ir reika
lauja teisės tarnauti Vati
kano interesams, kurie yra 
griežtai priešingi Lenkijos 
interesams. Jie reikalauja 
teisės paversti bažnyčias 
anti-valstybiniais lizdais.

Tokia padėtimi , nepasi
tenkinęs ir Naujienų re
daktorius. Jis ržšo: “Atro
do, kad. bažnyčios pozicija 
čia silpna. Jeigu ji būtų ne
priklausoma nuo valstybės, 
jai būtų daug lengviau gin
tis nuo komunistų val
džios.” Bet tuščiais pilvais 
ilgai “gintis” negalima. Tą 
puikiai supranta, kunigai. 
Todėl jie niekuomet sava
noriškai neatsisakys iš val
džios algas imti. . Atrodo, 
kad Naujienų patarimo jie 
niekados nepriims.

GRAŽIAI 
SUSIBIČIULIAVO

Smetoninės Vienybės re
daktorius, rašė:

Clevelandę Dirva, kuri jos 
redaktoriaus K. S. Karpiaus 
laikais griežtai kovojo su 
socialistais ir jų idėjomis, 
dabar rašo:

“Kiek lietuvis socialistas 
dalyvauja bendroje tautos 
kovoje už jos laisvę ir ge
rovę,! socialisto vardas nėra 
kliūtis sveikinti j j lietuvių 
tarpe. Pagaliau, daugelis 
dalykų ir iš socialistų pro
gramos yra visiems priimti
ni. Net jų pačių smerkia
mais, vadinamais Smetonos 
laikais Lietuvoj buvo vykdo
ma nemaža to, ką ir socialis
tai siūlo..,.”

Pritariant šiai Vinco Ras- 
tenio nuomonei, reikėtų dar 
pridurti, kad ir socialistas 
socialistui — nelygus.

Juk esama net krikščionių 
socialistų,—ar ne ?
Mums jau seniai aišku, 

kad tarpe grigaitinio socia
lizmo ir smetoninio nėra jo
kio . pamatinio skirtumo.

Mes Ruošiamės Vajui!
Mažiau, kaip pusė mėnesiu pasiliko ligi mūsų spaudos 

vajaus.
Mūsų dienraščio vajus prasidės su spalių 1 diena.
Mūsų laikraščio direktorių .taryba, administracija ir 

redakcija šį klausimą rimtai svarstė ir nutarė: dėti vi
sas pastangas, kad šių metų mūsų vajus naujiems skai
tytojams gauti ir dienraščio iždan pinigų sukelti būtų 
pranašesnis, pasekmingesnis už praėjusius vajus.

Kode!?
Todėl, jog gyvenamasis laikotarpis reikalauja iš kiek

vieno laisviečio didesnio uolumo, budėjimo, darbo, pasi
aukojimo nei kada nors. *

Gyvenamasis laikotarpis Amerikoje tuo labai svarbus, 
kad jame reakcija mojasi užduoti mirtiną smūgį pagrin
dinėms Amerikos žmonių laisvėms. Reakcija grūmoja 
panaikinti žmonių laisves, garantuojamas mūsų krašto 
konstitucijoje. • . > .

'Jeigu reakcijai tai pavyktų pad.aryti, jčiAVall strytui 
tai pavyktu pasiekti — be aiškinimo žinoma, kas tuomet
sektų. r. '. . J
Va, kodėl pažangioji visuomenė energingai kovoja prieš I 

visokius reakcininkų pasikėsinimus, prieš visokius jų 
bandymus pasiekti savo tikslo. .

Va, kodėl reikia, kad.pažangioji visuomenė butų tvir
ta, kad jon juo daugiau ir daugiau darbo žmonių stotų 
ir aktyviai visi išvien kovotų. • / j

Va, kodėl reikalinga darbo žmonių spauda—tvirta, ga
linga Spauda, nurodanti pavojus iš reakcijos pusės, švie
čianti kelius, kuriais darbo žmonės privalo kovoti už sa
vo ir visos liaudies laisvę. f

Va, kodėl ir mūsų spaudos vajus turi būti pasekmin- 
gas.' . . / ’ . _____

Mūsų^spąuda privalo būti sutvirtinta, jai išėjimas,.gy
vavimas garantuotas.

Taip ir bus, jei. tik mes visi pasiryšime išvien darbuo
tis spalių mąnesį. - .

O kad pasekmingai darbuotis, reikia gerai prie darbo 
pasiruošti!'^ r A

?• ’ ’ __________________

Ligi Šiol Nematytos, Neregėtos!...
“Tėvynės Balsas”, išeidinėjąs Vilniuje, rašo:
“Šiemet Lietuvos valstiečiai savo laukuose pirmą kar

tą išvydo nuostabią mašiną. Greitai judėdama lauku, ji 
piauna rugius, kulia juos, o šiaudus išmeta krūvomis. Tai 
— kombainas. Per vieną valandą jis nupiauna derlių 2-3 
hektarų, plote. \/\

“Respublikos laukuose per rugiapiūtę dirbo penkiasde
šimt kombainų...”

Visa tai, aišku, ligi šiol Lietuvos, valstiečiams buvo ne
matyta, neregėta! Mažame, siaurame žemės sklype tos 
rūšies mašinos buvo nereikalingos, jos nebūtų galėjusios 
veikti, net jeigu valstiečiai ir' būtų galėję jas įsigyti., 
Korfibainai. tegali būti naudingi tik dideliuose plotuose, 

 

juo^ gali įsigyti tik milžiniški ūkiai. . - •

re milžiniški ūkiai šiandien Lietuvoje jau susikū
rė: tai kolūkiai (kolektyviniai ūkiai) arba' tarybiniai 
ūkiai. Jiems šitos rūšies mašinūs labai naudingos ir neša 
pelnus. , 1 ’ . ' I

Aišku, 50 kombainų — nėra didelis skaičius.

gaminamu
Juos gamina Jutos tarybinės respublikos, didesnės, 

platesnės, senesnės, turinčios geležies, anglies ir fabrikų 
— gal Rusija, gal Ukraina, gal Baltarusija. /

Na, ir seseriškos respublikos aprųpina Lietuvos vals
tiečius savo produktais, nabįausio tipo, paskutinio tobu
lumo mašinomis žemei dirbti ir derliui nuimtų — nuė
mus, jam sudoroti.

Tarybų Sąjungos fabrikai dirba dienomis rr^naktimis 
-r- jie dirba tos rūšies mašinas.

Statomi nauji fabrikai naujoms mašinoms gaminti,— 
mašinoms, kurios lengvintų visų tarybinių respublikų 
gyvenimą, keliant jį aukštyn ir aukštyn.
, Jeigu šiemet Lietuvoje, rugiapiūtės metų, veikė 50 
kombainų, tai sekamais metais jų bus kokius tris kartus 
daugiau, nes per žiemą fabrikai jų daug prigamins.

Šitaip sparčiai kyla mūsų tėvų krašto žmonių gyveni
mas ! . * ; i

• * ----------- -j.... ,

Žydai ir Žydai. :
Visokie rasistai ir fašistai yra bjaurūs anti-seįnitai. 

Jie žydų neapkenčia, kaip' tautos. Jie kiekvieną 
skaito komunistu. Jei tik žydas, tai jiems i? “komunis
tas”, todėl jis reikia mušti, persekioti, neigti.

Nemažai yra tokių gaivalų ir tarp lietuvių, ypatingai 
tarp dipukų. Pakalbėk su jais apie Lietuvą, tarybin 
tuvą, jie tau tuojau pasakys: “tik žydai norėjo tarybinės 
Lietuvos.”

Bet gyvenimas rodo ką kitą. Žyduose yra tokių p it fa
šistų, kaip ir kitose tautose. Ypatingai tai matomu Ame
rikoje. Paimkime įvykį Peekskillyj. Dienraštis Vilnis 
būdingai rašo: ' ' \~

“Stambus nejudomos nuosavybės ir apdraudos komer-

žydą

Lie-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
4 .

SPORTINIS 
SEKMADIENIS i,

Vilnius, bifž. 26 d.—Šian
dien Vilniuje — gausių 
sporto varžybų diena. 400 
studentų, atvykę į pirmąją 
respublikinę aukštųjų mo
kyklų spartakiadą, nuo pat 
ryto pradeda savo varžy
bas. Respublikiniame sta
dione rungtyniaus krepši
ninkai, tenisininkai, leng
vaatlečiai ir tinklininkai, 
pedagoginio instituto spor
to salėje — gimnastai, kon
servatorijos salėje — fech
tuotojai.

Vakare stadione susitiks 
Alma - Atos “Dinamo” ir 
Vilniaus “Spartako” meist
ru komandos, v

rubais, avalyne, baltiniais, 
žaislais ir t.t.

Vilniuje numatyta atida
ryti 4 “moksleivių kampe-, 
liūs” ir 3 vaikams skirtų 
prekių skyrius: Kaune—po1 
.tris, Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir Panevėžyje — po du.

“Tiesos” inf.

Trys Valsčiai
Kolektyviniu Keliu

ROKIŠKIS, birž. 25 d. — 
Baigta kolektyvizacija Rokiš
kio, Jubdupčs ir Obelių 
čiuose., .

Organizuojant naujus 
ūkius,, platų aiškinamąjį
bą atliko moterų delegatės ir 
mokytojai. - J. Latvenas.

vals-

kol
ei ar-

ZEINO
PleČiamas bitynas “Ber

čiūnų pašvaistės” kolūkyje 
(Panevėžio apskr.). Šiuo 
metu čia — 14 avilių. Jų 
skaičius didinamas.

P. Sargautas

Kolūkių sąskaitininkų 
kursus surengė Zarasų ap
skrities žemės ūkio skyrius. 
Septynių dienų kursuose 
mokėsi 86 žmonės.

S. Juknevičius

| miško priežiūros talką 
r išėjo 200 Linkuvos (Joniš

kio apskr.) gimnazijos

PLEČIAMA K 
GAMYBA

Kretinga, bi
Faneros ir sagų gamyboje 
naudojamas kazeinas. Jo 
gamybą plečia Kretingos 
sviesto gamybos įmonė. Ge
gužės mėnesį kazeino ^ga
mybos planas viršytas ke
turis kartus. Daug kazeino 
pagaminta ir birželio mė
nesį. V. Mikalauskas 
“MOKSLEIVIŲ * 
KAMPELIAI”

Vilnius, birž. 26 d.—Eilė
je didesnių parduotuvių moksleivių. Jie nuravėjo 10 
ruošiamasi naujų skyrių a- ha eglutėmis apsodinto, plo- 
tidarymui. Prekybos midis- to. V. Valionis
terijos nurodymu jose or-! . --------
ganizuojami “moksleivių 
kampeliai” ir vaikams skir
tų prekių skyriai. Pirmuo
siuose bus prekiaujama ra
šomąja medžiaga, portfe
liais ir kitais reikmenimis, 
antruosiuose — vaikiškais

to V. Valionis

Kolūkio centrą apsodino 
medeliais7 “Laimės žiburio” 
(Raseinių apskr.) artelės 
nariai. Berželiais apsodin
tas, pusės kilometro ruožas. 
Rudenį numatyta užveisti 
didelį sodą. A. Kelmickas

santas Isidor Goldsand yra žydų kilmės. Jo biznio vieta 
— Peekskill, N. Y.„

“Parko savininkas, ’ kuriame- dainavo Paul Robeson, 
irgiAžydų ’kilmės pilietis Stephen Šzego. Pastarasis jau 
antru, sykiu pergyvena fašistinį terorą. 1(933 metais jis 
tebebuvo savo gimtinėje Vokietijoje ir matė siaučiančias 
nacių gaujas. Išbėgęs iš gimtinės ir įsikūręs “laisvoje” 
šalyje, anądien jis buvo liudininku panašaus įvykio kaip 
anąmet Vokietijoje. /

“Jo tautietis Goldsand atsakė apdraudą, nes kukluksai 
jau kelis sykius bandė padegti jo butą. , Pats Goldsand 
giriasi dalyvavęs- su gauja', kuri mėtė akmenimis važiuo
jančius iš Robesono koncerto. Jis savo niekšišką žygį 
pateisina tuom, kad įrodyti “lojaliems” Amerikos pilie
čiams', jog ir žydų esą geĮ-ų.”

“Stephen Szego Federated Press korespondentui pasa
kė: ,

.“Aš mačiau tokių žydų buvo ir Vokietijoje. Jib manė, 
jog laižydami naciahi batus netik išgelbės savo niekšiš
ką; kailį, bet ir asmeniškai pasinaudos atsikratę nepagei
daujamų konkurentų. Pradžioje naciai panaudojo juos 
savo7 tikslams, oz vėliaus ir pačius sunaikino.”

Caro' laikais Sibiras buvo 
garsus tuo, kad ten trem- 
davo politinius ir/krimina
linius prasikaltėlius. 19D8 
metais kbmpozitorius ‘V J 
Gaijeveld gavo iš caro val
džios leidimą aplankyti Si
birą ir katorginius kalėji
mus tuo tikslu, kad tarpe 
kalinių surinkus, kiek gali
ma, dainų. Garteveld, su
grįžęs iš Sibiro, parašė kny
gą “Katorga ir, Sibiro val
katos.” Knygoje yra įdomių 
dalykų. Čia vieną tokių, 
nors labai. trumpoj sutrau
koj, bandysiu pabrėžti.

6 , i
Kada prasidėjo karas su 

japonais, tai iš Sakalino sa
los visus katorginius reikė^ 
jo iškraustyti. Tuomet val
džia paskelbė, kad kurie 
įstos į taip vadinamus ko
votojų būrius, tai užsibai
gus karui, galės Sibire lais
vai apsigyventi. Žinoma, 
veik visi bandė įstoti' į to
kius būrius.

Pasibaigus karui, . nuo 
Kurgano miesto septynių 
mylių- atstumo j, buvo įstei
gtas sakaliniečiams kaimas. 
Bet neilgai < jame .katorgi
niai gyveno. Daugelis jų 
pasileido po Sibirą valkio
tis, kiti jų vėl greitai čia 
pat griebėsi savo pirmesn. 
“prof esi jąs? ir vėl atsidūrė 
kalėjimuose. Pasiliko \ tik 
koks desėtkas ramiai gyve
nančių.

Garteveldas sumanė aplan
kyti tą sakaliniečių kaimą. 
Kad^ nuėjo į valdžios įstai
gą gauti platesnių žinių, tai 
vienas.. įstaigos pareigūnas 
patarė jam susirasti Anta
ną Arefjevą> jr apie jį ve 
ką pranešė 
dokumentų:

Antanas 
męs 1840

no draugas, o aš miegu vir
tuvėje ant/pečiaus.

—y Štai Vkaip! — nusiste- 
t bėjau Kodėl tokia pa
garbiam jūsų draugui?

— Mano draugas, tai ne 
aš ... Jis kenčia už teisy
bę ... O aš gavau, kas man 
priklausė už mano visas 
niekšystes... Mano draugas 
teisingas žmogus! Aš nega
liu jam lygintis...
. — Ar jis politinis? — 
užklausiau senį.

Jis pažiūrėjo į mane žvai
rai, nepasitikiihai. • į

— Kaip čia jums pasa
kius, — nedrąsiai ir neno
romis pratarė, — jis — tei
singas žmogus. ..

Autorius, toliau rašo, kad 
jis iš senio norėjo )

iš ten esančių

priėjęs, pusgarsiai pridūrė':
— Ir aš buvau užmušė

jas, bet draugų neisdavinė- 
jau. X j '

Jfem^fa^ikalbant jau ir 
tęmup radėjo. Tuomet se
nis ėmė įkalb/nėti, kad 
kompozitorius pernakvotų 
pas jį, nes vėlus laikas ir 
pavojinga esą .grįžti mies
tan, nes nakčia visokių blo
gų žmonių besibastą.

^rnoma, svečiuotis ir na
kvoti pas tokį, kuris yra 
jau nudėjęs apie tuziną gy
vybių, nelabai malonu ir ne
jauku. Todėl kompozitorius, 
besirengdamas gulti, užsi
darė duriik ir komodę prie 
jų pristūmė, o po pagalvine 
užtaisytą revolverį pasidė
jo ir nusprendė visą paktį 
gulėti, bet neužmigti. Vie
nok miegas paėmė viršų ir 
nepajuto, kaip užmigo.

Per miegus išgirdo ler- 
mą: “Sarmata, Antanai! 
Sarmata, Antanai!” Dar 
akių nepramerkęs griebėsi 
už revolverio, bet jis dingo. 
Kada akis pramerkė, tai 
pamatėm kad komodė stovi 
savo vietoj, viduryj kamba
rio senis, o špokas visa ger
kle šaukia: “Sarmata, An
tanai! Sarmata, Antanai!”

— Vakar aš čia padėjau 
viemą dalykėlį.. /

-į- Žinau, — juokdamasis 
senis pertraukė mano^kaK 
bą, — pištolietą.^^<Aš bijo
jau, kad jūs nakčia, netikė
tai, sau blėdį nepasidarytu- 
te... Todėl aš jį atsargiai 
išėmiau iš po pagalvinės. 
Štai jis.

Arbata jau buvo ant sta- 
rie sta*

Arefjevas, gi- 
metais netoli 

miesto Kalugos. 1865 me
tais, už nužudymą dvarpo
nio šeimos ir padegimą pa
statų, tikslu paslėpti pėdsa
kas, buvo nuteigtas ant 20 
metų katorgom 1880 metais 
buvo nuvežtas Sakalinan. 
Greitai iš kalėjimo pabėgo 
ir pusantrū metų slapstėsi 
Šakaline. Buvo sugautas, 
bet vėl iš kalėjimo pabėgo. 
Šį sykį jam pavyko per
plaukti per Totorių užlają 
ir dasigauti šausžemio. 
18.8,5- metais, Čitos mieste, 
tikslu apiplėšimo, užmušė 5 
žmones ir veik ant vietos 
p ras i kai t imi!) tapo pagautas 
ir nuteistas visam amžiui 
katorgom A/iart to, duota 
400 kirčių rytetėmis? Laike 
japonų karo įs&io į kovoto
jų būrį ir vyliaus atsidūrė 
arti Kįirgano.

Kompozitorius, gavęs ar
klį, j°ja pas jį į “svečius.” 
Suradęs senį, kuris išsyk jį 
šaltai,, nepasitikinčiai pasi
tiko, pasakė, kad atjojo pas 
jį kaip ir į svečįus, nors tai 
turi ir' rėikalėlį. Senis pa
kvietė į stubą ir pasiūlė ar
batos. , ■ »'' ■

t I

Besikalbant kompozito
rius pasakė, k^kiu tikslu

nors 
iškvosti iš jo paties gyve
nimo, bandė tą daryti iš to
lo, užuolankomis, bet' nie
ko negalėjo padaryti. Į 
klausimus senis arba nu- 
mikčiodavo arba visai tylė
davo, vengė kalbėti. Paga- 
liaus jis pradėjo lyg ir ner
vintis, vaikštinėti po kam
barį, nerimauti.

— Žinotę... Aš norėjau 
jus paklausti.. . apie vieną 
dalyką... — kaip tai bai
mingai jis pratarė.

— Apie ką?
— Ve, matote, — senis

vėl pradėjo mikčioti, neda- 
tarti, — jūs, žinoma, - skai
tėte evangeliją ... Čia aš ir 
noriu paklausti... Jūs 
žmogus - apšviestas .. . jei
gu atsimenate, ten pasaky
ta, kad Kristus žadėjo raz- 
baininką paimti su savimi 
į rojų. Kaip jūs tą supran
tate, tąi yra, koks tas buvo 
razbaininkas: \
vagilis, arba, 
čiu balsu pratarė — stačiai 
užmušėjas?

— Suprantdma,\užmušė- n i 
jas, — atsakiau, — Ties ki- ranką ir pasakė: 
taip būtų pasakyta: vagis, 
plėšikas, q čia labai aiškiai 
sako — razbaininkas. 
kia, užniušėjas.

Jo veidas tartum lyg nu
švito. Jjs stipriai paspaudė 
mano ranką ir pridūrė:

— Ir aš taip manau!,
Jis vėl pradėjo po kam

barį vaikštinėti, paskui pri
ėjo prie manęs, sustojo ir 
užklausė:

— O kaip jūs manote, 
kas pasaulyje buvo di
džiausias nusidėjėlis?

— Reikia manyti, kad 
tai buvo Judošius - išdavi
kas.

— -Matau, Jūs protingas 
žmogus, — džiugiai jis pa
sakė, — teisingai kalbate! 
— Ir visai arti prie manęs

paprastas 1° ir
— vos girdin- 1° pusryi

Atsisveikinant, kompozi
torius bandė jam duoti pi- 

, bet senis atstūmė jo

i

— Pasidėk, be jų pragy
vensiu. D kas liečia mano 
draugą, tai prašyčiau mies
te neleisti apie jį jokių pa
skalų, nieko nepasakoti, tas 
bus ir jums geriau.

— Aš irgi ne Judošius, 
— atsakė kompozitorius, 
nuramindamas senį.

Čia jokių komentarų ne
reikia. Nors jis užmušėjas, 
bet pas save slepia politinį 
prasikaltėlį ir tuomi di
džiuojasi, kad jis ne išda
vikas. Tuo tarpu mūsų po
litinėse partijose, darbinin
kiškose organizacijose, pil
na tų Judošių ir jie didžiuo
jasi, kad'patapo Judošiais. 
Juos katalikiškos įstaigos 
net profesoriais paskiria.

V. Paukštys. 
, /

pas jį atsilankė. Senis suti
ko kaip ką sudainuoti ir 
16 dainų,' išimtinai' kator
ginių, sudainavo.

Kdmpozitorius 
pas jį ant“ lentynos seną, 
Anglijos biblijistų išleistą, 
bibliją ir užklausė :s

— Skaitinėj ate?
— Vakarais skaitau, — 

atsakė jis. — Skaitau gar
siai saviškiams ... Negi be 
dievo gyventi...

— Ar čia jums ne kieta 
miegoti? — paklausiau ro
dydamas į uždengtus velti
niu narus.

— 'Ne aš čia miegu, — 
atsakė jis, — čia miega ma-

pamatė

Gustave Jiminez, liberališkas Colombijos kongresma- 
nas, guli nušautas tos valstybes atstovų bute Bogotoje. 
Jj nušovė Carlos Del Castillo, reakcininkas.’ Kiti trys 
tapo sužeisti. Visur reakcininkai žino tik vieną ‘‘de
mokratiją’/ — smurto ir teroro, bet prisidengimui sa
vęs sufabrikuoja kaltinimus, būk progresyviai vartoja 

arba moką mases vartoti “spėką ir prievartą.”

2 pusi.1—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Rugs. 20, 1949



ŽAIBIŠKA! I • ■ ■ EL^KTRONISB VIMU MASINA
Neseniai buvo išbandyta 

naujoji skaičiavimų maši
na lenktynėms su parink
tais gabiausiais skaičiuoto
jais. Buvo duota mašinai 
keturiolikos numerių skait
muo padaugint per kitą ke- ' 
turiolikos numerių skait
menį. Mašina per vieną 
penkiasdešimtą i_______

chines’Korporacijos moksli-'dėsto, kaip ta mašina padėsIčiuoja ir sprendžia, kur 
ninkai su talka Yale Uni-'laivams plaukioti per jūras Į įvairios planetos bus seka- 
versiteto ir valdžioj Laivy-jir lėktuvams skraidyti to-mąisiais metais tam tikrą 

mėnesį, dieną ir valandą. 
Tai sunkus, ilgas ir netaip 
[tikras apskaičiavimas, nors 
jis daromas tiktai vieniems 
ateinantiems metams. To
kius apskaičiavimus ir nu
rodymus Laivyno Observa
torija duoda laivams nau
doti.

— Turėdami naująją el
ektronišką skaičiavimų ma
šiną, dabar mes galime 
daug greičiau ir tikriau nu
sakyti busimąsias planetų 
policijas, ir tai ne tik kele
tui metų, bet ištisam šimt
mečiui, — sako Clemence.
Astronom. Skaičiavimai be 

Mašinos — Baisiai" Lėtas 
’ Darbas

Amerikietis astronomas 
George W. Hill dirbo per 
14 metų — nuo .1886 iki 
1900 metų — iki apskaičia
vo tiktai dviejų planetų, 
Jupiterio ir Saturno, kelio
nes aplink saulę. O paga
minti lentelėm (toblyčiom) 
pagal Hillo apskaičiavimus

no Observatorijos astrono i limose nepažįstamose sr i ty
mų.

Planetų Keliai šimtui
Metų Ateityje

Jeigu norime tikrai suži- 
• noti punktą, kur ■ mes e^a- 

Tos korporacijos moksli-’ me an^ ^ėmės, ant jūros ar 
qpkundos na) skyriaus direktorius!ore> galėtume tiksliai 

dali nadarė/ ta Dadaue-ini- Wallace'J. Eckert sako: ' (keliauti, tai reikia žinoti, 
mą, tai yra, greičiau,A-: mašina begaliniai pa- kokiose tnetose^yiĄ planetos
gu žmonės paspėjo pirmąjį 
numerį parašyti.

Keturiolikos

‘ > skyriaus direktoriuj 
Wallace J. Eckert sako:

np.i Ši mašina begaliniai pa-, . . v
ų greitins astronominius skai-j^n^u^ zyaigzcBių, kur bus 

čiavimus, taip kad lengva Aarp žvaigždžių viena ar kir 
J bus iš anksto nusakyti, ku-pa planeta bile minutę.

numerių rjoj padangės vietoj bus bi-j _______ ,
skaitmuo yra bent 10 trilio- je planeta už 100 metų, pa-|tėm.yti ’ planetas ir žvaigž-

buvo sugaišta dar 10 metų. 
Tos lentelės nurodo, kur 
Jupiteris ir Saturnas bus 
tarp žvaigždžių bet kuriuo 
metų lail^u. 

p

-^rčaudojant gi naująją 
skaičiavimų mašiną, dabar 
galima per kelias dienas 
apskaičiuot padangės vie
tas, kur

Mes, suprantama, galime

visos planetos bus 
metų ateityje, — 
Clemence.
Eckert, vienas tos 

inžinierių, prane- 
vartojant šių ma-

nų, ir paaugint jį tiek sy
kių, kiek rodo kitas ketu
riolikos numerių skaitmuo, 
tai būtų žmogui labai ilgas, 
nuobodus darbas. Galėtų jr 
klaidų įvykti.

Bet naujoji mašina per 
vieną minutę gali padaryti 
3 tūkstančius tokių didžiu
lių padauginimų be klaidos.

Lygiai lengvai ir greitai 
jinai daro padalinimus, 
kvadratinių kubinių “šak
nų” ištraukimus iš skait
menų, ir per akimirksnį at
lieka dar painesnius skai
čiavimų veiksmus.

Ta> mašina pavadinta ke
bliu sudėtiniu vardu — se
lective sequence electronic 
calculator. Ja pastatė In
ternational Business Ma-

Didžiausi Ežerai
T

Jungtinėse Valstijose
Žemiau paduodame var

dus dvylikos didžiausių e- 
žerų Jungtinėse Valstijose, 
kur jie yra ir kokius ket
virtainių mylių plotus uži
ma:

Superior ežeras, Wiscon
sin, Michigan ir Minnesota 
valstijose ir Kanados daly
je — 31,820 ketv. mylių.

Huron ežeras, Michigan 
valstijoje ir Kanados daly
je — 23,010 ketv. mylių.

Michigan ežeras, Illi
nois, Indiana, Michigan ir 
Wisconsin valstijose —22,- 
000 ketv. mylių. *

Erie ežeras, Ohio, Penn- 
svlvania ir New Yorko val
stijose ir Kanados dalyje— 
9.940 ketv. mylių.
Ontario ežeras. New Yor

ko valstijoje ir Kanados 
dalvje — 7.540 ketv. mvliu.

Great Salt ežeras, Utah 
valstijoje 
liu. x

Wood ežeras. Minnesota 
valstijoje ir Kanados daly
je — 1,500 ketv. mylių.

Tulare ežeras. Californi-. 
jos valstijoje (dirbtinis) — 
800 ketv. mylių.

Okee Chobee, Floridos 
valstijoje — 730, ketv. my
liu.

Pointchartrain, Loūisia- 
nos valstijoje — 625 ketv. 
mvliuj,

Santan (mažėjantis) Ca- 
lifnrniios valstijoje — 443 
ketv. mvliu.

Champlain, New Yprko 
ir Vermont valstijose — 
441 ketv. mylių.

Tai didžiaūsi ežerai Jung. 
Valstijose.

Dvvlika kitu ežeru šioje 
xšalyje turi po 100 su viršum 
iki 410 ketvirtainių mylių 
ploto.

Be to, yra dar šimtai eže
rų; kurie užima po kelis 
desetkus bei kelioliką ket
virtainių mylių ploto. K. P.

1,800 ketv. my-

žymint dieną-naktį, valan įdės, jeigu jas matome. Bet 
da ir net minutes. i astronomų uždavinys yra iš

Naujoji elektroniška | anksto pasakyti/ kurioje 
skaičiavimų mašina taipgi.vietoje planeta bus bile mo- 
tarnaus tikriemš ir grei- mentą, kad laivo kapitonas 
čiąusiems apskaičiavimams!arba lėktuvo vairuotojas 
inžinerijoj ir atominėj fi-Įgalėtų tuojau sužinoti, kur 
zikoj. Valdžia gi ketina šią 
mašina naudoti ypač rakie- 
tų ir šovinių greičiui skai
čiuoti ir kitiems karinės in
žinerijos tikslams.
Svarbu Tolimom Kelionėm

Jungtinių Valstijų Lai
vyno Observatorijos direk
torius Geraldas Clemence

kad laivo kapitonas 
vairuotojas

jis randasi, ir tinkamai tęs
ti kelionę.

Astronomai jau per išti
sus šimtmečius tėmijo toli
mąsias planetas ir bandė 
apskaičiuot jų lėkimo ke
lius aplink saulę.

Laivyno Observatorija 
taip pat kas metai apskąJ-

Kaip Mašina Veikia
Mokslininkai įspaudžia į 

mašiną įvairių r planetų 
ženklus, jų greitumo.nume
rius, svorių apskaičiavi
mus ir vietas, kuriose' pla
netos buvo, sakysime, 1949 
m. rugsėjo 12-d. naktį arba 
bet kuriuo kitu laiku. Ati- 
tinkamais mygtukais (kla
višėliais) jie taip pat įspau
džia mašinon skaitlines, ku
rios išreiškia Newtono at
rastus įstatymus apie “dan
gaus” kūnų judėjimus, jų 
pusiausvyrą (gravitaciją) 
— tarpsavinį vieno erdvės 
kūnor traukimą linkui kito. 
O toliau'spaucįan t tam tik
rus mygtukus,'’ mašina ly
giai greitai ir lengvai gali 
apskaičiuoti vietas, kur tos 
planetos buvo pirm šimto 
metų, arba kur jos bus po 
šimto metų tokią bei tokią 
dieną.

Labai Sudėtingas 
Instrumentas 

"'"Ši mašina palaiko mecha
niškoje savo “atmintyje”

pareiškė
’ Prof.

mašinos 
šė, kad 
šiną, iš naujo tapo atžymė
ti keliai, kuriais : planetos 
Jupiteris, Saturnas, Ura
nas, Neptūnas ir Plutonas 
lekia aplink saulę.

Tikrinant planetų kelius 
su ' šios mašinos pagalba, 
buvo naudojami pirmesnie- 
ji nutėmijimai ir apskaičia
vimai, kuriuos astronomai 
padarė per 170 metų.

Nors mašina žaibišKN 
greitumu skaičiuoja, tačiau 
tėmijimus turi daryti žmo- 
nės-astronomai, vaitodami iki 500 tūkstančių įvairių 
teleskopus ir kitus moksli- numerių. Mašinoje yra 12,- 
nius instrumentus. 500 elektroniškų vamzdžių-

KARŠČIAUSIOS' IR ŠALČIAUSIOS VIETOS PASAULYJE
elis spėja, kad karš- 
vieta pasaulyje tu-

lempučių, panašių kaip ra
dare. Jinai turi 21,400 
elektrinių laidų ir 40,000 
elektros srovės įjungimų, 
kuriuos galima keisti pagal 
reikalą.

'Paspaildžiamais Mygtu
kais žmogus nurodo, ką ma
šina turi daryti su tam ti
krais numeriais — padau
ginti, padalinti ar ktokius . 
skaičiavuhus atlikti. Taip 
mašina ir pądaro per vieną 
kitą akimirką.

Mašinoje taip pat yra ga
tavai elektroniškai užrekor- 
duotos pastovių algebrinių 
ir trigonometrinių apskai
čiavimų lentelės. Kuomet 
reikia, žmogus paspaudžia 
Jam tik£%—mygtuką; tad 
jnašiTfaiuojau pasiekia rei
kalingą pastovų numerį len
telėje ir vartoja jį naujam 
skaičiavimui. -

(Daugelis mūsų žinome 
ir naudojame paprastą pa
stovią padauginimo lentelę 
dauginimams ir dalini- 
mafos.)

Vartojant naująją skai
čiavimų mašiną^/ bus patik
inta ir. pataisyta daugelis 
senesniųjų mokslinių ap
skaičiavimų. Jinai galėtų 
dikčiai patarnauti mokslo 
progresui, jęigū Amerikos 
valdžia karimais sumeti
mais neslėptų atradimų, 
kurie bus pasiekti su šios 
mašinos pagalba.

N. M.

400 mylių į šiaurės rytus 
nuo Jakutsko, Žiemos vidu
ryje ten Fahrenheito ter
mometras rodo 90 laips
nių žemiau zero (nulio), 
tai yra, viso 122 laipsnius 
šalčio. Šį vieta, tačiaus, y- 
ra už 1,464 mylių į pietus 
nuo šiaurinio žemės ašiga
lio — tokiame atstume nuo 
ekvatoriaus, kaip šiaurinė 
Švedija ir Norvegija. Bet 
tas Sibiro miestelis toli nuo 
jūrų, o Švedija ir Norvegi
ja yra jūrų apsuptos.

Stebėtinas tame Sibiro 
miestelyje ir skirt urnas 
tarp žiemos šalčių ir vasa
ros karščio. Vasara ten 
kaitra pasiekia 93 laipsnių 
pavėsyje. O net Londone la
bai retai kada pasitaiko 
tiek kaitros pačiomis karš
čiausiomis Anglijos vasaro
mis. Nes Anglijos sala ap
supta jūrų, kurios ' vasarą 
vėdina ją, o žiemą šildo.

/tejuda joje oras; saulė kai
tina didžiulį smėlių-uolų 
plotą, o jis atmuša oran 
karštus spindulius; taip ir 
susidaro stebėtinai smarki 
kaitra:

Gibraltaras, antra ver
tus, yra jūrų apsuptas iš 
trijų šonu — vakarų, pietų 
ir rytų. Taip jūros ir vėdi
na Gibraltarą. Bet joks vė
sesnis jūrų oras nepasiekia 
Mirties Klonio.

Pranešama, jog tūlose af- 
rikinės Saharos dykumos 
vietose, gana toli nuo ek
vatoriaus, karštis pavėsyje 
siekia 154 laipsnius, nors 
tatai dar nėra tinkamai i pa
tikrintą. . .. J

Kur šalčiausia
' Na, o kur šalčiausią vie- 

i ta pasaulyje? Visai ne arti 
i šiaurinio ar pietinio žemės

vietoje vieną dieną “gali bū- 
daug šilčiau, negu kitą.

Pavasarį ir Rudenį
Kovo . (March) 21 d. ir 

rugsėjo "(September) 21 d. 
saulė siunčia lygiai tiek ši
lumos į tą pačią vietą, ta
čiau 
čiau, negu kovo.
Todėl, kad saulė per vasa
rą giliai įkaitino žemę. Tai
gi žemė rudeniop dar sklei
džia- šilumą priedan prie 
rudeninių saulės spindulių. 
Antra vertus, kovo 21 d.,' 
pavasario pradžioje, dar že
mė tebėra atšalus nuo žie
mos, taigi ir šaldo orą.

Kuomet šiauriniame že
mės pusrutulyje,— kuriame 
mes gyvename, — saulė 
aukščiausiai vasarą paki
lus, tai nėra karščiausias 
metų laikas, nes saulė dar 
nepilnai įveikė žemės atša
limą iš praeitos žiemos. Va
dinasi, karščiausias oras

tičiausf
rūtų būti ant ' ekvatoriaus- 
pusiaujo arba'arti jo, o šal
čiausios vietos — ant šiau
rinio ir pietinio žemės aši
galių (polių) arba aplipk 
juos. Bet tai klaidingas 
spėjimas. ' 1 '

Ekvatorius yra nemato
ma geografinė juosta, ei
nanti aplink žemės rutulį 
tarp ašigalių, lygiame at
stume nuo vieno ir antro 
ašigalio. Ant ekvatoriaus 
diena visuomet lygį nakčiai 
ir nėra žiemos.

Oro šiluma - bet 
vietoje priklauso nuovokių 
reiškinių, kaip—ar daugiau 
sausumos ar vandens toje 
srityje, ar oras sausas ar 
drėgnas, kiek vėjo ir iš kat
ros pusės jis pučia, kokia 
yra sudėtis žemės, kurion 
saulė leidžia savo spindu
lius ir t.t.

Net kuomet saulė lygiai 
stipriai šviečia, toj pačioje I ateina ne pačiame vidurva-

rugsėjo mėnesi šil-
Kodėl?

□oje

saryje, bet antrojoj vasaros 
pusėj, nors tada saulė ne 
taip aukštai iškyla ir diena 
jau būna patrumpėjus. Tai
gi ir sakoma, “didžiausio 
karščio laikas velkasi pas
kui didžiausio kaitinimo.” 

‘ i Kur' Karščiausia
Kur gi yra karščiausia 

vieta pasaulyje? Visai ne 
arti' ekvatoriaus.

Didžiausias patikrintas 
karštis yra 134 laipsniai pa
vėsyje (pagal Fahrenheito 
termometrą) Mirties Klo
nyje (Death Valley), pie
tinėje Kalifornijoje. O Mir
ties Klonis yra už 2,473 a- 
merikinių mylių į šiaurę 
nuo ekvatoriaus.. Tiek tolio 
nuo ekvatoriaus yra ir ma
žiukas Gibraltaro pussalis. 
Bet Gibraltare tiktai vidu
tinės šilumos oras.

Ir štai kame'to skirtumo !ašigalio. *
priežastys: šalčiausia vieta žiemos

Mirties Klonis yra labai laiku yra viename sovieti- 
sausa, žema vieta; menkai nio Sibiro miestelyje,

Jau Daugiau Amerik 
Motery, negu Vyry

apie

ĮSPĖJIMAI prieš fluorescent LEMPŲ PAVOJUS
Visi esame mąstę fluores

cent lempas. Jos paprastai 
daromos kaip tiesūs, balti 
stikliniai vamzdžiai. Fluo
rescent lempa švelniai žvil
ga, jos šviesa panašesnė į 
dienos šviesą, negu bet ku
rios kitos lempos.

Vartojant fluorescent 
šviesą, galima naktį pažinti 
įvairias spalvas, kurios ne
įmatomos .prie paprastos e- 
lektrinės lempos.

^Dėl tiek:-pat šviesos fluo
rescent lempa sunaudoja 
pusiau mažiau elektros, ne
gu paprasta lempa.

Pavojai
Bet!\yra ir tūlų blogumų 

eigų 
už 

viečia, tai

Vengti Apsinuodijimo Nu
dėvėtomis Fluorescent

Lempomis!
Fluorescent lelnpų vam

zdžiai iš vidaus yra ištepti 
tam tikrais chemikalais. E- 

1 lektros srovė, tuos chemi
kalus kaitindama ir garin-

BeK yra ir tūlų blogur 
iš fluorescent lempos. Jei 
jinai iš arti, sakysime, 
keliolikos colių, 
gali pažeist randui bei vei
do odą, nes Atokia lempa 
duoda per daug ultra-vio- 
letinių spindulių.
. Pennsylvanijos valstijos 

Gydytojų Draugija atrado, 
jog tie spinduliai iš fluo
rescent lempų per daug iš-

džiovino rankų* ir kaklo o-,! 
dą darbininkėms, kurios 
dirbo už 10 iki 14 colių nuo 
tokiij lempų. Ultra-violetir 
niai Spinduliai negražiai į- 
raudiino joms rankas ir ka
klą, iššaukė odos uždegimą 
ir įkyrų niežėjimą.

O kada tos darbininkės?dama, taip ir sudaro' švel-. 
buvo 1 perkeltos į kitą kam
barį ,prie paprastų elektri
nių lempų dirbti, po tūlo 
laiko atsitaisė rankų ir ka
klio oda, pranyko uždegi
mas ir niežėjimas: ’ 
, Patarimas

Ar todėl reikėtų mesti 
hnkan fluorescent lempas? 
Ne. Bet jas reikia pridengti 
paprastu geru stiklu. Stik
las perleis fluorescent švie
są, bet sulaikys kenksmin
gą daugumą ultra-violetiniū 
spindulių, sako dr. R. Ralph 
Bresler, Phil^delphijos Ap
skrities Gydytoju Draiigi- 
jo's viršininkas. Tokį pąta- 
rimą jis duoda ypač tiems, 
kurie iš arti naudoja fluo
rescent lempas.

tai nuodingi chemikalai, ir 
labai reikia vengti jų —ne
daužyti sugedusių fluores
cent lempų, nepaliesti pirš
tais vidujinės jų šukių pu
sės. Nes nuo tų šukių pa
lietimo iš vidaus gręsia 
skaudus ir pavojingas apsi
nuodijimas.’

niai žvilgančią šviesą.' Bet įvairių miestų sveikatos 
----------  ------ :-----------------—---------------- ———

Vi J

Bolivijos karįuomene eina Į sunkvežimius Cachabamba 
mieste keliauti malšinti sukilėliu. ! >

skyriai patarė ypač nuo 
vaikų saugoti sugedusias 
fluorescent lempas* ir ne
mesti jų į atmatų dėžes. 
Jau buvo atsitikimų, kad 
vaikai, besibovydami tokio
mis lempomis, betriūbyda- 
mi per jas arba daužydami, 
pavojingai užsinuodijo lū
pas ir rankas.

Sveikatos įstaigų patari
mai sako: Nusidėvėjusias 
fluorescent lempas paduoki
te gatvių valytojams arba 
nuneškite pas krautuvinin
ką, iš kurio jas pirkote. Jie 
turi tam tikpus valdinius 
nurodymus ir žinos, kur tas 
sugedusias lempas dėti. O 
jeigu yra gana gilus ne
naudojamas vanduo, tai ga
lima tokias lempas vande
nin sumesti. Bet pirma rei
kia gerai patirti, ar iš tik
rųjų niekas to vandens’ ne
naudoja nei maudymuisi 
nei kitiems tikslams.

N. M.

1947 metais dar pirmą 
kartą Jungtinių Valstijų is
torijoje buvo mažiau vyrų, 
negu moterų, įskaitant ir 
jankių kareivhts^užsieniuo- 
se. Tais metais kiekvienam 
tūkstančiui. moterų\ atsėjo 
992 vyrai. k

Berniukų gema daugiau, 
negu mergaičių. Iki 15 me
tų amžiaus taip pat yra 
daugiau berniukų, negu 
mergaičių. Bet bręstant ir 
senstant daugiau miršta 
vyrų, negu^ moterų. . Mote
rys, vidutiniai imant, kele- 
tu> metų ilgiau gyvena, ne
gu vyrai.

1975 metais šioje šalyje 
bus tik 985 vyrai kiekvie
nam tūkstančiui moterų, 
kaip skaičiuoja Metropoli
tan Gyvybės Apdraudos 
Kompanija, kuriai priklau
so milionai visokio amžiaus 
žmonių. I

Seniau vyrų skaičiaus 
perviršiui sudaryti prifcidė- 
davo ateiviai: Amerikon 
atvykdavo kur kas daugiau 
vyrų, negu moterų. Bet per 
35 pastaruosius metus 
griežtai susiaurinta svj- 
turgimių ateivybė, taigi ir 
didėja moterų perviršiu^ 
Jungtinėse Valstijose.

Statys Gandhi’ui Paminklą 
Washingtone

Washington. — Senatas 
užgyrė kongresmanų pri
imtą pasiūlymą leist Wa- . 
shingtone pastatyt pamink
lą Mohandui K. Gandhi’ui, 
nužudytam tautiniam Indi
jos vadui.

Paminklo lėšas sumokės 
Amerikinė Sąjunga dėl In
dijos. •

t •

3 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Ant r., Rūgs. 20, 1949
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jsiškų miestų motinos, Dimeryje ar Puš- 
če-Vodicoje, pogrindyje dirbo komunis
tai ir komjaunuoliai, palaikantieji ryšį 
su Mogila. Jų ryšių siūlai ėjo per Ivą- 
novką. Dėl "to ir tiuėjo į Ivanovka . Maru
sia, suvedusi mus su Mogilos daliniu ir 
įspėjusi apie užminuotas vietas.

Tą pačią naktį, kai išskrido Luncas, 
mes iš Ilgojo Miško forsavome paskutinį 
plentuką Gomelis — Ovručas. Už.plen- 
tųko jau prasidėjo Poliesė. Plentukas 
kažkodėl .buvo saugojamas: dienomis pa
truliavo šarvuotos mašinos, o stambiuo
se gyvenamuose punktuose stovėjo įgu
los, kartais kuopos dydžio. Tai pasiro- 
clė man keista. Plentas neturėjo reikš
mės todėl, ka tiltas per Pripetę buvo iš 
pagrindų sunaikintas besitraukiančios 
1941 metais mūsų kariuomenės. Nebuvo 
jokių ženklų, kad vokiečiai1 mėgintų su
taisyti ‘tiltą ar įtaisyti pontoną. Plentas 
ėjo nuo Ovručo iki Pripetės ir ten, prie 
Dovliadų kaimo, buvo nutrūkęs. Jis ap
augo žole bei piktžolėmis ir buvo pana
šus į kokio nors užkampio miestelio gat-

Su paskutiniu lėktuvu'išskrido į Mas
kvą Korobovas. Man buvo gaila skirtis ■' 
su tuo narsiuoju korespondentu. Bet aš 
suprasdavau, kad pas mus jau nebebu
vo jam kas veikti... Kokia iš to nau
da, jei jis nusisuks pas mus sprandą? 
Gal būt, daugelis mūsų žus, o jis apie 
mus papasakos.

— Lik sveikas, Lioša!
—.Tu ko toksai liūdnas, Petrovičiau? .

— klausia jis užjausdamas.
— Taip sau ...
— Į Maskvą norisi?
— Žinoma. Bęt ne dėl to... Vis 

dėlto apmaudu. O jei staiga šitaip ^už
šoksi ant bedantės ir... “dainų apie 
mus nedainuos.” Mes juk to nenusipel
nėme. ‘ ■ -

— Ęt, liaukis, viskas bus gerai.
. . — Perduok laišką.’

— Ryt rytą būsiu pas tavuosius,\ pa
bučiuosiu Ženką... \

Tolumoje į žvaigždėtą dangų kilo kul
kosvaidžių serijų voros. Tai šaudėsi vo
kiečių supimas ir mūsų gynyba.

.— Kaip manai, ar galės Luncas pa- vės grindinį, 
kilti į reikiamą ' aukštį? — paklausiau 
aš Korobovą.

— Žinoma, ne, Praspruksime skuta
muoju skridimu. Nesuspės pasiruošti.

Nutilome. Aš atsiminiau mūsų svajo
nes, projektą, kurį Korobovas vežėsi į . 
Maskvą. z '

Atsisveikindamas prie Lunco lėktuvo, 
aš paspaudžiau jam dar kartą ranką ir 
nusigręžiau. širdis buvo suspausta.,

— Ko gi tu, Petrovičiau?
— O taip sau, Lioša! Supranti, 

skriaudinga, jei ...” ir pasakų apie mus 
nepaseks.” i

Sustaugė motorai. “Pravdos” kores
pondentas dingo ląstoje. Mane vėjas nu
bloškė į šalį.

Keldama dulkes, Lunco mašina sku
tamuoju skridimu pasileido į rytus.

Po minutės toje,.vietoje dangų surai
žė ugninių siūlų pėdai.

Mes laukėme, ar neišgirsime sprogi
mo ir ar nepašoks į dangų liepsna.

Žaibai geso, mirgėjo žvaigždės, įsivieš
patavo tyla.

— Praskrido, atsiduso Kovpakas. 
Paskui dar kartą ^įsiklausė ir, pakreipęs 
ranką delpu viršum, žvilgterėjo j- švie- 

iciančias laikrodžio rodykles. — • Galima 
atšaukti gynybą.

Į visas puses išlakstė ryšininkai su 
Bazimos įsakymu. > i .

Mes traukėme į miškus.xxxi
Manęs jau nebeviliojo gyvenimas miš

ke. Kovpako partizanų šaunumas, pmš 
pusmetį .atrodęs man antgamtiųhr ir 
didvyrišku, dabar mano akyse virto pa
prastu, normaliu dalyku, o komisaro at
sargumas buvo lyg ir nereikalingas. Iš 
viso ko buvo galima justi, kad vadovybė 
reidą laikė pabaigtu ir tik ieškojo Įtinka
mos bazės naujam aerodromui organi
zuoti. .

Į rytus nuo mūsų buvo Pripetė, į va
karus —■ Ovručas, geležinkelis ų Mozirių 
ir begaliniai miškai bei pelkės, visiškai 
išvalyti nuo vokiečių ir policijos. Šimtais 
kilometrų aplinkui čia šeiminihkavo 
partizanai.

■ Saburovo, Malikovo, Begmos ir kitų 
vadų daliniai bei susivienijimai įvėdė ‘ ti. ■ ’ 
čia savo tvarką. Besibaigiantis dabarti
nis mūsų reidas dar lyg v praplėtė šį 
kraštą.- Kovpako ' susivienijimas apėjo 
partizanų rajoną 150 — 200 kilometrų 
toliau už išorinės partizanų zonos" ribos. . 
Mes ėjome vietovėmis, kuriose jau buvo 
paruošta dirva jiartizanų darbui; tai pa
darė gandai, pogrindžio organizacijos 
ir kunkuliuojantis liaudyje pritarimas. 
Tačiau atviro bei aktyvaus partizanų 
darbo iki mūsų pasirodymo ten dar ne- • 
buvo. Labai nedaugely mūsų kelio vietų 
būva pabuvoję miške įsitaisiusių susivie
nijimų žvalgai bei diversantai, bet jie 

. praeidavo paslapčia, - naktimis, žaibo 
greitumu pradingdami vos priešui pasi
rodžius. Nuolat veikiančių dalinių, išsky
rus Mogilos dalinį, nebuvo. Bet ir šįs 
“laukinis” dalinys, prieš susidurdamas

Bet kam gi tokia apsauga? Nesupran
tama ... i

Nuėję į šiaurę nuo plento apie dvyli
ka kilometrų, mes įsitaisėme dideliame 
Muchojiedu kaime. Įsitikinti paganų 
vietos saugumu buvo pasiųsta aplink 
žvalgyba. Tuoj pat aš išsiunčiau ir toli
mesnę žvalgybą — į Pripetę. Norėjau 
surasti, suvokti keisto vokiečių plento 
saugojimo priežastį. Iki Ovručo -žvalgai 
nepriėjo. Grupė sugrįžo nuo pusiauke
lės, parsivesdama du sužeistus.

Į Dovliadus buvo pasiųstas Antonas
• Petrovičius Zemlianka. Išėjęs felčerio 
mokslą,' jis nepanorėjo dirbti savo spe-

* cialybės darbą ir buvo leitenanto Gapo
nenkos būrio vyriausios žvalgybos sky
riaus vadas. (Antram Gaponenkos bū
rio skyriui vadovavo Volodia Lapinas). 
Antonas Petrovičius (.taip visi jį vadino 
žvalgyboje) pasižymėjo sumanūmu, pa
stabia akimi ir nepaprastu nekalbumu. 
Pradžioje aš bandžiau priimti iš jo ži
nias įprastu būdu, kaip iš visų kitų žval
gybos vadų: jie atvykdavo pas mane tie
siog iš žvalgybos ir pranešinėdavo žo
džiu viską, kas įdomu jiems .pasisekė su
žinoti ; aš greitomis tai pasižymėdavau ir 
klausinėdavaui* Pailsėję žvalgai rašydavo 
išsamų pranešimą. Bet Antono' Petrovi- 
čiaus pranešimai kažkaip būdavo*nevy
kę. Atėjęs pas mane, jis atkakliai 'tylė
davo. Pradžioje jis atrodė panašus į 
žmogų, neatlikusį pavesto jam uždavi
nio. Tik kiek perpratęs jį, aš suvokiau, 
kad nežodingus jo pranešimus buvo sun
ku iš jo išgauti, bet jie buvo veytinges
ni už kitų plepių žvalgų tauškalus. Daž
nai atsitikdavo taip, kad vyrami nepa
vykdavo niekcj pamatyti patiems, ir ži
nias jie gaudavo tik iš taikingų gyven
tojų. Tokių .žinių, aišku, mums taip pat 
reikėjo, bet tai buvo greičiau žali duo
menys žvalgybai pradėti, o ne patys 
svarbiausieji priešo portreto bruožai, tik 
kuriuos pažines vadas gali spręsti. Tam 
buvo reikalingas tikslumas, faktai ir jų 
supratimas. Bęt ką gi reikėjo daryti su 
An tonu Petroxncium, kai jis'stačiai tylė- 
j°? .Ai ei i

Pagą^au aš:radau kelią prie jo priei-

Paprastai, grįždamas iš žvalgybos, jis' 
paleisdavo prie mano buto žvalgus, ir aš 
girdėdavau jo balsą: “Užeisiu..?’ — ir 
toliau, matyt, jsėkė judesys, parodantis, 
kur, ko ir kuriam laikui užeis. Vyrai su
prasdavo jį iš pusės žodžio. .

Po to felčeris, įeidavo pas mane vidun,, 
išsitempęs sustodavo prie trobos slenks
čio, laikydamas pirštus prie savo kepu
rės snapelio, sakydavo“AtvVkau” — ir 
baksnodavo pirštu į ciferblatą didelio ki
šeninio laikrodžio “ZIM,” perdirbto į 
rankinį. Tai/ turėjo reikšti: “Atvykau 
nustatytu laiku.” Paskui jis'kosėdavo — 
patenkintas, sumišęs ar klausdamas. Tai 
taip pat daug reiškė. Aš buvau jau pri
pratęs prie tos jo manieros ir taip pat 
tylėdamas padūodavau jam švarų popie
riaus lapą. Zeūilianka atsisėsdavo prie 

su Kovpako susivienijimu, veikė Kijevo šviesos ir rašydavo. Jo raportas taip pat 
nebuvo panašus į- paprastus raportus, 
prasidedančius taip: “Šiuo pranešu, kad 
žvalgybos skyrius, pildydamas tamstos 
pavestą uždavinį, pasiekė .. .’’ ir 1.1.

srityje tik. todėl, kad jis atsidūrė ten išf 
bėdos ar dėl geografinės karo dienų pai
niavos. Dabar- jis ėjo drauge su mumis, 
kaip atskira kuopa. Kažkur arčiau ru- 
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PAKUUVAU TIESIAI I HURR1CANĄ
(FELJETONAS)

Per daug metų galvojau, 
kaip patekti ir pamatyti tą 
išgarsėjusią Floridą. Ilgai 
renlgiausi, buvę tam dąug 
it priežasčių. Daugiausiai 
vengiau pakliūti Floridon 
tuo laiku, kuomet ten būna 
privažiavę daug, turistų. 
Kaip sakoma, vengiau susi
kimšimo, arba, kaip Florid, 
“krekers” vadina, į i “stand
ing room.” Bet vengdamas 
susikimšimo, pakliuvau tie
siai į hurticano nasrus, o 
jau jo nasrai, o tas pūti
mas, tai jau apsaugok tu 
šv. Jackau!

Visi ant medžių lapai 
kruta, linguoja, vartosi į vi
sas puses, tartum pakvaišę, 
silpnesni nukrinta ant že

mės ir dingsta.
Na, jau per toli ' nuėjau 

nuo temos. Reikia ir Vėl 
pradėti, kaip atvažiavau į 
Floridą.

Pocongas sustojo pačia
me miešto viduryje. Išsi
rioglinau iš vagono ir dai
rausi. -O gi, Žiūriu, stovi 
1949 m. Fordas! Pasišau-’į 
kiau zvoščiką ir parodžiau ; 
jam adresą, kurį gavau nuo 
floridiškių gyventojų prieš 
porą metų. Tie patys, pas 
kuriuos važiuoju, man šį 
adresą atsiuntė, prašydami 
manęs sustoti pas juos.

Zvoščikas greit nuvokė, į 
kurią pusę reikia mane nu
vežti. Užu 15 minučių ir 
prie namo, kurio turėjau 
adresą. Namo savininkė 
maloni, juodbruvė leidukė, 
draugiška, linksma, kaip 
gegutė, bet basomis kojo
mis; sakoma, tokis jau flo
ridiškių “stailas.” Pasitei
ravau savininkės apie kam
barį, gal turi dėl manęs. 
Gavau atsakymą “yeš”. Ir 
pasakė “fifteen dollars a 
week for one man, and 
that is all.” Pakraipiau pe
čiais ir atsakiau,.! '“p e r

minką, kuri turi gerą at
mintį apie i viską. Sugrįžus 
sako: “kaiminka ne namįę, 
taip ir nežinome apie hur- 
ricaną. O mūsų kaiminka 
turi labai gerą protą, ne
skaito nei knygų, nei žur
nalų, o viską žino. Sako, 
paveldėjo šavo protą iš mo
tinos, jos motina irgi ne
skaitė nei knygų, nei žur
nalų, o visus bytino ant ži
nojimo.” ■

Vakare išeinu pasivaikš
čioti, pasidžiaugti garsio
sios Floridos gamta. ; Be
stovint ant šaligatvio, . ste
bėjau mėnulio skaistumą, 
nors jo tuom kartu nebuvo 
danguje. Skraido orlaiviai. 
Man, kaipo svečiui, tai neį
prasta. Žiopsau užrietęs 
galvą, tik pasigirsta nežįr 
nomas balsas ir pradeda 

‘šnekinti mane, ir aiškint a- 
pie hurficaną, kad jau nuo 
pat ryto per radiją aiškina, 
jog jau ateina ir tuojau čia 
pas mumis pribus. Aš tam 
inteligentiškos i š v aizdos 
žmogui pasakiau, kad aš 
čia svečias, o pas mano šei
mininkus nieko naujo ne
galima išgirsti arba sužino
ti, nes gyvename be langų, 
be radijo, be šviesos, tai 
kaip ir primityviškas jųjų 
ir mano gyvenimas. Žmo
gus nusišypsojo ir atsitrau
kė nuo manęs, \

Hurricanas praūžė apie 
55 mylių greitumu, nei ne
pastebėjau. O kiek čia vie
tos gyventojai pristrioka- 
vojo jo belaukdami. Taip 
net ir mari įvarė kinkų dre
bėjimą.

Bet mano šeimininkas, 
tas tvirtas bajoras, tai ne
palaužiamos valios žmogus, 
nei kiek nęsusijaudino be
laukdamas hurricano.

Man Florida ne kaip pa
tiko. Uodai sukandžiojo be
miegant ant lubų iki skaus
mo. .

nekokia. Netikėsiu daugiau 
niekam, kad Floridoj gyve
na tik buržujai. Čia didelė
je daugumoje gyvena skur
džiai, be darbo, uodų ir ki
tokių vabzdžių apkramtyti 
taip, kaip ir mano paties 

' buvę šeimininkai, pas ku
riuos išbuvau dvi savaites 
ant vikeišino. Bet sužino- 

: jau,j kas yra “Hurricane.”
Turistas Bajoraitis.

46 gyvenamieji namai at
statyti Kražiuose (Kelmės 
apskr.). Naujai išgrįsta 200 
kvadratinių metrų gatvių.

R. Lavinimas

Darbo seikretorįus Maurice J. 
Tobiri pažadėjo, tyrinėti ra- 
portus^ kad darbininkų sąly
gos tūlose industrijose tebėra 
pasibaisėtinos. Tobinas išsi
reiškė, jog reikėtų rimtai su
sirūpinti tais “vyrais ir mote
rimis, kurie neturi įstatymiš
kos nei unijinės apsaugos.” O 

tokių mūsų šalyje yra 
milijonai.

daug,” Savininke man (Jave | Apeina Floridos išvaizda 
kitą antrašą,- kur laikys 
mane už dąug pigiau, bet 
nębūs tokie patogumai, 
kaip pas ją.

Važiuoju busu į, nu rody
tą naują vietą, o jau buse 
žmonės vis kalba, kad hur
ricane, hurricane i ateina.

Prie namo susitikau lau
ke storą, pražilusią .mote
riukę. t Pradėjau aiškinti, 
kas mane pas ją atsiuntė. 
Paniurus moteriškė kreivo-! 
mis akimis į .mane pasižiū
rėjo-ir prakošė, ar iš toli 
esu. Paaiškinau, kad iš pa
ties vidurio J.A.V. “O ko
kios tamsta kilmės, prasčio
kas, o gal kiek sumaišytas 
su bajorišku krauju?” At
sakiau nuolankiai ir neuž- 
gaūdamas jos myliotos, kad 
turiu kiek bajoriškumo, nes 
mano prosenelis pas bajo
rus bandą gąnė. “Taip, ir 
mes esame iš bajorų kilę”, 
atsakė moteriškė. “Na, tai 
prašome, prašome pas mu
mis į vidų, skaistusis bajo
raiti,! tuojau ir mano žmo-x 

,gelis pareis, tai pasikalbė
sime.” '•

“Bet aš noriu gauti pas 
jumis kambarį pagyventi 
nors porą savaičių,” pasa
kiau moteriškei.

• ‘‘Su mielu noru suteiksi
me jums vietą, va ten, ant 
viršaus, kur sutalpinta mū
sų ūkiški įrąnkiaų tik nesi- 
spardyk per daug, kaip aH 
sigulsi, nes gali matikę ant 
mūsų numesti, nes ir mes 
su žmogum čia va gulime. 
Tai, bajoraiti; venkime ne
laimės.”
‘ Ant rytojaus klausiu, o 
kur gi tas hurricanas, ar 
dar toli jis nuo mūsų? 
Šeimininkė atsakė nieko ne
žinanti ir nematanti čia jo
kio hurricano. Bet pagalvo
jus nubėgo ’ pas savo kai-
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DEMOKRATIJA SUS1EDIJ0JE
ir pan. Visi susirūpinę lai
kyti savo vaikus nuo gat
vių. ' '

Nuo įsteigimo' pirmo 
Yardville, net 40 kitų dide
lių miestų; apart. 400 ma
žesnių apylinkių, pradėjo 
planu domėtis. Vienas įdo
mus “YardvilĮe” yra Atlan
ta, Georgia. Čia 40 šeimų 
įvykdė, planą,. Visi žmonės 
-toj apylinkėj; kurie tik ga
lėjo dirbti, stojo į darbą pa
dailinti savo rajoną.

Kitą “YardvilĮe” baigia 
Seattle, Washington valsti
joj. Jis vadinamas Interna
tional YardvilĮe, čia gyvena 
japonų, kiniečių, filipinų, 
negrų ir baltų. Miesto biz
nių grupės, organizacijos ir 
Jackson Street Community 
Council pradėjo darbą kovo 
mėn. Su projekto progresu, 
visur matyti žmonių tarpe 
geresnis supratimas ir ben
dradarbiavimas, ir kas 
svarbiai, yniems paaiškėjo, 
kad geresiiės gyvenimo są
lygos padarė geresnius a- 
merikiečius.

Tikslas atsiektas —“ug
dyti geresnį supratimą ir 
draugiškumą tarpe šeimų”. 
Beveik ’kiekviename mieste 
Amerikoje svetimšaliai turi 
savo rajonus, kur jie gyve
na tarpe savo žmonių, bet 
jie turėtų jaustis, kad jie y- T 1 • • i •

■ “YardvilĮe” planas yra 
vėliausias žygis įvesti de
mokratiją susiedijose. Yra 
planas šeimoms parinkta
me miesto rajone. Kada nu
tarta įvykdinti planą 'ku
rioje miesto dalyje, pirmas 
žygis yra prašalinti tvoras, 
išvalyti -“yardųs” 'ir pakeis
ti .užpakalinius kiemus į 
gražius darželius ir pasibo- 
vinimo vietas ne tik šei
moms, bet susiedijoms. Pa
šalinimas aukštų, negražių 
tvorų yra tik dalelė Yard
ville plano. Galutinas tiks
las yra pašalinti tvoras ne
apykantos — politinės, ti
kybinės ir rasinės, kurios 
neleidžia susiedus draugin
gai gyventi.

YardvilĮe Planą sugalvo
jo McCall’s žurnalas ir jį 
remia vietinės miestų ir 
biznio organizacijos ir bu
vo pirmą kartą išbandytas 
Philadelphijoj praeitais me
tais. City Planning Commi
ssion paskyrė pirmą Yard
ville tame mieste. Paskirta
me rajone buvo 15 butų, 
buvo ir kelios biznio vietos. 
Šeimos tuose butuose buvo 
įvairių kilmių, mažai teži
nojo apie viens kitą. Ir 
pradžioje jie nenorėjo žino
ti apie savo kaimynus. Bet 
po vieno, antro susirinki
mėlio saldainių krautuvėje 
susiedai pradėjo diskusuoti 
planą, kuris juos lietė. Jie ra dalis savo miesto ir ne 
kartu pradėjo planuoti dar- koki atstumdėliai.
želius, pramogoms vietas, Commojr'Council

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Statyba

UKMERGĖ, birž. 25 d.— 
Sėkmingai atlikę pavasario 
sėją, “Naujojo gyvenimo’’ 
kolūkiečiai pradėjo naujų pa
statų statybą. Per šią vasa
rą kolūkyje turi būti pasta
tyta klojimas, 2 tvartai, ku
riuose bus 80 vietų stambiems 
raguočiams.

Darbai vyksta sparčiai. 
Baigta klojimo statyba. Eina 
j galą ir tvartų statyba. Ge
rai darbuojasi statybininkai 
broliai Zimbliai, Medardas, 
Sakalauskas ir kiti, įvykdy
dami po 2 H iki 3 užduotis.

H. Marcišauskas.

Kolūkiečių Klubai
KAIŠIADORYS, birž. 25 d.

— Įvairiapusiška yra Stalino 
vardo kolūkio klubo veikla. 
Prie jo šukurtas meno savi
veiklos ratelis, sporto kolek
tyvas, leidžiamas sieninis 
laikraštis. Klubas turi radi
jo aparatą.

Tokius klubus
įsteigti ir kiti Žiežmarių vals-Įjėga bus gaminama vandeniu, 
čiaus kolūkiai — Lenino var- -------- ;------- -
do, Strėvos ir tt. V. Balsys. VILNIUS, Rugpiūčio 15. —

------------------- į Netrukus atsidarys' mokyklos 
po vakacijų. .Šiemet Lietuvoje

-Neseniai kolūkyje atidaryta 
savo parduotuvė.

S. Jurgėla..

VILNIUS. /-< Tarybų Lietu
vos darbininkų gyvenimas gerė
ja, ką rodo jų įdėliai į taupi- 
rtimo Rankąs. & iRrądžioj 1949 
metų piliečiai Vilniaus bankuo
se turėjo ant 10 milionų rublių 
daugiau, kaip 1946 m. Iki vi
daus rugpjūčio mėnesio taupy
mai vėl paaugo ant 3,000,000 
rublių.

VILNIUS — Elektros švie
sa netrukus apšvies visus Lie
tuvos kampus. Ypatingai elekt
ros jėgos didėja jungiantis val
stiečiams į kolektyvus. Jašgo- 
nyse, Vilniaus apskrityje pa
leista darban nauja elektros ga
minimo stotis. Baigiamos sta
tyti ir įrengti elektros stotys 
Alytuje, Varėnoj, Šiauliuose ir 
eilėj kitų. Iki metų pabaidos 
bus paleista darban 17-ka nau
jų elektros jėgainių, kuriosenumato

,relis. Jo nariai sumontavo 
keliolika detektorinių radijo 
aparatų, skirtų Vėžionių apy
linkės kolūkiams. V. Tučius.

Detektoriniai Aparatai ,
KUPIŠKIS, birž. 25. d. — statoma virš 80 naujų mokyk- 

Vertingą iniciatyvą parodė lų. Dabar jau bus 2,777 pradi- 
vietos gimnazijos radistų bū- ' nes mokyklos, 660 progimna

zijų ir 170 gimnazijų.- Ruo
šiantis atidaryti mokyklas, iš
leista 59 skirtinį mokinimosi 
vadovėliai skaičiuje 1,300,0Q0
egzempliorių.

VILNIUS, 4'Ugpiūčio 16 d.— 
Hitlerininkai buvo veik visai 
sunaikinę Šakių miestą! Darbš
tūs . Lietuvos piliečiai atstatė 
šakius, kaip ir daugelį kitų

Dideli pakeitimai įvyko ir 
Alytuje. Miesto centre įrengtas 

apšviestas 
Pastatyta 
Ant Ne-

Su Pjesėmis į Kolūkius
ALYTUS.—Visoje apskrity

je gerai žinomas vietos kul
tūros namų dramos mėgėjų 
kolektyvas. Paskutiniu me
tu jis aplankė “Tikrojo ke
lio,” “Pergalės,” * Kalesnykų ' miestų. Ant griuvėsių pastaty- 
ir kitus kolūkius, pastatyda-į ta nauji gražūs gyvenamieji 
mas J. Dovydaičio pjesę “Vo- namai, naujos mokyklos, krau- 
ratinkliai plyšta.” Kartu sultuvės. Naujai išbrukuotos gat- 
jais vyksta kultūros namų vės, o šalimai puošiasi gražiais 
lektoriai. V. Miklaševičius. medžiais.

4 - -
Kolūkyje įsteigtas 
Medicinos Punktas

KAIŠIADORYS. — Gydy
tojų paramą “Žalgirio” kol
ūkiečiai (Žiežmarių valse. 
Kietaviškių apylinkėj) gauna 
vietoje: čia įsteigtas medici
nos punktas. Du kartus per 
savaitę į jį'atvyksta gydyto
jui.

i gražus parkas, 
elektros , šviesa, 
daug naujų namų, 
muno kranto įsteigta sanato
rija.

Pasekmingai / užgydo karo 
žaizdas Panevėžis, Kaišedorys, 
Tauragė, ; Vilkaviškis ir kiti 
Lietuvos miestai. ' •



JURGIS YRA REAKCIJOS AUKA
I

Sao Paulo, Brazilija.—'Jur
gis Herlainas atvyko į šią 
šalį, kada buvo visai dar 
mažiukas, gal dar vystykluo
se. Jurgio tėvai seni Brazili
jos imigrantai. Jurgis su sa
vo tėvais atvyko į šią šalį dar 
tada, kada. Rusijoj viešpatavo 
carizmas, dar pirm spalių 
mėnesio revoliucijos.

šiahdien Jurgis esąs vedęs 
su vietine moteria ir yra 5- 
kių vaikų tėvas. Jurgis pa
sekė savo tėvų pašaukimą ir 
jis yra darbininkų veikime 
už geresnį gyvenimą. Už tai 
valdonai puola Jurgį, ir jis ir 
jo šeima Renčia vargą ir per
sekiojimus, alkį ir ligas.

Jurgis nuo pat savo jau
nystės darbininkių judėjime 
užima atsakomingas vietas, 
kaipo unijų vadas Sao Paulo 

>ir Parana provincijose, taip 
Hr visame krašto pažangiame 
judėjime. Už tą judėjimą 
pirm karo buvo nuteistas ir 
sėdėjo kalėjime. Iš kalėji
mo išėjęs jis dar daugiau įsi
jungė į liaudies anti-fašistinį 
veikimą už demokratiją, į

su 
ša-, 
ta-

šalies Gynimo Sąjungą, pas
kui į Petrolio Gynimo Sąjun
gą — išgelbėjimui šalies nuo 
anglų - amerikiečių imperia
lizmo. Tas, žinopa, karo 
kurstytojams- labai nepatiko 
ir Jurgį vėl ėmė persekioti.

Jurgio yra meilė savo vaikų 
tėvynei, ir savo draugų tėvy
nei. Jis, būdamas vedęs 
šios šalies tautiete, pagal 
lies statutą ir konstituciją 
po piliečiu.

Prieš du , mėnesius laiko 
Jurgis vėl tapo įkalintas, dėl 
to, kad jis ėjo su pažangiąjar 
liaudimi, ir kaltinamas, kaipo 
“Rusijos šnipas.Y Gi toki ap
kaltinimai iškeliami visięms, 
kurie eina su liaudimi, kurie 
kovoja už taiką) prieštarauja 
karo kurstytojams. Gi pasku
tiniu laiku Jurgis daug dir
bo “Už Taiką Sąjungoje.’’

Tyrinėjimo Departmente 
(politinės policijos skyriuje) 
Jurgis kenčia persekiojimus, 
kaip rašo vietos spauda. Prie 
to, jo skilvyje yra votis, rei
kalaujanti greitos operacijos. 
Vietos spauda iškelia, ka!d po-

Atsisuki radiją — girdi KINIJA!
Atsiskleidi laikraštį — KINIJA!
Nueini kur į susirinkimą — KINIJA!
Washingfone senatoriai ir kongresmanai 

turi ant lūpų — KINIJĄ!

Kas atsitiko, kad api& šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šatieg spauda ii’ ųadio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos? _ • ,

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

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

Kinija Žengia į Laisvę
Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.

32 pusk, kaina 20c.
Gera nuolaida"platintojams.

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

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

telefonuokite:
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
gJJNERALJIOME, 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 
Telefonuokite dieną ar naktj 

' EVergreen 7-4774
i

Nauiai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai? gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. ",
. Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. v
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų , telefonas niekad nemiega.

M" ’TT

litinės' policijos skyriuje jis 
yra mušamas. Valgis' prastas. 
Ruošiant jį deportuoti ir nuo
šeimos atskirti jam atėmė 
Brazilijos pilietybę. Ištrėmi
mo policija rengiasi atplėšti 
jį nuo žmonos, nuo jų penkių 
vaikų! Valdančioji klasė-sie
kia jį ištremti arba kalėjime 
nukankinti. Sao Paulo laik
raštis “Kritika” liepos 28 d. 
rašė:

“Jurgio Herlaino gyvybė 
yra pavojuje... Brazilijoj 
demokratinis liaudies balsas 
pakilo gan aukštai už paliuo- 
savimą šio patrioto ir anti-fa- 
šisto. Iš visų Brazilijos kam
pų siuųčiami atatinkamoms 
įstaigoms reikalavimai, 'kad 
šis tautietis būtų sugrąžintas 
savo šeimai, .— kaipo doras 
patriotas šalies, kaipo pa
žangus anti-fašistas,' ir kaipo 
liaudies ištikimas sūnus.

“Sugrąžinkite Jurgį Herlai- 
ną savo šeimai, kuris yra jos 
duonpelnis! Sugrąžinkite šios 
šalies didįjį kovotoją už tai
ką!” — reikalauja vieningas 
Brazilijos ’ liaudies protesto 
balsas. Varguolis.

Minaki, Canada
------------------------------------

AMERIKOS DOLERIS

akmeniniai, 
lyg . būtų

pra
dai’- 
d ar
čia

• \ Minaki, indijonų kalboj, 
reiškia graži šalis. Ir ištikrų- 
jų labai graži vieta, apie 120 
mylių nuo Winhipego, tarp 
Lake of the Woods ir Winni- 
pego upės. Ant' šios salos 
yra vasarinis kurortas su vi
sais moderniškais patogumais, 
kuris priklauso valdiškai CNR 
kompanijai.

Salos krantai 
bet taip plokšti,
žmogaūs rankos , darbas. Ant 
salos auga visokį šiaurinės 
Ontarijos medžiai. Vasarą 
būna visokių paukščių, kuri,e 
taip gražiai -čiulba, kaip Lie’ 
tu vos miškuose.

Šios gražios vietos istorija* 
sako, būk apie šunta metų 
atgal už šią vietą kovėsi dvi 
indijonų sektos. Dabar, tai šią 
vietą užkariavęs Amerikos 
galiūnas doleris, čia pragy
venimas i dieną kainuoja ma
žiausia $19. Turtingesnis gy
venimas kainuoja iki $45 į 
dieną. Taigi,. Kanados darbi-, 
ninkui ši graži vieta nepriei
nama. Jis negali pasinaudoti 
šia vieta savo atostogoms 
leisti. O visgi Kanados 
bininkai yra įdėję daug 
bo šią vietą įrengiant.

-įdėta virš $2,000,000 • kapita
lo.

Čia tik amerikonai gražiai 
laiką leidžia. Čia laiko viso
kias konvencijas, daugiausia 
apdraudos kompanijos. Jų 
delegatai atvažiuodami atsi
veža po keletą dėžių šampa
no. Jie turi visokių kokte- 
lių partijų ir šokių prie ge
riausios muzikos. (Ir čia pa
sitaiko visokių šposų, bet nie
kas neturi matyti ar girdėti.) 
O jiems pinigų netrūksta. Jie 
prisirenka iš darbo žmonių. 
Yra ir pašalinių, kurie atvyks
ta su žmonomis ar mylimonps, 
kurios išsistatė didelėmis da
momis arba Amerikos tikro
mis’dukterimis.

štai sale manęs, Beauty 
Parloryje, patarnautojas sten
giasi padaryti iš jų 
ną “glamour and 
tepdamas visokiais • 
jų kūną ir plaukus, 
tos jau žilagalvės.
kalbumas:' kaip mašinos, 
jų kalbų gali suprasti, ‘kad; 
jos nėra nei piršto pakruti
nusios nei. dėl savęs, nei dėl 

'žrponijos. Ir vis nepatenkin
tos patarnavimu.

Mano' kostūmeriai irgi ne 
i vienas įsako man, kokius įran
kius turiu vartoti, ’ kad pada
rius jį gražų, bet aš nelabai 
jų klausau.

Čia j 
svečių. Jiems, patarnauja 125 
/darbininkai ir darbininkės, su 
manadžėriu ir namų leide 
priešakyje, kūne abu tam la
bai tinkdmi. Kiekvienas dar
bininkas ar darbininkė turi 
paskirtą darbą. Pusę jų su
daro studentai ir studentės iš 
įvairių Kanados vietų. Algos

kiekvie- 
beauty,” 
tepalais 
nors ki- 

O jų iš- 
Iš

labai mažosmerginai x $40 į 
mėnesį, o vyrui nuo $50 iki 
$80. Visi gauna butą ir ‘val-
gi. . . t ■ ! i,

Darbininkai ir darbininkės 
suvažiavo ' čia, tikėdamiesi 
gaji t i daug tipų. Bet ne visi 
gauna. Kurie gauna,. aišku, 
patenkinti, bet kurie negauna, 
tie keikia amerikonus.

Darbininkai ič darbininkės 
labai draugiški, ypač studen
tai j gražiai sugyvena. Tik 
labai mažai iš jų užsiima ko
kiu nors kultūriniu užsiėmi
mu. -j Iš jų tik viena mergi
na gali skambinti pianu ir 
dainuoti. Visi kiti praleidžia 
laiką prie rekordų mašinos. 
Kai kurie ir į mišką patrauk 
kia. J. Radzevičius.

Lawrence, Mass
Arlington Mill dirbtuvės 

prezidentas sako, kad gavęs 
darbų iš J. P. Stevens Co. 
Sako, kad šiame fabrike dar
bai pagerės. Pagyvensime ir 
pamatysime. \

CIO tekstilės unijos pikni
kas buvo didelis. Dalyvavo 
apde 2,500 žmonių. Buvo daug 
jaunimo, vaikų ir suaugusių. 
Vaikams žaislai buvo veltui. 
Maistas ir gėrimas parduota 
pigiai, 
rėš 
lėšų, 
metus.

Išeina, kad unija tu- 
iš kasos padengti dalį 

Bet tas būna kartą į

Mirė Adomas 'Paulukonis, 
gyvenęs 39 Hoskins St., Rox
bury.' Buvo Pirmojo Pasau
linio Karo veteranas. Jį lai
dojo Lawrence kapinėse. Pa
liko nuliūdime dvi seseris, Je- 
vą Aleksoms ir Alice Igoe ir 
brolį Vincą, Lai būna užuo
jauta . velionio giminėms, o 
jam lengva amžinai ilsėtis!

Ėarmerys, 149 May St., Me
thuen, surado tvarto, šone sky
lę ir buvo pavogta 13 vištų. 
Reiškia, kada nedarbas ple
čiasi, ‘ tai ir piktadarysčių 
kiekis auga.

Tūla mergina Olive A.. Rea 
skundžia miestą, reikalauda
ma $10,000 už prižiūrėjimą 
kačių. Sako, kad,ji nuo 1930 
įmetu prižiūrėjo jas, kartais 
turėdama po 100 daržinėje. 
Sako, kad miesto viršininkai 
buvo žadėję jai už tą darbą 
apmokėti.

Mūsų mtęste namų projek
to viršininkai patvarkė, kad 
200 veteranų gales gauti gy
venimui stubas. Gali jau pil
dyti aplikacijas.

Miesto valdyba nubalsavo 
įtaisyti myterius dėl pasta- 
tančių • auto ant Common St.

Kiekvieną dieną mieste 
būna perskyrų nuo 5 iki 10. 
Suprantama, besiskirianti vie
nas kitą kaltina įvairiais pra
sikaltimais.

Worcester, Mass
Aido Choras po vakacijų 

jau pradėjo pamokas. Mo
kytoja turi naujų dainų ir tu
ri kelis veikalus. Bet reikia, 
kad ir nariai lankytų pamo
kas. ''"Draugai, kurie nebuvote 
praeitą nedėlią, tėmykit—pa
mokos bus kožną nedėlią, 
kaip 1:30 po pietų, 29 En
dicott St. Visi ateikite ir at
siveskite po vieną naują narį.

Richard Janulis išvažiuoja 
į didesnę mokyklą, turi ap
leisti chorą ir mūsų miestą. 
Choras jam suteikė dovaną— 
Pen & Pencil; sėtą—ir linki 
gero pasisekimo moksle.

Good luck, Richard!

Bus iš mokyklos sugrįžus ir 
studentė, , gausim žinįų ir pra
nešimų iš LMS mokyklos. Vi
si pasistenkite būti ant pamo
kų. . •

Aido Choro Kbresp.

Miami, Fla.
Vasaros laiku Lietuvių Lite

ratūros Draugijos 75 ■ Jkuopa 
nelaikėme sūSirinkimųį • Da
bar jau laikas pradėtu Se
kamas kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį,' 2 (įi spa
lių, 3 vai. po pietų, pas
Paukštaičius, 3901 S. W. 7th
St. ' -įr

šis susirinkimas bus svar
bus, 'tai visi nariai ir narės
privalo dalyvauti. Pakvieski
te ir savo pažįstamus, kad 
jie ateitų ir įstotų į |šįą ap
švietus ir kultūros organizaci
ją. A. M.

Būtų gerai, kad turėtume 
Lietuvių Literatūros » Draugi
jos 37 kuopos susirinkimą 
sekmadienį, 25 d: rugsėjo, 
Maple Parke. Tą sekmadienį 
jokio parengimo parke nebus. 
Todėl kuopos komitetas pasi
tarkite ir' sušaukite'susirinki
mą. f

Ateina dienraščio Laisvės 
vajus, tai ir vajininkus turė
sime išrinkti. Praeityje bu
vo atsitikimų, kad po vajaus 
kaip kurie draugai- skundėsi, 
kad jiems nebuvo progų veik
ti.; Todėl, turėdami susirinki
mą! galėtume išrinkti skaitlin
gą būrį vajininkų. Mūsų 
spaudos platinimas yra svar
bus ir didelis reikalas ir rei
kia įtraukti daugiau jėgų.

S. PenkAuskas.

Št. Louis, Mo. į-. Valdžia
gali sutilpti apie 200 Pančio sutaikyt streikuojan-

kčius geležinkeliečius su 
kompanija.

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

Netvari* 4, N. J. 
HUmboMt 2-7964 ’ t
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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mi yra maisto pramonės kor
poracijos, maisto trustas, ku
rio galvos sėdi čia f)at New 
Yorke ant Wallstryto.

Jie tyrinės, o mes ir toliau 
tam plėšikui mokėsime po 95 
centus už tuziną kiaušinių.

★ ★ ★
Tie naujieji lietuviai imi- 

grahtai, kurie nori sužinoti 
tiesą apie Lietuvą, turi skai
tyti pažangiąją spaudą — 
Laisvę, Vilnį, Liaudies Balsą, 
Tiesą, Šviesą.- Kurie tos spau
dos neskaitys, tos tiesos nesu- 
židos. Jie atsiliks nuo gy
venimo ir atšals nuo savo 
gimtosios šalies. i

t

Vįsą Amerika diskusuoja: 
Bus ar nebus plieno darbinin
kų streikas? Viskas priklau
sys nuo plieno kompanijų.

CIO plieno darbininkų uni
jos vad^i žemai nusilenkė 
prieš trumaninę tyrinėjimo 
komisiją ir priėmė jos pasiū
lymus b’e jokio algų pakėli
mo. Ot,; tegul tik plieno kom
panijos į pensijų fondą sumo
ja po porą centų nuo kiek

vienos valandos darbo ir už
tenka.

Bet ir šitos nuolaidos plieno 
karaliai nenori priimti. Esą 
per daug? Tai reikštų, girdi, 
Amerikos gyveniman įnešimą 
pavojingų socialistiškų idėjų...

ŽINIOS 1S LIETUVOS
• / ■» •

VILNIUS. — Knygų parei
kalavimas Lietuvoje auga, ypa
tingai jungiantis valstiečiams i 
kolektyvus. Apie 1,000 automof 
bilinių sunkvežimių išvykoz-fdi 
knygomis į žemės ūkius. Vil
niuje, Kaune ir Klaipėdoje at
sidarė apsčiai naujų knygų 
pardavimo krautuvių.

Valsčiau Moterų Tarybos 
•į RASEINIAI, birž. 21d.- 

Raseinių 
valsčiuje 
nių ūkių

Didelė 
moterys, 
jas dėl žemės ūkio^artelių sti
prinimo yra kolūkių moterų 
tarybos, kaip Salomėjos Nė
ries vardo, “Mituv.os” ir kitų 
artelių, kurių valsčiuje yra 
trylika. A. Grincevičius, i ' ,

----------------------------- ±------- !------ U

apskrities Šimkaičių 
baigiama kolektyvi- 
statyba.
jėga kolūkiuk^ąę^yr-a 

Nuolatinis kovolo-

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Darbininkiškos spaudos piknikas 
įvyks sekmadienį, rūgs. 25 d., Tau
tiško Namo Parke, prie Winter St. 
ir Keswick Rd. Pradžia 1-mą valan
dą po pietų. Pelnas yra skiriamas 
LLD Centrui knygų išlcidifnui. — 
Rengia LLD 6-ta kuopa. — VisuX 
kviečia Rengėjai. ; (210-211)

__ j

PITTSBURGH ir APYLINKĖ
LLD 4-tos Apskrities konferenci

ja įvyks sekmadienį, rugs. (Sept.*) 
25 ' d., pradžia 2-rą vai. po pietų, 
LDS 142 kuopos salėje, , .3351 W. 
Corson St., Pittsburgh, Pa. Visi 
delegatai malonėkite dalyvauti kon
ferencijoje, nes turime svarbių rei
kalų aptarimui. — Komitetas.

. (210-211) . .____ __ • v
MIAMI, FLA.

LLD 75 kuopos narių atydki! Per 
.vasarą neturėjome ..susirinkimų, tad 
dabar -susirinkimas įvyks spalio 
mėnesio 2-rą d„ 3-čią vai. po pietų 
pas dd. Paukštaičius, 3901 S. W. 
7th1 St. Susirinkimas bus > gana svar
bus, tad visi nariai malonėkite su
sirinkti. Taipgi atsiveskite ir naujų 
narių. — A. (209-210)

. LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5209 has been issued to the undersigned 
to ęell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6722—11th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

FRANCES D’ELTA

NOTICE is hereby given that License No. 
C 283 has been issued to the undersigned 
to sell, beer at ^wholesale Under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 13 Powers St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

UNION BEER DISTRIBUTORS

NOTICE is hereby given that License Nq. 
GB 6501 has been'issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2248 Pacific St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. <

JOSEPH CA6SANO .
—----- V---------- *----------

NOTICĘ is hereby given that LidOnse No. 
GB 4126 has been issued to the under
signed to''sell' beer at retail binder Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control La<v 
at 2351 Pacific St/.', Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ba consumed off., the 
premises, f

, JOSEPH CASANO

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

f •

. . /• .

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antiv, Rugs. 20, 1949

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

PI IS I LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., |
Cor. Hęwes St. ' 1

BROOKLYN, N. Y.
; Visokiausi vaistai, kosmetikai kO- ( 
dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai Žemas kainas. w

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288 
aZa k

MATTHEW.
';BUYUS

(BUYAUSKAS) 
□ /

Laidotuvių Direktorius I

• □ □ □ '
426 Lafayette St.
Newark 5, N. .1.

MArket 2-8172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL 

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
. Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

k Telefonas
EVergfeen 4-9407

nnnifliiinnuiiniiminiininniniiiiiiinniiiim

TELEPHONE
STAGG 2-5043

iaiiHiinninwniniBiiwwmuwim»iuM

mnnmiJiiiiiuiuniinoiimiiimuimnmiim

BE3. TEL.
HY. 7^8681

B MATTHEW P. BALLAS
g (BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS
| FUNERAL HOME
g ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
P? (Laisniuotas Balsamuotojas)
5/ Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
ra- Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
ra < Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos t 

v Mylimiems Pašarvoti Dovanai
B 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
į

•s

k
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Dewey Tyrinėsiąs 
Atakas ant Robesono 
Koncerto Dalyvių

ir 
visą 
už- 

įvy-

ne-
sau
sau

Central Brooklyn
Gausi Parama Civilių 
Teisių Gynimui

Trečiadiepį, rugsėjo 14 d., 
Lietuvių Neprigulmingo Klu
bo name įvyko LDS 46 k p. 
susirinkimas. Narių susirinki
me dalyvavo skaitlingas bū
rys.

Kuopos, komiteto raportas 
priimtas be apkalbėjimo. Fi
nansų raštininkas 
kad, išskyrus trejetą 
visi kiti 
klės iki 
randasi 
lerių.

Komisija surengimui 
J. Juškos 
raportavo, 
imtai ant 4 d. gruodžio, š. m. 
Drg.)Juška pranešė, kad la
bai sunku gauti aktoriai, bet 
po didelių pastangų pasisekė 
gauti, išskyrus vieną merginą, 
kurios rolė gana svarbi. Bet 
manoma. kaYl greitu laiku bus 
ir tai svarbiai rolei mergina 
gauta. .

yra pasimokėję 
1950 m. Pinigų 
suvirs pusšimtis

pranešė, 
narių, 

duo- 
jždc

drg. 
parašyto Veikalo 
kad svetainė pa-

atsilankęs Kūlikas, 
kuopos, at- 

ir jų 
partne- 
rengti 

Po ap- 
south-

Buvo
So. Brookjyno 50 il< 
stovas, parašyti, kad 
kuopą' priimtume1 į 
rius ir perstatymą 
abiejų kuopų vardu, 
kalbėjimo, nutarta 
brooklyniečius priimti į part-* 
nerius.

Bankiete, kurį rengia 3-Čio- 
ji apskritis- pagerbimui vete
ranų veikėjų • (kuris 
spalio 15 dieną, Russian Hali, 
408 Court St., Elizabeth, N. 
J.) draugai pasižadėjo, ku
riem bus galima, dalyvauti.

Baigiant susirinkimą, vie
nas draugas trumpai paaiški
no apie-būtiną reikalą pa
remti civilių teisių gynimą, 
šie draugai prisidėjo su au
ka: W. Skodis $25, J. Se
nienas $5. Po $3: J. Juška, 
A. Gabaįis ir J. žemaitis. J. 
Bartašiusl $2 ir jW. Kūlikas 
$1. Viso $42. Kiti draugai 

davė kiek pir- 
Koresp. .

Atsiminė Portorikiečius 
57-mis Dienomis 
Pirm Rinkimų

įvyks

$1.
tam tikslui 
miau.

šimtams* organizacijų 
tūkstančiams asmenų po 
šalį reikalaujant tyrinėti 
puolikus ant Peekskille 
kusio koncerto dalyvių, įtei
kus parodymus, kad Ku- Klux 
Klanas buvo vienu iš pogro
mo kurstytojų, gubernatorius; 
Dewey, pagaliau, paskelbė 
įsakąs atitinkamoms įstaigomis 
tyrinėti. '

Koks bus tas tyrinėjimas, 
sunku iš anksto tikrinti. Ta
čiau sprendžiant pagal paties 
gubernatoriaus išsireiškimą, 
jis tegalės būti tokiu, kokį 
masinis liaudies judėjimas iš
kovos. Nežiūrint, kad yra 
parodymų, kur kaltininkų ieš
koti, Dewey, anot spaudos, 
pasakęs: “Matomai, komu
nistų grupės išprovokavo šį

• incidentą.”
Rimtai kalbant, niekad 

mačiau, kad kas muštų 
galvon, stiklais raižytų
akis . Net proto netekę žmo
nės taiko smūgį kitam, ne 
sau. Toje atakoje k<ynunis- 
tams buvo taikyti pirmieji 
smūgiai. \

Ku Klux Lyderio Laiškas
Angliškasis d a r bininkų 

dienraštis Daily Worker rug
sėjo 15-tos laidoje išspausdi
no nuotrauką laiško, kukluk- 
sininN^išsiuntinėto po West
chester apskritį, kuriame ran
dasi Peekskill.

Laiške, pasirašytame Ed- 
war James Smythe, kuriame 
jis taipgi pasirašo ir Butler, 
N. J., protestoniškų veteranų 
įgaliotiniu, Smythe giriasi, 
kad jo klanas “stiprėjąs.” 
Klane, rašė jis, “yra įsirašę 
tuK jūsų aukščiausieji vai- i 
dininkai ir stambiojo biznio 
viršininkai.”

Laiške klausinėjo adresato, 
“ar jis gali atlikti veiklią už
duotį,” “kaip anksti turi būti 
'paragintas,” “ar buvęs kada 
Rent už ką nuteistas.” Buvu
siems nuteistais pateikiama 
specialė blanka. O gale tos 
informacijos Ku Klux Klanui 
pasižadantysis talkos turi pa
sirašyti po tokia priesaika:

“Tą viską prisiekiu šia prie
saika, aš ją paliudiju savo 
krauju.”

Kad tas laiškas buvo taiko- .Taipgi sijoja visus aplikantus 
mas specialiai mobilizuotei 
atakų ant Paul Robesono 
koncerto dalyvių, rodo tas, 
jog jis buvo išsiųstas tam 
Westchester gyventojui po 
to, kai kukfuksiečiai sudegi
no kryžių- greta Robesono 
pirmojo koncerto vietos.

Tarpe kviečiamųjų į Ku 
Klux Klano gaujas* radosi to
kių, kurie tuos laiškus įteikė 
darbininkų spaudai.

Smythe, tas Ku Klux Klano 
organizuoto j as, laike karo bu
vo įkaitintas kurstyme sukili
mo. Laikė bylos mirė teisė
jas, byla buvo nutraukta. Po 
to teisdarybės departmentas 
bylą numarino.

Dabar tą Smythe—puoliką 
sveturgimių, žydų, negrų, 
progresyvių—kapitąlistai var
toja ; mobilizuoti prieš žmo
nes kruvinas atakas, kuo
met paprasti skaldytojiškieji 
veiksmai nebepavyksta.

Metropolitan Life 
Mojasi Išmesti 
Negrų Globėjus

Mažiau Ręgistranty 
Aukštojo Mokslo 
įstaigon

Insur- 
miesto 

nuo

Metropolitan Life 
ance Co.> kuri gavo 
valdžios /v paliuosąvimą 
taksų savo didžiam kompa-
niškam namų projektui Stuy- 
vesant Town, New Yorke, po 
priedanga visuomeniškumo, 
yra taip “visuomeniška,” jog 
įsakė unijos vadui Jesse Kess
ler su šeima išeiti iš buto.

Kessleriai prasikalto tuomi, 
kad jie į savo butą įsileido 
negrų šeimą,, savo draugus 
unijistus. Kessleris yra pa
skubusiojo lokalo 65-to, vadi
namojo jaunimo lokalu, orga
nizatorius. r

Kessleriai buvo įleidę ne
grų šeimą pabūti jų bute tuo 
laiku, kuomet jie patys buvo 
išvykę atdstogų į vasarvietę. 
Jie rokavo, kad taip namams 
saugiau ir jų draugams ge
riau.

New Yorko Universitetas 
skelbia, jog šiemet tikisi 2.8% 
mažiau registrantų, negu tu
rėjo pernai. Pernai turėjo 
67;952,. didžiausį skaičių vi
soje Įstąigos istorijoje. Didė
jant nedarbui, visuomet ma
žėja moksleivija.

Registracijos direktorius Mr. 
Kastner sako, kad registruo- 
tųsi dar mažiau, jeigu ne 
kompeticija darbuose. Pra
sidėjus nedarbui, daugelis ti
kisi gauti pageidaujamus dar
bus po įsigijimo aukštesnio 
mokslo.

Tūlas 
darbo, o 
tekliaus,
veltui, registruojasi mokslui.

Ar įsigytas aukštesnis moks
las pagelbės jiemsv gauti dar
bą, ypač geresnį darbą, 
ar ' bent . sui geresne alga, 
priklausys ne vien 
kiek tuo laikotarpiu 
bu, bet ir nuo to, 
profesijos ir bendrai 
kai bus organizuoti 
gi. Atsimename, 
d e p r e s i j o s 
taurautai 
nuo, 
tiktai
jos mokslo stažą. Tačiau pa
daugėjus darbams, indus su
rankioti pataikė ką tik nuo 
pietinių valstijų plantacijų at
vykęs bemokslis vėrgas arba 
net nuo Bowery'pasmerkimo 
pasiliuosavęs, iš naujo atgi
męs gyvenimui miesto darbi
ninkas.

Amerikos Darbo Partijai iš 
metų į metus, per eilę metų 
kovojant už lygias teises ir 
progas portorikiečių kilmės 
piliečiams, kaip kad kovoja 
už tas teises ir visiems ki
tiems sveturgimiams, majoras 
O’Dwyer irgi atsiminė porto- 
rikiečius. Atsiminė juos taip 
staiga, 57-mis dienomis pirm 
rinkimų. Taip majorą pašie
pė kongresmanas Vito Marc- 
antonio, kandidatai, į, New 
Yorko miesto majorą.

Majoras šiomis dienomis 
paskelbė paskiriąs 50 parink
tų, jąu prakutusių pinigiškai 
portorikiečių “tyrinėti” por
torikiečių padėtį, tarsi ji dar 
tebebūtų kam nors nežinoma. 
Marcantonib dėl to pareiškė, 
jog portorikiečiams reikia ne 
tyrinėjimų, tik lygybės.

Marcantonio žino, ką kalba, 
nesJišai pats, kaipo Ameri- 
kosyDarbo Partijos (ALP) 
pirmminkas, ne kartą yra 
ėjęs delegacijose pas miesto 
pareigūnus protęstuoti prieš 
portorikiečių, taip lygiai ir 
prieš kitų sveturgimių dis
kriminaciją darbuose, namuo
se. Ėjęs protestuoti prieš 
nežmonišką jų • išnaudosimą, 
prieš* persekiojimą.

“Laisvės Traukiniu 
Vykite j Albany!”

Taip atsišaukė Peekskill 
Protest Coordinating Komite
tas, kuris mobilizuoją delega
ciją keliauti į Albany šį tre
čiadienį, rugsėjo 21-mą. Kvie
čia -organizacijas ir asmenis. 
Tikietus galima užsisakyti Ci
vilinėms Teišėms Kongreso 
raštinėje, 23 W. 26th Street, 
New Yorke. ORegon 9-1657.

Vaikai Užsimušė 
Nukritę iš Aukštumų

Praėjusį sekmadienį dyi 
New Yorko šeimos tragiškai 
heteko savo vaikų. Neteko 
tuo būdu, kuriuomi gal buvo 
bandoma juos apsaugoti nuo 
bėgiojimo1' po gatves ir pate
kimo po auto ratais ar į ki
tokias nelaimes.

i George Diaz, 9 metų, žaidė 
su kitais to namo gyventojų 
vaikais ant stogo 5 aukštų na
mo, 141 Norfolk St. Jis įkri
to į ventiliatorių ir per jį 
sklėpan. Vaikas mirė pirm 
spėjimo gauti ambulansą.

Norma Rodriguesz , 4 me
tų, buvo savo tėvų bute, 5- 
me aukšte, 211 E. 25th 
Tačiau ji išėjusi pažaisti 
gaisrinių laiptų ir iš ten 
krito kieman. Už poros 
ląndų mirė ligoninėje.

St. 
ant 
nu- 
va-

>ooooooooooooooooooooooooo<

negalėdamas gauti 
dar turėdamas iš- 

vietoj leisti laiką

Norite Susipažinti 
Su Astronomija?

To ir gretimų mokslų 
navigacijos, meteorologijos 
pamokos

' Praėjusį sekmadienį Brook- 
• lyne prie žydų ligoninės ofi- 
| cialiai atidarytas naujas sky- 
i rius/ $2,500,0.00 lėšuojąs pa- 
j statas.

New Yorko miestas gaus
pamokos - prelekcijos bus tei- $250,000 iš visašališkojo val- 
kiamos šį rudenį Hayden Pla- dinio fondo priedui 1

kaip praneša tos dalies pastato ---- :*11
* j j Gordon A. Į Hospital for Ca

Pirmasis kursas bus Diseases, k

netari ue,
Įstaigos vedėjas 
Atwater.
apie orą — “U 
ther.” '

Suinteresuoti, gaus daugiau 
informacijų iplanetariume, W. 
81st St. i]’ Central Park 
New Yorke, 
teikiamas 
'po

i naujos 
•ie Memorial 
cer and All- 

tyrinėjama 
hy the Wea- ligų priezSųstyk ir būdai jas

gydyti.

Įžanga į 
prelekcijas 

25 ir po 35 centus.

West, 
tenai 
būna

-------------------------------------- I

Vai^ų Globos Draugija, 
ri ^prižiūri biednuomenėsku/ri

vaikų išdavimą auklėti ir įsū- 
ninti, persikėlė naujon 
ton, 52 E. 48th St., New

I ke.

vie-
Yor-

/

Vasarai vis dar sunku mus
New

Yorke šilimos buvo 91 (su 
virš) laipsnis, 15-tą—78.

Republikonų ir liberalų1 ------- . —
partijų kandidatas į New ' apleisti — rugsėjo 14-tą 
Yorko majorą Newbold Mor
ris kritikavo majorą O’Dwy
er už “pakeltą fėrą, bet ne
pagerintą trafiką.” 7 Tačiau 
patogiai “užmiršo” priminti, 
kad ir jo republikonai O’- 
Dwyeriui tame padėjo.

i Kathryn Geraty, 22 metų, 
, ’ rasta savo kambaryje, New 
- ' Yorke, netekusi sąmonės nuo 

i tabletėlių miegui.

Projektas,, kurio nemoka
mą taks1-’ dalį turi sumokėti 
visi miesto gyventojai, įskai
tant jus ir mane, kurie mo- 

I kame taksus, taipgi įskaitant 
ir negrus, neįsileidžia negrų.

ir" bando įsileisti tiktai pa
rinktuosius kitus.

Paul Ross, Amerikos Darbo 
Partijos kandidatas *į miesto 
iždininką (comptroller), pa
reiškė, jog. susidarė advokatų, 
komitetas Kesslerius ginti nuo 
evikcijos.

Unijų Delegacija Išvyko 
Washingtonan su 
Protestu dėl Peekskill

MIR^
am-

pašarvotas grab. J. 
31 Bed- 

, Laido-

--------- K
Nellie Kirda, 50 r m.

žiaus. Gyveno Creamridge, 
N. J. M ir. rugsėjo 18, Mer
cer Hospital, Trenton, N. J. 
Kūnas
Garšvos koplyčioj, 
ford Ave., Brookly, 
tuvės įvyks rugsėjo 22 d., šv. 
Jono kapinėse. Velionė pali
ko nuliūdime vyrą, dukterį ir 
anūkų.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. Garšvos įstaiga.

Trūkus keltuvo retežiui ir. 
nukritus ant operuotojo gal
vos, operuotojas William 
Gardner, 26 metų, tapo mir
tinai primuštas apartmenti- 
niame name, New Yorke. 
Keltuve buvęs berniukas išli
ko nesužeistas. O jauna po
ra pavėlavo nelaimėn patekt, 
moteriškei tą keltuvą pralei
dus tikslu dar pasigražinti 
prieš veidrodį.

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig moderninės mados.

se-

Bizniui 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 mjesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose 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. — Rašykime:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.

Specialis vaikų paralyžiaus 
aukoms gelbėti fondo vajus 
pratęsiamas dar vienai savai
tei.'

nuo to, 
bus d ar
kai p tos 
darbinin- 
ir kovin- 

praėjusios 
laikais res- 

rinkdavosi irklų 
stalų surankiotojus 
iš turinčiųjų kolegi-

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome' daug bungalows. 
Duodame platų architektūros ' pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu į modemiškus, esaipe pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-8215

šviežio

32 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

Petras Kapfekas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

Telefonas: EVergreen 4-8174

įdomiai Paminėjo 
Savo Sukaktį

Liepų Žiedų 
Medus

Bitininkas Kuncius Laisvei 
atvežė didelį troką
liepų žieddų medaus. Kenuo- 
kite vaisius su medum, bus 
skaniau ir maistingiau. 
jau kreipkitės į 
gą ir įsigykite 
dauso

Ateina ruduo,

Tuo-
Laisvės įstai-
šviežio me-

artinasi slo
gos. Turėkite namie medaus 
ir gerkite arbatą su medum. 
Tas padės jums apsisaugoti 
nuo slogų ir padės slogas 
pergalėti, jei apsirgsite.

Skanesni ir maistingesni 
yra tortai (keksai), kepami 
su medum. Pabandykite, gal 
ir jūs pamėgsite su medum 
keptus tortus.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

TONY’S A,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
' GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A
221 South/4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
. , (9—12 ryteValandos: j g va’kare

Penktadieniais uždaryta

etrika

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

žymių unijteių delegacija, 
sumobilizuota per American 
Jewish Labor Counjcil, išvyko 
į Washingtoną rugsėjo 16-tą 
protestuoti prieš gaujų atakas 
ant Peekskill koncerto daly
vių, rugsėjo 4-tą ten buvusių 
nuvykusiu išgirsti didžiojo ar
tisto Paul ’ Rbbesono dainas.

Delegatai, kurių daugelis 
patys buvo nuvykę į Peeks
kill, nusivežė valdininkams 
Washingtone įteikti akmenis, 
lazdas, bonkas, kuriomis jie 
buvo apmėtyti, kurių buvo' 
primesti jų automobiliai . ir 
autobusai. Taipgi nuvežė pa
sirašytus liūdymus ir skundus.

Tarpe atstovaujamų Wash
ingtonan delegacijoje unijų 
yra duonkepiai, auksoriai, 
kailiasiuviai, raštininkai, pro- 
fesijonalai, krautuvių ir san
dėlių darbininkai, rakandų 
dirbėjai ir daugelis kitų u pi
jų.

Mrs.Brooklyniečiai Mr. ir
Isidor Silberger,. gyvenantieji 
659 Ocean Avenue, minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį.- Tas ne taip 
jau svarbu visuomenišku at
žvilgiu. Taipgi negana svar
bi žinią, lietuviams, žinia pa
sidaro visiems įdomi tiktai 
tuomi,, kad juodu savo su
kakties proga paskyrė savo 
tautinei įstaigai, žydų ligoni
nei, penkis tūkstančius dole
rių. N. \

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD - BROOKLYN,

LLD 55 kuopos susirinkimas įvyks 
rugsėjo 20-tą dieną, pradžia 8 vai. 
vakare, Šapolo-Vaiginio salėje, 147 
Thames St. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime,' nes tu
rime daug svarbių reikalų aptari
mui. Kurie dar neužsimokėjote duo-, 
kliu už šiuos metus,. ateikite ir už
simokėkite šiame susirinkime. — P. 
Babarskas, sekr. (209-210)

į BROOKLYN i

LABOR LYCEUM; 
} PARBININKŲ ĮSTAIGA J 
f Salas dėl Balių, Koncertų, Ban-j 
skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.j 
į Puikus steičius su naujausiais j 
E įtaisymais.j
į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS j 
£ Kainos Prieinamos. j
R 949-959 Willoughby Ave.; 
g Tel. STagg 2-8842
-----------------------------------------------

Drs. Stenger & Stenger 
' , Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

SHAUNS'
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.,

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

Suteikiam garbingas Jaidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

F.W.Shalins-J.B.Shalins
TEL. VIirginta 7-4499.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street \

Laisvėj Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos Hr virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ZI I’P S BAR 411BROOKLYN^NEY.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANTI
Catherine Augustine & Frank Sanko

' 'SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
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