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iš Belgijos ir stebiesi: Kaip gi 
taip galėjo su va i keti civilizuo
ti tos šalies žmonės?
riaušes kelia,
raliaus, kuris su 
chijos sostu seniai 
pasiustas pas savo

Amerika re i kala uja. kadPešasi, j

gi,lčvS mon^l J. Tautų Saugumo Taryba 
turė jo būti i • • IZ *'kolc^ ca ;pasmerktŲ Siaurinę Ikoreją

socialistai Į ----”
ir nutilo:' 

kara-
"j kelią taikos svarstymui

Broliai Belgijos 
džiaugiasi laimėję 
Vietoje tėvo Leopoldo, 
liumi gavo jo sūnų, puskvai 
19 metu vaikėzą. .Tam karu

Malik sako, Amerika pastoja

na uždės, 
vaikštinės.

prieš
.jam

ji ant keliu
ranką bu- Lake Success, N. Y. —

ciuos! . Amerikos ir penkių kitų
Tikras cirkas. kraštų atstovai Jungtinių
Fašistiniai nuodai sugadina' Luitų Saugumo Lliyboje 

ne tik buržuaziją, ne tik gy-. priešinasi tarybos pirminin- 
venimo padugnes. Jie veikia ko, Sovietų delegato Mali- 
ir darbininkus. Juk visuomet ' ko pasiūlymui tuojau svar- 
<1 augum a fašistu susidėjo iš; styt klausimą del karo bai- 
sugadintą, užnuodytu darbi- gjmo Korėjoje.
ninkl‘L i A ’I - x XXT. r . ., .j t Amerikos atstovas Wafttai dabar Amerikos -darbo . .. .
unijose vienur kitur pakelia i 11 en . Austin . leikalauja, 
galvą bjaurus fašistinis ele- i Lid pirmiausiai būtų ima- 
mentas. Atsiranda chuliganų. | ma svarstymui amerikine 
kurie terorizuoja darbininkus/ rezoliucija, kuri ragina 
kalbančius už taiką. Jau ke- ' pasmerkt Šiaurinės Kore-
letas tokių atsitikimu buvo.

Prieš fašistini brudą reikia 
visur kovoti. Blogai, kad tū
li unijų viršininkai, vielojo 
fašistus sudrausti ir nubausti 
už terorą, dar jiem Į petį pa
ploja, dar juos pagiria.

jos Liaud. Respublika kaip 
i Pietų Korėjos užpuoliką, 
i Amerikos reikalavimą pa
rėmė Anglijos, Francijos, 
Kubos, Norvegijos ir 
F k u o d o r o delegatai.

Malikas nurodė, jog ta 
rezoliucija palieka Ameri- 

į kai valią tęsti karą prieš 
Šiaurinę Korėją. 0 kas lie
čia užpuolimą, tai yra Įro
dymu, kad Amerikos remia- 
mi Pietinės Korėjos tauti
ninkai pirmutiniai užpuolė 
ir prasiveržė per Šiauri
nės Korėjos sieną. Ameri
kinė r e z o 1 i u c i j a i š tiki • ų j ų 

i bando pastot kelia svarsty
mui klausimo dėl taikos 
Korėjoje, sakė Malikas.

Malikas siūlė tokią die
notvarkę, kur pirma būtų 
svarstoma Kinijos Liaudies 

'Respublikos priėmimas i 
Jungtines Tautas ir Korė
jos klausimas, tiktai po to 
galėtu sekti amerikinė re
zoliucija.

VALDŽIA UŽSAKĖ STATYT 
H BOMBŲ FABRIKUS

Washington. — Amerikos 
valdžia davė užsakymą E. 
I. duPontų trustui pradėt 
statyt fabrikus pragarinei- 
hydrogeno bombai gamin
ti. Tiem fabrikam parink
tas 300 ketvirtainių mylių 
plotas, kuris dar slaptybė
je laikomas.

Pirmiau buvo paskirta 
650 milionų doleriu atomi- C C
nėms bomboms daryti per

metus. O praeitą mėnesį 
prez. Trumanas prašė 
Kongresą dar 260 milionų 
dolerių pridėti, supranta
ma, hydrogeninei bombai 
gaminti, kuri būsianti bent 
kelis kartus smarkesnė už 
paprastąją atomų bombą.

Jeigu būtų padaryta hyd
rogeninė bomba, tai išprog- 
dint ją vis tiek reikėtų 
“senosios’^ atominės bom
bos.

Stasys Jasilionis Palaidotas
Grįžęs iš poeto Stasio! 

Jasilionio laidotuvių, Ro
jus Mizara sakė, jog laido

j Amerikiečiai Korėjoje 
“planingai pasitraukė” 
plačiu frontu atgal
Smarkiausi mūšiai verda link 
Pusano uosto ir Kaegu

Kovą už taika yra labai 
rimtas dalykas. Kovoti už 
taiką šiose isterijos sąlygose 
nėra lengvas dalykas. Pažan
gūs/ žmonės neturi išsigąsti 
sunkumų. Ypatingai organi
zuoti darbininkai neturi nu
leisti taikos vėliavos.

Jokiam žodyne dar nerasi 
žodžio “gooks.” Bet naujose 
žodynų laidose jis jau bus.

Kai “gtfoks” pradėjo pasiro
dyti pranešimuose iš Korėjos, 
aš dažnai galvodavau, iš kur 
šis žodis kilo, kas ji išgalvo
jo?

Dabar visa ši reikalą labai 
gražiai nušviečia niūarkietis 
Fradley IT. Garner. Jis žino. 
Jis ištisus metus buvo Pietinė
je Korėjoje.

Jis rašo: Korėjiečiu kalbo
je amerikonas reiškia “Mc- 
Gook.” Tuojau tūli mūsų ka
riai Korėjoje “Me” numetė ir 
paliko tik “gook,” naversda- 
mi tą žodį ženklu išjuokimo, 
įžeidimo ir paniekinimo. Tuo
jau amerikiečiams Korėjoje 
visi korėjiečiai tapo “gooks.”

Pastebėjote, kad sunkokai 
eina Laisvės dešimties tūks
tančiu dolerių fondo vajaus 
pabaiga. Jau turimo daugiau 
kain du trečdaliu, bet dar 
reikia pustrečio, tūkstančio 
dolerių.

^Verta greitai susirūpinti. 
Nesvietiškas kainų kilimas vėl
nauju smūgiu muša mūsų 
dienraštį, ir jeiįru mos nepa
sieksime pasibrėžto tikslo, su
sidarys rimtas pavojus.

Aš pastebėjau, kad dar la
bai, labai daug pažangiųjų 
organizacijų nėra nieko auko
jusios šiam reikalui. Prašome 
organizacijų veikėjus pasirū
pinti.

Per rugpjūčio mėnesį vajų 
turime užbaigti.

Brooklyne planas yra suor
ganizuoti net tris busus i Fi
ladelfijos pikniką rugsėjo 3 
'd. Tai irgi tik vienas mė
nuo beliko. Pagalvokite, 
brooklyniečiai: Kurie važiuo
site busais, praneškite Laisvės 
administracijai.

ši gadvnė lengviausia niek
šams. Visa gerkle, apsisei- 
lėje ir apsiputoję jie gali 
rėkti už karą, už naikinimą

D. Federacijos vadai 
kvočia taikos rėmėjus

Čiangas bijo Kinijos 
liaudininky žygio

New York. — Atsidarė 
suvažiavimas New Yorko 
valstijos Darbo ’ Federaci
jos. Mandatų (įgalinimų) 
komisija statė tūliems de
legatams klausimus: —Ari 
pritari Amerikos karui' Ko- ■ 
rejoje? Ar rėmei Progre-1 
šyviu Partija praeituose • 
rinkimuose? Ar ėsi komu-1 
nistas? Ar priklausai Ame-' 
rikos Darbo Partijai? i

Komisija sulaikė manda
tus dvidešimt dviem taip į 
kvostiem delegatam, kaipo 
n u ž i ū rimiem “neištiki
miem.” Dabar pats suva
žiavimas spręs, ar juos pri
imti ar atmesti.

Amerikos Darbo Federa - 
cijos vice-pirmininkas Mat
thew Wall savo kalboje už- 
gvrė karą prieš Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ką.

New Delhi, Indija.' —! 
Indijos premjeras Nehru 
pakartojo seime reikalavi
mą priimti Kinijos Liau
dies Respubliką į Jungti
nes Tautas.

F'ormoza. — čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai pa
sakoja, kad Kinijos liaudi
ninkai subūrė 150,000 savo 
armijos ties Amoy uostu. 
Čia n gi ninkai su baime spė
lioja, kad liaudininkai ruo
šiasi Įsiveržimui j Formozą, 
paskutinę čiango tvirtovę.

Atsilankęs pas Čiang 
Kai-šeką, generolas Mac- 
Artluir’as žadėjo padėti 
č i a n gini n k a m s Fo r m o z o j 
gintis nuo Kinijos liandi- 
ninkų-komunistų.

tuves buvo labai iškilmin
gos; daug žmonių aplankė 
mirusįjį poetą jo namuose, 
kur jis buvo pašarvotas.

Apie 20 pilnų automobi
lių iš Binghamtono palydė
jo poetą į Wilkes Barre, 
Pa., kur jo palaikai buvo 
sudeginti Maple Hill kre- 
matorijoje.

Namuose ir koplyčioje 
kalbėjo R. Mizara: taipgi 
dainavo konstancija Abe- 
kiene ir Agnes Kenstavi- 
čienė, specialiai į laidotuves 
atvykusios iš Chicagos; 
dainavo ir Stasys Kuzmic
kas iš šenadorio.

Laidotuvėse d alyvavo 
daug velionio giminių ir 
draugų netik iš Bingham
tono, o ir iš Scrantono, 
Wilkes-Barrio, Pittstono, 
šenadorio ir kii,ur.

Plačiau ir smulkiau apie 
tai Mizara žadėjo parašyti 
vėliau.

URUGuSčIAriIūDI 
STASIO JASILIONIO

Tokio, rugp. 3. — Ameri
kos kariuomenė Pietinėje 
Korėjoje plačiu frontu pa
sitraukė atgal, kai kur net 
15 mylių, į naujas apsigy
nimo linijas. Tai “planin
gas pasitraukimas,” sako 
amerikiečių komandieriai.

Amerikiečius taip pas
tiprino naujai atvykę armi
jos ir marinų junginiai, 
kad jie dabar jau lygiomis 
kovoja su Šiaurinės Korė
jos liaudininkais pietiniai- 
rytiniame fronte — pen
kios divizijos prieš pen
kias.

Smarkiausi mūšiai siau
tėja i rytus nuo Čindžu, 
linkui svarbiausio ameri
kiečiams uosto Pusano, ir 
prie Pugongo, j šiaurės ry-

tus nuo Čindžu. Pugong 
stovi prie Naktong upės, 
paliai kurią amerikiečiai 
sudarė naują apsigynimo li
niją.

Jankių pranešimai sako, 
kad jie sulaikė liaudininkus 
už ketverto desėtkų mylių 
į vakarus nuo Pusano. O 
šiaurinė Korėja teigia, kad 
liaudiški jos partizanai jau 
užėjo amerikiečiams užnu
gariu jau prie pat Pusano, 
pietiniame fronte, ir arti
mojoj Kaegu apylinkėj, 
viduriniame fronte.

(Telegrama)
Montevideo, Uruguay. — 

Didžiai liūdime netekę 
brangiojo poeto Stasio Ja
silionio.

Darbas,
Uruguayans Lietuvių 

Centras.

Pasitraukę iš Kumčono, 
jankiai apsistojo Waegwa- 
ne, už tuzino mylių į šiaur- ’ 
vakarius nuo Taegu, kari- 
Inio amerikiečių centro, lai
kinosios Pietų Ko re j o^

250,000 dalyvavo laidotuvėse trijų žmonių, 
kuriuos nužudė Belgijos žandarai

Mokslininkas įspėja anie 
atomine Sovietu galybe

Perth, Australija. — I- 
žvmiausias atominis Aus
tralijos mokslininkas prof. 
M. L. Olinhant patarė Ame
rikai ir kitiem vakariniam 
kraštam, kad neapsigaudi- 
nėtų manydami, būk jie 
atominiais ginklais pralen
kia Sovietus.

—; Bet šiaip ar taip, — 
pareiškė prof. Oliphant, — 
atominė bei hydrogeninė 
bomba yra kriminalinis ka
ro Įrankis. 4.

Riliai del algų užšaldymo ir 
kainų ir rendų kontroliavimo

Washington. — Valdžia 
pasiūlė Kongresui bilių, ku
ris įgalintų prez. Trumaną 
užšaldyti algas ir nustaty
ti kainas, kiek prezidentui 
atrodys “praktiška,” taip 
kad algos ir kainos liktų 
maždaug tokios, kaip buvo 
nuo gegužės iki birželio 24 
d. šiemet.

Kitas bilius siūlo įvesti 
naują rendų kontrolę.

Demokratas Brent Spen
ce, bankinio kongresmanų 

žmonių ir tautų atomine bom
ba. Niekas jų nepersekioja. 
Niekas ju negąsdiną. Jie pa
sidarė “didvyriais”!

komiteto pirmininkas, le
mia, kad Kongresas užgirs 
tuos bilius dėl algų užšal
dymo ir kainų ir rendų 
kontrolės.

Dabartinis rendų kontro
lės Įstatymas išsibaigs 
gruodžio 31 d. šiemet, bet 
jeigu kurie miestai reika
lautų, tai valdinė rendų 
kontrolė jiems būtų dar 
pusmetį palaikyta.

Washington. — Šiaurine 
Korėja per radiją pranešė, 
kad Vengrija ir Bulgarija 
atsiuntė jai grupes karinių 
gydytojų ir slaugių.

Brussels, Belgija. — Pus
trečio šimto tūkstančių dar
bininkų Liege mieste daly
vavo laidotuvėse trijų an
gliakasių, kuriuos nušovė 
Belgijos žandarai. Tie an
gliakasiai buvo nužudyti, 
kuomet jie su tūkstančiais 
kitu darbininku demonstra
vo prieš klerikalų sugra
žintą karalių Leopoldą III.

Karaliaus šalininkai 
bombomis keršija
Darbininkai, šimtais tūks

tančių streikuodami ir grū
modami nėr sukilimą iš' 
vyt Leopoldą. privertė jį 
pasižadėt atsisakyt nuo sos
to. Tam judėjimui vadova
vo socialistai.

Klerikalai T eopoldo rė
mėjai tad nradėio bombo
mis keršvt jo priešams. Jie 
tjrdči adieni išsprordino
nenkias bomba q nrieš du 
socialistu laikraščius ir

Valdžia ragina hiojaus 
’kalint Harry Bridgesą

San Francisco. — Wa- 
shingtono valdžios advoka
tai Įteikė reikalavimą čio- 
naitiniam federaliam teis: 
mui, kad panaikintų Harrio 
Bridgeso $25,000 užstatą ir 
tuojau įkalintų jį, nelau
kiant apeliacijoj

Pradinis teismas, pagal 
šnipu liudijimus, surado, 
kad Bridges, vakarinių Lai- 
vakrovių Unijos pirminin
kas, kreivai prisiekęs, no
rėdamas gauti amerikinę 
pilietybę, tada užsiginda
mas, kad jis buvęs Komu
nistų Partijos narys.

Bridges yra ateivis iš 
Australijos.

prieš namus tų seimo na"
rių, kurie reikalavo įsvyt 
Leopoldą.

Leopoldas seimo tarimu 
pirm 5 metų buvo ištrem
tas už tai, kad Antrajame 
pasauliniame kare tuoj pa
sidavė naciams, nors turė
jo bent pusę miliono gerai 
ginkluotos armijos.

Katalikai, laimėję pasku
tinius seimo rinkimus, par" 
sikvietė Leopoldą iš trėmi
mo. Bet darbininkų sujudi
mas per 12 dienu privertė 
Leopoldą pasižadėti. kad 
iis tuojau perves karališ
kąja galia savo sūnui Bau- 
douinui, 19 metų amžiaus, 
o kai sūnus taps pilname
čiu 1951 m. rugsėjy j, tai 
Leopoldas galutinai atsisa
kyt jiuo sosto.

Socialistu vadai pasiten
kino tuo Leopoldo pasiža
dėjimu ir atšaukė streikus 
ir demonstracijas prieš, jį.

Pranašavimas apie 
Korėjos karą

Washington. — “Vienas 
labai aukštas karininkas,” 
— sako United Press, — 
pranašauja, kad ameriko
nai už poros savaičių ,pra - 
dės imti viršų prieš Šiauri
nės Korėjos liaudininkus, 
bet tuo tarpu jankiai gal 
dar turės pasitraukti at
gal. Paskui amerikiečiai 
pradėsią ofensyvą ir laimė
sią pergalę.

Tas karininkas teigė, kad 
liaudininkų jėgos jau silp
nėja, kuomet amerikinės 
jėgos auga ir augs.

1 ’

Per neatsarguma jankiai 
prarado tris tankus

Pietinė Korėja. — Ame - 
rikiečiams buvo atgabenta 
i Čindžu frontą trys tan
kai, po 45 tonų, bet pasiro
dė sugedę paprasti elektri
niai įrengimai tankų moto
ruose, o jiems pataisyti ne
buvo reikalingij dalių. Ko
rėjos liaudininkai todėl ir 
sudaužė stovinčius vietoje 
tankus.

\ Šiauriniai korėjiečiai pa
sitraukė iš Yongdo.ko, nuo 
nepaliaujamos amerikinio, 
laivyno ugnies; tada Pieti
nės Korėjos tautininkai 
“užėmė” Yongdoką, ryti
niame Korėjos pajūryje. 
Amerikos karo laivai taip 
sunaikino Yongdoką, kad 
liko tik griuvėsių, degėsių 
ir pelenų šiukšlynas.

Siūloma draftuot daktarus'
Washington. — Republi • ' 

konas kongresmanas Say
lor davė sumanymą Kong
resui verstinai imt į karinę 
tarnyba medicinos dakta* 
rus ir dentistus iki 45 me
tų amžiaus, o nirmiausiai 
draftuot tuos, kurie val
džios lėšomis užbaigė moks- * 
lą.

KAIP SKAIČIUOJA JAN
KIU NUOSTOLIUS

! KORĖJOJEi

1 Washington. — Neoficia
liai skelbiama, kad nuo' ka
ro pradžios Korėjoje ame
rikiečiai nukentėję tik 1,402 
nuostolius, skaitant užmuš
tus, sužeistus ir be žinios 
dingusius kareivius bei ofi- 
cierius.

TOGLIATTIS ŠAUKIA 
NEDUOT JANKIAMS 
KARO BAZIŲ

Romą. — Italų komunis
tų vadas Palmiro Toglia
tti ragino ruoštis “išvyti 
amerikonus iš Italijos,” jei
gu jie mėgintų įsteigti sau 
ten karines bazes.

Kalbėdamas 2,500 žmo
nių susirinkime, Togliatti 
sveikino Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus, kad jie “davė 
tinkama pamoką ameriki
niam užpuolikui.”

Tokio. — Korėjos kare 
amerikiečiai jau • naudoja 
didžiuosius tankus, 47 to
nų ir pusės.

ORAS. — šiltoka giedra.

Dar $2,400,000,000 vakarinei
Europai ginkluot prieš Sovietus

Washington. —< Ginkluo
tų Amerikos jėgų sekreto
rius Louis Johnson ragino 
Kongreso komisiją užgirt 
dar 2 bilionus ir 400 milio
nų dolerių vakarinei Euro
pai ginkluot prieš Sovietų 
Sąjungą.

Johnsonas sakė, Amerika 
už 2 bilionus siųstų vakari
nės Europos kraštams tan
kus, lėktuvus ir patrankas, 
o 400 milionų' doleriu būtų 
panaudoti padviguVinimui 
ginklu' gamybos .pačiuose 
tuose kraštuose. Šie. pinigai 
būtų imami iš karinio 4 bi- 
lionų dolerių fondo, kurio

prez. Trumanas reikalauja 
užsieniams. ’ •

Prez. Trumanas jau pasi
rašė pirmesnį Kofngreso 
nutarimą, skiriantį 1 bilio- . 
ną, 222 milionus ir 500 tūks
tančių dolerių vakarinei 
Europai ir kitiems kraš
tam ginkluot prieš komu
nizmą per vienus metus. .

Dabar Trumanas reika
lauja dar pridėt 4 bilionus 
dolerių Atlanto pakto ša
lims ir kitiems “laisviems” 
pasaulio kraštams kariniai . 
stiprint prieš Sovietų Są- Č j 
jungą ir joį draugus.
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Taikos ofensyvas
“Taikos ofensyvas Azijoje yra Sovietų siekimas Jung

tinėse Tautose”, skaitome korespondento James Reston 
straipsnio antgalvį (N. Y. Times, rugp. 2 d.). Tokia 
esanti nuomonė visų tėmytojų. Reston rašo apie pirmąjį 
Saugumo Tarybos posėdi rugpiūčio 1 dieną. Sovietų at
stovas Malikas pirmininkavo. Jis pasiūlė, kad Kinijos 
Liaudies Respublika būtų priimta į Tarybą, o Čiango 
atstovas turi eiti laukan. Jo pasiūlymas buvo atmestas 
astuoniais balsais prieš tris.

Kas svarbiausia, pasak tų tėmytojų, kad Malikas ant
ruoju dienodarbio1 punktu'pastatė Korėjos klausimo 
kų išsprendimą.

■ Žodis “taikus” susilaukė daugiausia komentarų, 
esąs “Sovietų taikos ofensyvas Azijoje.”

Mums nesvarbu, kas kelia taikos klausimą ir kas 
voja už taiką. Taiką mes skaitome svarbiausiu žmonijos 
reikalu. Mes tvirtai tikime, kad taiką galima išlaikyti, 
kad naujo pasaulinio karo galima išvengti. Tegu Angli
ja pradeda taikos ofensyvą. Mes ją karštai paremsime. 
Tegu Francūzija pradeda taikos ofensyvą. Mes ją karš
tai pasveikinsime. Dar didesniu džiaugsmu, dar karš
tesnių sveikinimu mes pasitiksime mūsų šalies, Jungti
nių Valstybių taikos ofensyvą! Tegu tik pradeda!

Tai vienintelis ofensyvas, kuris turi pateisinimą, kuris 
tarnauja visai žmonijai, kurio trokšta visa žmonija. Mes 
tvirtai tikime, kad taikos trokšta ir Amerikos žmonės, 
nepaisant sukeltos isterijos prieš taikos šalininkus.

tai

Tai

ko-

£Jors abi senosios partijos i karo ir 
sutinka reikale intervencijos į Sąjungos karinių jėgų. 
Korėją, bet Rcpublikonų par
tijos vadai dažnai stengiasi | 
pasidaryti politinio kapitalo. 
iš Demokratų partijos vadų

Taip Mr. II. Iloovcris pa
reiškė. kad republikonai, nors 
ir dalyvauja suformulavime 
prez. Trumano užsienio ir na
mų politikos, bet jie jau im
sis didesnės kritikos 
žygių. Mat. nori 
daugiau balsuotojų 
čiais rinkimais.

Kinijos liaudies 
jėgos stiprėja. Tūli 
niai korespondentai 
kad karinių

Truman o 
pasigauti 
ateinan-

orlaivyno 
ameriki- 

spėja, 
lėktuvui skaičius
Lai apsaugai Ki- 
nuo čiankaišeki-

pa

Ki- 
sa-

n i j os žmonių 
ninku oro piratų puolimų.

Kinijos liaudies vadai 
i reiškė, kad netrukus bus 
laisvintas Tibeto kraštas, 
nijos dalis, iš užsienio ir 
vųjų pavergėjų nagų.

Italijoj, kaip pareiškė Pal- 
miro Togliatti, žmonės trokš
ta taikos ir atrems tu pastan
gas, kurie nori Korėjos inter
venciją paversti trečiu pasau
liniu karu prieš darbo žmo
nių šalis.

Vokietijos reikalai darosi 
I griežtesni. Demokratinės Vo
kiečių Respublikos vadai (So
vietų zonoje) pareiškė, k a d 
netoli ta valanda, kada de
mokratiniai vokiečiai apvie- 
nys
demokratinę respubliką. Jie 
siekia, kad okupacinės arini-

ra---------------------------------------------- ----------------

11939 m. rudenį. Po karoPo karo man teko lankytis 
demokratine.)e Lenkijoje tris 
kartus. 1948 m. vasarą da
lyvavau Vroclave įvykusiame 
Pasauliniame kultūros veikė
jų kongrese tai/kai ginti, 
194$) m. pradžioje — ščecine 
lenkų rašytoju suvažiavime ir 
1950 m. pradžioje — atida
rant paminklą Adomui Micke
vičiui Varšuvoje. Ta proga 
man teko pabūti visoje eilėje 
Lenkijos miestų ir pažinti po
karinės Lenkijos gyvenimą.

Pirmą kartą aš lankiausi 
.'Lenkijoje 1939 m. pavasarį, 
! hitlerinio Lenkijos užpuolimo 
išvakarėse. Puošnioji Varšu
va tada linksminosi ir ūžė. 
Ugnimis žėrinčiose Varšuvos 
gatvėse Planiravo damos ir 
kavalieriai, savo įmantriais 
tualetais stengdamiesi pra
lenkti Paryžių. Gausinguose 
restoranuose, dansinguose iri 

! baruose aristokratija švaistėsi i 
I pinigais ir nerūpestingais są
mojais apie tai, kad hitlerinę 
Vokietiją, kuri prieš lenkų 

; tautą jau galando peilį, vienai 
j Lenkijai 

Jungtinių Tautu organizacijos 1 triuškinti, 
taisyklės reikalauja, kad Sau- Rydz-Smiglų 
gurno Taryboje, kuri susideda 
iš 11-kos valstybių atstovų, 
tik tada tarimai galioja,, kada 
visos penkios didžiosios—An
gį i,ja, Francija, Kinija, Tary
bų Sąjunga ir Jungtinės Vals- 
t i j os—vie n od a i balsu o j a.

Kai])' žinome, Tarybų Są
junga atmetė čiang Kai-šeko 
atstovą, reikalavo, kad Kini
jos liaudies atstovas būtų pri
imtas ir todėl per septynis mė
nesius nedalyvavo Saugumo 
Tarybos posėdžiuose. Ji skai
to, kad, pagal Jungtinių Tau- 

I tų Konstituciją, padaryti ta
rimai jai nedalyvaujant, yra

Korėjoje karas neturi mūsų 
žmonių pritarimo. Praneša, 
kad daugelyje atsitikimų veik 
pusė šaukiamų jaunuolių į 
tarnybą nepasirodo. Mr. Aus-1 
tin Stevens rašo iš Washing-! 
tono, liepos 26 d., kad kąrinis 
departmentas išsiuntinėjo 3,- 
000 laiškų daktarams rezer
vistams, kurie pereitame kare 
buvo karinėje tarnyboje ir 
turėjo laipsnius leitenantų ir 
kapitonų, kviečiant juos stoti į 
į karinę tarnybą. Bet iš to i 
skaičiaus tik 15 daktarų su
tiko savanoriškai įstoti.

Komercinė spauda ir radi
jas daug’ kalba apie šiauriečių 
korėjiečių nuostolius, bet aiš
ku, kad ir mūsų nuostoliai yra 
dideli. Dabar Jungtinės Vals
tijos Korėjoje jau turi 2-rą, 
24-tą, 25-tą, raitarijos 1-mą, 
marinų 1-mą divizijas, taipgi 
karinius dalinius iš Okinawa 
ir Hawaii salų, signalų kor
pusą ir galingas orlaivyno ir 
jūrinio karinio laivyno jėgas.

Jungtinės Tautos ir taika.

Rašo
ANTANAS VENCLOVA

| gatvėje. Judėjo tūkstančiai
; sunkvežimių su plytomis, čer
pėmis, metalinėmis sijomis, ir 
dygo vis nauji namai miesto 11

‘. dalyse Novyj Sviat, žolibož ir jautą

visą Vokietija, j liaudies •

Karines isterijos teismo nuosprendis
Trys aukšti teisėjai — Hand, Chase ir Swan, — kurie 

sudaro Jungtinių Valstybių Apeliacijų Teismą, tarė savo 
žodį, išnešė savo nusoprendį. Jie atmetė vienuolikos ko
munistų vadų apeliaciją. Jie pareiškė, kad teisėjas Me
dina “teisingai” ir “bešališkai” vedė bylą prieš kaltina
muosius, kad The Smith Act nepriešingas šios šalies 
Konstitucijai. Tuo būdu, jie sako, šitie komunistai turi 
pasimokėti po dešimt tūkstančių dolerių bausmes ir ei
ti ilgiems metams į kalėjimą.
’Aišku, kad dar kalėjimo durys tiems žmonėms neatsi

daro. Dar liko viena instancija: Jie dar gali pasiskųsti 
Jungtinių Valstybių Aukščiausiam Teismui, kurį sudaro 
devyni aukšti teisėjai. Taip ir bus daroma. Tik kai Aukš
čiausias Teismas padarys nuosprendį, visi teisminiai 
procesai išsigelbėjimui nuo kalėjimo bus pasibaigę. Jei
gu Aukščiausias Teismas užgirs Apeliacijų Teismo spren
dimą, arba jeigu* jis atsisakys šio teismo sprendimą per
žiūrėti, šiai komunistų vadų grupei plačiai atsidarys ka
lėjimo durys.

Mes buvome ir tebesame tos nuomonės, kad šioje by
loje nėra paliesti vien tik tie vienuolika vadų, 'arba vien 
tik keletas desėtkų' tūkstančių komunistų. Šioje byloje 
slypi patys svarbiausi klausimai: Ar Amerikos žmonėms 
jau bus atimta konstitucinė teisė į žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvę? Ar galima suderinti su Konstitu
cija tokį įstatymą, kuris aiškiai paneigia žmonių kons
titucines teises?

Apeliacijų Teismas atsakė/ teigiamai. Jis patvarkė, 
kad nuo^dabar Amerikoje žmonės gali būti areštuojami, 
teisiami ir baudžiami grynai už politines pažiūras, už 
įsitikinimus, kuomet tie įsitikinimai prieštarauja val
dančiosios luomos interesams. ,

Artą patį patvarkys ir Aukščiausias Teismas? Pama
tysime. Labai galimas daiktas, kad ilgai laukti nereikės. 
Jeigu ir Aukščiausio Teismo nariai taip “susirūpinusiai” 
šį reikalą svarstys, kaip svarstė Apeliacijų Teismo na

triai, tai užteks keleto savaičių.
‘Apeliacijų Teismas aiškiai veikė karo isterijos dvasio

je. Jam rūpėjo ne tiesos suradimas, bet nubaudimas tų, 
kurie nenori be kovos atsižadėti savo konstitucinių tei
sių. Paimkime teisėją Hand, kuris- teismo nuosprendį 
surašė. Tikėsit, ar ne, bet šis nuosprendis susideda iš 66^ 
spausdintu puslapių. Tai pusėtina knygelė. Teisėjas i 
Hand ne tik tą knygelę turėjo parašyti. Aišku, kad jis, I 
jei būtų norėjęs teisybės ieškoti, būtų turėjęs perskai
tyti net 20,000 spausdintų puslapių Medinos teismo re
kordų. Visam pasaulyje nėra buvę tokio žmogaus, kuris 
galėtų per penkias trumpas savaites atsargiai perskai
tyti 20,000 spausdintų puslapių ir parašyti 66 spausdin
tų puslapių knygelę, — knygelę ne bile kokių nesąmonių, 
bet istorinio sprendimo.

Tas aiškiai parodo, kad teisėjas Hand ir jo kolegos 
Chase ir Swan nesigilino į žemesnio teismo rekordus, 
numetė į šalį be rimto apdiskusavimo kaltinamųjų ape
liacijoje iškeltus klausimus. Jų sprendimas yra karinės 
isterijos dvasioje. Jie net neslepia to fakto. Jie savo 
sprendime patys pasako, kad kadangi dabar Korėjoje 
eina “karas prieš komunizmą”, tai ir, mūsų komunistai 
pasidaro Amerikai pavojingi. Todėl jie turi būti užda

ranti į kalėjimą!
Šis Apeliacijų Teismo ekspresinis nuosprendis sudaro 

naują Amerikos žmonių teisėms pavojų.

jos pasitrauktų.
Tarybų Sąjungoje žurnalas 

“Bolševik” išspausdino Stali
no atsakymą, kuriame jis sa-| 

kol darbininkiškos i 
yra apsuptos kapi-' 

valstybių, tol darbi-j 
valstybes turi nuo-l

valstybės 
talisliniu 
n in kiškos 
latos bu<

su naikinu

i Dabar .jos atstovas sugrįžt 
į Saugumo Tarybą. -lis rei 
kalavo priimti Kinijos liaudie:

I atstovą ir kad Saugumo Ta

VUV 1/i Korė)oic. savo

Laiškai
D. M. Š

Į stengsis prie 
gos užpulti, 
darbiniu R u

I pastaroji turi stiprinti 
apsigynimo Rarines jėgas.

Industrijos ii' žemės pro- 
duRtu pagaminimas smarRiai Į 
auga.

MasRvoje stato didelius 
mus.; MoRyRlas lanRo

I giau studentų.
i čiai ramūs, nors jie mato i
| supranta naujo karo pavojų.' ney-Ol'derį

New YorR Herald-Tribune tai ant mano sukakties — 
kolumnistas Gill Robb Wilson 
rašo, Rad Tarybų Sąjunga yra 
pralenkus Jungtines Valstijas • 
gamyboje. Jis rašo^ kad So
vietai į metus laiko gali pasi- 

! gaminti nuo 40,000 iki 50,- 
! 000 geriausių karinių lėktu
vų. Jis primena, kad Sovie
tai buvo pirmoji šalis, kuri 
pradėjo masiniai naudoti pa- 
rašiutistų armijas.
kad skaudžiai apsiriks tie, ku- te $15. A. Žilinskaite, Me
ric nepasimokė iš pereitojo thuen, Mass.

Gerbiamieji draugučiai

į tuvos buvo pasirašyta sutar- 
: tis dėl pasikeitimo gyvento- 
I .jais. Visi lenkai, kurie tik 
norėjo, išvažiavo iš Lietuvos į 
Lenkiją. Iš Lenkijos grįžo 
daug mūsų- tautiečių į Tarybų 
Lietuvą. Ir šiandien tiek Lie
tuvos, tiek Lenkijos darbo 
žmonės į buvusią neapykantą 
žiūri kaip į kažkokį seniai 
užmirštą nesusipratimą, kurį 
neįdomu prisiminti ir kuris 
buvo naudingas ne mūsų tau
toms, o valdančioms klasėms 
—jos be tautų neapykantos 
kurstymo negali apsieiti. Su 
dideliu dėmesiu ir draugišku 
jausmu šiandien lietuvių tauta 
seka lenkų tautos laimėjimus. 
Šimtus kartų, lankantis demo
kratinėje Lenkijoje, man teko * 
įsitikinti tuo, kad ir lenkų 
tauta seniai nebeturi jokių 
priešiškų jausmų Tarybų Lie
tuvai, kuri prieš 10 metų pa
sirinko teisingą tarybinį kelią 

žengia juo į nuolat gerė-
l gyvenimą ir į nuolat 

kylančią- kultūrą.
r Demokratinė. Lenkija, susi
kūrusi po karo, iš esmės yra 
visai kita Lenkija, negu ji bu
vo mums pažįstama prieš ka- 

čia bet kokios valdžios 
įtakos neteko kapitalistai 

dvarininkai. Liaudis, paė
musi valdžią į savo rankas, 
nacionalizavo pramonę, ban
kus, išdalino valstiečiams 
dvarus. Štai dėl ko įvairių 
bajorų, dvarininkų ir kapita
listų liekanos, kurios šiandien 
rado prieglaudą po vakarinių 
imperialistų sparnu, taip įnir
tę prieš Lenkijos darbo žmo
nes, štai kodėl norėtų Len
kijoje vėl atstatyti savo val
džią, atsiimti fabrikus, ban
kus ir. žemes, o Lenkiją vėl 
paversti pusiau viduramžiška 
feodaline valstybe. Tačiau 
Lenkijos darbininkai. ir vals
tiečiai daug ko pasimokė per 
karąi. karo metu ir po karo. 
Jie puikiai suprato, į kokią 

| katastrofą juos buvo atvedę 
I kapitalistai, jie atsimena tą 
skurdą ir vargą, kurį kentė 
poniškojoje Lenkijoje. Jie 
mato, kad tik pati liaudis, 
valstybės likimą paėmusi į sa
vo rankas, gyvendama drau
gystėje su Tarybų Sąjunga, 
gali būti rami dėl savo ir sa
vo vaikų rytojaus, kad tik tuo 
būdu jai nebaisūs imperialis
tų grąsinimai nauju karu ir 
kapitalizmo grąžinimu.

Nepaisant baisių karo nu
niokojimų, jau šiuo metu de
mokratinė Lenkija, kaip ir ki
ti naujieji demokratiniai kraš
tai, savo pačių jėgomis ir Ta
rybų Sąjungai padedant, sti
priai atsistojo ant kojų visais 
atžvilgiais. Lenkijoje jau se
niai panaikinta kortelių siste
ma. Kiekvienas pilietis gali 
ten laisvai gauti visko, 4<o tik 
jam reikia — maisto, avaly
nės, drabužių ir visa kita. 
Ryšium su tuo, kad kiekvie
nais metais Lenkijoje fabrikai 
ir žemės ūkis vis daugiau ga
mina įvairių produktų, jų kai
nos nuolat krinta. Demokra
tinėje Lenkijoje nėra bedar
bių — kylantis tautos ūkisj 
nuolat reikalauja vis daugiau 
darbo rankų. Todėl nenuo
stabu, kad po ifaro į Lenkiją 
grįžo tūkstančiai darbo žmo
nių, -kurie anksčiau, poniško
sios Leikijos laikais, savo 
krašto nerasdavo darbo ir bū
davo priversti emigruoti į 
Prancūziją, Bielgiją ir kitus 
kraštus. . .

Ginčai ir’ nesusipratimai 
tarp lietuvių ir lenkų tautų 
išspręsti visiems laikams, šian
dien mūsų respublikos — ne 
priešai, o geri draugai, sto
vintieji vienose kovotojų dėl 
taikos ir dėl socialistinės at
eities gretose. Malonui žinoti 
ir matyti, kad lenkų tauta, 
nuvertusi ilgametę išnaudoto
jų priespaudą, išėjo į naują, x 
laimingesnio gyvenimo kūry
bos kelią, kad’ ji stovi ir sto
vės laisvės, demokratijos ir 
taikos gynėjų stovykloje.

kitur. Su didžiuliu entuziaz
mu buvo statoma trasa, jun
gianti Varšuvos rytus ir va
karus — milžiniškas pokari
nės statybos kūrinys, kuris 
jau buvo baigtas, kai šių me
tų pradžioje vėl atvažiavau į 
Varšuvą. Tai puikus kelias 
automašinų susisiekimui. Jį 
statant, reikėjo nuimti mili
jonus tonų griuvėsių, pastaty
ti didelį tiltą per Vislą, po 
Senamiesčiu iškasti tunelį. $is 
didžiulis darbas, kaip ir kiti, 
buvo baigtas per trumpą lai
ką ir atliktas iš tikrųjų visais 
atžvilgiais pasigėrėtinai. Iš
griautosios Varšuvos darbinin
kai ir įstaigos gavo tūkstan
čius atstatytų ir 'naujai pa
statyti! namų. Varšuva per 
kelerius pokario metus vėl 
virto didmiesčiu, turinčiu, apie 
milijoną gyventojų,—su pui
kiais skverais, gatvėmis, ma
gazinais, teatrais. Atstatymo 
darbas, nė minutei ‘nesustoda
mas, vyksta toliau.

Kada Varšuvos gyventojų 
i .. j.. : klausi, kuo paaiškinti tokiusmo valanda poniško p Lenkija . . 1/ . , . ,. , nepaprastai sriautingus var-sugriuvo, kaip kortu namelis. v • . .. T ... . ,Tr , ... .’ ’ . . , •• .suvos n- kitu Lenkijos miestui Vokiškųjų fašistu okupacija I J J .. ' . v. • T i atstatymo tempus, jie nesvy-buvo neregėtai žiauri. J pe- . * . . ,I modami atsako:

—Juk mūsų 
ta, 
jie stato sau, 
Mums padeda viskuo, ko tik 
reikia — medžiagomis, speci
alistais — geriausias mūsų 
draugas didžioji Tarybų Są
junga. Be jos pagalbos mes 
niekad nebūtume išvijo iš sa- 
'o krašto fašistinių žmogžu
džių. Be jos pagalbos mos 
nebūtume galėję atgauti savo 
vakarinių žemių, kuriose šiuo 
metu gyvena penki milijonai 
lenk ii.

Tas kūrybinis entuziazmas, 
kurį kiekviename žingsnyje 
matai atsistatančioje Varšu
voje, Juškus visuose demokra
tinės Lenkijos miestuose ir 
kaimuose. Visur Lenkijos liau
dis, nuvertusi nuo savo pečių 
fabrikantų, bankininkų ir dva
rininkų jungą, išsivadavusi iš 
užsienio imperialistų prie
spaudos, pasijuto savo že
mės šeimininkas ir su didele 
meile, su dideliu entuziazmu 
kuria naują, laivą socialistinį 
gyvenimą.

Visi mes gerai atsimename 
tą laiką, kada poniškosios 
Lenkijos vyriausybė, užgrobu
si mūsų amžinąją sostinę Vil
nių, svajojo užgrobti ir visą 
Lietuvą. Ji to nepadarė tik 
dėl to, kad Tarybų Sąjunga 
ne tik niekad nepripažino Vil
niaus užgrobimo, bet ir ne 
kartą įspėjo suįžūlėjusius po
niškosios Lenkijos valdovus, 
kad tie jų kėslai geruoju ne
sibaigs. Mes atsimename, ko
kią neapykantą fašistinė Lie
tuvos valdžia ugdė Lietuvoje 
prieš lenkų tautą. Atrodė, 
kad toji išpūsta neapykanta 
vyraus tarp mūsų tautų iL 
giausius laikus, ir kas gi at
sitiko iš tikrųjų? Tarybų Są
junga Lietuvai Vilnių grąžino

nieko nereiškia su- 
Poniškoji Bekų ir 

valdžia Lenkiją 
vairavo tiesiog į pražūtį. Pro
tariamosios “gerovės” ir vals
tybės “tvirtumo” uždangą 
nesunku buvo įžiūrėti tuos di
džiulius prieštaravimus, kurie 
draskė šią valstybę ir 
netrukus įvykusios 
fos metu parodė

kurie 
katastro- 

jos visišką 
įžūlųjį fa- 
kada dva- 
ir speku-

šizmą. Tuo metu, 
rininkų, biznierių 
liautų sūneliai lėbavo restora
nuose, visų miestų priemies
čiuose skurdo milijonai betei
sių, užguitų darbininkų. Vals
tiečių padėtis maža kuo tesi
skyrė nuo baudžiavos. Gau
singos tautinės mažumos — 
ukrainiečiai, baltarusiai, lietu
siai buvo engiami be pasigai
lėjimo. Poniškoji Lenkijos 

kurstė neapykantą

realiai jai padėti išsau- 
ne priklausomybę — prieš i 
jų Sąjungą. Ir išmėgini-j

ra 4

ir
ir

na-1 v . . . ,
dau-1- s esu prisiuntęs pu

Bend-ai nilie-■ miau Laisvės
i,. Dabar ir vėl prisiunčiu mo-.l’i

į sumoje $5

naudai, j lenus subyrėjo
(Rijos miestų, visų pirma gra- i 
žioji milijonine Varšuva, kon-1 
centracijos stovyklose ir kitur1 
buvo išžudyta apie 6,000,000 
Lenkijos gyventojų. Lenkijos 
darbininkai, valstiečiai ir in
teligentija labai žiauriai turė
jo apmokėti idiotišką valdan
čiųjų klasių politiką, bepro- 

“Gerbiamieji: L i n k i U į tiška poniškosios valdžios iš- 
Laisvei daug metų gyvuoti, davystę... 
tarnauti liaudžiai, jos fi
nansinį vajų baigti su kau-1 

Jis rašo, pu ir pirm laiko. Čia randa-

rugp. 3 d., būsiu 80 m. am
žiaus. Su draugiškais lin- 
'kėjimais, Antanas Lakits- 
kas, Coaldale, Pa.”

Ir štai karas pasibaigė. Ta-
Armija, padedama

žmonės supran- 
kad šiuos puikius rūmus 

o ne ponams.

.W

Vaikai reikalauja, kad jų tėvas., Hamish Scott Mc
Kay, nebūty išdeportuotas į Kanadą. McKay išgyveno 
Amerikoje (Portland, Ore.) 20 mėty; jis yra senas 
unijistas, bet jis dabar mojarnasi išdeportuoti, būk tai 

dėl to, kad priklausąs kaž kokiai “subversyvei
• organizacijai.”

! rybinė
Lenkijos kariuomenes, išvada
vo Lenkiją. Lenkai atgavo 
savo senąsias žemes su tokiais 
dideliais miestais, kaip Vroc
lavas, ščecinas, Gdanskas. Pa
gal atitinkamas sutartis įvy
ko pasikeitimas gyventojais 
suz Ukraina, Baltarusija, Lie
tuva.- Naujoji pokarinė Len
kija, vakaruose gavusi didžiu
lę pramone 
pria industrine 
rinčia

iš'karto virto sti- 
valstybe, tu- 

didžiules anglių kasy- 
metalu rg i j os į m o nes,

statyklas — viską, ko 
normaliam didelės vai,s- ♦

laivu 
reil< i a 
tybės plėtojimuisi.

Kada aš po karo pirmą kar
ią atvykau į Varšuvą, mane 
pribloškė milžiniški sugriovi
mai. Fašistiniai grobikai Var
šuvą išgriovė žiauriai ir be
prasmi šlni i. Ištisos miesto da
lys buvo nušluotos nuo žemės 
paviršiaus. Bet mane taip 
pat nustebino atstatymo tem
pas. Tūkstančiai ekskavato
rių dirbo, valydami griuvė
sius, tūkstančiai naujų namų 
kilo įvairiose miesto dalyse. 
Mieste nebematei, kaip prieš 
karą, dykaduonių frantų ir 
išsikvėpinusių, šunyčius tem
piančių damų, iš vienos pusės, 
ir būrius apdriskusių, išbadė
jusių žmonių, iš kitos, žvalūs, 
linksmi darbininkai.—tai nuo
latinė publika, kurią dabar 
matei kiekvienoje Varšuvos 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Penkt., Rugp. 4, 1950



Vyriški ir moteriški lytiniu i hormonai

moteris, ir 
lytinio pa- 
moteries ir

apie pilnu-

Daugumai žmonių atrodo, 
kad vyras tai tik vyras, o 
moteris tiktai 
kad nėra jokio 
našumo tarp 
vyro.

Bet nuomonė
tinį vyriškos ir moteriškos 
IvČių skirtumą . yra klaida. 
Jų panašumą įrodo lytiniai 
hormonai, tai yra 
kurias gamina tam 
aklosios liaukos 
glandsai).
Apie hormonus bendrai

Žodis “hormonas” skolin
tas iš graikų veiksmažo
džio “hormaein” — paak- į nas padidina lyties prgj 
stinti, paskatinti. • • * ...........

Aklųjų liaukų išdirbami 
syvai-hormonai eina tie
siog į kraują. Jie tvarko 
cheminių medžiagų apsikei
timą kūne ir daro taip, kad 
įvairūs kūno organai tin
kamai veiktų.

Vidujinių, aklųjų liaukų 
hormonai tvarko maisto 
sunaudojimą, augimą ir žy
mia dalim nusako žmogaus 
išvaizdą ir protinius gabu
mus.

Posmegeninė (pituitari- 
nė), kaklinė (thyroidinė) ir 
didžioji dauguma kitų ak
lųjų liauki] yra visai pana
šios pas vyrą ir moterį. Jos 
gamina vienodus hormo- 
nus-svvus abiem lytim. Pa- 
vvzdžiui, 
abiejose lytyse 
kūniniam ir protiniam gy
venimui; posmegeninė liau
ka daro veikmę ūgiui ir va
dovauja kitoms liaukoms, 
atliekančioms įvairias pa
reigas.
Lytinės liaukos

Bet kuomet prieiname 
prie lytinių liaukų, tuojau 
pamatome tam tikrus skir
tumus.

Moteries kiaušinynas ga
mina dvejopus hormonus- 
syvus. Vienas moteriškas 
hormonas vadinasi estro
gen, kitas progesteron.

Vvro kiaušiniai išdirba 
vieną bendrą hormoną, va
dinamą testosteron.

Pamatinė, grynai vyriš - 
koji šio hormono dauguma 
yra androgen, taip pava
dinta nuo graikiško žodžio- 
anėr, andros, reiškia, “vy 
ras.” Bet vyro kiaušiniai 
kartu gamina ir tam tikra 
dalį moteriškų lytinių sul
čių. ‘ •
Moteriški hormonai ir jų 
pareigos •

Lytinis moteries hormo
nas estrogen 
norą, kad 
patraukimą prie jos 
hormonas 
įrankis vyraJms 
“gundyti.”

Kitas moteriškas lyties 
syvas progesteron 
jai galimybę tapti motina.
Vyriškas hormonas 
moteryje

Apart hormonų dėl vyrų 
patraukimo ir motinystės, 
moteris turi dar hormoną 
lytinio geismo ir lyties pa
tenkinimo. Šis trečįąs gaš
lumo ir lytinio smagumo 
hormonas iš tikrųjų yrą 
vyriškas, o ne moteriškas, 
vadinamas androgenas. 
Bet kiekviena moteris šiek 
tiek jo turi.

Ar vyras ar moteris no
rėtų lytinio pasitenkinimo, 
tai vis tiek yra vyriškas 
geismas, kaip gydytojai jau 
seniai' pripažino. Kuomet 
moteris to pageidauja, ji-

sultys, 
tikros

kaklinė liauka
tarnauja

suteikia jai 
vyrai turėtų

nai jaučiasi panašiai, kaip 
ieškantis lytinio patenkini - 
mo vyras. Toks moteries 
jausmas yra “buvimas vy
ru,” sako daktarai 
tarės.

Nina Katherine 
rašo savo knygoje 1 
cal Attraction and 
Hormones” (Fizinis 
raukimas ir Jūsų Hormo- hormonų procentas pas ivai- 
nai): Irius asmenis yra. nelygus.!

eiti. Tuo atž’ 
negalėtų būti

laukan iš

vadinamos

hormonai - 
ria tiesiog

1 j u n n i ■> .. _ ii 
“Phvsi-ldllJines’ :'klosios‘ 

<7

Your; Hormonų proporcija

įdžia “gyvenimo permainą,” 
I jau silpniau veikia lytinės 
moteriškos liaukos. Bet 
viršinkstinės liaukos, ga

lini n an čios vyriškus hormo- 
I nus-androgėmis, juo smar
kiau dirba. Vadinasi, ir po 
gyvenimo permainos peikia 

; lytinis moteries jausmas ir 
pasitenkinimas. Taigi sen - 

'berniai kirsta, manydami, 
I kad “išėjus iš: kalendo- 
j siaus” moteris netinka ly- 
i tiniam gyvenimui.

Tūli gydytojai tvirtina, 
kad ir per lytinį susinėsimą 
įvyksta tam tikras apsikei; 
timas hormonais, jeigu ne
naudojama priemonės apsi
saugojimui nuo užsiveisi- 
mo. Gal todėl darosi net 

' veidais panašūs moteris ir
vyras, kurie ilgą metų eilę i°hjų pragyvenimui rieigų

• I I O 1* i rp •! 1»/A -C O 1 1 AM n 1 n i

pas moterį veikia trejopai: 
jis dvasiniai sužadina ją 
taip, kad jai atrodo vyras 
pageidaujamas; šis hormo-

wnu * yra moteriškų 
imonų persvara

j ir tam tikrą, žymiai 
i žesne moterišku *■ 4

i iausluma; jis taipgi paKe-; 
lia ‘lytinį pasitenkinimą.

Suprantama, kad ir mo
teries kiaušinvnai gamina 
ne vien moteriškus syvus— 
hormonus, bet taipgi tam 
tikrą dalį vyriškų hormonų.
Liauka, kini gamina tuos' 
pačius lyties hormonus vy
rui ir moteriai

Bet virš, inkstų yra liau
kos (adrenalines), kurios 
išdirba ir leidžia i kraują! 
lygiai tokius pat tiktai vy
riškus syvus-hormonus vy- j • 
rui ir moteriai, tai yra. 
androgenus, šie hormonai 
niaukia iš viršinkst. liaukų 
luobelių. Jie laikomi prie
dais prie hormonų, kuriuos 
gamina moteries kiaušiny- 
nai ir vyro kiaušiniai.

Vyro sėkla- ir moteries

Kuomet

moteries

moteris p

moteries

hormomi-svvų,

na p 
rims.

maloniai sugyveno.
Dirbtiniai hormonai

Jau gana seniai yra nau
dojami lytiniai hormonai 
kaipo gyduolės moterų bei 
vyrų asmenybėms taisyti. 
Kai kuriems vyrams trūks
ta vyriškų hormonų, ki
tiems stokuoja moteriškų. 
Panašiai ir moterims — 
vienų liaukos per mažai ga
mina moteriškų hormonų, 

LS tokiu senų moterų, kurioms‘o kitoms trūksta vyriškų 
! : nradeda ūsai želti. Už tai i hormonų.

kalti vyriški hormonai iš Į

maža 
proporcija moteriškų* ly- 

_ . ties hormonų, tai sena mo
ji.'toris gali Įgyti stačiokišką, 

griežta vyrišką būdą, nors

, bei
ma- 

hormonų
moterį Ė*s veidas ir nebūtų pasi

lies hor- ■ keitęs. Juk esame matę net

vyriškų liaukų veikimas, 
bet nepranyksta jo kūne 
gaminimas moterišku hor- 
monu sulčių. Dažnai todėl

Tokius trūkumus gydy
tojai dabar gana 
gali papildyti. Yra įvalias 
ir dirbtinių lytiniu moteriš
kų ir vyriškų hormonų. 
Tad gero daktaro receptas 
gali atitinkamais lytiniais

lengvai

susidaro per didelis procen- hormonais pataisyti mote- 
tas moterišku hormonų. Iv- ries bei vyro asmenybę, pa-

vyro
nepatinką, daugumai

moterie1-:.

Kuomet moteris

su vyriškais. Tuometikelti Sfvvenimo smatruma 
būdas gali pasidaryt, Iir Patarnauti bendraiai 

sveikatai. N. M.n

Vedusiųjų gyvenimas
Vedusieji vyrai ir mote

rys, bendrai imant, ilgiau 
‘ gyvena, negu senberniai ir 
. senmergės. Kuomet pora 
gražiai sugyvena ir lytiš
kai pasitenkina, geriausiai 
veikia, ir lytiniai vyro ir 
moteries hormonai.

Washington. — Sudužo 
korinis Kanados lėktuvas 
tolimojoj šiaurei: žuvo 
o m er i kietis pu 1 k i n i nk a s
Chas. J. Hubbard ir. 8 kiti 
asmenys. Pulk. Hubbardas 
tyrinėjo' oro salvgas karui 
š a 1 č i m t si u ose ši au r i n i u osc 
Kanados ruožtuose.

Kitokios žinios ir istoriįos iš Krieno Observatorijos
ATOMINĖ ENERGIJA 
SVARO ANGLIES

Vienas svaras deginamos 
i anglies duoda apie 11 į ark
lių energines jėgos. Bet 
jeigu tas pats svaras ang 
lies būtų paverstas į atomi- į n-s 
nę energiją, tai pasidarytų i 
33 bilijonų ir 512 milijonų 
arklių jėga.

Iš'GUMINIU RATU KAINOS 
SENIAU IR DABAR

Guminės automobilių ra
tų padangos (“tajeriai”)

! seniau buvo prastesnio pa- 
dirbimo ir daug branges- 

negu dabar. Pavyz-

KOKS DIDŽIAUSIAS
ČEREPOKO GREITUMAS

Didžiausias čerepoko rėp
liojimo greitumas, kuomet 
jis eina visu savo galimu 
smarkumu, yra keturios 
mylios per dieną.

ti Antarktiko jūroje, 
200 pėdų aukštumo 
vandens ir 200 mylių 
mo.

yra 
virš

religine laisve
AMERIKOJE

[džio padanga kainuodavo 
$38.00 ir galėjo tarnauti 

įtik 2,000 mylių, šiandien 
vidutinė padanga lėšuoja

I 1
000 mvliu važiuotc «/ 4< Vdžių nebuvo pilnos religinės Į " ‘  

laisvės. Ši laisvė amerikie- i PURITONU ĮSTATYMAS 
Čiams suteikta gegužes me- | 
nesį, 1746 m., kuomet Rho- i 
de Island valstija perleido 
Tolerancijos Akta, kuriuo
mi visi Rhode Island’o gy
ventojai gavo teise melstis 
taip, kaip kąs nori.

Amerikos 
puritonai 
kuriuomi 
tinginiai..

JUNGINIŲ SKAIČIUS 
BEISBOLININKŲ LYGOJ

N a c i o n ai i n č j B e i s h o 1 i n i n - 
kų Lygoj, tarpe 1892 ir 
1900 m., priklausė 12 jungi
nių, paskirų komandų. Vė
liau, 1900 m., narių koman
dų skaičius buvo numažin
tas iki aštuoniu ir šis skai- 

♦ 9

čius tebėra dabar,

KALORIJOS OBUOLYJE
Šviežias, vidutinio dydžio, 

obuolys turi šimtą maisty- 
binių kalorijų.

KIEK ŽMOGUS 
IŠKVĖPUOJA ORO

Vidutiniai, per 
žmogus iškvėpuoja apie 2,- 
800 galionų oro.

dienac

ANGLU ĮKALINTAS
J. V. PREZIDENTAS

Vienas Jungtinių Valsti
jų prezidentas (daug anks
čiau, negu jis- tano prezi
dentu) buvo anglų areš-

v N Į tuotas ir pasodintas kalėji- 
’ . b i man. Juomi buvo ’Andrew 

yia mo eries j jackSOn, revoliucijos laiko- 
zave i, i įarpyje, kuomet jis tebuvo

13 metų berniukas. Štai 
kain tas atsitiko.

Kuomet britai South Ca
roline j 
Creek 
jaunasis 
veno, iis atsisakė nušveisti 
britų oficieriui batus. Už 
tai ii oficierius nubaudė, 
įmesdamas į kalėjimą.

duoda
užėmė Waxham
miesteli, kuriame
Jackson’ukas gy-

TOLIMŲJŲ ŽVAIGŽ
DŽIU JUDĖJIMAS

Taip vadinamos “nusisto
vėjusios”, iš vietos nesiju
dinančios žvaigždės nėra 
nusistovėjusiomis, bet juda 
kaip ir visi kiti erdvių kū
nai, ir ios keliauja po 12,- 
000 mvliu per minute grei
tumu. Tik dėl didelio tolu
mo žmogaus akis to nepa
stebi.

Kazio Bevardžio margumynai
Jungtinėse Valstijose kas-JOOO neregių, 

dien 2,700 žmonių prigyvena 
65 metus amžiaus. Viso to 
amžiaus Amerikoj gyventojų 
yra virš 11 milijonų. Iš šio 
skaičiaus 3,700,000 žmonių 

ne- 
biz-. 
dir-

ctsri. Tai profesijonalai, 
nieriai ir kiti, kurie sau 
bo'jaunesniais būdami.

Didžiausiu pasaulyj univer
sitetu pripažintas Californijos 
Universitetas, Berkley, 
visais skyriais užima 

i akru žemės ir jame 
43,000 studentų.

Jis su 
10,000 
mokosi

i m

Pagal Social Security, 
džia moka didžiausią senat-1 
vėje pašalpą Californijos vals 
tijoj, $70.50' mėnesiui. Ma 
žiausią— Mississippi valstijoj 
$18.80 per mėnesį.

vai-

valstijos 
profesorius

Pasauliniai pagarsėjęs ne
gras dainininkas Paul Robe
son, jaunesniu būdamas, bu*vo 

: pripažintas pirmo laipsnio ge- _•* 
Į riausiu futbolo žaidėju. Pas- 
; kiaušiai jis.lošė All-American .... 
i komandoj. •

Populiariškoji novelė (apy- •
i saka) “Gone With the Wind”
j dar ir dabar smarkiai plati- p 

Dr. naši. Kasmet išparduodama 
kad I Po 50,000 kopijų. Jos autorė

i Margaret Mitchell mirė rug-
Į piūčio 16 d., 1949 metais, au-■
■ tomobilio nelaimėje.

mo-
gy- 
pri-

kū-

Pennsylvani.jos 
universiteto 
P, B. Mack paskelbė, 
žmonės, dagyvenę iki 50 
tų amžiaus, jei nori ilgiau 
venti ir būti sveikais, turi 
silaikyti sekamo recepto:

Valgyti pakankamai 
dą mėsą.

Gert kasdien, kiek gali, 
pieno.

Būt aktyviu ir planuot ką 
naujo rytojui.

Griežtai nepasiduot nusimi
nimui ar beviltingumui.

Dalyvauti sueigose ir pokal
biuose. i

Nėra bloga retkarčiais iš
gert stikliuką alkoholinio gė
rimo.

Jungtinių Tautų namo New 
Yorke pastatymas kainuos 
$51,300,000, o su visais įren
gimais — $65,000,000. 
65 milijonus 
nėm Tautom 
tiniu Valstijų 
šimčio.

Š1UOS 
doleriu Jungti- 
paskolino Jung- 
valdžia be nuo-

X-

Valstijose di- 
yra

PRIEŠ TINGINIUS
Ankstyvesniais 

istorijos laikais 
turėjo įstatymą, 
buvo baudžiami
Už teisme įrodytą tinginys
tę asmuo .puvo plakamas 
per pliką nugarą. O tris 
kartus prasižengę ir pana
šiai nubausti 
asmenys buvo plakami ga
benant juos į artimas apy
linkes — nuo vienos i kita, 
kuriu gyventojai vėl juos 
plakdavo ir varydavo to- 
liau — į kitas apylinkes.

PIRMASIS GARLAIVIS 
PER ATLANTU^

Pirmasis per Atlantiko 
vand. perplaukęs garlaivis, 
kuris vartojo vien tik garo 
pajėgą, buVo laivas vardu 
“Curacao”. Jis išplaukė iš 
Antwerpo į Paramirabo, 
Holandijos valdomą Guia
na, balandžio mėnesį, 1827 
metais.

Iš KUR ATSIRADO 
APATINIAI DRABUŽIAI

Pirmieji žmonės dėvėti a- 
patinius drabužius, sako- 
maj.buvo senoviniai persai. 
Senovinėje Persijoje vyrų 
viršutinė apranga buvo 

, no ku
riais jie vilkėdavo kelnai
tes, taipgi dėvėdavo apati
nius marškinius ir kojines. 
Nuo tosios senovinės persų 
mados paeina ir mūsiškė a- 
natinė apranga, — sako 
kių dalykų žinovai.

Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius tapo įsteigtas spa
liu 26 d., 1863 m., GeneVa 
mieste, Šveicarijoj.

v * I V A X V L V J A 1 i cvi 1

už tingėjimą | trumpi andarokai,

GREIČIAUSIAS 
ZEPELINAS

Greičiausia perskridęs 
per okeaną zepelinas, buvo 
“Hindenburg”, kuris rugp. 
9 d., 1936 m., iš Lakehurst, 
N. J. nuskrido į Frankfur
tą, Vokietiją, per 42 valan
das ir 53 minutes. Jo skri
dimo gTeitumas buvo apie 
100 mylių per valandą.

te

MERGINU AUKŠTIS 
SENIAU IR DABAR

Ar dabartinis Amerikos 
merginų aukštis yra dides- 
pis ar mažesnis —> palygi
nus su seniau buvusiu jų 
didumu? Atsakymas: šian
dien merginos yra aukštes
nės. negu buvo pirmiau. Vi
dutiniai imant, šiandien a- 
merikietė yra penkių pėdų 
ir šešių colių aukštumo, o 
seniau, sakysime, 1896 m., 
ios aukštis buvo 5 pėdos ir 
3 coliai. Reiškia,- šiandieni
nė amerikietė yra 3 coliais 
didesnė.

PLAUKIOJANČIŲ
LEDYNŲ DYDIS

Kai kurie navigatoriams 
žinomi ledynai, plaukiojan-

KOKS BUVO SŪNUS 
DIDŽIOJO FRANKLINO

Didžiojo Amerikos patri- 
joto Benjamino Franklino 
sūnus, William Franklin, 
nebuvo patrijotiškas ame
rikietis; i is buvo reakcinin
kas, anglų šalininkas (to
ry). Jaunasis Franklinas 
Amerikos revoliucijos lai
kotarpiu buvo Lojalistų 
Sąjungos tarybos preziden
tu ir turėjo pabėgti į Ang
liją, karui pasibaigus.

NAšLĖS IR NAŠLIAI 
AMERIKOJE

Jungt. Valstijose dabar
tiniu laiku randasi anie še
ši milionai moterų našlių ir 
apie du milionai našlių vy
rų. Šioms moterims yra 
sunki problema gauti sau 
našlį vyrą apsivedimui, to
dėl, sakoma, jos bando su
sirasti sau draugų tarpe 
nevedusiu jų, o gana dažnai 
net ir ženočius navilioją. 
Vedusioms amerikietėms 
tenka apsižiūrėti ir susirū
pinti, kuomet jų apylinkėje 
pasirodo arba apsigyvena 
“pavojingosios” našlės. — 
sako matrimonišku dalykų 
žinovas E. V. Durling.

Sugraibė Krienas

« •
Jungtinėse 

džiausiąs unijos skyrius 
Teamsterių Lokalas, priklau
sąs ADF unijai, šio skyriaus 
narių skaičius1 yra 1,103,000. 
M a žiausias .— Siderograph-

Sidero- 
graphai yra tie, kurie spaus
dina valdžiai pinigus.

Kazys Bevardis.

Laikraštis Christian Herald ers’ turįs 55 narius, 
praneša, kad Jungtinėse Vals
tijose žmonės yra pasiskirstę 
religiniai sekamai: 
centų protestonų. 3 
tai Romos katalikų, 
centai žydų, ir 1 procentas ki
tokių tikybų.

60 pro- 
procen- 
6 pro- Ginklų kaina

•Ilgiausias vieškelis Jungti
nėse Valstijose yra U. S. 6, 
turis 3,652 mylias.

Anglija yra užėmus Afrikoj 
| 4,652 ketvirtaines mylias plo- 
| to žemės. Tai vienu trečda
lius didesnis žemės plotas, ne
gu Jungtinės Valstijos.

Apskaičiuota, kad Jungti
nėse Valstijose gyvena 250,-

New York. — 1,600 vil
nonių siūlų dažytojų, CIO 
unijistai, čia ir Philadel- 
phijoj išgavo algos pakėli
mą po 12 iki 17 centų va
landai.

Greit galvojąs Maikis Osipik 
(Kansas City, Kansas) pama
te gaisrą 60 metų amžiaus se
nutes bute; jis skubiai pri
traukė ties langu sunkvežimį, 
ir senutė laimingai išsigelbėjo 

(pro langą) nuo ugnies.

Čia paduosime, kiek lė- , 
šuoja tūli Amerikos gink- , - 
lai'y skaičiuojant Antrojo 
pasaulinio karo kainomis. 
Dabar toki ginklai dar • 
brangiau atsieina.

Bombanešis B-29, vadina
ma “lekiančioj! tvirtovė”,— 
$640,000. * y .

500 svarų bomba—$250.
50 tokių bombanešių jau * 
ne kartą urmu sprogdino 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų miestus. Kiekvienas 
bombanešis numetė po 10 
tonų bombų. Tad vieno 
bombanešio krovinys (40 ’ 
bombų) lėšavo $10,000. Gi 
50 bombanešių paleido 500 
tonų bombų, lėšuoiančių vi- ■ 
so pusę miliono dolerių tik- . 
tai tam žygiui.
' Rakietinis (džetinis) lėk- | 
tuvas F-80 atsieina $100,- ’ 
000. Toki lėktuvai bombar- . 
duoja ir apšaudo artimes- . 
nius taikinius liaudininkų y . 
pusėje.

Vidutinio amerikinio tan- ' * 
ko kaina — $81,324. Dabar' * 
jau prigabenta tokių tan- 
ku i pietini Korėjos ruožtą./^

Motorine patranka, šau
danti keturiu colių storio 
šoviniais, lėšuoia $8,202./V* 
Vidutinis karinis auto- J 
sunkvežimis — $2.847.

Kulkosvaidis, šaudantis f 
pusės colio storio kulkomis,, ' 
atsieina $249, o kiekviena # 
jo kulka 10 centų.

• Viena amerikone pasako- 
jo apie jos draugės išbrau- * 
kim.a iš klubo:

— They dismembered 1 
her.

Valdininkas sako 
sandarbininkui:

— Aš buvau susirūpinęs, 
kad mano vedamose apy
skaitose pasidarė pinigų ne
priteklius... Bet susirami
nau, atsiminęs, jog valdžiai 
dirbu.

savo
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KALVIO IGNOTO TEISYBE
, APYSAKAu 41“uv ----c/O - *

Paraše A. GUDAITIS—GUZE VIčIUS

WORCESTER, MASS.

(Tąsa)

— Ot, kavol, priimk valdžią! Uždėk 
ranka! * *

Ignotas Varkalys vaikštinėjo po rūmų 
kambarius, po koridorius, sales ir laip
tus, murmėdamas sau vienas:

—Na, ir kur tu čia su tokiu rūmu! 
Tikri pelėkautai! Tų intėjimų, išėjimų 
— gyva pekla!

Perėjęs visus rūmus ir viską šeimi
ninko akim apžiūrėjęs, jis įsitikino, kad 
rūmuose liko daugybė jam neprieinamų 
kampų kampelių. Jam būtinai reikėjo 
gerai tas patalpas pažįstančio žmogaus.

— Nubėk, Gervazai, in savo brolį, gal 
tu iš jo kokią rodą gausi? — pasiuntė 
jis Deksnį į kumetyną, o pats perėjo į 
administracijos fligelį.

Kai Deksnys sugrįžo iš kumetyno, 
kalvis jau sėdėjo buvusio administrato
riaus kambaryje už stalo, užversto vokiš
kais blankais ir kažin kokiais antspau
dais.

Deksnio brofio Roko žinios nebuvo 
linksmos: iš buvusių dvaro darbininkų 
išliko tik seniai ir moterys, kurie nie
kad į rūmus nebuvo prileidžiami ir nie
ko pasakyti negalėjo. Grafo-laikyta dvi
dešimt kumečių šeimų. Dauguma jų iš
bėgiojo karo pradžioje ir dabar dar iš 
miestų negrįžo. Pasilikusius grafas pra- 

*valė: kas jam nepatiko, tuos išvežė vokie
čiai.. Pačiuose rūmuose vyrus — lioka
jus, kūrikus ir sodininkus — prižiūrėjo 
pats grafas, o moteris — virėjas, skal
bėjas, valytojas, kambarines ir kitas — 
valdė jo ekonomė, akmistrinė. Iš visų 
dvaro tarnų pats artimiausias buvo A- 
byšala, iš kumečių priimtas į rūmus. 
Kalvis įsakė jį atvesti.

Abyšala atėjo šventiškai išsidabinęs, 
su skrybėle, apsivilkęs miestišką juodą 
paltą atlenkta aksomine, visai suzulinta 
.apikakle, pasiramsčiuodamas laibu gele
žiniu kriukeliu. Jis buvo, susijaudinęs, 
išbalęs.

— Rėminių dvariškių, tai tik šeši vy
rai Čia, — pasakė jis Ignotui. — O ber
nai — prie gurbų ir palivarkuos. Tų tai 
nežinau .. .

t— Taigi, dvariškis, tai ne d variokas 
iš kumetyno, — atsakė jam kalvis. — 
Persitvėrę tokiom sienom, kad nė ožys 
neperšoktų. Na, rūminyke, duokš man 
raktus!

Abyšala nenoromis ėmė šakyti, kokie 
raktai nuo kokių durų, kokios durys 
kaip įtaisytos.

Kalvis, žiūrėdamas į nebeišplaunamų 
suodžių sluoksnį, nusėdusį giliose Aby- 
•Šalos veido raukšlėse, neiškentė nepriki- 
Šęs:

— Suponėjai, pono puodą benešioda
mas? Matai, ir krakmalka, ir silkė po 
kaklu kaba! Tikras šlėkta! O purvų ko 
neišsiplauni? Kuda pirty buvai?

Abyšala suvirpėjo, lyg padilgintas, 
bet nieko neatsakė. Tik giliai įkritusio
se mažutėse, kaip šeško, akyse žybtelėjo 
ir tuoj užgeso kažin kokia pikta ugnelė...

— Ar ne tavo sūnus nuo vokiečių bė
giojo, po girią slampinėjo? Kur jis da
bar?

— Čia jis, čia-pat jis, tamstele!—nu
silenkdamas -atsake Abyšala ir kepure 
parodė į duris,-

Abyšaliukas tikrai stovėjo už durų, 
Namiejūno sučiuptas drauge su tėvu- 

•pečkuriu ir atvarytas į dvarą.
Vos tik peržengęs kabineto slenkstį, 

Abyšaliukas puolė ant kelių.
į Varkalys žiūrėjo iš paniūrų, o Abyša- 
liuk&s klupsčias šliaužė prie stalo ir šau
kė:

—- Kelio nebradau, kavol! Paklydau! 
Dovanok! Dovanok!

.— Kelk! Kelk, kad tau perkūnai! Ką 
čia prasimanei?— įpykęs sušuko Varka
lys. — Kelk, kad sakau!

— Dovanok! Priimk būrin! Būsiu bū
ry, kaip visi būva! — nesikeldamas pra
šėsi Abyšaliukas.

— Būriiiin! — pašiepė jį kalvis. — 
Velniam tu man būryj! Mėšlo mežt eisi!

— Eisiu, eisiu, kavol! — vergiškai 
‘Jainkstydamasis, gerinosi Abyšaliukas.

— Ir eisi! Vokiečių mėšlą turėsi iš- 
, kopt! Abu! Iškopsit man žalą ligi pietų! 
• Kad blizgėtų viskas!

— Kalėdos, tamstele!.. Pirmoj die
noj !... — prasižiojo senis, bet Varkalys

jį perrėkė:
— Kalėėėdos, velyykos... Karas nežiū

ri! Išvalyt, ir kad man be kalbų!... Šlėk
tom, matai, išvirto, puodlaižiai!..

* * *

Didžiulė, pirklių namais, sandėliais, 
parduotuvėmis ir smuklėmis apstatyta, 
kadaise turgavietei skirta aikštė buvo 
tuščia, tik viename jos krašte, prie šven
toriaus, spietėsi suplaukusių į kalėdų 
pamaldas valstiečių rogės ir važiai.

Bažnyčia, su plačiu, raudono mūrelio 
atitvertu šventoriumi, buvo pastatyta 
tiesiog prieš grafo rūmus: tuoj už šven
toriaus mūro — aikštė, už jos dvaro ma
lūno tvenkiniai, toliau —sodas, tokia pat 
raudona, kaip šventoriaus mūras, plytų 
siena ir — grafo rūmai.

Nuo šventoriaus bangavo kalėdinės 
giesmės atgarsiai:

—Links-min-kyyy-mės-irrr-džiau-kyy- 
mėėės!
—Sugrius ponų rūmai ir aukštiii dvareliai, 
Kad jų neklausys—prasčiokai žmoneliaiiii!

Daina aidėjo iš miesto aikštės: Rcvko- 
mo raiteliai, apjoję sargybines užtvaras 
miesto pakraščiuose, grįžo į dvaro kiemą 
per pačią turgaus aikštę.

Revkomo raiteliai, didžiulio vaikų pul
ko lydimi, jojo vorele, po vieną, išlaiky
dami arklius vienodame atstume, ir ka
da jų pirmieji pasiekė rūmus, visų vy
riausias raitelis, prajodamas pro aukštą 
prieangį, prisigrūdusį išbėgusių pasidai
ryti “laikančių dvarą” raudongvardie; 
čių, — Deksnio sūnus, Deksnio Stasys!
— kariškai pridėjo ranką prie kepurės, 
apsiūtos raudonu kaspinėliu.

Ak, ir atsakė jam senis Rugelių sta
lius! Su tokiu orumu, su tokiu rimtumu! 
Tik išsitempė,-išskėtė savo plačiakrump- 
lius, amžinai geltonus pirštus, prikišo 
juos prie nusišėrusio triausio ir taip sto
vėjo, kol prajojo tas puskapis vyrų: sto
vėjo viską pamiršęs, net nepamatė, kad 
vaikai, pašiepdami jį, taip pat sustojo, 
prikišę prie kepurių išskėstus nagus . . .

— Bernėkai baika, — jauni tvirti! 
garsiai murmėjo jis, lydėdamas raite
lius akimis. — Ale arkliukai neišvaiz- 
dingi: pamenki, pablogi . .. Nei balnų, 
nei gūnių panašesnių ... Ir šautuvas re
tai kuriam kliuvo: kas kardą, kas gra-' 
natą, kas tą vieną kančiuką nusitvėręs 
joja ... Tik jau Stasius, tai — vyriškai. 
Šiaip ar taip, o jo Stasiukas visai nebu
vo panašūs į pusgyvį sugrįžėlį iš vokie
čių “civil-gefangen lagerio.” Tiesa, ma
tyt, kad išbadėjęs, bet nesusirietęs, tie
sus, ir joja ant gražios baltos kumelės, 
ir balnas jam naujas, ir kazokiškas kar
das kažin kur jo nutvertas! Iš paskos jo
— trys raiteliai ant vienodų juodbėrių. 
Vidurinis, kaip pasirodė Deksniui, buvo 
Pupeliukas, jis laikė žalgą su raudona 
vėliava, o kiti du — iš šonų, jojo su nuo
gais žvilgančiais kardais. Gražu buvo 
pažiūrėti!.. .

>— Kaip mano Stasius? — nusigręžė 
jis į kalvį, ir iš jo akių žėrėjo toks dide
lis džiaugsmas, kad kalviui neužteko 
drąsos jį pašiepti.

—Vyras, kaip reikia! Kad tik visi 
tokie būtų! — atsake jis.

Ir Deksnys kilstelėjo galvą aukštyn, 
pasižiūrėdamas į Namiejūną:

— Aha! Matai? . ..
Ignotas plačiai nusišypsojo Jr nužing

sniavo į rūmą . . .
* :|: ❖

Netrukus pilnas kiemas prigužėjo pės
čių, i raitų ir važiuotų kalėdininkų: bai
gėsi pamaldos. Kaimiečių būrys iš šven
toriaus atsinešė su savim naminio taba
ko dūmų, eglės sakų ir vaško kvapus. 
Deksnys nebesitvėrė kailyje.
x — Eikit, eikit! Eikit gi vidun! — 
šaukė jis nuo aukštų laiptų, stovėdamas 
tarp dviejų bažnytiškai išdailintų, 
skliautais sujungtų prieangio stulpų.

—Ko gi stovit? Nebepiudys šunim 
grapas! Eikšekit kalėdų švęst! Dabar— 
patys mes gaspadoriai!

Ir,- mosuodamas rankomis, jis užtrau
kė, pritaikydamas bažnytinei gaidai:

— “Links-min-kyyymėms! . . .” Ar 
ne? Tai bent kalėdos! Per visą mano 
amželį pirmos tokios! “Ir džiauky- 
mėms!. . .”

{Bus daugiau)

Iškilmingai Palaidotas 
Drg. Ignas Šiupenas

šeštadienį, liepos 15 dieną, 
Worcesterio progresyvių vi
suomenę sukrėtė staigi ir ne
tikėta mirtis drg. Igno Edvar
do šiupėno, mūsų didžios 
(virš 600 nariu) Lietuvos Sū
nų ir Dukterų broliškos drau

gijos pirmininko. Ignas mi
rė namie, savo kieme, kar- 

I pydamas su žirklėmis medu- 
i kus — nuo širdies ligos. Stai
giai pargriuvo — ir jau mi
ręs !

Ignas šiupenas buvo 63 me
ilu amžiaus. Atvažiavo i A- 
j meriką 1903 metais, būdamas 
vos tik 13 metų, į Lewiston, 
Me., pas savo broli Antaną 

;Šiupėną, kuris dabar jau mi
ręs.

Į Worcester) atvažiavo 1906 
m., būdamas dar 16 metu am
žiaus. Nuo to laiko ir pra
sidėjo jo veikimas progresy
viu tarpe ii' per 44 metus nie
kuomet nenukrypo nuo pro
gresyviu žmonių, visuomet da
lyvaudamas visokiose komisi
jose ir parengimuose, kaipo 
pirmaeilis, nes buvo pusėti
nai prasilavinęs rašyboje. Iš 
Lietuvos paėjo jis iš Meteliu

parapijos, Bučkūnų kaimo, 
Suvalkų rėdybos. Pasiturin
čio ūkininko sūnus, pirma iš
vykstant pas brolį į Ameriką, 
baigė Metelių pradinę moky
klą ir mokinosi Amerikoje. 
Drg. Ignas paliko nuliūdime, 
nepertraukiančiai verkiančią 
moterį Marijoną, dukterį Flo
rence ii’ anūką Robertą, 16 
m. amžiaus, kurį drg. Ignas 
užaugino nuo pat kūdikystės 
dienu.c.

Ypač drg. Ignas mylėjo me
ną. Nuo pat susitvėi'imo Wor- 
cesteryj Aido Choro jis buvo 
jo narys iki mirties ir, anot 
jo laidotuvėse kalbėjusios d- 
gės Sukackienės, jis visuomet 
turėdavo laiko būti choro 
pratimuose ir visuose progre
syvių parengimuose — teatri
niuose pastatymuose, kon
certuose ir kitokiuose, kur Ig
nas nebūtų dalyvavęs kaipo 
patarėjas ir nepavaduojamas 
pastatymų sufliorius. Už tai 
progresyviai žmonės suteikia 
jam užtarnautą pagarbą, nors 
j a iv po mirties.

Antradienis, liepos 18, 2-ra 
valanda po pietų, nustatyta 
jo laidotuvėms laikas. Dar 
tik 1 Valanda, o jau prie 
Caroil šermeninės minios 
žmonių ir jos didėja iki 2 vai. 
Kaip 2 vai. p. p.—jau laikas 
Ignui eiti amžinai nuo mūsų. 
Minia didėja, automobiliais 
apstatytos visos apylinkės 
gatvės.

’ Prieš išlydint iš šermeninės 
kalbą pasakė mūsų žymus 
veikėjas Jonas Skliutas, žmo
nės nori girdėti jo kalbą, bet 
šermeninė tokia, kad tik pu* 
blikos mažytė dalelė galėjo 
sutilpti ten i)' tai išskirstyta 
per tris mažiukus kambarius. 
Daugiau negu du trečdaliai 
žmonių pasiliko ant gatves ir 
ant šaligatvių ii- negirdėjo

drg. Skliuto kalbos. Aš taip, 
pat negalėjau dasigauti ten.

Jau laidotuvių pradžia — 
pradeda išnešti gėles — ne
suskaitoma daugybė jų! čia 
pat nuo Sūnų ir Dukterų 
Draugijos grabnešiai ir gar
bės sargyba nuo Aido Choro. 
Į kapines važiuoja virš 50 au
tomobilių, nors tai buvo dar
bo diena ir daugybė draugų 
negalėjo dalyvauti, nors ii- la
bai norėjo.

Štai jau ir Hope Cemetery— 
Vilties Kapinės. Manau sau, 
prastas vardas toms kapi
nėms. nes nei vienas, ten pa
tekęs. neturėjo vilties grįžti 
ir negrįžo.

Jau mūsų draugas Ignas 
grabnešių padėtas prie duo
bės, kurią apsupa apie 250 
žmonių minia, čia pat ii’ vi
sas choras išsirikiuoja po va
dovybe Josephinos Karsokie- 
nės ir sudainuoja 2 gedulo 
dainas — gražiai, gedulingai 
ir sutartinai. Viena iš tų dai
nų buvo visai nauja, dar* nie
kur negirdėta, su taip grau
dinančiais žodžiais, kad aša
rojo patys choristai ir pra
virkdė visą publiką.

Po laidotuvių gavau tekstą 
tos gedulingos dainos. Kas ją 
sueiliavo, tikrai nežinau, bet 
spėju, kad tai darbas mūsų 
veikėjos M. S., o melodiją tai 
dainai pritaikė ne kas kitas, 
kaip mūsų choro kompozito
rė ir mokytoja J. Karsokienė. 
Tai ji ant greitųjų pritaikė 
jai gedulingą melodiją ii; ne
turėdama rašomosios mašinė
lės, su plunksna išdrukavo 
tiek lakštų, kad užtektų vi
siems choristams, kurie ant 
greitųjų buvo sušaukti ir su- 
mokyti. Po gedulingų dainų 
M. Sukackienė pasakė įspū
dingą kalbą, nušviesdama ve
lionio Igno darbus, ypač meno 
srityj. Po ' to per grab orių 
Caroil publika buvo užkvies
ta į namus pas velionio Igno 
moterį.

Bet mūsų publika gerai su
prato, kad negalima sutalpin
ti tiek žmonių ne tik į jų 
namus, bet per mažai vietos 
būtų ir mūsų svetainėje, to
dėl žmonės ir išsiskirstė, 
šluostydami ašaras, savais ke
liais, o į namus susirinko tik 
artimiausi draugai ir giminės 

i ir tai buvo net per daug.
Ilsėkis, Ignai, o mes kiek 

galėdami tęsime mūsų visų 
: progreso darbą ir nepamirši
me Tavęs iki ir patys nueisi- 

j me ilsėtis greta Tavęs, turė
dami viltį, kad mūsų naujoji 
karta sulauks geresnio ir lai
mingesnio gyvenimo, be bai- 

. mės karų ir priespaudų, tikros 
I lygybės — politinės ir ekono- 
> minės, kaip šimtai milijonų 
I žmonių jau sulaukė kituose 
| kraštuose. S. J.

Los Angeles, Cal.
J. Karnauskas ir jo sūnus 

aukoja $5 Laisvės fondam 
| Karnauskas negalėjo per tū- 
' lą laiką dalyvauti mūsų pa- 
, rengimuose iš priežasties jo 
i moters mirties. Dabar suti- 
, kau jį piknike. Jis .nusiskun
dė' gyvenimo likimu. Sako: 
dar vienos žaizdos neužgy- 

jdžiau, kaip štai jau kita atsi- 
i rado—mano vienatinis sūnus 
I šaukiamas į kariuomenę, vos 
sulaukęs 20 metų jau turi ei
ti į karą už penkių ar šešių 
tūkstančių mylių. Sakau: 
nįeko negalima padaryti pa
vieniai ; turime visi bendrai 
reikalauti taikos ir gelbėti 
musu jaunuoliu gyvastis.

A. B.

L
Buenos Aires. — Fašisti

nė Argentinos Perono val
džia norėjo siųsti argenti- 
niečius į Korėjos karą, bet 
pabūgo didelio gyventojų 

i pasipriešinimo.
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3-čias metinis
DAINŲ FESTIVALIS

Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 3-čioji Apskritis
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Sdkmad., Augusi 6 Rugpiūčio, 1950
Parke, Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn.Lietuvių
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VILIJOS CHORAS, iš Waterbury, C onn., vad. GERTRUDE ULINSKAS

GRAŽIŲ LIAUDIES DAINŲ PROGRAMĄ DUOS SEKANTI CHORAI:
•>

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. . 
dirigentas Geo. Kazakevičius.

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 
dirigentas Walter Žukas

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ

LAISVĖS CHORAS iš Hartford; Conn., 
dirigentas Wilma Hollis.

VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn 
dirigentas Gertrude Ulinskas

ĮŽANGA 50c (TAKSAI ĮSKAITYTI)

Širdingai kviečiame skaitlingai susirinkti į šį gražų parengimų.
RENGĖJAI.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt, Rugp. 4, 1950



CLEVELANDO ŽINIOS

Klubo1 narės smarkiai darinio-1 H()s deSimtys tnkstaBČių bap

Cliicagos Žinios

atšaukti draftaviipo įsaką

Shenandoah ir Apylinkes
Baptistai gražiai

PIKNIKAS
srovėo ta

Rugpjūčio 13 August

Shimaitis

Maynard, Mass
mo-

<♦>

<♦)

<♦)

<l>

Tel. Ra 6-<l>

<♦>

ant<♦>
502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

<♦>

Matthew A<♦> p ra- M.

BUYUS<♦>

<♦>
(Buyauskas)

o

< >

>

>

>

MArket 2-5172
Korespondentas.

><

><

o

><

<i>

<!>

» i-"*'

Common- 
Church ; 

chairman,

mitinge, 
ūmo

< >

< >

ėjo, 
j os

o,- 
sutir-

D. Juraitytė 
naitė praleido

ofisas, 409
4, nuo 5-7

Jie čia 
pasaulio 

jie turėjo
pik- 
pir- 
jau

vietą
Netoli 

keturiese
ą žmonių c »

|ll IĮ|I riinminil............ 111 ’"T

vavo ne vien 
Cleveland o ir

f BALTIMORE, MI).
LLD 25 kuopa ir LDS 48 kp. ren- 

i gia pikniką sekmadienį, rugpiūčio 
j (Aug.) 6 d., M. Kučinsko karmoj, 
Hammonds Ferry Rd.. Lans
downe. Bušu No. 27 iki galui, 1en 
bus Lansdowne busas; persėdos va
žiuoti iki galui ii1 eiti keletą blokų 
iki vietai.

Metropolitan Com- 
Church; Hugo Lea- 

Secretary, Meadville

Ligonė ran
damuose.
serga utie ms greitai

gavę lapeli padėkavojo.
000 lapeliu Ivo- tirpte

Rackaitienes liga

Pareiškime sakoma:
“Kaipo jaunieji krikščionys, 

mes esame įsitikinę, kad draf- *. *
tavimas jaunų amerikiečių ir 
siuntimas jų mirtin i Korėja 
gali tik priartinti tretiji pa
saulini kava, bet ne išvengti 
io.

“Todėl, mes reikalaujame 
jūsų panaudoti prezidentinę 
galią atšaukimui drafto ir in
tervencijos Korėjoj ir grei-

ėjo link stadiumo ii' 
d ai’ nesimatė.

Waterbury, Conn.

<
< >

siu, tai ir vėl tau prigelbėsiu 
tikietukus pardavinėti.” Bet

Mūsų darbščioji Mariutė 
Rackaitienė jau buvo gražiai 
bepasveikstanti ir jau kartą

■ Taigi, nepamiršk'i te, pribūt 
ir gaut paveikslą.

Reporteris.

Visus kviečia Rengė- į 
Paserskis.

Montreal, Canada

Toliau pareiškime reikalau
jama išrišti Korėjos karo 
klausima Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboj, “kurioj vi
sos suinteresuotos valstybės

i mo ir laimingo šeimyninio 
gyvenimo!

no jaunuolio j vakarinę meno 
kykią, Olympia Park, Shrewsbury, Į 
Mass., kuri atsidarys rugp. 6 d. 
Prašome visų būti laiku. Rengia 
Liuosybės Choras. (146-147)

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Liet. Lit. Draugijos 6-tos kuopos 
ųiėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dienį. rugp.-Aug. 7 d., Liet. Taut. 
Namo kambariuose, prasidės 7:30 v. 
vakare. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes yra daug svarbių reika
lų, kuriuos turėsimo aptarti. — Fin. 
rast.

J. Slikai leidžia kelių 
vaičių atostogas pas Shko 
sarę ir švogeri Astrauskus 
tabako ūkio (Xntarijoj.

Ruošiasi prie pikniko j 5,000 lapelių tik lašas jūroj
Amerikos Lietuviu Moterų T . v. .. _ , . , Į Clevelanda suvažiavo kc

LIETUVIŠKA VALGYKLA

UNION CAFE
387 Slimnan Ave. N. Hamilton, Ont.
Šviežias Maistas. Geras Pasirinkimas įvairių Lietuviškų 

Valgių. Turime Kambarių Apsistojimui.
Savininkas CH.. PAMPALAS

Telefonas: 46917

tistų j savo pasaulini suvažia 
vimą.

I su

Svečiuojasi kitur

ir V. Tamašiū-

jo, tai draugei reikia susikaup
ti visą energiją, kad kuogrei- 

-čiau ir visiškai pasveikti!
Rackaitienė gyvena 730 E. 
127th St. J. N. S.

J. Juraitytė 
su savo vyru 
gas Niagara Falls

MONTELLO, MASS.
Rugpiūčio-Aug. 5 d. bus draugiš- 
is vakaras Liet. Taut. Namo Par- 
•. ant Keswick Rd., pradžia 7-(ą

San Francisco, Cal
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

IŠ LLD 153 KP. VEIKLOS

turi keletą 
gaila, kad

LLD 153 kuopa 
desėtkų narių, bet 
didžiuma narių nelanko kuo
pos susirinkimų. Todėl dau
guma susirinkimu prisieina 
atlikti su desėtku narių. Tut 
būt turėtum bandyti naujas 
metodas dėl susirinkimų, lai
ką ir vietą keisti, nes papras
to penktadienio 
visiems patogus
dangi lietuviai plačiai 
sklaidę po platų miestą, to
dėl kai kuriems būna stoka 
laiko atvykti į susirinkimą.

Liepos mėnesio susirinkimas 
ateivių gy
li ūtu sukel- 
reikalams. 

iždo auka

vakarai ne
Ka- 
išsi-

plačiai diskusavo 
nimą, kaip geriau 
ti pinigų teismų 
Bet laikinai tik iš 
vo $5 ir d. Alviniehė renka 
aukas ant lakšto Lietuvių Ko
mitetui. Taipgi kuopa pir
miau yra aukavus stambią su
mą minėtiems reikalams, nes 
yra skaudžiai paliesti ir mū
sų geri draugai ir draugės lie
tuviai.

Kuopa yra daug aukavus H. 
Bridges apgynimo reikalams j 
ir daugelio kitų svarbių reika
lų nepraleidžia. Rugsėjo 21 
d. kuopa rengia įvairų paren
gimą su muzikale programa. 
321 Divisadcro St. To paren
gimo pelnas bus skirtas dar
bininkiškai

Draugė 
darbuojasi 
Rugpjūčio

čia oras geras.
Kukėnienė Čia būdama tu

rėjo progą dalyvauti LLD ir 
' LDS kuopų susirinkimuose ii 
bendrame piknike oaklandie- 
čių ir sanfranciskicčių. Ji, iš
vykdama iš San Francisco, 

i liepos 19 d., paaukavo ke
liems svarbiems reikalams: 
dienraščio Laisvės fondui $5, 
ateivių gynimui $2, Dr. Kas- 

į kiaučiaus eilėraščiam $1 ir 
į Liaudies Balsui (Kanados sa
vaitraščiui) $1.

Galime pasigerėti tokia vieš- 
i nia. Mažai yra tokių vieš
nių, kurios taip nuoširdžiai 
remtų darbininkiškus reika- 

I lūs. Kukėnienė per eilę me- 
į tų dirba siuvimo dirbtuvėj ir 
j ji yra rėmėja darbo unijų. Ji 
[ puikiai išaugino ir išleido 
j mokslam sūnų ir dukrelę. Da- 
I bar abu yra vedę ir pasitu- 
j pinčiai gyvena. Ji pati atsi
skyrus nuo vyro ir gyvena vie- 

! na.

spaudai. )
V. Sutkienė daug 
platinimui tikietų.

13 d. kuopa turės 
parę draugų stu- 

boj, 630 Hamilton St., dėl su
kėlimo 
lams 
tas iš LLD

finansų kuopos reika- 
Bus ir delegatės rapor- 

seimo.
Sekamas kuopos susirinki

mas įvyks rugsėjo U d., 7 :• 
30 vakare, 580 Eddy’ St. Bus 
daug reikalų svarstoma. Ma
lonėkite visi nariai dalyvauti

Malonia Viešnią

12 d. buvo atvykus 
iš Brook lyno j San 
Elzbieta Kukėnie-

Liepos 
oro keliu 
Francisco 
nė, sena brooklynietė n' gera 
rėmėja progresyvio veikime 
ir darbininkiškos spaudos. Ji 
atvyko ir grįžo atgal orlaiviu 
American Liner, nes jos myli
mas sūnus dirba toj kompani
joj inžinieriaus darbą. Todėl 
ir motina turi progą sykį į 
metus važiuoti veltui kur tik 
nori šioj šalyj . Todėl ji sa
vaitę laiko praleido San Fran
cisco mieste ir labai džiaugė
si, kad turėjo gerus laiku, nes

jasi, kad “Vilnies” piknikas 
būtų kuopudkiausias ir vienas 
iš didžiausių Clevelando 
nikų šį sezoną. Klubo 
mininkė Kaziūnė Salon 
pora savaičių atgal man 
kė, kad jau turi pardavusi 
virs 100 tikietų. Net būdama 
LLD ir LDS suvažiavimuose 
Brooklyn e pardavusi tikietų. 
Salen sake, kad tikietų par
davimas sekasi gerai.

A. Bimba, kalbėdamas mo
terų klausimu LLD naciona- 
liame suvažiavime, tarpe kit
ko, sakė: Kas atsitiktų, jei
gu mūsų draugės moterys su
streikuotų ? Mes nepajėgtu
me surengti nei parengimų, 
nei piknikų! Tai yra tikra 
tiesa. Clevelando draugės 
klubietės ne tik kad nesiren
gia į streiką, bet jos laužo 
vyrų streiką, kas liečia spau
dos piknikus. Jos tą padare 
keli metai atgal ii- taip pat 

i šiemet. Piknikas įvyks rug
piūčio 27, Rūbų ūkyje.

Geriausių pasekmių jums, 
drauges klubietės!
Kas aukojo LLD 15-tos 
Apskrities konferencijoje

LLD 15-tos Apskrities kon- 
i ferencijos delegatai ir svečiai 

Patogi vieta užeiti pas į papietavę suaukojo sekamai: 
po $3: žebriai, Bumbuliai ir 
J. Skuodžius; po $2: P. Ku- 
rulis, Jasiūnas, P. Nomura. P. 
Boika, M. Plaušienė. Pabaliai, 
Šatenai ir Krauchuk: J. Rū
bas $1.50; po $1: Valin, žiu-

Pirko Biznį

Mūsų ir Oakland iečių geri 
: draugai Walter Jacobs nese- 
• niai pirko biznį, taip sakant, 
užeigą arti miesto centro, 
3986 San Pablo Ave., priešais 

j Santa Fe gelžkelio stotį, 
Emeryville - Oakland. Iš vis
ko atrodo, kad ten turės gerą

mūsų z gerus draugus, 
gerų pasekmių.

Linkiu

Marie 
ir jas 

Los Angeles, pas 
Džiaugėsi, kad tu- 

Ji sugrį-

Mūsų gera draugė 
turėjo savaitę vakacijų 
praleido 
draugus, 
rėjo gerus laikus,
žus pasakojo savo įspūdžius ir 
nelinksmą naujieną apie mū
sų sergančius draugus. Mi
kas Pūkis jau seniai yra po 
gydytojo Dr. Grasska priežiū
ra. Turėjo sunkią operaciją, 
randasi savo namuose, 1935 
W. 23rd St. Antras draugas 
Povilas Pupis (Rtupas), 357 S. 
Catalina St,, taipgi- randasi po 
gydytojo priežiūra. Gaila 
mūsų gorų draugų! Linkime 
draugams gerai susveikti 
vėl džiaugtis . gyvenimu; 
sveikata. J. & M. Alvinaj.

P. Bauža, žiukienė, V. Young, 
M. Raulinaitienė, A. Polton, 
O. Gendrėnienė, 1’. Mikalajū
nienė, M. Gedeminskienė, Ka- 
peton, Simans. J. Stripeika, 
B. Kirstukas, Katalinas ir A. 
Mockaitis. Viso $-1-1.55. Ačiū 
aukautojams!

ir
ir

J. J. Kaškiaučius, R. D 
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

LAISVES PARAMAI

PIKNIKAI
Didysis Philadelphijos piknikas 

įvyks sekmadienį prieš Labor Day

September 3 Rugsėjo 
Crescent Picnic Grounds 

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.

Parkas atdaras nuo 11-tos vai. ryto.

Įžanga 50c asmeniui.

Į šį pikniką busai važiuoja iš Baltimorės, 
Brooklyno ir iš kitur.

SHENANDOAH, PA

Rugpiūčio 13 August
Brandonville Giraitėj

Brandonville, Pa.

Pasirūpinkite, mainieriai, kad jūsų piknikas 
būsų .skaitlingai. Organizuokitės iš plačios apy
linkės atvykti į šį pikniką.

suvažiavo iš vi- 
k raštų. Liepos 
suruošę milži- 
kuriame daly- 
delegatai, bet 

iš artimi! mies- 
Manoma, kad

parade dalyvavo apie 60,000. 
Ta proga Ohio 

Conference
5,000 lapeliu, i 
ką reiškia Mundt - 

j minčių kontrolės bi 
įgalės būti senato priimtas
le dieną. Baptistai yrą

Waterburio dainų piknike 
bus draugų ir iš Pcnnsylvani- 
jos.

Taipgi bus ir tas fotografas, 
ką ėmė paveikslus praeitą va
sarą tame pat darže. Bus 
proga jums pamatyt ir įsigyt 
jūsų paveikslą visai nemoka
mai.

li i f! of
paruošė

išaiškinančių, j
Ferguson ! Religiniu Organizacijų Vadai 

bilius, kuris j 
bi-! 
di-

kiai minčių kontrolei.
Kada eisena pasibaigė prie 

miesto salės, paraduotojai ta 
pačia eisenos srove ėjo link 
stadiumo,

Prieš Karą Korėjoj
Liepos 2ė> d. čia 12-kos re- 
••inių organizacijų jauni va

dai pasiuntė prezidentui Tru
mann i bendrą pareiškimą, ku- 

■ riame reikalaujama preziden
to ‘ ;

Y intervenciją Korėjoj.”

g a v u s pa- 
masiniame i 

nuo stadi-į 
stojom prie- 

srovę, kad 
kiekvienam. | 

kooperavo su I

čiausiu laiku išrišti nesusipra
timą Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos mitinge, Į kurį 
būtų pakviestos visos suinte
resuotos valstybės, įskaitant 
Kinijos de facto valdžią.

Po pareiškimu pasirašė:
R,e v. Massie Kennard, Youįh 

Pastor, 
m unity 
m i ng, 
Theological Students Associa
tion, co-chairman, Illinois 
Christian Youth Council for 
Peace, Matie Keen, treasur
er, and Marilyn Ellis, secreta
ry, Illinois Christian Youth 
for Peace; Mrs. Evelyn Ro
bertson, Richard Allen Youth 
Council, A. M. E.; The Rev. 
Dorothy Sutton, 
wealth Community 
Gloria Morgan, 
University of Chicago Peace 
Committee; L. Paul Gaquith, 
director, Northwestern Uni
versity Westminsters Found
ation; Sue Buckingham, Uni
versity of Chicago Young

. JAUNI VYRAI
žemiau 24 metų, gerai kalbanti 

angliškai, švarūs, agresyvūs, proga 
keliavimui po visas U. S. su privati
niu automobiliu, pagelbėjimui ma
nganui, cirkuliacijos pardavimui. 
Patyrimas nereikalingas. Mes išmo
kysime jus to darbo. Mes priimame 
dypukus. Ąbelnai $80.00 j savaite.

Tuojau duodame pinigų išlaidom.
Kreipkitės:

MR. HINE 
Times Square Hotel 

43rd St. ir 8 Ave.
• Nuo 9:00 iki 6:00.

(147-148)

Friends; Mrs. Mary P. Buck- 
net, Methodist’ Woman Lead
er; John Morris, University 
of Chicago Canterbury Club; 
Constance Collier, Metropoli
tan Community Church.

Tai dar vienas ’ įrodymas, 
kad Amerikos, kaip ir viso 
pasaulio, žmonės karo nenori. 
Visos kalbos, ką$ tik “komu
nistai” kovoja už taiką, netu
ri mažiausio pagrindo. Tai
kos reikalas yra visų žmonių 
reikalas. Rep.

___________ V_______

Paramai Dienraščio Laisves 
Rengia Shenandoah-riečiai

Visa plačioji kietosios anglies srytis, nuo Scranton 
iki pat Shenandoah, turi rūpintis, kad šis piknikas 
pavyktų, tųTi išanksto organizuotis ir važiuoti iš vi
su miestų^ir miestelių. — Prašome gerai įsitėmyti 
dieną/ir vietą:

Brandonville Giraitėj
BRANDONVILLE, PA. .

Pataistfs klaidų. įvykusių 
Laisvės pikniko moterų stalo 

i atskaitoje.
Tarpe Montellos draugų do

vanų pasakyta: “B. Gutaus- 
kienč aukavo $1.” Turėjo 
būti: B. Gutkauskienė auka
vo $1.

Apie pasidarbavusius paša-i 
kyta: “Chuladienė ir šlei-
vienė iš Lawrence $27.50.” 
Turėjo būti: “per Chuladienę 
ir šleivienę , nuo Lawrence 
•moterų $27.50.”

Labai atsiprašau draugių 
už padarytas klaidas. H. T.

Ruoškitės vasariniam 
pažmoniui

Liaudies Balso metinio pik
niko ruošėjai prašė priminti 
ir kartu maloniai užkviest' 
visus šios kolonijos ir apylin
kės lietuvius jau ruoštis da
lyvauti kalbamame piknike, 
kuris įvyks' rugpiūčio (Aug.) 
13 d., Ville La Salle (kiek to
liau už piiTniau vykusius pik
nikus). Labai malonu
nešti, kad šiame piknike ruo
šiasi dalyvauti ir svečių ame- 

gal ir torontiečiai 
mus aplanky-

(Mrs. llettel) 
praleido atosto- 

ir kitose’ 
gražiose Ontarijos vietose.

P. Jurgaičiai su šeima iš
vyko į Philadelphiją, pas 
Jurgutienės sesutę, praleisti 
laiką. D-gė M. Karalevičienė 
ir Z. Ambrazevičiene, išvyko j 
surprizo vedybines vestuves 
net į Chicagą ir jos apylinkę.

P. Trečiokienė ii’ Kukeniai 
su karu išvyko į Sudburį.

J. Lesevičiaus žmona Annie 
ir duktėx išvyko i Torontą ap
lankyti sesutę ir šy/j^ąn'j'—K. 
Kilikevičių. ■. Y-''

Jaunuolis P. Milius išvyko 
dviem savaitėm į Detroitą.

Ch. Ambrazai tąipgi išvyko

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

Namįi Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
sėm stogus, gatavus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
Vakarais,

rikiečių, o 
nepasididžiuos 
ti.

Rengėjai ir jų talkininkai 
nuoširdžiai darbuojasi pikni
ko primosime. .Aukotojai, į 
kuriuos atsikreipia įvairių au
kų, labai duosniai paremia.

Sukūrė šeimyninį Gyvenimą
Liepos 8 d. vedybų ryšiais 

susirišo A. Navickaitė su nau
jai atvykusiu lietuviu (pavar
dės nežinau). Gražios vestu
vės įvyko namuose, dalyvau
jant tik jaunųjų artimiesiems. 
Medaus .mėnesiui praleisti iš
vyko į apylinkę.

Liepos 22 d. kuklios vestu
ves įvyko, dalyvaujant tik 
artimiesiems, B. Taurazaitės 
su naujai atvykusiu lietuviu 
F. Minauga. Medaus mėnesį 
praleisti išvyko į kurortą.

Linkiu abiem porom links.

Ligoniai
Liepos 12 d. padaryta c 

racija Victoria ligoninėj 
Niaurienei.

Jau antra ♦savaitė, kai i 
dasi St. Mjary’s ligoninėj 
mas, kuris serg4’Uviduriais.

Liepos 19 df^iarkiai su
sirgo strėnomis V. Vektcrie- 
nė: ji randasi St. Lucks ligo
ninėje.

Jau antra savaitė, kai ser
ga A. Požerienė. 
dasi savo

Linkiu 
pasveikti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

Dienraščiui Laisvei reikia paramos. Angliakasiai 
yra patys pirmieji apšvietos skleidėjai lietuvių išei
vijoje, šioje šalyje, jie yra stiprūs Laisvės patriotai, 
tai tikime, jog pasirūpins sudaryti šį pikniką skait
lingu publika ir .pelningu mūsų dienraščio paramai.

♦

Tik neatsidėkite vieni ant kitų, kad gal Jonas 
suorganizuos važiavimą, o Jonas pamanys, kad Pet
ras tai atliks. Tokiu pasitikėjimu, ar atsidėjimu 
vieniems ant kitų, galite nusivilti ir į pikniką nenu
vykti. Tarkitės visi ir išanksto pasirūpinkite būdus 
nuvykimui į pikniką.

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

f CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą, i 
Patogiai ir gražiai mo- ■ 
dern'iškai įruošta mūsų ; 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite < 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5pusi.—Laisve (Liberly,Lith. Daily) — Penki., 4, 1950



NowWko^e^feZinio Tarp Lietuvių New Yorko ir New Jersey

New Yorko moterys 
masiniai dalyvaus 
delegacijoje taikai

SEKMADIENI, 13 RUGPJŪČIO 
IDS KUOPU PIKNIKAS Beach,: 

atsiun- ■ PIKNIKAS
Kd Karpavičius su žmonai 

ir sūneliu Ronakl, cliffsidie-1 
čiai, ir motina Konstanciją į 
Karpavičiene, brooklyniete, 
atostogauja Ortley 
prie Atlantico. Iš ton
te laisviečiams gorų linkėji- 
m jį .

Atostogų pertraukoje, bojo, . 
d. Karpavičienė buvo parvy- i 
kusi su reikalais, atlankė mus i 
ir palinkėjo dienraščiui geros į 
sveikatos su $1 (pažymėtina,) 
jog dienraščio gyvybei būti-j 
nuosius “vitaminus” Karpavi- ' I 
čiai buvo davę seniau, čia tik | 
pripuolamasis priedas).

Į Darbininkų delegacija 
[keliavo padėkoti 
i Indijos atstovei

savus gabumus.. Atminkite, ---------
kad valcas i)’ lietuviška polka Į
yra smagūs šokiai ir .juos ži-į liaudies delegacija, 
no ir šoka, kaip senimas, taip‘jauti 
ir jaunimas.

Dabar mūsų LDS' kuopų 
darbuotojai iš abiejų valstijų [

i prašomi prie skaitlingo atsi- j 
lankymo ir smarkaus Įžangos) 
tikietų platinimo. Platindami , 
tikietus, jūs padarysite dvigu-; 
bą naudą, padidinsite savų j 
kuopų iždus ir padarysite pa- Į 
tį pikniką skaitlingu ir g ra- Į 
žiu. Čia yra darbas visų, o ne' 
vieno apskrities komiteto.

i Apskrities Komitetas.

Sekmadienį, 13-tą dieną 
rugpjūčio, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J., įvyks LDS Now 

; Yorko ir New Jersey valstijų 
v , I kuopu piknikas.’Kadangi kuo-

poš uz parduotus įžangos ti- 
’ kietus pinigus pasilaiko sa- 
' vuose ižduose, tai tikimės tu- 
' rėti skaitlingą publiką, kaip 
I vietinę, taip ir iš abiejų vals
tijų. Šis piknikas bus 

kinis šią vasarą.
Šiame piknike, bus 

i kontestas. Pasižymėję 
į gaus dovanas

Wa 
reikš

Delegacijos kelionei į 
shingtoną pasirinkta 
minga diena, rugpjūčio 8-ta. 
Tai ta diena, kurią, sekundos 
laikotarpiu, mūsų 
džios įsaku, atominė bomba , 
nužudė šimtą ir keturias de- j 
šimtis tūkstančių Hiroshimos 
miesto gyventojų.

Nužudytųjų didžiuma buvo 
nereikš'minti mūsų pergalei 
kare, prieš fašizmą, nęs karas 
Europoje jau buvo laimėtas, o 
Japonijos armijos baigiamos 
nukariauti karo frontuose, be 
žudymo miesto gyventojų.

Greta žuvusių tūkstančių 
moterų ir vaikų, tūkstančiai 
likosi sužaloti visam amžiui 
taip, kad net jų įpėdiniai ne
galės gimti sveiki, sako tai 
studijuojantieji mokslininkai.

Amerikos Moterys Taikai, 
naujai įsikūrusi 
žvalgų moterų 
šaukime stoti’ 
taikai, pareiškė:
Po penkeriu metų, virš mūsų 

kabo ATOMINIO karo 
pavojus

Dabartinis susikirtimas 
rėjoje, kainuojąs gyvybes mū
sų vyrų ir sūnų, o taip pat ko
rėjiečių, atominio pasaulinio 
karo pavojų dar daugiau pri
artino. Toksai karas reikštų 
visuotiną sunaikinimą mums, 
mūsų vaikams, visai žmonijai.

Rugpjūčio 
1950, nacionalė 
gacija keliaus į 
pasimatyti 
Trumanu. 
kad mūsų 
atominės, 
bombos dabar — Korėjoje, ar 
bent kada, bent kur ’ pasau
lyje.

Apie Moteris Taikai

visokių pa- 
organizacija, 
delegacijoje

su
Mes 
valdžia 
nei

Ko-

Aug.) 8-tą, 
moterų dele- 
Washingtona 

prezidentu 
reikalausime, 

nevartotų
hydrogeninės

pasku-

šokime 
į gaus dovanas, tai bus proga 
senimui ir jaunimui parodyti

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ SUVYKO
PRIE UNION SQUARE, NEŽIŪRINT
POLICIJOS TERORO

Newyorkiečių darbininkų i 
atstovai 

susibūrusias Į Taikai 
Palaikyti Konferenciją orga
nizacijas. buvo nuvykusi į 
Washingtona pasimatyti su 
Indijos ambasadore Jungti
nėms Valstijoms gerbiama 
Vi ja.ja Lakhshmi 'Pandit.

Delegacija Įteikė ambasa- 
I dorei ir per ją Indijos vy- 
‘ riausybei padėką už pastan- 
; gas akstinti mūsų šalies vy- 
) riausybę ieškoti taikių būdų 
i derybomis išspręsti Korėjos 
: konfliktą. Jie pareiškė, kad 
! milijonai amerikiečių 
ir unijose
ria jos ir josios atstovaujamos

ir

(Karpavičiūtė)
Į! buvo nuvykę

i ir Į Kanadą,
•į j on. Laiške
: nados kelius

už mūsiškius.
metėsi

Olga Skelly 
atostogomis 

Massachusetts 
Quebec provinci-
pastebi, jog'Ka
ra dę daug pras- 

Taipgi 
perpildymas

RUGPJŪČIO 13 AUGUST
LIBERTY PARK
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Pradžia 1-ina vai. diena< c

Šis LDS kuopų piknikas yra metinis. Tikimės
Bus

žiauraus 
tiesiai iš 
atvyk stan- 

ir jaunimą, 
aplink

O teroro buvo 
prieš pavargusius,

| .šapų, iš mokyklų 
; čius darbininkus
i sudariusius čionai 
i r.kvėrą demonstravusių 15,000 
I žmonių minią.

J aikštę demonstrantų ne
leido. Nuo ankstybo popiečio 

! aikštė buvo pristatyta polici
jos vežimų ir atitverta polici
jos kordonu. Visuose aikštės 
kraštuose ir desėtkuose blokų 
aplink buvo pilna uniformuo- 

I tos ir slaptosios policijos, rai- 
I tolių, motorciklistu, radio ve
žimų. Pastatų koridoriai, 
ręsta u ran ta i ir k arei am u už
kampiai buvo prikamšyti re
zervų.

moteriškę 
nors ties Uni- 

,sušuko: “Wc 
ir po to, kai 
kitą, mindami

įtesnius 
šaposeIakysna 

širdingiausia prita-; 'Riestą bažnyčiomis ir gausa 
paraduojančių gatvėmis ii 
šaligatviais, neturinčių užsiė
mimo dvasiškių ir vienuolių.

ambasadorei 
programoje 

pasisakoma už išsprendi- 
Korėjos problemų derybo- 
tikslu sutaupyti amerikie-

ke li
tai p

pragyvemmo

fore nei jos. 
pat 
m ą 
mis 
č i ų
n imą darbo 
sąlygų namie ir ncdaleisti Ko
rėjos konfliktui .išsiplėtoti i

mini karą.
Amerikos ai stovyI> e 

n esc Tautose nepate

troškimo

i ato-

legacijos įteiktas pareiškimas.
Ambasadorę mandagiai pri

ėmė delegaciją ir reiškė pa
dėką už draugingą Įkainavi
mą jos valstybes pastangų tai-

šis, buvęs operuotas, po opc 
racijos 
geriu turimame vasarnamyje : 

Ashland, Pa. (Juodvir- | 
yra Minersvillės Gustai- 

švogeris pats jį buvo
I ir išsivežęs tenai. Dabar Juod- i 
vir-šis yra sugrįžęs namo, 885 i 
Kent Ave., Brooklyn 5, N. Y. j 

-Jo sveikata ii’ dabar dar no ! 
[ geriausia, tebesilanko P a s :

Linkime' pilnai pasveikti ir

šokių kontestas ir laimėjusiem dovanos.
A. PAVIDŽIO MUZIKA

KELRODIS: Automobiliais važiuokite keliu 25-tu iki
Avė. ir bukite po dešinei iki Simpson Ave., ir po
vieną bloką iki Mitchel) Ave. Traukiniais: nuo Penn stoties 
išeina sekamomis valandomis: 11:4O, 1:05,2:10,4:08,4:50.-

Wood 
kairei

Didelis čarteriuotas busas 
išeis nuo Liberty Auditorijos 
sękmadienį, rugpjūčio (Aug.) 
6-tą, 9:30 ryto, Į Waterbury, 
Conn. Aido Choras važiuoja 
dainuoti Metiniame Dainų 
Festivalyje, o LKM Šokėjų 
Grupė ten programoje šoks

| liaudies šokius.
. Dar randasi buse keletas 

į liuosų sėdynių, kurias užsisa- 
| kyti privalu ne vėliau penk- 
i tadienio vakaro.

šomi atvykti, nes čia galuti
nai pasiruošime Dainų Dienai.

GatVekaiiui susikirtus su 
’sunkvežimiu Williamsburg e 
aptrankyti ir išsigando 10 ke
leivių.

Organizacija įsikūrė iš ma
sinės newyorkiečių moterų de
legacijos, kuri praėjusio lie- 

mėnesio 13-tą buvo nuvy- 
į Jungtines Tautas. Tas

300 moterį) būrys norėjo pa
simatyti su UN generaliu- se
kretoriumi Trygve Lie ir su 
mūsų valstybės delegacijos 
vadovu Wan’en Austin, pra
šyti veikti taip, kad Korėjos

• problema būtų išspręsta tai- formuotasis 
kos priemonėmis, ne karo.

Jiems nesiteikus su moterų 
. delegacija pasimatyti, ten

pat, prie UN patalpų, atviro tuojau 
gimė American daugelisoro mitinge, 

Women for Peace.

Į kryžomis, kur atvykstančiųjų 
būriai tapo sulaikyti nuo pri
ėjimo net artyn skvero.

Keli žmones areštuoti. To
ko matyti, kaip du poli- 
cistai, lydimi besistumdan
čių per žmones detektyvų nu
tempė spiegiančią 
po to, kai kas 
versity Place 
want peace!” 
ten viens per
žmonėms kojas, sugužėjo krū
vomis slaptieji, uniformuotie
ji ir raiteliai.mušti ir gaudyti 
tuos naujosios “kriminalybės” 
kaltininkus, šaukėjus taikos.

Ties 4-ja Avenue ir 13tli 
St. din jauni vyrai įkopė į 20 
pėdų stulpus ir iš ten šaukė

Nežiūrint, kad Wall Stryto •! obalsius taikai. Keliose kito- 
spauda ir radijas per keletą i se vietose, sakoma, jaunimas 
dienų baugino žmones, kad I tuo būdu išsikovojo teisę pa- 
neduos leidimo susirinkti, sisakyti, kad jie nenori mirti 
žmonės tikėjosi, kad leidimas 

(bus gautas, nes juk čia ne 
i Hitlerio Vokietija, raminosi 
i jie. Atvykę ir atradę skverą 
j policijos apguloje daugelis 
veik apstulbo. Tūlas sušuko:

“Nebegaliu įžiūrėti, kur 
baigiasi fašimas ir prasideda 
mūsų demokratija.”

Nereikėjo jam ilgai stebėtis. 
Koks buliaus laipsnio asmuo 
civiliniuose drabužiuose niuk
telėjo jam į šonkaulius ,o uni- 
__________ > nustūmė tolyn 
šaukdamas “eik, eik.”

Kai kurįe, matydami, kad 
| susirinkimas negalės įvykti, 

grįžo* namo. Tačiau 
' > kitų, susimaišę su 
praeiviais, vaikščiojo

karo lauke. Už tą teisę jie, 
•žinoma, brangiai užmokėjo. 
Vienas, tų, Bill McCarthy, Is-į 
panijos karo veteranas ir mū
sų prekybinio laivyno mari- j 

Įninkąs karo laiku, buvo žiau-i į iriai mušamas ir spardomas po į 
j to, kai jį nutraukė nuo stul-[ 
po. [

! Į
.laimieji šaukė: “jeigu mes Į 

turime teisę mirti kare, dėl ko į 
mes neturėtume teisės susi
rinkti ir padiskusuoti, už ką, 
kam mes esame verčiami m ir- .

Pasimatymo su ambasadore 
dalyvavo konferencijos koor
dinatorius Marcel Scherer, 
United Office and Profession
al Workers darbuotoja Wini
fred Norman’aitė, John IT. 
Martini 
Cooks Assistants unijos, 

Steiner iš United 
Electrical, Machine & Radio 
Workers, ir konferencijai pa
tarėjas Bruce Wavber.

NT

Vienu dešimtmečiu

T-a. šiaip
veik mūru apgultais šaligat 
viais pagal krautuves.

Long; mat, nebuvo uždrausta eiti—
čia,

Island Rail Rload sankryžose ] bjznį0 negali gadinti*: doleris, 
užmušta 150 asmenų. Saugu- įaį ne žmogaus gyvybes klau

/ino priemonės kainuotų daug 
pinigų, o už žmones nieko 
mokėti nereikia, jeigu teis
muose neprispiria.

NENUSTOSITE JUOKTIS!

“MY FRIEND IRMA 
GOES WEST”

žvaigždžiuoja
JOHN LUND 

CORINNE CALVET 
DIANA LYNN 

DEAN MARTIN 
ir JERRY LEWIS 

su Marle Wilson kaip “Irma'' 
ir scenoje:

LOUIS PRIMA
ir jo Ork. $ 

taipgi The Modernalres

Paramount

simas. Dar. kiti, išeinantieji 
iš subway tiesiai j parką, su
darė tirštą eilę parko šaligat- 

i viu. I
' Apsižiūrėję, kad e čia ne 
praeiviai ir kad eilės pradėjo 
darytis įspūdingai tirštos at
vykstančiais darbininkais, už
sidarant krautuvėms, 6 vai., 
policija demonstrantus nuo 

į šaligatvių nustumdė.
Atvykę pasireikšti už tai

ka, tačiau, žmonės nerimo, 
siekė tikslo. Kelis kartus iš
siveržė spontaniškos šauksmų 
demonstracijos ties Universi
ty PlaCe ir skveru, kitos ties 
Broadway ir skveru, dar ki
tos ties 4th Avė. ir 13th St. 
Ir girdėjosi šauksmų ir poli
cijos sirenų žviegimo ties ki
tomis apylinkės gatvių sąn-

Išvaikymas nuo Union -Sq. 
demonstrantų dar neužbaigė 
policijos bėdų. Ryžtingų de
monstrantų būriai, pakelyje 
jungdamiesi su susiedijų jau
nimu, susiburdavo bile kur 
rastoje aikštelėje. 
Square 
gatvių 
deliais 
tančiai
greta to ir policija 
jo, kame dalykas 
sakė 
ciją. 
dyti 
kam
tau tiek, jog ji reikalauja tau 
kos.

TONY’S A
UP-TO-DATE J

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

■ 306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

O Madison ■
Parko staiga iš kelių j 

vienu kartu suvyko di- i 
būriais gal keli tūks- 
jaunimo. Iki mes, o 

apsi žiūrė
jau n i e j i pa

kalbąs ir priėmė rezoliu-
Iš tolo neteko susigau- | 

viso, kas joje pasakyta, j 
ji taikoma, tačiau supra- 1

Nustebau, kuomet atlikus 
paskirtį puošniojo Times Sq. 
srityje, 11 valandą naktį, pa
mačiau visą pristatytą polici
jos. Atsiminiau prievakarį ir 
supratau: jaunimas bus ir 
čia demonstravęs už taiką. 
Policija, veikiausia, ten likosi 
stovėti iki po pusnakčio, kuo
met prasiskirstys 
kančioji publika, 
bus pavojaus tai 
girsti, kad mūsų
mas nori taikos ir gyvenimo.

teatrus lan- 
kada nebe- 
publikai iš- 
šalies jauni

I STADIUM KONCERTAI
■ PASKUTINIS DIDIS KONCERTAS 

šeštadienio Vakare 8:30 
“RODGERS and HAMMERSTEIN NIGHT"

X * Annamary Dickey, soprano Gladys Swarthout, mezzo-soprano z
Sį Rhomas Hayward, tenoras — 40 choras — Robert Weede, baritonas 

Išgirskite mylimąsias dainas iš “OKLAHOMA,’’ “SOUTH PACIFIC,’’ 
“CAROUSEL," "STATE FAIR," “ALLEGRO.”

10,000 VIETŲ NUO 30c ♦ ' * * Tol.: AI) 4-5800

REAL ESTATE
Smallwood, Sullivan Co., N. Y. Iš- 

nuomuojame taipgi ir parduodamo 
vasarnamius.

A. PHILIPS
Box 650,' Smallwood, N. Y.

Telefonas: White Lake 358 Wl.
(145-149)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4 th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EDDIE’S
BAR & GRILL
Edw. Povilonis, sav.

Viskas nauja, viskas gražu tik- 
ką atidarytoje Edw. Pavilonio 
vietoje.

459 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Visokio gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION Į“8

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas £

IGNAS SUTKUS *
i

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkasti ir pagaliau
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
E V ergreen 4-8969

T

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS I
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFTFVTSTON
EVergreen 4-9407 1 V 1 □ 1 V 11

SHUFFLE BOARD

PAMOKOS
Svarbi Aido Choro pamoka 

Įvyks penktadienį, rugpjūčio 
4-tą, 8 vai. Visi nariai pra-

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

TELEPHONE

3TAGG 2-5043

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAfiOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS
- - - —---------------— Hfc

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: F.Vergreen 4-8174

RES. TEL.

HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Lalshiuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

..... ... ..... t-t......................................... ................. ■„ .................-
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