
Sumušė ir dar nuteis.
Europa išsigandus.
Tegu susipažįsta.
Fašistiniai kvailiai.
“Kalakutai” pas Žemaičius

Rašo A. BIMBA

Du žymūs broliai, du žy
mūs žmonės — William ir 
Paul. William O’Dwyer yra 
didžiausio pasaulyje miesto 
New York o majoras. Paul Į 
O’Dwyer yra Advokatų Gildi
jos New Yorko skyriaus di
rektorius.

William uždraudė taikos 
demonstracija n- užleido poli-j Vyksta konferenci ja kovai prieš 
ciją ,ią ištaškyti. į J J s

■ šita brutaiišką majoro ^ žandariška Mundto bilių 
policijos- žygį smarkiai pa-! e c
smerkė Advokatų Gildija, va
dovaujama 
Paul, 
gos: 
tiniu 
žodžio teisiu, 
tuoia mūsų Konstitucija.”

Miesto majoras, kuris iš
rinktas ginti ir saugoti žmo
nių konstitucines teises, jas 
arklių kojomis trempia!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c
PRICE r»c
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DAR REIKIA $2,139
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110-12 Atlantic Ave^ 

Richmond Hill 19, N. 7.
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AMERIKOS KARIUOMENE 
ARTĖJA PRIE ČINDŽU
Korėjos liaudininkai atgriebė 
Yogdoką; smogė tautininkam

Stambesnėmis sumomis pridavė:
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. .
Rojus Mizara ....... •.......... ..............

Tokio, rugp. 10. — Ame
rikiečių armija ir marinai 
pietiniame Korėjos fronte 
pasivarė trejetą mylių ar - 
tyn Čindžu ir užėmė pozi
cijas už 5 ar 6 mylių nuo 
to miesto. Čindžu-yra už 55 
mylių į vakarus nuo Pusa- 
no, svarbiausio jankiams 
uosto.
Šiaurinės Korėjos liaudi

ninkai atkariavo Yongdok 
uosta, vadinama amerikie - 
čių apsigynimo inkarą, ry
tiniame pajūryje.

Kiti 
menės 
fronte 
čių ir 
jėgas, 
mylias pirmyn į pietus 
apėjo Pohang uostą iš va
karų pusės. Iš čia jie taip 
pat grūmoja maršuot į va
karus linkui Taegu ir apeit 
šonu amerikiečius tame 
strateginiame mieste.

Liaudies Armija šiauri

Washington. — Kongres- j ar pristatys svetimai val- 
manai ir senatoriai ketina : džiai žinias apie šios šalies 

'apsigynimo dalykus.”
šistuojančius bilius. I adi ą- j Konferencijos delegatai ei- < 
smimą jiem davė piez. iu- na {)as Kongreso narhis 
manas., kuomet jis antra-.
dienį ragino išleisti papil- i Delegatai konferencijos j 
domus įstatymus prieš ko- prieš Mundto bilių eina pas i 
munistus ir “šnipus.” (kongresmanus ir senato-

ri, J _TT . . irius ir asmeniškai juos Jti-Tuo tarpu M ashmgtone . kingja ));1|suot priej; Mimd. 
Į atsidaro konfeiencija pnes į.o p0]jcjnes valstybės biliu 
tuos zandariskus bihus. Jąiir kitug ašius siūlvmus. 
susauke Nacionalis Komi- 
tetas dėl Mundto Biliausj, Konferencijos pirmimn- 
sumušimo i^as Jerr.Y J- O’Connell, bu-
‘ Kon ferencijon su važia- i . kongresmanas, Įspėja,

11 delegatu iš 19 valsti-1 švelnesni prez 8 n umfno i Vyskupai, profesoriai ir kt. žymūs amerikiečiai 
i ma^lyTašiaymai?k%uoda I tarp pasirašiusių prieš atominę bombą 
progą prikergti tiek “patai- į

jog tasisymU’” kad išeitų toks įs-j
“tobulin tatymas> koki l)erša Mundt. | santro miliono amerikiečių 

Mundto-Nixono biliu.! 9,būtl} aršus p?vobs “ I įvairiuose miestuose ir vai- ’ 
“pataisytas” itik komunistams, bet darbo I stijose pasirašė Pasaulinį

• • j unijoms ir. visoms piljetiJA^ukima dgl teikos ir
l nems amerikiečių laisvėms, j pi,ieg atofflinę bombą Tarp

i pasirašiusių yra trys pro- ’

ma j oro brolio
Sako Paul ir jo kole-

“Tai paneigimas pama- šią savaitę užgirt kelis fa 
ramaus susirinkimo ir 

kurias garan-

. $23.00
.. 20.00

la-
Tai-

Aukojo:
Lucė Rauduvienė, Pittston, Pa. 
Iš Aberdeen, Wash.
J. Kunigonis, Woodhaven, N. Y.
J. P. Dragun, Boston, Mass........
Chas. Yuknis, B’klyn, N. Y.........
Joe Stanulis, Torrington, Conn. 
Joe Švinkimas, Waterbury, Conn 
J. Lisajus, Seymour, Conn. .. • •. 
P. Vasiliauskas, Cleveland, Ohio. 
Dėkojame visiems aukotojams!

Specialaus Vajaus Komitetas.

• 20:00
15.00
12.00
10.00
10.00
10.00
10.00
3.00
3.00

Mes turimo reikalą su 
bai keistu “teisingumu.” 
kos demonstracija brutališkai 
užpuolė ginkluota policija. 
Suėmė 38 metų jūrininką, 
poros vaiku tėvą, baisiai su
mušė, sužalojo. areštavo ir, 
magaryčioms, dar nubaus!

Sunku tikėti, bet taip atsi-ijų ir paties Washingtono. 
tiko New Yorke. i Neamerikinės Kongres-j

★ ■ įmanų Veiklos Komiteto va-
Rugpjūčio 7 dieną The N. i das Francis Walter sakė

Y. Times korespondentas rašo < koresondentnms, 
'komitetas baigia 
jti”
Neamerikiniai 
šis bilius taipgi reikalauja | 
suregistruoti visus Komu-1 
nistų Partijos narius, pri - pv, .... _ „

Jie jį gerai : tariančių komunistams or- 10113,, pOilCIJO SU6I118 
Jie matė savo aki-1 ganizacijų viršininkus ir -į-i • .

. /aukotojus vadinamiems n jauną progresyvią 
iš- “komunistiniam frontam.”

Šis bilius vadina visus i 
komunistus ir kairiųjų or^

Bet tie patys europiečiai aaniZacijų narius “ 
taipgi atsimena, kad ,s abrnni mog galieg tais „ 
karų Jungtines Valstybes is-1 o ,_. ' r „ ! Senatoriaus Tafto vado-ejo dar galingesnes ir turtin- .
gesnės. Nei )U miestai buvo vaujamas, repubhkonų po- _ 
sugriauti, nei jų fabrikai su- ■ litikos komitetas reikalai!- į užgrobė Progresyvių Par- 
naikinti.' ' i ia tuojau užgirti Mundto tijos lapelius, raginančius

Jie turi pamato bijoti. Jie ’ bilių arba kitą panašų su-' taikiai užbaigti Korėjos rikiniai 
sako: amerikiečiai, tikėdamie-1 manymą prieš “raudonuo
si naujų laimėjimų, gali mus; sius.”

Republikonai senatoriai 
Mundtas, H. Fergusonas ir 
kiti tvirtino, jog preziden
tas Trumanas, ragindamas 
išleisti naujus įstatymus 
prieš komunistus, nepilie- 
čius sveturgimius ir šnipus, 
iš tikrųjų užgvrė fašistuo- 
jantį Mundto bilių.

Senatas vienbalsiai priė
mė bilių, reikalaujantį net 
taikos metu mirčia bausti 
bile asmenį, kuris “rinks

iš Londono:
“Tūli 'europiečiai bijo, "kad 

Jungtines Valstybės gali savo į 
talkininkus nuvesti į pavojin
gas avantiūras arba nereika
linga visuotinį karą.”

Europiečiams karas nerei
kia įsivaizduoti.
pažįsta.
mis — mate net du karu.

Iš abiejų karu Europa 
ėjo baisiai sunaikinta.

naujasuž nosies nuvesti 
avantiūras.

Jie bijo, nes jie 
tyti trečiu kartu 
tus ir kaimus sulygintus su

nenori ma- 
savo mies-

zeme. ★
Lietuvių Literatūros Drau

gijos centras išleido Japelį: 
“Kodėl jūsų vieta Literatūros 
Draugijoje?”

Lapelio tikslas supažindin
ti plačią lietuvių visuomenę 
su Draugijos darbais ir sie
kimais.

LLD kuopu pareiga šį lapelj 
plačiai paskleisti.. Tegu visi 
susipažįsta su šia garbinga 
apšvietos ir kultūros organi
zacija.

9-! K

. ■

Saujele fašistinių kvailių, 
kriminališko elemento vado.- 
vaujamų, pereitą sekmadienį 
pikietavo Waterburio dainų 
festivalio pikniką. Staugė ir 
publikai liežuvius rodė.

Kalbėjausi su brūklyniečiais, 
kurie piknike dalyvavo. Sa
ko : Jų pikietas piknikui ne
pakenkė. Pažangioji visuo
menė nepaiso fašistinių kvai
lių ilgų liežuvių.

Prie pirmos progos. Laisvė
je skaitysite straipsnį apie 
nauja Lietuvos administracinį 
ir teritorinį padalijimą; Ne
bebus apskričių ir valsčių. 
Bus tik sritys ir rajonai. Vi
sa mūsų gražioji “Kalakuti- 
ja” su Kamajais, Salomis, Ku
piškiu ir Panemunėliu priskir
ta Šiaulių sričiai, “sutuokta” 
su Žemaitija.

Kiekvienam Amerikos lie
tuviui bus įdomu susipažinti 
su tuo nauju padalijimu.

New York. — Jau pu

profesorių, kunigų, artistų 
ir kitų įžymių amerikiečių.

, . . . „ .... ! Po tuo atsišaukimu padė-
Philadelphia.^ —- Policija |Savo parašus Oregono 

vakare įsiveržė į privačius I epįskOpa]ų vyskupas Ben-

kinių methodistų episkopa
tų vyskupas William A. 
Fountain, evangelikų vys
kupas A. R. Clippinger, 
Morehouse Kolegijos profe
sorius Murray Branch, či- 
kaginės Roosvelto Kolegi- 

. , . , • j -u! • i jos profesorius Ronald B.teškintų. vyskupai, desetka> I £evy* Harvardo Universi.
teto medicinos profesorius 
Allan M. Butler, daug pro
testantų kunigų, taipgi visa 
eilė artistų, rašytojų, prog
resyvių politikų ir kitų pa-

sveti-1 namus Šiaurinėje Philadel - p. p Dagwell, airi-1 sižymėjusių amerikiečių.
| phijoje ir areštavo 11 jau-
i nu negrų ir baltųjų prog
resyvių; kartu policininkai i VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Komunistę vado Deri- 
niso 46 metu sukaktis

New York — Suėjo 46 
met. amžiaus Eugeniui Den- 
nisui, Komunistų Partijos 
sekretoriui. Laiške iš kalė
jimo Dennis sako, jog ko
munistinė idėja laimės, ne
paisant žiaurėjančių perse
kiojimų.
' Dennis įkalintas už “pa

niekinimą teismo.” Jis taip 
pat nuteistas kalėjiman su 
10 kitų komunistų vadų ne
va už sąmokslą skelbti, kad 
reikėsią nuverst Amerikos 
valdžią jėga bei prievarta.

Federalis apeliacijų teis - 
mas atmetė jų prašymą, 
kad panaikintu žemesniojo 
teismo sprendimą.

Hong Kong. — Anglai- 
amerikonai pasakoja, kad 
Kinijos liaudininkai telkia 
20,000 armiją į Tibeto pa
sienį. ą*

liaudininkų karino- 
junginiai lytiniame 
perskėlė amerikie- 
pietinių tautininkų 
nužygiavo apie 25 

ir

Ohio piliečiai sako, 
“tai Trumano karas”

niai-vakariniame fronte pa- . 
mušė Pietinės Korėjos tau
tininkus dar dvi mylias į 
pietus nuo Yonggi.

Korespondentai praneša, • 
kad jankiai ir pietiniai ko ‘ 
re j iečiai dviejose vietose 
permetė liaudininkus atgal 
iš rytinės Naktong upės 
pusės j vakarinę, o kai kur , 
prispyrė liaudininkus prie 
rytinių tos upės krantų.

Liaudininkai rytinėje 
Naktongo pusėje laikosi 
už dešimties mylių į šiau
rės vakarus nuo Taegu.

Buvo pasakojama, kad 
liaudininkai permetę iki 
25,000 savo kariuomenės j 
rytinį tos upės šoną. Da
bar gi pasirodo, kad tiktai 
keletas tūkstančiu jų per
sikėlė į rytinę Naktongo 
pusę. ' r'
ŠIAURINES KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang. — Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų radi
jas rugp. 9 d. sakė:

Liaudies Armija, užim-\ 
dama Kunwi miestą, šiau* 
riniame fronte, nušlavė du 
pulkus pietinės Korėjos 
tautininkų armijos; daug 
jų nukovė, o kitus nelais
vėn paėmė.

Liaudininkai pagrobė 35 . 
amerikinius trokus bei 
automobilius ir didelius kie
kius ginklų, taipgi sunaiki
no kelis priešų traukinius, 
prikrautus amunicijos, 
maisto ir gazolino.

Kitoje fronto dalyje liau
dininkų lėktuvai ir prieš
lėktuvinės patrankos nušo- % 
vė 14 amerikinių lėktuvu.

Pietiniame fronte liaudi
ninkai įnirtingai priešinasi 
atakuojantiems amerikie
čiams. Tarp kitko, jie nus
kandino ir vieną priešų 
laivą, bandžiusį krantan 
iškelt Pietinės Korėjos tau.- 
tininkų kareivius.

Cleveland, Ohio — Ho- 
wardas Preston, laikraščio 
Cleveland News kolumnis- 
tas, rašo, jog Ohio piliečiai 
nepritaria karui prieš Šiau
rinę Korėjos Liaudies Res
publiką.

Prestonas per tris savai - 
tęs klausinėjo žmones apie 
tą karą ir gavo šitokius at
sakymus:

“Tai yra Trumano karas, 
generolo MacArthuro ka
ras ir Louiso Johnsono ka
ras.

• “Mes nesuprantame, ko
dėl jie įvėlė mus į tą jovalo »

Tokio, rugp. 10. — Ame- 
korespondentai 

skelbia, kad jankiai apsupę 
Šiaurinės Korėjos 

kariuomenės 
nuo

ir įvairius miestus Pietinė
je Korėjoje.

: karą.
Dauguma areštuotų lai-! 1,000 

koma teismui po $1.000 už- liaudininkų 
Jie kai- už 12 mylių į rytus

| Čindžu. Bet sako, kiti ame
rikiečiai kareiviai yra ar
čiau ' kaip 12 mylių nuo 
Čindžu.

Gaisrais liepsnoja Čin
džu, padegtas amerikinė
mis oro bombomis

statu kiekvienas, 
tinami neva už betvarkę.

Susirinkę tą vakarą jau
nuoliai tarėsi apie ateinan
tį rinkimų vajų..

Baltieji praeiviai paste
bėjo pro langą baltuosius 
drauge su negrais ir pra
nešė policijai. Tuojau sugu
žėjo 200 baltųjų go veda ir 
ėmė rėkti, kad tai “komu
nistų susirinkimas.”

Civilinių Teisių Komite - 
tas atsišaukė i miesto Ma
jorą Bernardą Samuelį, 
kad sustabdytų policijos 
atakas prieš pilietines 
ves.

Pietų Korėja. — Pačių 
amerikiečių pakastos mi
nos suardė du amerikinius 
tankus Čindžu fronte, pie
tiniame Korėjos ruožte.

lais-

Paryžius. — Viso 
273 milionai žmonių 
riose šalyse pasirašė 
tautinės Stockholm© konfe
rencijos atsišaukimą už
drausti atomines bombas ir 
ramiomis derybomis spręs
ti ginčijamus klausimus.

jau 
ivai- 
t.

Roma. — Generalė Itali
jos Darbo Unijų .Konfede
racija planuoja visuotiną 
streiką dėl algų » pakėlimo. 
Konfederacija turi 6 milio- 
nus narių.

, Washington, -r- Kongre
so atstovų rūmas nutarė 
įgalinti prez. Trumaną už 
šaldyti algas ir įvesti kainų 
kontrolę, kada TrumanaS 
matys reikalą.

— Tie žmonės neprita
ria komunizmui, — rašo 
Prestonas. — Bet jie laiko 
šį karą visai bereikalingu.

Kvočia daktarą dėl turtingos 
senmergės mirties

“12 neištikimųjų” 
suardę Romos imperijų

60,000 Syrijos piliečiu 
pasirašė už taiką

Damaskas, Syrija.
Šioje Syrijos sostinėje 
dviejuose kituose miestuo
se 60 tūkstančių 
pasirašė pareiškimą 
atomų bombos naudojimą.

Tarp pasirašiusių yra 
visi Syrijos Universiteto 
architektūros skyriaus pro
fesoriai ‘ ir studentai.

ir

Tokio rugp. 10. — Gene
rolas MacArthuras ispėjo, 
kad tebėra pavojuje Taegu, 
svarbiausias . amerikie
čiams miestas viduriniai- 
vakariniame Korėjos fron
te.

MacArthuras sakė, šiau-

Peking. Kinijos liaudi
ninkai užėmė visas saliukes 
Perlų upės žiotyse, į pietus 
muo anglų kolonijos Hong 
Kong.

žmonių j rįnjai korėjiečiai liaudiniu- 
_ J?ries | kai vis daugiau savo

Duesseldorf, Vokietija.— 
Karinis anglu teismas nu
teisė 7 vokiečius kalėjiman 
dviem iki šešių mėnesių už 
tai, kad jie skleidė' plaka
tus bei lipdine iškabas su 
šūkiu: “Jankiai, keliaukite 
sau namo!”

ka
riuomenės permeta į rytinį 
Naktong upės šoną, 12 my
lių nuo Taegu, geležinkelių 
ir vieškelių mazgo.

Tokio, rūgo. 10. — Ame
rikos lakūnai numetė 625 
tonus bombų į fabrikinį 
šiaurinės Korėjos miestą 
Wonsaną.

Kiti amerikiniu lėktuvų 
būriai vėl sprogdino, degi
no ir apšaudė Šiaurinės Ko
rėjos sostinę Pyongyangą1

Philadelphia, Pa.
Mirė Adolfas Galkiis

Rugpjūčio 8 d. mirė Adol
fas Galkus, 1112 Mount 
Vernon St. Kūnas pašarvo
tas Roman’s Funeral Home 
šermeninėje. 1113 Mount 
Vernon St. Bus laidojamas 
11 valandą šį šeštadienį 
Oakland . kapinėse.

(Pranešė)
Charles J. Roman.

New York. — 64 procen
tai pašauktų rekrutų tapo 
atmesti kaip netinkami ka
rinei tarnybai.

Bridgeport, Conn. — Vy
riausybė kvočia daktarą 
Donaldą F. Gibsoną iš Dan
bury, kaip ir kodėl Eliza- 
betha Ayres, 74 metų sen
mergė, padarė testamentą 
užrašydama jam 100 tūks
tančių dolerių.

Gibspn, buvęs karinio 
Amerikos laivyno dakta
ras, sakė, kad- Elizabetha 
mirus nuo žarnos vėžio ir 
inkstų uždegimo. ,

Pagaliaus, buvo atkak
tas jos lavonas, kurį išty
rė Yale Universiteto medi
cinos profesoriai ir nerado 
jokių vėžio nei inkstų už
degimo ženklų.

Toledo, Ohio. — Darbi
ninku konferencijoj dėl tai
kos čia buvo-surinkta 5,000 
parašų po atsišaukimu už
draust atomines bombas.

Washington. — Delegatai 
konferencijos prieš Mundto 
bilių nuėjo ir pas demokra
tą kongresmaną Donaldą 
O’Toole kalbinti, kad bal
suotu prieš tą fašistuojan- 
tį bilių. Kongresmanas ne
žadėjo priešintis Mundto 
biliui. <

Jis sakė:
— Prisibijau, kad 50 

tūkstančių komunistų galė
tu nuversti šios šalies val
džią. Juk dvylika vyrų nu
vertė senovinę Romos im
periją. '

Vienas delegatas užklau
sė:

— Kas buvo tie 12 Vyrų?
— Nagi, dvylika apašta

lų, — piktai atsakė kong
resmanas O’Toole.

ORAS. — Giedra, nekaršta.
"V
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BE SMETQNININKU Nt 
ŽINGSNIO

Smetoninės Dirvos rašei
va Raila 'barasi ___
kaųsko, kam jis pats vienas 
be atsiklausimo smetoni- 
ninku sudaręs kokią ten 
Lietuvai egzilinę vyriausy
bę. Chicagoje ponas Sidzi
kauskas pasakęs, kad tokia 
“Lietuvos vyriausybė” gy
vuoja Vakarų Vokietijoje.

Labai įsižeidęs, Raila iš
drožia tokį pamokslą:

įr 1
darbo, bet vos tik buvo į- 
vestas sovietinis režimas, 
nędąrbas buvo likviduotas

VUO J CtOkzA'** • r A A*

ant Sidzi- )WypnnWSjni^.šWn-
dien visi turi darbo...”

Tikrai yra kuo pasidi
džiuoti. Ir gerai, kad Lie
tuvos prezidentas didžiuo
jasi. Nedarbas buvo baisi 
Lietuvos darbininkų nelai
mė. Šiandien ta pavietrė 
Lietuvos darbininkų nebe- 
kanjdna.

labai liberališkai yra auko
jęs per rinkimus tūlų reak
cionierių išrinkimui. , Bet 
niekuomet nebuvo ofiėiąliš- 
kąi tos aukos ištirtos ir pa
skelbtos.

“Nežiūrint to, tebesilai-

Rašo Jonas Molis.
Gaila, kad dažnai tenka į gų lietuvių pareigą demas- 

~..... rašyti kuoti tokius elementus ir
• • V * •ir ais- 
geriau

laikraščio skiltyse 
apie seniai žinomus 
kius dalykus. Daug 
būtų, kad galėtumėm tas 
brangias skiltis sunaudoti 
mokslo tiesoms nagrinėti, 
socialiniams klausimams

“Boba is ratą...“ i

Henry Wallace viešai ir oficiališkai pasitraukė iš į 
Progresistų Partijos. Negalima sakyti: “Boba iš ratų, 
ratams lengviau”. Wallace buvo žymiausiu tos partijos 
organizatoriumi. Jo pasitraukimą reikia skaityti parti
jai dideliu smūgiu. Jis turi pasekėjų,—gal ne tiek daug, 
kiek jis tikisi, bet vistiek turi. Ir abelnai šis Wallace 
konfliktas su partijos nacionaliniu komitetu dėl karo 
Korėjoje turės partijoje demoralizuojančių pasėkų. To 
reikia tikėtis.

Bet, kaip atrodo, konflikto nebuvo galima išvengti. 
Didelė partijos vadovybės dauguma priėjo išvados, kad 
Tinimano politikos negalima užgirti ir remti, kad taikos i 
išlaikymas, kad kova už taikos išlaikymą nesuderinama ! 
su rėmimu karo prieš Korėją. Henry Wallace pasidarė į 
sau priešingą išvadą. Partijos komitetas negalėjo išsiža-1 
dėti savo įsitikinimų ir pasiduoti vieno žmogaus dikta- ■ 
vimui.

i
Wallace savo nesutikimą pareiškė pirm trejeto savaičių. 

Laukė, ką pasakys partijos nariai. Matomai, tikėjosi, 
kad partijos vadai ir eiliniai nariai išsigąs jo pagrūmo
jimo ir nusilenks. Nesulaukė. Supyko. Parašė rezignaciją ! 
iš partijos. Niekas negali sulaikyti. Žmogus turi laisvę I 
partijoje būti, arba iš jos pasitraukti.

Kur jis dabar kraustysis? Ar sugrįš į Demokratų Par
tiją ir maldaus iš Trumano nuodėmių atleidimo? Sun
ku pasakyti.

Wallace yra pripratęs iš partijos į partiją vaikštinėti. 
Savo politinės karjeros pradžioje jis buvo karštas repub- 
likonas. Tada jis gyveno Iowa valstijoje. 1933 metais su
sipyko su republikonais ir tapo demokratu. Roosevelto 
laikais jam pas demokratus sekėsi. Jis tapo žymia as
menybe, buvo šalies vice-prezidentu, paskui prekybos 
sekretoriumi.

Trumanui tapus prezidentu, Wallace susipyko su sa- Rasteniu negalėtų sudaryti

KAS PER VIENAS TAS
šiokia ar tokia valstybės BERNARD BARUCH? 

vyriausybė yra rimtas daly
kas, ir būtų labai nemalonu, 
jei kas nors iš to pradėtų 
krėsti juokus. Tokių liūdnų 
juokų laikas nuo laiko pasi
taiko, kaip dar neseniai bu
vo ir Lomoje, kur trims Vil
ko atstovams viešint, jų tar
pe ir tam pačiam p. V. Si
dzikauskui, irgi kažkas pra
dėjo -kalbėti apie Lietuvos 
egzilinę vyriausybę. Tik vis 
neaišku, kuris apaštalas Pe
tras tai būtų galėjęs padary- 

sekdarni 
pavyz-

Geležinkeliečių organas 
“Labor” įdėjo ilgą Alfred 
M. Green straipsnį apie ka
pitalistą Bernard Baruch, gresines komisijas paliūdy-

ko mitas, kad jis yra ‘sena- rišti. Taip ir šį kartą, ten- 
sis valstybininkas’ ir ‘dide- ka rašyti apie daiktus ir 
lis liberalas’, — mitas, kurį 
palaiko ant Capitol Hill žmonėms 
tam tikros grupės ir 'spau
da. Iš tikrųjų Bernard Ba
ruch pasidarė kažin kokiu 
‘šventuoju sloniumi’. Kai 
tik pasitaiko proga, jis tuo: 
jau išvelkamas, ir pastato
mas prieš visuomene.

“Jis pakviečiamas į ko n-

Green rašo: 
ir

shingtone viena iš misteri- mesio. Tačiau jo tie liudi
ju buvo? Kodėl Bernard jimai visuomet eina ‘Wall

- ‘senuoju stryto linija’...”

ti svarbiausiais klausimais

įspėti visuomenę, kad ji ša
lintų juos iš savo tarpo”... 
Pareiškimą pasirašė; L. ši
mutis, A. A. Olis, Dr. P. 
Grigaitis ir JJ. Vaidyla.

Štai kur galėjo smetoni
nės Lietuvos komendantąi 
ir apskričio viršininkai pa
simokyti. Tik Grigaičiai ir 
Šimučiai užmiršo pridėti, 
kad šio įsakymo neišpildžiu- 
sieji bus baudžiami pinigi-

ti, nes visi, tarsi 
garbingojo protėvio 
džiu, to išsigynė.

Bot ten buvo, turbūt, tik 
nesusipratimai, kuriuos iš to
kios tolumos sunku sugau
dyti. Tačiau Amerikoje p. 
Sidzikausko pareiškimai la
bai aiškūs ir uždokumentuo- 
ti laikraštyje su pareiškėjo 
fotografija. Tą Lietuvos vy- ! 
riausybę Vokietijoje, t. y. 
užsieniuose, matyt, p. Sidzi
kauskas bus ir sudaręs, nes 
iš kito autoritetingesnio šal- i • JT • _• 1 1 • V n „ 1 x _tinio apie toki svarbų faktą 
dar nebuvo teko girdėti.
Mes irgi nesame 

juokus krėsti, bet patarimą 
turime gerą. Jeigu Sidzi
kauskas turi susikūręs vy
riausybę, kodėl Raila su

vo. bosu ir nuo demokratų pasitraukė. Pažangioji visuo
menė jį pastatė kandidatų į šalies prezidentus. Susior-' prl^ 
gąnizavo Progresistų Partija. Wallace rinkimuose tikė-' 
jos mažiausia penketo milijonų balsų, bet gavo tik apie į rjaj Sidzikauską.

A > > » a • • • -V « • — • « • • t • ■ • I Vmilijoną. Tai buvo jam didelis smūgis,—smūgis jo politi
nei karjerai. Jis pradėjo jaustis nesmagiai. Po rinkimų 
jau “aptingo”. Ieškojo, matyt, progos iš partijos pasi
traukti. Karas Korėjoje suteikė jam tą progą.

Tokia istorija.

žinomus ir geros valios 
; aiškius. Dieno 

mis, kada tamsybių galybė, 
reakcijos šulai ir kapitalo 
veršiai, susidėję su buržua-i ne bauda iki 3,000 ar kalė- 
zinio pasaulio uoslių-šnipų j imu iki 3 mėnesių, gi svar- 
štabais, nori įvesti poįici- besniais atsitikimais bus 

sunku kai- pavartotos abi bausmės.
Mes norėtume gauti aiš

kų atsakymą: kas tie Mas
kvai parsidavusiųjų ir sū

riai? Mums rodosi, kad ke
turi pareiškimą pasirašę, 
galvoja apie žemiau ar 
aukščiau po pareiškimų pa
rašą padėjusį, kad jis yra 
kažkur suklaidintas. Kodėl 
kiekvienas pažangus žmo
gus skaitomas Maskvai 
parsidavusiu? Kodėl neno
rima sutikti, kad gali būti 
ir progresyvus ir net komu
nistas ir nuo Maskvos ne
priklausyti? Komunistų 
partija — ne katalikų’baž
nyčia, kuri priklauso tik 
popiežiaus diktatui iš Ro
mos ir jo, neklaidingumą ti
ki. Ar gi tie milijonai, ku
rie netiki bažnyčiose ir į- 
vairių sektų maldų namuo
se skelbiamoms pasakoms, 
nesilenkia dulkiniems sta
bams ir jų batelių nebu
čiuoją/ ar gi tie milijonai 
Maskvai parsidavę?" Ar gi 
tie visi, kurie kovojo ir ko
voja žrųonių geresniajai 
ateičiai, proletariato išlais
vinimui iš kapitalo nagų, 
ar gi jię. yįsi Maskvai par
sidavę?'.Ar nebuvo sociali
nių kovų ir revoliucijų 
prieš įsitvirtinant darbo 
valdžiai Maskvoje? Tur 
būt, tada caro žandarai 
šaukę, kad Maskvos liaudį 
papirko ir mulkina Ameri
kos ar kito kurio pažanges
nio krašto progresyvūs so
cialinių tiesų ieškotojai.
’ šiandien Korėjoje jau žū
va šimtai ir tūkstančiai — 
jau ne vienos motinos ir 
našlės ašaromis veidas nuš- 
lakstytas ir karui prakeiki
mas lūpose sustingo. Mes 
norime Taikos!

jos diktatūrą - 
bėti, sunku rašyti.

I i

Kuriame tai amžiuje ir 
kur buvo girdėti, kad ad-?en laso. ti svarbiausiais klausimais j‘ . r; • ’. .- . lujzuJL; kr,Per daugelį metų Wa- ir susilaukia didžiausio dėJvok^tal- rędąktoriai visuo- kh dmtų ^eismanehų bu-

Baruchą vadina ‘senuoju 
valstybininku’? Tas tiesa, 
kad Baruch savo gyvenime 
yra užėmęs valdžioje vieną 
ar dvi svarbias vietas, bet 
per visą savo ilgą gyveni
mą— šį mėnesį jam sukaks 
80 metų — Bernard Ba
ruch bevek išimtinai buvo 
‘Wall stryto žmogus’.

“Kaip kada jis yra per
statomas ‘dideliu liberalu’, 
nbrs jokio įrodymo nesiran- 

j da, kad jis tokiu būtų, iš- 
Į skyrus gal tik tą, kad jis'

Pietų Korėja. — Šiauri
niai korėjiečiai liaudininkai 
buvo dalinai apėję ameri
kiečius ir kelioms valan
doms sustabdę juos į rytus 
nuo Čindžu. Paskui jankiai 
iš naujo ėmė atakuoti liau
dininkus.

Montevideo, Urugay. — 
Streikas sustabdė darbą vi
sose Uruguay’aus skerdyk
lose.

menės veikėjai šauktų pi
liečius demaskuoti jiems 
priešingų grupių'žmones?!

• Gi šiandien — pasiskai
tykite ALT “Pareiškimą 
dėl karo Korėjoje”. Ten pa
sakyta: “Maskvai parsida
vusių ir jos suklaidintų ne
išmanėlių būriai, kurių tar
pe yra ir lietuviškai kal
banti grupė, dirba Ameri
kos priešo naudai, skleisda
mi melus apie šios šalies 
valdžią, rinkdami parašus 
po apgaulingomis “taikos 
peticijomis” ir padėdami 
priešo agentams. Sąmonin-

Ar Bus Karas Indo - Kinuose?
» • • • » •” l «/ ’ k " 4 4 ' ‘

Prezidentas Trumanas, 
linkę ! įsakydamas pasiųsti Jung

tinių Valstijų karines jė
gas į Korėją, tuo pat kartu 
įsakė jūriniam karo laivy
nui neleisti Kinijai atsiim
ti Formozos, ir sakė, kad 
mūsų šalies karo jėgos • T 1 •

imperialistai, čiulpė iš to 
krašto syvus, bet žmonės 
baisiai vargo. Indo-Kinuose 
yra apie 40,000 baltųjų,

jo “karalystė” yra dalimi 
Francijos.

Bet ir šis žygis neišdegė.
Viet-Namo liaudies demo-

savo vyriausybę Clevelande i
Dirvos? Juk jie nė veiks ir Indo-Kinuose. • 

kiek ne prastesni juokda- • Kas gi yra ---------

KATALIKAI IR 
TOLERANCIJA

*

Kanados Liaudies 
jsas suteikia įdomių davinių 
apie katalikų atsinešimą 
linkui kitaip tikinčių žmo- 

Didelė, skaitlinga moterų delegacija nuvyko' į Wa-|n^J* Laikiaštis įaso. 
shingtoną kovoti už taiką, prieš atominio karo pavojų. 
Moterys-motinos karo nenori. Jos nenori, kad jų jauni 
sūnūs arba broliai būtų paversti kanuolių pašaru.

Washingtone jos matė aukštus valdininkus ir išreiškė 
Savo troškimus. Karo kurstytojai tuojau paskelbė tas 
moteris “raudonomis”. Dabar tokia gadynė: Visi, kas 
tik prieš karą ir už taiką, viešpačių akyse jau “raudoni.” 

Bet taikos reikalas taip lengvai nepalaidojamas. Mo-! 
terų balsas prieš atominį karą ir už taiką nebus nuslo-1 
pintas pravardžiojimais.

Moterys už taiką

Kviesi, ar nekviest?
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje eina smarkios 

diskusijos dėl karo Korėjoje. Duota pasiūlymas, kad 
tuojau būtų pakviesti į Tarybos posėdžius Pietinės ir 
Šiaurinės Korėjos atstovai. Lai, sako, abi pusės išdėsto 
savo poziciją. Tik taip bus galima prieiti prie taikaus 
Korėjos klausimo išsprendimo.

Bet tam griežtai pasipriešino mūsų šalies atstovas 
Austin. Jis sako, kad tik Pietinės Korėjos atstovus rei
kia priimti ir juos išklausyti.

Mums atrodo,, kad šiame atsitikime neturėtų būti 
jokių ginčų. Viskas, ko reikia, tai pasiskaityti Jungtinių 
Tautų Čarterį. Ten aiškiai pasakyta, kas reikią daryti, 
kai įvyksta konfliktas tarpe dviejų grupių.

Jungtinių Tautų Čarterio straipsnis 32-ras sakoi
“Any member of the United Nątięns which is pot ą 

member of the Security Council or any state which is 
not member of the United Nations, if it is a party to 
a dispute under consideration by the Security Council, 
shall be invited to participate, without vote, 
cussion relating to the dispute.”

(Lietuviškai: “Bile Jungtinių Tautų narė,
Saugumo Tarybos nare, arba bįle valstybė, 
Jungtinių Tautų nare, jei ji įvelta į ginčą, kurį svarsto 
Saugumo Taryba, privalo būti pakviesta dalyvauti, be 
balsavimo teisės, diskusijose, susietose su tuo ginču”.)

Labai aiškiai, juodu ant balto pasakyta, kad reikia pa
kviesti abi pusi ir jų balsą išklausyti. Negali būti jokios 

fibejonės.

in the dis-

kuri nėra 
kuri nėra

Bal-

Jau nekartą buvo rašyta 
spaudoje, kaip katalikų gau
jos Kvebeko provincijoj puo
lė taip vadinamus jehovinin- 
kus. Pati valdžia yra su
ėmusi šimtus jehovininkų ii 
apkaltinusi. Teismai tęsiasi 
keli metai. Aną dieną vėl 
katalikai pademonstravo sa
vo toleranciją. La Sarre 
miestelio gyventojai sumušė 
kelis baptistus, kurie norėjo 
laikyti susirinkimą ant gat
vės kampo. Jie apmėtė bap
tistus kiaušiniais, akmeni
mis. Vieną parsi vertę ap
spardė. Miestelio policija 
netrukdė smurtininkų. Vie
toj to, ji suėmė 5 baptistus.

Ontarijoj ir kitose provin
cijose, kur katalikai mažu
moj, tokius susirinkimus ant 
gatvių dažnai laiko salavei- 
šiai, jehovininkai ir kiti. Tai 
ne nąujiena Kąnądojc. Tik
tai katalikų dominuojamo] 
provincijoj kitos religijos 
varžomos. Puikūs broliai 
Kristuje! '

DIDŽIUOJĄSI, NĘS 
TURĮ KUO DIDŽIUOTIS

Marijonų Draugo koręs- 
ponjentąs Arūnas matęs ar 
skaitęs ląįkyaštyje “Litera 
turpaja Gazięta” Lietuvos 
pre^ijento Justo Paleckio 
straipsnį. Ten, sako, Palec
kis labai giriasi ir didžiuo
jasi Lietuva. Arūnas' rašo:

“Aųąt Paleckio, dideles 
permainos padarytos ir 
niiestp darbininkų gyvppi- 
pie. Jis ąiškjpą, kad kapįta- 
ijstipįs režiųiąs peę 20 pie
tų nesugebėjo pąąaĮinti ne-

vyriausiai franeuzų kapita- kratinė respublika, prieša- 
vąldi-1 kyję su Ho-Chi-Minh, vai- 

ido 90%Tonkin ir Annam 
p r o v i ųcijų teritorijos.

I Prancūzai laikosi tik Sai
gon ir Chanoi miestuose ir 
keliuose kituose centruose.
Liaudies Respublikoje

Vįet-Nam krašte liaudis 
pravedė žemės reformą — 
ją atimant nuo ponų ir ati
duodant darbo valstiečiams. 
Į penkis metus apie 10,000,- 
000 žmonių išmokino rašyti 
ir skaityti. Darbininkai or
ganizavosi j darbo unijas 
kultūrines organizacijas.

Viet-Namo respublika 
turi apie 100,000 armiją jr 
jai gelbsti apie 200,000 par
tizanų. Prieš šias jėgas 
Francija turi 150,000 savo 
armiją ir apie 100,000 Bao- 
Dai armijos.

Dabar Francijos valdonai 
ir Bao-Dai reikalaują iš 
Jungtinių Valstijų ginklų 
ir amunicijos. Prezidentas 
Trumanas pasiuntė į Indo- 
Kinus savo specialę karinę 
komisiją. Pirmiau suteikė

listų, dvarponių ir 
ninku, u

Karas už Laisvę
* * vi |

Indo-Kinai I Laike Antrojo Pasauli- 
iii- kokia ten padėtis? Indo- į nio Karo Japonijos _ impe- 
Kinai yra ant pusiausalio, i'ialistai nugalėjo ....
į piet-rytus nuo Kinijos ir 
su ja rubežiuojasi. Šiauri- 
niam-vakarinįame kampe 
jie rubežiuojasi su Burma, 
o vakarų pusėje su Siamo 
(Th ai lando) karalyste.

iPiet-rytų pusėje 
j 1,500 mylių ilgio prieina 
prie Pietų-Kinijos Jūros.

Indo-Kinų gyventojai — 
annamiečįai yra gimininga 
kinų žmonėms tauta. Kraš
tas turtingas. Daug randa
si geležies, tungsterio, 
mangano, skardos, zinko h 
kitų metalų. Išveža į užsie
nius anglies, ryžių, daug 
žuvų, medžio, mėsos, kuku
rūzų ir kitų dalykų.
Didžiulis Kraštas

i francū- 
žus ir pavergė Indo-Kinus. 
Bet vietos gyventojai stojo 
kovon ir prieš naujus pa
vergėjus. Jie vedė didelį 
partizanų karą.

Kada karas pasibaigė, 
jie" ant j tai Francija, pati išlaisvin-

ta iš nacių jungo, neturėjo 
jėgų padiktuoti Indo-Kinų1 
liaudžiai savo valią. .

Bet ji nenorėjo ir paleis
ti iš savo nagų Indo-Kinų 
krašto. Tada ji pasikvietė 
sau į pagalbą ten buvusią 
Japonijos armiją, ir Angli
jos ir Australijos armijas. 
Bet ir tas ne nugąsdino an- 
ftamiečių. Jįe, gavę karinio 
patyrimų kare prieš Japo
nijos imperialistus, kirto 
kelis smūgius pavergėjų 

' Indo-Kinai užima 280,500 armijoms, 
ketvirtainių mylių ir turi 
apie 25,500,000 gyventojų. 
Jie yra Francijos imperia
listų kolonija. Savo plotu 
didesni už pačią Francija. 
Francijos imperialistai ne
paisė vietos gyventojų, bet 
žiauriausiai juos išnaudo
jo, taipgi ir gamtos turtus.

Indo-Kinai dalinasi j 
penkias provincijas: Tonkin 
ir Annam, kurios sudaro 
Viet Napio respubliką; 
Cochin-Kinąi, Cambodią 
ir Laos, Tonkin ir Annam 
provincijos tęsiasi ant 1,500 
mylių ilgio, nuo Kinijos 
iki pietų pusiausalio rytų 
pusėje visu pajūriu. Jos 
turtingiausios gamtiniai 
ir skaitlingiausios gyven
tojais. Jos užima 97,500 
ketv. mylias, tai. yra, apie 
trečdalį šalies, bet turi 16,- 
500,000 gyventojų.

Francijos imperialistai 
per- kelis šimtmečius siekė

1946 metais, sausio mė
nesį, Indo-Kinų gyventojai 
turėjo rinkimus ir išsirin
ko sau valdžią priešakyje 
su Ho-Chi-Minh, drąsiu va
du. Francija, negalėdama 
nugalėti žmonių judėjimo, 
sutiko sutęikti kraštui ne
priklausomybę. Bet tų pat 
metų, gruodžio mėnesį ji 
jau vėl pradėjo karą prieš 
Indo-Kinų gyventojus.4Mat, 
Afrikoj sumobilizavo apie 
40,000 Hitlerio belaisvių į 
savo taip vadinamą “Sve
timšalių Legioną,” sukuopė 
bendrai apie 200,000 armi
ją, gavo ginklų iš Ameri
kos.

Bet ir naujai pradėtas 
karas jai nesisekė. Į penkis 
metus ji neteko apie 100,- 
Q00 savo kareivių ir oficie- 
rių. Toc|ėĮ 1949 pietajs ėmė
si apgavimo žygių. Susira
do buvusį Indo-Kinų kara
lių, o vęliaų japonij pas- 

pavergti tą krąštą ir pra- tumdėlį Bao-Dąi ir vėl pa- 
džioje Į9-|;o šimtųiečio *tp sodino karaliąųti. Bao-Dai 

' ' .................. ‘ tuojau pasirašė sutartį, Kad-atsiekė. Jie, kaip ir visi
. * I

Wytheville, Va. — Kūdi
kių paralyžium šiqje ap
skrityje serga jau'127 as
menys.

000,000 paskolos,'o neseniai 
vėl $100,000,000. Indo-Ki
nuose veikia taip vadina
mas amerikiečių kapitalis
tų Indo-Kinų Bankas, ku
ris ten valdo daug fabrikų, 
kasyklų ir kitokių įmonių.

Tie turčiai daro viską, 
kad Jungtinių Valstijų ka
rines jėgas pakinkius ap
saugojimui nuo vietos gy
ventojų fabrikų, kasyklų, 
gumos medžįų miškų ir ki
tų šalies turtų, kuriuos 
svetimi savinasi. Todėl 
greitai galime susilaukti 
4<ito - karo Indo-Kinuose, 
kaip dabar turime Korėjo
je, jeigu Wall stryto milita- 
ri.stai nepasimokys iš įvy
kių Korėjo^^jeigu mūsų 
šalies liaudjs netars ąavo 
žodžip, kad mesikįsti į kitų 
šalių vidaus reikalus.

Valstįęc|q Sūnus. I

Johp Ropsęvelt, buvusiojo 
pręzįdento sūnūs, sveikinasi 
viename naktiniam^ Holly-!- 
wood© blubo su,savo tojimu 
giminaičiu, taipgi Rpoęeyej- 

tu, bęt iš JionoĮuIu.
. ----- -—■ ■ ■• ..j.... ; /-r—.,1 TT’. . '
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Philadelphia kada nors atsidurs po vandeniu Motinos pienas saugąs 
nuo kūdikiu paralyžiaus

Philadelphijos 
kada nors atsidurs po van
deniu. Vieta, kur Philadel
phia stovi, jau yra buvus 
po vandeniu, tiesa, tolimoj 
praeityj

Philadelphiečiams tačiau, 
dar nėra ko nusigąsti. Jų 
miestas bus panardintas 
tiktai už kokių 50 iki 75 
tūkstančių metų, kaip skai
čiuoja Pennsylvanijos Uni- 
versito geologijos profeso
rius Horace G. Richards, 
Gamtamokslių Akademijos 
narys.

Jisai nuo seniai tyrinėja 
Philadelphijos vietovę ir da
ro išvadas apie jos ateitį. 
Prof. Richards štai ką le
mia:

Jūra pastums aukštyn ir 
labai praplės Delaware upę. 
Rytinis miesto ruožtas bus 
apsemtas iki 5-tos bei 8-tos 
gatvės. Vidurinė Philadel 
phijos dalis taps pelkėmis, 
panašiomis kaip Klaikioji 
Pelkė Virginijos ir North 
Carolinos valstijose.

Savo pranašavimus prof. 
Richards remia tuom, kad 
eina šiltyn oras Jungtinėse 
Valstijose ir įvairiose pa
saulio dalyse. Oro šiltėjimą 
patvirtina ir valdinis 
Biuras, veikiantis nuo 
metu. Ir

Ledynų tirpimas
Jeigu oras ii’ toliau dary

sis vis šiltesnis, tai palaips
niui tirps milžiniški ledų 
kalnai Greenlandijoj ir 
šiaurinio ir pietinio žemės 
ašigalių srityse. Dėl to pa
kils jūrų lygis; tad turės 
pakilti ir upėse vanduo, už- 
plūsdamas plačius sausu
mos ruožtus. Tokiu būdu 
bus apsemta ne tik Phila
delphia, bet ir kiti pajūri
niai Amerikos miestai.

Vidutinė, normali Phila- 
delnhijai temperatūra yra 
54 laipsniai ir 4 dešimtada
liai, kaip skaičiuoja valdi
nis Oro Biuras Washingto
ne.

O vidutinė temperatūra 
šitaip nusakoma:

Kiekviena diena per me
tus pažvmima šilumos bei 
šalčio lainsnis. Suvedama 
daiktan šilumos ir šalčio 
laipsniai per ištisus metus 
ir padalinama per visą die
nu skaičių metuose.

1872-1910 metu laikotar
py j Philadelnhiioi buvo 
septvniolika metu su aukš
tesniu šilumos laipsniu ne
gu vidutinis. O per 38 pa
staruosius metus pasirodė 
jau 30 metu, viršijančių vi
dutini šilumos laipsni.

Nuo 1872 iki 1949 metų 
šiluma Philadelnhijoi paki
lo viso pusantro laipsnio1 
virš vadinamos normalios 
vidutinės temneratūros.

Pusantro laipsnio skirtu
mas kai kam atrodvs men
kas dalvkas. bet atsiminki
me, jog tie 78 metai yra la
bai trumputis laikas žemės 
istoriioje.

— Pusantro laipsnio gali 
sudarvti skirtumą tarp 
snigimo ir nesnigimo.—sa
ko vietinio Philadelphiios o- 
ro biuro vadas Henry P. A- 
dams.

Pasaulinis šiltėjimas
Keturi šimtai oro tėmili

mo stočių visuose pasaulio 
kampuose taip pat rodo, 
jog per pastaruosius 22 me
tus buvo 18 metų su aukš
tesniu metiniu šilumos 
laipsniu, negu vidutinis.

Per praeitus 40 metų lo-

miestasIwos valstijoje 20 dienų pa-mųjų dulkių - smulkiųjų a- 
tominės medžiagos dalelių. 
Toks miglynas atitveria da
lį saulės kaitros nuo žemės, 
ir kol saulė išplaukia iš 
miglyno, praeina tūkstan
čiai ir desėtkai tūkstančių 
metų. Tai laikotarpis, kur 
susidaro ledų gadynė ant 
žemės. O kai saulė, paga
liaus, išeina iš to neaprė-' Str/imskis.) , .

Oro
1872

ilgėjo šilumos laikotarpis— 
nuo paskutinio pavasarinio 
šalčio iki pirmutiniam ru
dens šalčiui.

Šaltą vandenį mėgstan
čios žuvys perplaukia gy
venti į šaltesnes jūras, lin
kui šiaurinio žemės ašiga
lio, nes senosiose vietose, 
darosi jom per šilta. 
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Alaskoj miškai auga toli
mesnėje šiaurėje, negu pin 
miau. Švedijoj tirpsta daug 
vadinamų “amžinųjų” ledy
nų (glaciers).

— Bendras oro šiltėjimas 
Philadelphijoj ir kitur reiš
kia, kad žemės rutulys, ma
tyt, liuosuojasi nuo pasku
tinių liekanų pastarosios le
dų gadynės ir traukia į šil
tesnę ateitį, — sako prof. 
Richards. — Ateis laikas, 
kad Philadelphijoj bus taip 
šilta, kaip dabar North Ca- 
rolinoj.

Jau taip buvo žilojoj 
senovėj

Tokia šiluma Philadelphi
jos vietovėj jau buvo pirm 
100 tūkstančių metų. Plau
kianti pro Philadelphiją, 
Delaware upė tada buvo 
du-tris kartus platesnė negu 
dabar ir sūrus vanduo buvo 
apsėmęs didelę 
Philadelphijos dalį.

Parodymai
Kaip tatai sužinota? Nagi 

tyrinėjant jūrinių gyvių ir 
augalų palaikus, atkasamus 
Philadelphijoj ir Camdeno 
apylinkėj. Jie galėjo gyven
ti tiktai šiltesniuose vande
nyse, negu dabar toje sri
tyje. Atkasamos kiprų ir 
kitu medžių liekanos taipgi 
liudija, jog pirm 100,000 
metų Philadelphijos apylin
kėje buvo žvmiai šiltesnis 
oras, negu dabar.

Keturios ledų gadynės
Per pastaruosius milioną 

metų buvo keturios skirtin
gos ledų gadynės. Ledynai 
tada apgulė didesniąją 
Šiaurinės Amerikos dalį. 
Kiekviena ledu gadynė lai
kėsi per desėtkus tūkstan
čių m., iki ledynai paskui 
ėmė vėl pajaipsniui tirpti, iš 
naujo orui šiltėjant.

Žemė dabar gyvena pas
kutinį pereitos ledų gady
nės laikotarpi. Oras šiltyn 
eina. Mažu-pamažu tirpsta 
didieji ledynai šiaurinio ir 
pietinio žemės ašigalių sri
tyse. Tatai truputį po tru
pučio kelia aukštyn jūrų 
vandens lygi, ir per dešim
tis tūkstančių metu gali 
taip padauginti vandenį jū
rose, kad būtu apsemta 
Philadelphia ir kiti pajūrių 
miestai Jungtinėse Valsti
jose. - -
Ledų gadynės nriežastis
Per tūkstančius amžių 

keičiasi einanti žemėn sau
lės kaitra. Kuomet ta kait
ra nuolat mažėia per ilgą 
laikotarpi, tad saite ja žemės 
oras ,einant link naujos le
dų gadynės. O kai praside
da kaitresnės saulės laiko
tarpis, oras vėl šiltyn eina 
ir tirndo ledynus.

Kodėl taip darosi? Tin
kamiausias mokslinis aiški
nimas, mums atrodo, bus 
šitoks:

Saulė, lėkdama sykiu su 
“paukščiu kelio” žvaigždy
nu (galaktika) per begalinę 
erdvę ir taip pat skrisdama 
savuoju ratu, patenka į vi
satinius miglynus neįmato-.

piamai milžiniško miglyno, 
jinai vėl ima geriau šildyti 
žemę; palaipsniui tirpsta 
ledynai ir prasideda nauja, 
šiltesnė žemei gadynė.

(Dauguma čia minimų 
faktų buvo išspausdinta 
Phila. Inquirer’yj, kurio iš
karpą atsiuntė drg. J.

Jungt. Valstijų armijos sudėtis
Šiuo karo metu visi gir

dime ir skaitome apie pul
kus, batalionus, divizijas ir 
kitus kariuomenės dalinius. 
Betone visiem žinoma, iš 
kokių junginių armija susi
deda. Taigi peržvelgsim ar
mijos sudėtį, pradedant 
nuo mažųjų jos grupių ir 
einant aukštyn:

Grandis - squad — yra 
mažiausias armijos dalinys 

j — 10 iki 12 vyrų. Grandies 
vadas yra grandinis—sar- 
žentas, kuriam padeda kor- 
poralas.

Būrys - platoon — turi 
apie 48 kareivius. Jį ko
manduoja leitenantas; jam 
padeda vyresnysis puskari
ninkis - saržentas.

Kuopa - company — susi- 
Pietinės į daro iš apie 200 vyrų, už

vadas yra kapitonas.
Batalionas susideda iš 

keturių kuopų, viso apie 1,- 
000 vyrų. Bataliono ko
mandierius yra majoras ar
ba leitenantas-pulkininkas.

Kodėl kuopa turi 200 vy
rų, bet susidedantis iš ketu
rių kuopi] batalionas — jau 
apie 1,000? Todėl, kad di
desniam kariuomenės jun
giniui reikia priedinių žmo
nių, įvairių specialistų, 
skirtingoms pareigoms at
likti.

Pulkas yra trys batalio
nai, apie 3,000 karių. Jį ko
manduoja pulkininkas.

Divizija susideda iš apie 
18 tūkstančių vyrų. Ją ko
manduoja generolas - ma
joras, kuriam padeda bri
gados generolas.

Divizijos sąstatas jau la
bai sudėtingas: trys- pulkai 
kareivių; stambus tankų 

i batalionas; sveikatinis—sa
nitarinis batalionas, lauko 
artilerija, įvairios specia
listų kuopos, kaip antai — 
kariniu policininkų, telefo
nistų ir kitų.

Divizija yra savarankiš
kas armijos junginys. Ji 
privalo turėti visus savo 
kariuomenei reikmenis ir 
ginklus — tankus, patran
kas, kulkosvaidžius ir kt., 
taip kad galėtų savistoviai- 
kovoti priešų žemėje.

(Kai kurių kitų kraštų 
divizijos turi skirtingą ka
reivių skaičių. ' Pąvyzdžiui, 
amerikiniai pranešimai iš 
Korėjos karo sakė, jog 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų divizija susideda iš 
5,000 iki 10,000 kareivių.)

Brigada yra mažesnė už 
diviziją, bet brigadai 
nusakyto kareivių 
čiaus.

Armijos korpusas 
tris divizijas. Jį komanduo
ja generolas - leitenantas.

Pavienė armija - an army 
— susidaro iš trijų kariuo
menės korpusų. Jos koman
dierius yra pilno laipsnio 
generolas.

Armijų grupe gali susi
daryti iš bet kurio paskirų

Moteries piene yra me
džiaga, kovojanti prieš kū
dikių paralyžių (polio), 
kaip atrado daktaras Al
bert B. Sabin, darydamas 
tyrimus Children’s Hospi
tal Research Įstaigoje Cin
cinnati, Ohio valstijoje.

Jisai patyrė, jog rečiau
siai ta liga kimba kūdi
kiams, kuomet jie maitina
mi motinos pienu.

žymėtina, kad tūluose

Kitokios žinios ir istorijos 
iš Krieno Observatorijos
KAIP GREITAI 
NUKRINTA BOMBOS

Kaip ilgai trunka nukris
ti bombai, kuomet ji būna 
išmesta iš orlaivio, pri
klauso nuo to, kaip aukštai 
tuo metu buvo orlaivis. Jei
gu orlaivis būna vienos my
lios aukštumoj, tai bombai 
pasiekti žemę ima devynias 
sekundas.

čia i buvo priversti greičiau , 
steigti ir plėsti savo indus- f-

KIEK ELEKTROS PAGA
MINAMA Iš ANGLIES

Apie 50-tas nuošimtis . 
visos amerikinės elektros 
yra pagaminamas iš ang
lies.

' * ■ ’ Tolimųjų Rytų kraštuose,
Ja k.o-i gur kūdikiai žindomi per 3 

. ' I bei 4 metus, visai nežino- 
armija - the|mas kūdikių paralyžius.

iš visų | ----- 2______
- imant jas kar [ D^a^is bulvių

derlu? chemikalas

armijų skaičiaus. < 
m an duo j a gene rolas.

Visuotinė
army — susideda 
armijų,- 
tu.

Visuotinės ’ amerikiečiu I 
armijos komandierius da
bar yra karinio štabo gal
va, generolas J. Lawton

Kas daugiausia serga 
gerklės vėžiu

Ryjamosios gerklės vė
žiu serga ypač daug vieš - 
butinių i)’ valgyklinių dar
bininkų, tai]) pat ir keliau
jančiųjų visokio biznio a- 
gentų, kurie paprastai gy- 

Jos ' vena. viešbučiuose ir maiti-
naši komercinėse valgyk
lose.

Apie tai buvo 
ta tarptautiniam 
gos mokslininkų 
mui O^forde, 
praeitą mėnesį.

Tarp rūkytojų 
giau vėžio ligonių, 
tarp nerūkančiųjų.

“Logiškai •. galima

nėra 
skai-

tupi

NUO KADA JUNGTIN. 
VALSTIJOS PRADĖJO 
LĮSTI Į SKOLAS

Nemanykit, kad Jungtin. 
Valstijos tik neseniai pra
dėjo įsiskolinti. Faktiškai, 
ši šalis visados turėjo sko
lų — nuo pat savo įsikūri
mo. Pirmutinė, nacionalė 
skola buvo ■ užtraukta Re
voliucinio Karo metu, 
1791 metais federalės 
valstijų skolos siekė 
$74,463,000.

KOKIO DIDUMO 
YRA OKTOPAI

Jūriniai pabaisos - gyvū
nai oktopai, turintieji aš- 
tuonias “kojas”, yra įvai
raus ir skirtingo dydžio. 
Kai kurie jų nebūna dides
ni už paštos ženklelį o kiti 
net 28 pėdų diametriškai— 
skersai

MILŽINIŠKAS
VIŠTOS KIAUŠINIS

Hazel Hicks, iš West 
Plains, Mo., turi vištos su
dėtą kiaušinį, kuris yra 11 
colių storumo.

Jeigu bulves pirm sodini- 
mo pamirkomos vandenyje 
su mažu biskeliu molybde
no elemento, tai jos daug 
’geriau auga, negu bulvės, 
negavusios tokios “maudy- 

.nės.” Šį dalyką atrado New 
Jersey valstijos žemdirbiš
kų tyrinėjimų stotis Rut
gers Universitete.

Pirm sodinant bulvės bu-1 vardu 
vo pamirkytos skiedinyje, New Yorko upė, 
kur ištirpinta viena i 
molybdeno dešimtyje tūks- i yra skaudaus likimo a 
tančių dalių vandens.

Pamirkytos ir nemirky
tos bulvės buvo auginamos 
šiltnamyje (po stiklais).

Mirkytos tame skiedinyje 
bulvės davė 87 procentais 
daugiau derliaus, negu ne
mirkytos.

Mokslinis žurnalas Scien-
1 ce News Letter sako, rei- 

negu kia tikėtis, jog būtų prak
tiška ir sodinamas laukuo
se bulves pamirkyti molyb
deno skiedinyje. Bet dar

raportuo 
vėžio li- 

suvažiavi-
Anglijoj,

yra daū

būtų 
manyti, kad alkoholio gėri
mas padeda vėžio ligai iš
sivystyti, — sakė įžymus 
Danijos daktaras Johan
nes Clemmesen. Bet 
tatai dar nepatikrinta.”

Patvirtina lietaus 
padarymą New Yorkui

Profesorius Wallace E. 
Howell, pagalinus, atvirai 
pareiškė, kad jis dirbtiniai 
padare lietaus, kuris papil
dė buvusius aptirtėjusius 
New Yorko vandentiekius.

Howell su savo padėjė
jais sėjo sausojo ledo kruo
peles iš' lėktuvų į tam tik
rus debesis. Kitais atvejais 
jie degino sidabro iodą (sil
ver iodide) ant žemės. 
Vandens garai kuopėsi ir 
sušalo aplink sausojo ledo

sias sidabro iodo dūmų da
leles, kaip apie brandūo- 
liukus. Tuo būdu susidarė 
smulkučiai ledukai, aplink 
kuriuos vėl kuopėsi ir šalo 
vis daugiau vandens garų. 
Ledukai jungėsi į sniegu - 
les, o jos, žemyn' krisda
mos per šiltesnį oro sluogs- 
nį, ištirpo ir tapo lietum.

New Yorko miestas pa
naujins šešių mėnesių su
tartį su protf. Howelliu 
kaipo lietadariu. Per pas
taruosius 6 mėnesius mies
tas jam mokėjo po $100 al- 

.gos dienai.
Pavasario pradžioje New 

Yorko vandentiekiai buvo 
dviem trečdaliais išsekę. 
Dabar gi juose daugiau 
vandens, negu pernai tuo 
pačiu laiku. Manoma, kad 
Howellis dikčiai prisidėjo 
prie vandens padauginimo.

ir 
ir 

iki

KAS ATSITIKO SU 
[HENRY HUDSON’U?

Garsusis anglų navigato
rius Henry Hudson,, kurio 

vadinasi didžioji 
nor

Hipopotamo skilvys yra 
10 pėdų ilgio.

-■-i - i .jiS
dalis i nebuvo šios upės atradėjas,

Pelės turi daugiau kaulų, 
negu žmogus-vyriškis. Vy
ras turi 206 kaulus, o pele

Jo vardu taip pat yra Iš
vadinta jūros užlaja — 
Hudson Bay.

Kuomet jo laivo “Half 
Moon” įgula sukilo, 1611 
metais, sukilėliai jį, jo sū
nų ir dar keletą jam ištiki
mu jūrininkų susodino j 
valti ir be irklų paleido į 
plačiąją jūrą. Nuo to laiko 
apie juos nieko nesužinota, 
ir po šiai dienai nėra žino
ma, kas su jais atsitiko.

Tibetiečiai yra vieninte
liai pasaulyje' žmonės, ku
riems uždrausta valgyti bet 
kokią žuvį.

Seniausias švyturys pa
saulyje randasi Coruna, Is
panijoj. Šviesa šiame švy
turyje nebuvo ir nėra už- 
gešūši per 2000 metų.

Sugraibė Krienas

reikės patikrinančiu bandy- KUPRANUGARIO 
EISENA

Normališkai kupranuga- 
ne tiktai paprasto ris per valandą laiko gali 

nueiti pustrečios mylios.

mu.
Augalams, kaip žinoma, 

reikia
trąšumo, bet ir įvairiu mi
neralų — vario, kobalto, 
molybdeno ir kitų.

yra 
būdo.

pra

Naujas, netikinantis 
“cukrus”—sucaryl

Abbot Laboratorijos 
dėjo gaminti naują netuki
nantį “cukrų,” vadinamą 
sucaryl.

Paprastas valgomasis 
cukrus yra uždraudžiamas 
sergantiems cukralige (dia
betes) ; jis užginamas ir 
sunkiose inkstų ligose.

Pirmutinis patarimas 
norintiems suliesėti mitu- 
kėliams yra — nenaudoti 
cukrinių valgių.

Gydytojai tokiuose atsi
tikimuose iki šiol patarda
vo vartoti sachariną (cuk
relį) maistui bei gėrimui' 
pasaldinti.

Po sacharino panaudoji
mo, tačiau, atsiranda kar
tus skonis daugelio žmonių 
burnoje.

Po naujojo cukrelio su- 
carylio pavartojimo nebū
na kartumo.

Verdant sacharinas pra
randa žymią saldumo dalį. 
O sucaryl išlaiko visą sa
vo saldumą, nepaisant viri
mo' ar kepimo, sako mini
mos laboratorijos.

Bet reikėtų atsiklausti 
gydytojo, kiek galima bū
tų “naujojo cukraus” nau
doti be pavojaus sveikatai.

Avių vilna sparčiausiai 
auga, vasarą ir rudens pra
džioje, kada jos geriausiai 
minta.

Duonos gadinimas 
chemikalais

KAIP ŠVELNUS 
DRIEŽŲ BŪDAS

Daugumas driežų 
gana blogo ir pikto 
Viena jų rūšis, vadinama
“gila monster”, kanda bile 
ką, kas tik pasitaiko judan
tis ir tvirtai sukandę nas
rus laiko savo auka net po 
to, kai būna užmuštas, jau 
negyvas. Tokiais atvejais 
jo nasrus 'tenka pražiodyti 
tiktai replėmis arba kokiu 
kitu geležiniu įrankiu.

MIESTAS ANT
DRUSKOS KALNO

Vakarinėje Punjab pro
vincijoje, Indijoj, miestelis 
Kalabagh stovi ant kietai 
suakmenėjusios druskos 
kalno.

KOKIEMS ŽMONĖMS 
LENGVIAU PLAUKIOTI

Riebieji, nutukę asmenys, 
kain sako plaukimo žinovai, 
gali lengviau plaukti, negu 
liesus. O tai dėlto, kad tau
kai e f? a lengvesni už rau
menis ir kaulus.

KAS PASTŪMĖJO AME
RIKĄ INDUSTRIJON

Greičiau patapti industri
ne šalimi Ameriką pastū
mėjo garsusis Prancūzijos 
kariautojas Napoleonas. 
Napoleoniški karai nukirto 
beveik visus importus iš 
Europos. Taigi, kad pasiga
minus pakankamai sau rei
kalingų daiktų, amerikie-

• Didžiosios duonkepyklos 
deda į tešlą naujuosius 
chemikalus' digliceridus ir 
monogliceridus, kad duona 
ilgiau išsilaikytų minkšta.

Valdinė Maisto ir Vais
tų Komisija Washingtone 
neseniai darė • kvotimus 
naudojančioms tuos chemi
kalus kompanijoms ir at
rado, kad jie, turbūt, ken
kia taip suminkštinto^ 
duonos valgytojams.

Valdinė komisija, tačiaus, 
nekliudė kitų žalingų che
mikalų, kuriuos kompani
jos deda į miltus, kad duo
na ilgiau • nepelytų ir atro
dytų šviežesnė.

Musiy ir tarakonu 
skonio organai

Musės turi ant kiekvie
nos kojos tam tikras pus- 
liukes kaip skonio-ragavi- \ 
mo organus. Jos taipgi pa
žįsta skonį trumpais plau
keliais ant savo snukučio.

Tarakonas skonio pažini- • 
mui naudoja lyg ir ūsus, » 
kyšančius iš burnos ir ant 
lūpos.

Taip musės ir tarakonai 
ir pasirenka tinkamą sau 
maistą.

Tarakonai, be to, turi 
gerą uoslę. Jeigu tarako
nui nupjaunama tie skonio 
“ūsai,” jis uosle pasirenka 
pageidaujamą maistą. Ta
tai atrado Pennsylvanijos 
Valstijos Kolegijos profe
sorius H. W. Frings, kuris 
ištyrė įvairių vabzdžių sko
nio organus.

3 pu«l.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)/-•Penki., Rugp. 11, 1950.
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ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONES IR PADĖKA
Nors biskutį pavėluotai, bet 

geriau vėliau, negu niekad. 
Pavėluota su padėkojimu iš 
priežasties — daug tvarkos 
darbu reikia atlikti grįžus iš 
ilgos kelionės.

Aš šia proga noriu padėko
ti visiems tiems, kurie taip 
gražiai mane išleido kelionėn 
ir kurie gražiai priėmė at
vykstant jų miestuose.

Pirmiausia dėkoju dd. Nas
tei Buknienei, Elenai Feife- 
rienei, S. Sasnai ir M. Grigui 
už suteiktas dovanas.

Chicagoje dėkoju dd. Jonui 
ir Onai Jokubkam už jų vai
šinimą namuose, Jonui ir So
fijai Mažeikam už nakvynę, 
Petrui šolomskui už “paro
dymą” Bridgeport©; o sugrį
žus iš vakarų mane gražiai 
pavaišino savo namuose dd. 
Nieky ir Frances Pakalniškiai 
ir Vacys ir Blanche Senkevi- 
čiai. Taipgi dėkoju daugeliui 
vilniečių, kurie irgi priėmė 
mane kaipo viešnią. Negalima 
pamiršti ir Vilnies knygvedės 
Anne Sweyrush, kuri daug 
gero man padarė.

Dabar toliau į vakarus — 
prie Pacifiko.

Atvykus i Tacoma, Wash., 
kažkaip jaučiausi “excited,” 
nes neužilgo pasimatysiu su 
teta Šapaliene, mano mirusios 
mamytės seserimi. Mat, aš 
esu ją mačiusi tik sykį savo 
gyvenime, bet mudviejų susi
rašinėjimas buvo labai daž
nas. Taksikas priveža prie 
jos namų — anksti iš ryto. 
Tarp durų stovi moteriškė— 
žiūriu į ją, ji šypsosi, laukia 
manęs prieinant prie durų— 
negaliu nukreipti akių nuo 
jos, nes stovi mano motina! 
įsivaizduokite — toks panašu
mas — beveik kaip dvynukės. 
Apsikabinom, apsiverkėm, įė
jau į stubą. Rodosi, kad kal
bėsime, tai kalbėsime, bet kai 
suėjom asmeniškai, nebuvo ko 
sakyti, nes abi buvome susi
jaudinusios.

Bet čia nerašysiu visko 
smulkmeniškai. Noriu pasa
kyti, kad mano vizitu Taco
ma miestelyje buvau labai, 
labai patenkinta. Esu ten su
sitikus su keletu lietuvių, su 
kuriais buvo įdomu pasikalbė
ti ir linksmai laiką praleisti.

Seattle, Wash, (apie valan
dos važiavimas iš Tacoma), 
buvau nuvykus pas dd. Bal
trušaičius. Drg. Baltrušaitis

-yra ilgametis veikėjas, jo 
žmona Eva mudvi su mano 
teta gražiai priėmė. Kaip 
anksčiau esu minėjus savo 
laiške, kuris buvo patalpintas 
gegužės 16 d. Laisvėje, drg. 
Baltrušaitis mažai tebegali 
matyt. Laikraščių nebeskaito, 
tad ir jaučiasi lyg ir atsilikęs 
nuo visko. Perdaviau jam lin- !| k ėjimus nuo jo pažįstamų ir 

1 po trumpo vizito mudvi su te- 
i ta išėjom, lydimos d-gės Bal- 
trušaitionės.

Į pavakarį susitikome su F. 
i Kavaliauskiene, kuri kadaise 
. gyveno Tacomoj, o dabar pas 
dukterį Seattle j. Nuvykome 

i pas ją į svečius. Jos duktė 
laukė mūsų su skaniai paga
minta vakariene. D-gė Ka
valiauskienė yra pasižymėjusi 
veikime tarp lietuvių Wash- 

' ingtone ir labai dažnai jos ap- 
, rašymai telpa dienraštyje 
I Laisvėje.

Gaila, kad nebuvo progos 
i sueiti su kitais Seatties lietu- 
'viais; mat. ne visi būna die- 
i uos metu namie, eina dirbti.

Tacomoj taipgi gražiai su
rengė pietus dd. R. Skujai. 
Vienu žodžiu, žmonės vaka

ruose gražiai gyvena. Turi 
'savo namukus, apsitaisę gra- 
j žiai ir ramiai gyvena. Bot 
kaip įpratus prie didmiesčio 

l viso gyvenimo, tai, rodosi, nė
ra niekur taip gerai, kaip

• New Yorke.
Beje, pribuvusi pas tetą Ša

palienę radau laišką nuo d- 
gės V Sutkienės, iš San Fran.- 

1 cisco, Cal., kviečiant mane 
dalyvauti ALDLD parengime. 
Kadangi mano destiliacija bu
vo vien tik Tacoma, tai neži
nojau, ar vykti į Kaliforniją, 

i ar ne. Bet apgalvojus nu
sprendžiau nuvykti.

Pasiekus San Francisco ge
gužės 20 d., apsistojau vieš
butyje, nes jau buvo per vėlu 

'i budinti žmones iš miego — 
I traukinys gerokai pavėlavo.

Ant rytojaus nuvykau pas 
į Tildą King, kuri anksčiau 
■ man pranešė, kad atvykus į 
S. F. apsistočiau pas ją. Nu
einu pas ją — randu stuboje 
dd. Sutkus, Mrs. Anscot ir dd. 
Mozūraičius. Aš jaučiausi 
kaip New Yorke, nes visi su
minėti asmenys kadaise gyve
no New Yorke ir New Jersey

t

valstijoje.
Galite įsivaizduoti, koks 

džiaugsmas buvo pasimatyti
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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 asmenidi.

. Į šį pikniku busai važiuoja iš Balįįmorės, 
Brooklyno ir iš kitur.

SHENANDOAH, PA.
Laisves paramai piknikas įvyks

Rugpiūčio 13 August
I

Brandonville Giraitėj
Brandonville, Pa.

• Pasirūpinkite, mainieriai, kad jūsų piknikas 
būsų skaitlingai. Organizuokites iš plačios apy
linkes atvykti į šį pikniką.
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su seniai pažįstamais. Drau
gai Mozūraičiai mus pavežio-
jo po San Francisco, parodė 
nekurtas įdomesnes vietas — 
viskas gražu, viskas puiku.

Vakare nueiname pas Mr. 
ir Mrs. Rl. Mijat (buvusi 
Paukštienė); čia susirenka 
būrelis svečių susitikti su vieš
nia. Na, ir čia beveik pusė 
svečių — buvusieji newyor- 
kiečiai, o kiti neperseniai lan
kęsi New Yorke. Draugai Mi- 
įat neperseniai nusipirko la
bai gražų namą, gražiai ap
link auga gėlės . Tad to va
karo proga ji minėjo penke
rius metus savo vedybinio 
gyvenimo, namo nusipirkimą 
ir viešnios priėmimą. Apie 
parinkę čia nerašysiu, gat bu
vo anksčiau parašyta, bet vis 
vien noriu nuoširdžiai pa- 
ačiuoti Madeline ir Roy Mi- 
iat už puikų priėmimą.

Sekančią dieną, sekmadie
nį, atvažiuoja pas Tildą King 
Marie ir Frank Straus (ji— 
buvusi Baltulioniūtė) ; jie 

j mus nuveža prie ligoninės 
(rodosi, St. Johns ligoninė), 
kur dirba slaugė Elzbieta Vii- 

. kaitė, o iš čia, pirm nuvyk- 
j siaut į salę, kur ruošiamas pa- 
i rengimas, dd. Straus mus 
.taipgi mašina pavežiojo paro
dyti svarbesnes miesto vietas.

T pavakarį nuvykstamo j 
(sale. čia susirinkę būrelis lie- 
j tuvių’ ir latvių, gražiai šneku- 
j čiuojasi, valgo skanius už- 
i kandžius ir tt. Už valandos 
• kitos, Elzbieta Vilkaitė pa
kviečia publiką susėsti ir aty- 
.džiai išklausyti programos. 
Apie programa nerašysiu, nes 

i • *■
i d-gė Alvinienė anksčiau apie 
į tai aprašė. Bet buvo gražus 
j surprizas — .tai pagerbimas 
j d. Ksaveros Karosienės jos 
j gimtadieniu. Ji ištikrųjų bu
vo nustebinta su gražiu tor
tu, kurį pristatė jos draugės- 
bendradarbės iš vietinių lie
tuvių organizacijų. Vakaras 
buvo gražioj nuotaikoj pra
leistas.

Nakvojau pas dd. Burdus, 
gyvenančius savo gražiame
namelyje,' San Leandro. Pir
madienį Burda mane ir savo 
žmoną išvežė į Petrified Fo
rest — tai vienas iš gražiau
sių gamtos vaizdų — medžiai, 
kurie per daugelį metų pavir
to į akmenį. Matėm labai 
daug visko.

Pabuvus pas dd. Burdus 
per dvi naktis, nuvykau pas 
draugus Karosus. Jie gyvena 
ant kalnelio, labai gražioj 
vietoj. O Karosienės daržas—
nežinau nei kur ji gauna lai
ko ir energijos jį prižiūrėti. 
Tai tikras rojus! Visokių gė
lių, vaismedžių, kanarkų, gė
lių šiltnamis ir visokį kitokį 
patogumai. čia tai jau gali
ma ramiai saulės spinduliuose 
praleisti laiką — bet gaila, 
kad to laiko stoka.

Nuvykome ir pas dd. Mugia- 
nius, pasisvečiavome pas juos 
keletą valandų—čia irgi gra
žus daržas. Kalifornijoj la
bai gražūs daržai, man labai 
patiko, žinoma, negalima pa
miršti ir mano tetos daržo 
Tacomoj, kuriame praleidžią 
daug laiko, prižiūrėdama jį.

Ant rytojau Mugianis (Mu- 
gianienė turėjo dirbti) mane 
ir Karosienę išvežė pamatyt 
Red Trees. Tai medžiai, ku
riuos daugelis rytiečių įsakė 
pamatyti, Kalifornija jais 
pagarsėjus. Galima čia para
šyti tomus, bet tik tiek pa

sakysiu, kad, kas vyks į Kali
forniją, būtinai turi pamatyt 
tuos Red Trees.

A pi e i d ž ia nt Kai if o rn i j ą, 
grįžtant į Tacomą, dd. Karo
sai . suruošė išleistuvių parin
kę, kurioje dalyvavo keletas 
draugų.

Mane į stotį palydėjo ge
rieji draugai Burdai — ku
riems širdingai dėkoju už jų 
malonų priėmimą, nakvynę ir 
pavežiojimą. Taipgi dėkoju 
visiems draugams kalifornie-. 
čiams už jų gražų priėmimą 
ir už dovanas. Mano pirmas 
vizitas Kalifornijoj, tai yra 
San Franoisco, ilgai, ilgai pa
siliks mintyse. Dėkoju ir-tai 
energingai darbuotojai d. Sut- 
kienei už pakvietimą atvykti į 
San Francisco.

3-jų mėnesių amžiaus meškutė, išlikusi gyva New 
Mexico miškų gaisre (tik truputį sužeista), dabar bus 

gyventoja zoologijos parko Washingtone.

Nuvykus į Portland, Ore
gon, taipgi radau geruosius 
draugus Julių ir Stellą Stu
porus. Su Stuporais nebuvau 
niekad suėjus asmeniškai, bet 
daug susirasi nėjus organiza
cijos reikalais. Jie dažnai 
mane kvietė atvykti į Portlan- 
dą, bet vis buvo šiokia-tokia 
priežastis, kad negalėjau iš
vykti iŠ rytų.

Taksikas priveža prie Stu
porų durų. Drg. Stuporas iš
eina, pasveikina — jis jaučia, 
kad tai viešnia iš New Yorko, 
nors niekad nematęs jos. Įei
nam į stubą, kalbamės, lau
kiame d-gės Stupurienės par- 
vykstant iš darbo. Štai ir ji 
—smarki, graži moteriškė įė
jo į stubą, tuoj pasisveikinom, 
ir jautėmės, kad jau nuo se
niai esame geros pažįstamos, 
kad tai ne pirma mūsų suei
tis. Neužilgo paskambina jų
geras pažįstamas Antanas 
Bručas. Jis kviečia mus va
karieniauti. Tad tuoj, nieko 
nelaukę, ir nuvykome pas An
taną Bručą. Jis mus gražiai 
pavaišino.

Ant rytojau nuvykome pas 
d d. U1 s k i u s, • gyve n a n č i u s a n i 
ūkio. Čia gražiai praleidome 
laiką. Muzika grojo, stalas 
ištaisytas ’ visokiais valgiais, 
saulė karšta. Pavalgę, pasi
kalbėjome, biskutį pašokome, 
vėliau vyrai ėjo prie darbo 
statyti naują barą, nes arti
nasi ‘piknikų sezonas.

- Už dienos kitos nuvykome 
pas dd. Ambroses, kur buvo 
suruošta parinkę - pasikalbė
jimas. čia susitikau su dau
geliu lietuvių ūkininkų. Buvo 
malonu su jais praleisti links
mai vakarą.

Beje, portlandiečiai labai 
pamilo mūsų, newyorkietj Do- 
vidą Matusevičių. Kur tik 
neisi, visi klausia, kaip Dovi- 
das, kada jis atvyks. Ypač 
drg. Mlirphy jam siunčia ge
riausius linkėjimus.

Tai taip ir baigėsi mano ke
lionė vakaruose. Grįžau j 
Tacomą, kur praleidau kele
tą savaičių * sui Margaret ir 
Andrium šapalais. Mano pus
broliai Walter ir Albert Sa
vickai, su savo žmonomis Ju
anita ir Phylis, daug praleido 
laiko, vežiodami mane įvai
riose vietose Washingtono 
valstijoj. Labai dėkinga esu 
Juanitai už jos nenuilstantį 
vežiojimą mašina. Beje, taip
gi noriu padėkoti Mr. ir Mrs. 
Staskevičiams už jų vaišes ir 
Emmai Danilevich už jos 
gražią dovaną, suteiktą sto
tyje.

žinote, atvykti į miestą, pa
simatyti su giminėmis drau
gais yra puikus jausmas, bet 
atsiskirti —' well, man atsi
skyrimas yra nejaukus daly
kas. Atsimenu, kaip gražiai 
atsisveikinau su d d. Burdais 
San Francisco - Oakland sto
tyje. Atsimenu, kai mane pa
lydėjo į stotį Portland© Julius 
ir Stella Stupurai ir jų geras

WATERBURY, CONN.

pažįstamas drg. Urbonas. Vis
kas, rodosi, tvarkoj, kalba
mės, juokaujame, laukiame 
traukinio. Privažiuoja trau
kinis — jau kalbos retina- 
si, šypsoj imąsis nyksta nuo 
veidų. Bandau būti šalta, 
paspausti r a n k ą draugiš
kai, paačiuoti u ž vaišes 
ir tt. Bet kur čia tau, Stella 
pradėjo verkti, aš, susigrau
dinus, negaliu į ją! žiūrė
ti, tuoj bėgau traukinio link, 
nenorėjau, kad pamatytų, jog 
ir aš nebegaliu išlaikyti aša
rų . Nežinome, ar matysimės 
kada nors, ar ne.

Taip pat buvo su. atsisveiki
nimu Tacomos stotyje. Stovi 
mano teta, jos vyras Andrius, 
jų pažįstama Emma, pusbro
lis Albert ir jo žmona Phy- 
lis. Visi juokiamės — bet 
štai laikas skirtis. Pirmiau
sia apsikabinau tetą, nes ji '

Susmuko dipukų pikietas

Sekmadienį, rugpjūčio 6 d., I 
Lietuvių Parke, įvyko tradi
cinė Dainų Diena. Kas metai 
čia suvažiuoja lietuvių cho
rai, gražiai padainuoja, daug 
žmonių susirenka, pasikalba, 
pasigėri gamta, kultūriškai 
apseina.

Bet šio pikniko išvakarėse, 
šeštadienį, klausau, kad pei 
dipukų radiją jie garsina tą 
pikniką. Maniau, kas čia pa
sidarė, ar jau jie į protą at
eina, o, gal Watcrburio dipu
kai kultūriškesni, kaip kitų 
miestų, nori žmoniškai apsei- 
ti.

Vėliau man vienas sake, 
kad dipukai atlaikė mitingą 
ir nutarė pikietuoti Dainų 
Dienos pikniką. Jie palei
do paskalas, kad pikietuos net 
700 sū 200 plakatų. Manau, 
kibą juos Hitlerio pikta smar
vė apsėdo!

Sekmadienį, apie 11 vai., 
nuvykau į parką. Radau 
brolius Krasnickus parką 
.tvarkant — laukiant svečių. 
Oras vėsus, atrodė, kad ne
kaip bus. Bet štai jau pra
deda daugiau ir daugiau at
vykti svečių.

Apie 4 vai. turėjau važiuoti 
1 miestą. Maniau, kad gal 
bus sunku pro dipukų “ar-

Vienas parodė liežuvį, kitas 
taipgi. Važiuoju pylimu tar
pe ežero, nagi, kitoje pusėje 
ir vėl keli dipukai su iškabo
mis, ten, kur paprastai žmo
nės žuvį gaudo. Manau, kam 
jie tas žuveles baugina. Pa
tyriau, kad ’jų prie parko ne
leido pikietuoti, kad kultū
riškai publikai nepastotų ke
lio. čia vėl vienas parodė 
liežuvį, o kitas jau net ame
rikoniškai nuo nosies.* Greitai 
išmoko!

Publikos parke buvo daug. 
Dalyvavo ir naujai atvykusių 
lietuvių (dipukų), kurie gra
žiai ir kultūriškai užsilaikė. 
Dainavo liaudies dainas su 
kitais. Jaunimo b*uvo daug, 
kuris dainavo ir anglų kalba 
dainas.

Dainų Dienos piknikas pa
vyko, buvo gražių dainų. 
Piknikas baigėsi gan vėlai 
vakare, tik apie 9 valandą. 
Kada tie buvę Hitlerio karei
viai nuėjo namo, tai nežinau. 
Jų pasimojimas neišdegė. 
Naujai atvykę lietuviai, ku
rie savo rankų nėra sutepę 
Lietuvos liaudies krauju, tai 
nesideda su hitlerininkais. Tik 
buvę Hitlerio kareiviai, kurie 
kariavo prieš Amerikos armi
ją, dabar mūsų šalyje dūks-

miją” išvažiuoti. Bet arti 
ežero stovi keturi dipukai ir 
kaip gilti svyruoja. Paspau
džiau automobiliaus ragą, kad 
kuris po ratais nepalystų.

ta ir pikietuoja kultūriškus 
lietuvių parengimus. Nepa- 

! vyko jiems su Hitleriu, tai da
bar dedasi su amerikine reak
cija.' Nepavyks jiems ir čia.

Į Waterburietis.
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Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAŠKAIČIO 

parinktinės poezijos leidinys
man artimiausia; nežinome,: 
ar toks kada nors vėl pasi
matyt. Vėliau atsisveikinau 
su kitais. Oi, tie atsisveiki
nimai !

Baigsiu. Dar kartą noriu vi-1 
siems, visiems širdingai tarti I 
didelį ačiū už tokį gražų pri- i 
ėmimą. Jeigu ką nors esu 
nepaminėjus, atsiprašau, nes 

! tokioje kelionėje, susipažįs-i 
I tąnt, sueinant su tiek daug į 
j žmonių, sunku atsiminti vis
ką.

Apie aukas čia neminėjau, 
i nes jau sykį buvo paskelbta. 
; Tad dar sykį ačiū visiems.
Mano, kelionė pasiliks mano 
mintyse amžinai. Pati ke
lione buvo graži — gamta 
puikiausia. Jeigu' kas gali 
vykti į vakarus, vykite, nes 
ant popieriaus sunku išaiškin
ti gamtos gražumą ir, žino
ma, mūsų lietuvių prietelių 
nu ošird ų pri ė m imą.

Lilija K—te. j

BENADRYL ATLIUO- 
SUOJA MĖŠLUNGĮ

Pennsylvaijos Universi
teto Ligonines mokslinin
kas dr. Meyer Naide pra
nešė, jog benadryl (prieš- 
alerginis vaistas) sustabdo 
skaudžius kojų traukymus- 
mėšlungiūs (cramps) nak
ties laiku. Šis atradimas 
patikrintas bent ant septy
niolikos mėšlungio . kanki
nių. .

. Benadryl taipgi patar
naut nėščioms motinoms, 
kurias dažnai kankina koji
nis mėšlungis.

Palaipam sulūžus, žuvo 4 
darbininkai

Los Angeles. — Sulūžo 
palaipai, ant kurių'stovėda
mi keturi darbininkai ųia- 
liavojo milžinišką gazolino 
baką iš vidaus. Visi jie už
simušė, nukrisdami 200 pė
dų žemyn.

256 puslapių, kaina $1.00

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar pla
čiau žinomas kaipo Dr. Jonas Kaškiaučius, nuošir
dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus.

Jonas Kaškaitis

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poezijų. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiąučiaus, Laisve 
išleis jo poezijos knygą.

Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių.

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“PROŠVAITĖS”

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad , 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas būtų eilėje prisidė
jusių jų prie išleidimo.

Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą kitygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 10, N. Y.
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New Jersey Žinios
CLIFFSIDE

Rugpjūčio 2 d. mirė šio 
miestelio gyventoja pionierė 
Marijona Strakalienė, sulau
kus 101 metus amžiaus. Stra
kalienė buvo plačiai žinoma 
šios apylinkės lietuviams kai
po nuoširdi ir sunkaus darbo 
bei vargingo gyvenimo lietu
vė. Kuris tik šiame mieste
lyj iš lietuvių susirgo ar mi
rė, Strakalienė žėdną aplan
kė ir į kapus palydėjo. Todėl 
ir Strakalienę palydėjo gau
sus skaičius lietuvių. Palaido
ta 5 d. rugpjūčio, Fort Lee 
Madonna kapinėse.

Po palaidojimo palydovai 
buvo pakviesti j Lenkų De
mokratų Klubą ir pavaišinti. 
Buvo žingeidu stebėti, kai jau 
trečios pakalenijos anūkai ir 
anūkės su riedančiomis per 
veidus gailesčio ašaromis pa
sakojo apie žilagalvės močiu
tės paskutines gyvenimo die
nas.

Jos gyvenimo draugas Ka
zys Strakala mirė prieš 25 
metus. Strakalai užaugino 
3 sūnus ir 2 dukteris. Vy
riausias sūnus Kazys mirė 
prieš 15 metų. Strakalai iŠ 
Lietuvos buvo suvalkiečiai.

★
Rugpjūčio 5 d. mirė gerai 

lietuviams pažįstamas airių

New Haven, Conn.
Mirė Feliksas Aleksa, liepos 

30 .dieną. Jis buvo 57 metų 
amžiaus. Atvyko į Ameriką 
1909 metais. Iš Lietuvos bu
vo iš Onušiškių miestelio, Vil
niaus vedybos. Buvo pavie
nis. Daugiausiai laiko pra
leisdavo su savo broliu Juozu 
ir jo šeima.

Velionis priklausė prie LLD 
52 k p. Buvo geros širdies 
žmogus. Suprato darbininkiš
kus reikalus, lankėsi į pa
rengimus, rėmė aukomis liau
dies kovas.

Jis tarnavo armijoje laike 
pirmojo pasaulinio karo, tai 
ir laidojant buvo kareiviškų 
apeigų. Legiono vadas pasa
kė kalbą ant kapų. Velionio 
broliui buvo įteikta Amerikos 
vėliava, kaipo pagarba, kurią 
laikė prie jo duobės. Velionis 
suprato reikalus ir karus 
smerkė, norėjo taikos.

Jo vienminčiai draugai ir 
draugės atidavė jam atatinka
mą pagarbą. Lai jam būna 
lengva žemele. Reiškiu velio
nio broliui ir jo šeimai užuo
jautą liūdesio valandoj. .

Apsilankiau Rumford, Me. 
Ten sutikau gerus dienraščio 
Laisvės skaitytojus. Plačiai 
pasikalbėjome. Tūli skundė- 

Shenandoah ir Apylinkės

PIKNIKAS
A Paramai Dienraščio Laisvės

Dengia Shenandoah-riečįąi

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

Rugpjūčio 13 August
Brandonville Giraitėj 

BRANDONVILLE, PA.

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.

tautybės James J. Rouan, su
laukęs 49 metų amžiaus. Dir- 

į bo federalėj valdžioj už De- 
> pūty Revenue Collector. Bti- 
! vo teisingas žmogus ir daž- 
i nai lietuviams pagelbėdavo 
; atsiskaityme su Income Tax. 
'Jis buvo nariu Chas. Stephans 
; Sixty Club.

SOUTH AMBOY
Kaip atsimenam, praeitą 

gegužės mėnesį įvyko čia bai
si eksplozija ant amunicija 
prikrautų laivų, šioje trage
dijoje buvo 31 užmuštas ir 19 
sužeisti. *

Po kiek laiko katalikė da- 
■ vatka, Mrs. J. Stults, paleido 
•paskalą, būk jos kambaryje 
i ant sienos pasirodo “nekalto 
[prasidėjimo švenčiausioji pa
nelė.” Ta žinia žaibo grei
tumu pasklido po visą mies- ' 
tą ir apylinkę. Kimšte užsi- , 
grūdo Catherine gatvė žmo
nėmis pamatyti tą “stebuklą.” 
Policija per dieną ir * naktį 
prakaitavo, kad palaikyti 
tvarką toje gatvėje. Kai 
laikraščio reporteris nuėjęs 
pas Romos katalikų kunigą 
paklausė, ką jis mano apie 
tą “stebuklą,” tai kunigas at- 

jsisakė nuo bent kokių komen
tarų . Policija mano, kad 
reiktų tos davatkos protą iš
tirti. K. Darbininkas.

į si. kad vietinis lietuvių darbi
ninkiškas judėjimas yra per- 
silpnas, neina, kaip reikia. 
Sakė, kad stengsis raginti 
prie geresnio veikimo

S. Puidokas skundėsi, kad 
; sunku išrinkti LLD narių 
i duokles —• reikia pas juos ei- 
[ ti į stabas. Jis labai gerai 
savo pareigas atlieka, bet ir 
kiti nariai turėtų rūpintis or
ganizacijos reikalais.

Paklausiau Puidoko, ar jis 
pažįsta šeimenus, kurie gy
vena Farmingtone. Jis atsa
kė, kad pažįsta. Tuojau sė
dom e į automobilių ir nuvy
kome pas šeimomis. Ton nuo- 

! širdžiai pasikalbėjome. Šei- 
menienė įteikė $10, pąprašė 
atnaujinti jos Laisvės prenu
meratą ir likusius $3 paauka-

i vo Laisvės reikalams.
Tariame jiems ačiū už au

ką, taipgi draugiškumą vi-’f 
siems Rumford o draugams, į 
kurie taip malonūs ir drau
giški buvo.

Eva ir Juozas Kuncai.

Winnipeg, Canada. — 
Per viesulišką audrą žuvo 
du žmonės.

Ottawa. — Kanados val
džia šaukia 4,000 iki 6,000 
savanorių į armiją talkon 
Amerikai prieš Korėjos 
liaudininkus.

J

“Jau laikas tau nusnūsti.”

Philadelphia, Pa.
PARAŠAI UŽ TAIKĄ

šiomis pastaromis dienomis 
eina didelė kampanija parašų 
rinkimo už taiką. Valdonai ii 
jų tarnai neriasi iš kailio: 
siunta, vadina netikrais para
šais arba komunistų propa
ganda. Jau buvo keletas rin
kėjų areštų ir padėtų po 
aukšta kaucija $10,000 ir 
daugiau.

žmonės vis daugiau rašosi 
už taiką — prieš karą. Iš
naudotojai gązdina žmones, 
kad toki parašai netikri, bet 
jie tiesioginiai veda propa
gandą už karą ir prieš taiką.

Liepos 26 d. parašų rinkėjai 
iš 100 narių padarė demons
traciją tarpe 11 ir 12 gatvių 
ant Market gatvės, kur vaikš
čioja tūkstančiai žmonių, čia 
žmonos .rašėsi už taiką. Tre
čiadieniais vakare didžiosios 
krautuvės būna atdaros, tai 
žmonių privažiuoja labai 
daug. Iškabos mirgėjo už 
taiką, prieš atominę bombą. 
Tūkstančiai paskleista lapelių 
už taiką, žmonės nepaiso da
bartinio karo, nes šis karas 
Korėjoj vedamas ne už tai
ką, bet pavergimui kitų kraš
tų.

Pereitų dviejų karų žaiz
dos dar neužgijo, jau vėl

Scranton, Pa. 
Liepos 24 d. po sunkios ope

racijos pasimirė Nellie Miles 
(Mališauckas), sulaukus 54 
m. amžiaus.

Tai Juozo Miles (Mališauc- 
ko) moteris. Draugas Mali
šauckas yra laisvų pažiūrų 
žmogus ir šonas Laisvės skai
tytojas. Todėl jie nė prie vie
nos bažnyčios (parapijos) 
neprigulėjo. Bet pasimirus ^ra
dosi iš giminių tarpo tokių 
žmonių, kurie būtinai geidė, 
kad jo moteris būtų palaido
ta su bažnytinėmis apeigomis. 
Kadangi J. Mališauckas^ bū
damas dideliapi liūdėsyj dėl 
netekimo savo mylimos drau
gės, su kuria išgyveno 34 me- 
tuis, nenorėjo daug priešintis 
ir sutiko laidoti ant lietuvių 
kapinių Chinchilla, Pa. Bet 
bažnyčios turi savo taisykles, 
^lat, kad tu jų nelankei būda
mas gyvas ir metinių duoklių 
nemokėjai, tai ir po mirties 
tau nėra bažnyčioj vietos. To
dėl, lydint Nellię į amžinastį, 
pravežė tik pro bažnyčią (ne
žinau, kodėl taip daroma, bet 
greičiausia bus dėl to, kad 
pabaugint kitus), o ąnt ka
pinių tai kun. M. Valatka vi
sas ceremonijas atliko, kaip 
ir bažnytiniams žmionėrps. 
Paprašė palydovus, kad visi 
sugrįžtų į J. M. namus, kur 
palydovai buvo gerai pavai
šinti.

Mališauskienė at važiavo 
dar visai jauna būdama. Iš 
Lietuvos paėjo iš Kuršėnų kai

bliauja apie pavojus. Kapita
lo bernai nerimsta. Jie pa
tys nenori eiti kariauti, neigi 
nori sudaryti savo klasės gy
nimo armiją. Keletą rinkėjų 
areštavo, ir kada buvo ap
klausinėjimas ,nieko tokio ne
surado, apart už taiką lape
lių . Priversti buvo paleisti. 
Jei žmonės tūkstančiais rašy
tųs! už taiką ir prieš praga
rinę bombą, nusiramintų isto
rikai ir karo: troškėįai.

1 ★
“Laisvės” Piknikas

Ph ii a d el ph i j os a py link č j e 
! rengiamas piknikas artėja, 
kuris įvyks ateinantį mėnesį, 
.'5 d. rugsėjo, Crescent Picnic 
Ground, N. J. Garsinimų 
kortelės yra platinamos. Vie
tinės organizacijos kooperuo
ja su rengėjais. Pažangieji 
lietuviai iš visur turėtų masi
niai vykti į šį parengimą.

l Prašoma “Laisvės” skaitytojų 
pagelbėti padaryti pikniką 
pasekmingu. Platus organi
zacijų susirinkamas šaukiamas 
rugpjūčio, 8-tą valandą A 
ateinantį pirmadienį, rugp. I I, 
8 vai. vak., 735 Fairmount 
Avenue, Philadelphijoj. Pra
šomi laisviečiai pagelbėti pik
nike ir būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime. Rep.

mo ,Vilniaus apskrities, po tė
vais buvo Plauckiūtė. Su sa
vo vyru Juozu gražiai gyve
no, turėjo sūnų ir dukįerj, 
bet sūnus mirė, o duktė yra 
vedus ir turi sūnų ir tris duk
teris, amsi gyvena Scrantone. 
Taigi, velionė Mališauckicnė 
paliko dideliams nuliūdime 
savo vyrą, dukterį, žentą, ke
turis anukus ir šiaip daugelį 
giminių bei draugų ir drau- 
giŲ.

Ilsėkis, Neliute, ramiai', o 
mes, tavo artimi, liekam di
deliam nuliūdime!

K ores p. T. D.

Haverhill, Mass.
Birželio 25 d. mirė Stanislo

vas Pilsuckis, sulaukęs 66 me
tų amžiaus. Paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Oną Stragir 
kaitę ,sūnų Williamą, dukte
rį Anna Stanvik, 5 anukus, 2 
seseris, gyvenančias Lietuvoj, 
ir daugelį giminių.

Jo kūnas buvo pašarvotas 
namuose, po num. 9 Prince 
St., Haverhill.

Velionio karstą puošė dau
gybė gražių gėlių nuo žmo
nos, sūnaus, dukters, giminių, 
draugų ir kaimynų. Laidotu
vės atsibuvo birželio 28 d. 
Skaitlingas būrys laidotoji] 
velionio" kūną palydėjo į Lin
wood kapus ir palaidojo lais
vai (be jokių religinių apei
gų ) •

Velionis Stanislovas Pilsuc
kis buvo ramaus būdo žmo
gus, kaip, -su savo šeima, taip 

ir su visais žmonėmis sugyve
no geriausioj santaikoj. Jis 
buvo ii n / o n-n c iv foilr," -nvv-. 
lintis. Taipgi buvo ilgametis 
Laisvės skaitytojas ir jos rė
mėjas. Priklausė prie ALDLD 
85 kuopos. Velionio žmona 
taipgi yra ALDLD 85 kuopos 
ir LDS 136 kuopos narė ii 
Laisvės skaitytoja.

Velionis Stanislovas Pilsuc- 
kis iš Lietuvos paėjo nuo 
Krosnos. J Ameriką atvažia
vo 1905 m., tai šioje šalyje 
45 metus.

Tegul tau.', Stanislovai, bū
na lengva šios šalies žemelė! 
O pasilikusiems dideliame 
liūdesyje — Onai Pilsuckie- 
nei, sūnui Williamui ir duk
teriai Annai Stanvik—reiškiu 
nuo savęs visiems giliausią 
užuojautą, liūdėsyj esantiems.

Stanislovo Draugas.

flevdan d. Ohio
Nori suorganizuoti

I - *į neorganizuotus

Clevelando -skyrius Amalga
mated Clothing Workers pa- 
simojo suorganizuoti dar ne
organizuotus darbininkus, dir
bančius pas Richman Bros. 
fCo. Kaip tas seksis, nežinia, 
j nes tos kompanijos darbinin
kai yra šėrininkai ir šėrinin- 
kės ir visi giriasi, kad jiems 
gerai. Clevelando Joint Board 
(ACW) manadžeris Beri v
Peppercorn sako, kada ACW 
organizatoriai nueina lapeliu 
dalinti pas Ričhman Bros, 
dirbtuvę, tai darbininku pa- 

isiekti negali; formanėliai sto- 
• vi prie durų ir langų, kad tik 
lapeliai nepasiektų dirbančių 
darbininku. Mat, kompanija 

i nori ir ant toliau laikyti savo 
I darbininkus nežinystėj. neno
ri ’ kad darbininkai sužinotų, 
ką unijos teikia- darbo žmo
nėms.

AFL Ice & Coal Drivers Lo
cal 422 atidarė organizavimo 
vajų, kad suorganizavus virš 
tūkstantį darbininkų, dirban
čių prie laužo (scrap metai 
salvage and auto wrecking 

j yards)’.
Yra paduotas reikalavimas 

į NLRB, kad dalyvautų bal
savimuose Nottingham Auto 
Parts Co. darbininku. Jau 
pirmiau mėginta suorganizuo
ti tos kompanijos darbinin
kus, bet be pasekmių.

Kaip atrodo, tai ir už plau
kų kirpimą ir barzdos skuti
mą bus pakelta kainos, nes 
šiandien barberių unija (Bar
bers Guild) i]- AFL Barbers’ 
Union susirenka su samdyto-
jais dėl naujo kontrakto. 
Samdytojai sutiko su barberių 

j unijos reikalavimu pakelti al
gas. Jeigu viskas išeis, kaip 
kalbama, tai ir už plaukų 
kirpimą vietoj $1 bus $1.25; 
už apskutimą, vietoj 65c, bus 
75 centai. Veikiausia greit 
bus paskelbta, nuo kada pra
sidės pakeltos kainos.

V. M. D.

Namij Savininkams
Mes namus taisome, penti

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

John Petrus, 131 Pond St,, 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

Matthew A.
BI A I S

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St. ,
Newark 5, N. J.
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Worcester, Mass.
ATOSTOGŲ MOKYKLA 

PRASIDĖJO

Dalyvauja 32 studentai;
didelė didžiuma jaunimo

Pirmadienį, rugpjūčio 7 d., 
Olympia Parke, Shrewsbury. 
Mass., atsidarė dviejų savai
čių Atostogų Mokykla su 32 
studentais. Studentų tarpe 
yra daug jaunamečių. Vienas 
gabu.S' studentukas, William 
McDermott, 11 metų.

Studentų yra net iš Detro
ito ir Chicagos, taip pat New 
Yorko, New Jersey, Connect
icut ir Massachusetts valsti
jų.

Atidaryta keturios klasės. 
Muzikos klasę vadovauju 
Mildred Stensler, liaudies šo
kių — Al. Merkis, dramos— 
Laura Arb.eit, Lietuvos istori
jos kursą vadovauja, jaunas 
Amerikos lietuvis.

Vakarais eina kultūriški, 
meniški liaudies šokiai, įvai
rūs žaislai. Sekmadienį, rug
pjūčio 13 d., Olympia Parke, 
Įvyks Atostogų Mokyklos pik
nikas. _ Mokyklos choras, Ai
do Choras, liaudies šokėjų 
grupes ir kiti talentai daly
vaus programoje.

Penktadienį, rugpjūčio 18 
d., įvyks mokyklos baigimo iš
kilmė. Dalyvaus programoje 
muzikos, dramos, liaudies šo
kių. ir Lietuvos istorijos kla
sių skyriai. Mokykloje yra 
ii- pavienių talentų, būtent, 
solistų ir kitų Valentų.

Lietuviai iš Worceste.rio ir 
tolimesnių apylinkių kviečia
mi dalyvauti Atostogų Moky
klos pakiliuose ir vakaruose.

• Reporteris.

Philadelphia. — Amerika 
pei vedu Frakcijos admiro
lui du karinius laivus nai
kintuvus.

LIETUVIŠKA VALGYKLA

UNION CAFE
387 Sherman Ave. N. Hamilton, Ont.
šviežias Maistas.. Geras Pasirinkimas Įvairių Lietuviškų 

Valgių. Turime Kambarių Apsistojimui.
Savininkas CH. PAMPALAS

Telefonas: 46917

MERCHANTVILLE, N. J,
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų

• Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunciame krasa (paštu).

Telefonas Mereli 3-10?2 r

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.
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Tokio, rugp. 8. — Penki 
Amerikos karo laivai bom
bardavo šiaurines Korėjos 
uostus ir pajūrių miestus. 
Anglijos ir Holandijos ka
riniai laivai pylė ugnį į ry
tinius ir vakarinius Pietų 
Korėjos pakraščių miestus, 
užimtus šiaurinių korėjie
čių liaudininkų.

Hamburg. — Mina šiau
rės Jūroje sužalojo preki
nį Amerikos laivą.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA. PA.

“Laisvės” pikniko susirinkimas. At
einanti pirmadienį, 14 d. rugpjūčio 
įvyks vietinių organizacijų su apy
linke susirinkimas, 735 Fairmount 
Ave., 8 vai. vak. Prašomi plačiai 
dalyvauti. — Sekr.

(151-152)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 13 d., 10:30 ryte, 29 En
dicott St. Čia bus raportai iš LLD 
suvažiavimo. Draugai, prašom visų 
dalyvauti. — Sekr. J. M. Lukas.

(151-152)
---------------- .

NEW JERSEY IR NEW YORK 
VALSTIJŲ LDS KUOPŲ NAUDAI 

PIKNĮĮęĄS.
Šį sekmadienį, 13 d. rugpjūčio- 

Aug., Liberty Park, 340 Mitphell 
Ave., Linden, N. J. įvyks didelis 
piknikas, kurį rengia LDS 3-čiosios 

Į Apskrities kuopos. Tad visos kuopos 
turi rūpintis, kad jų nariai daly
vautų šiame piknike ir kad daly
vautų ir tie, kurie dar nėra na
riais. Turėsime skanių valgių ir 
gėrimų. Antano Pavidžio Orkestrą 
gros šokiams. Taipgi bus Šokių 
kontestaš. ’ Prašome kuopų jsitėmy- 
ti, jog šiame pikniko reikės ir dar
bininkų. Tad visos kuopos pasirū
pinkite pristatyti darbininkų. Ren
gėjai prašo visus ir visas dalyvauti, 
nes visi būsite pasitenkinę. — Ko
mitetas. (151-152)

J. J. Kaškiaučius, H. B.
530 Summer Ąve. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 

Liūdesio valandoj kreipki- : 
tės prie manęs diefią ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką , patarnavimą, i f 
Patogiai ir gražiai mo- 3 
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patama- - 
vimu ir kainomis .būąitę • 
patenkinti. ;;

< I

1113 Mt Vernon St i ’ 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



NeHYorko^/žzŽiĮferZliiiot ISAACS PASIŪLĖ PANAIKINTI
DISKRIMINACIJA PROJEKTE

i Harlemas kovosI
už teisę kalbėti

Padaugėjo drafto 
atmetamieji

nau- 
sto- 

NewWhitehall St 
kad patikri- 
draftui 503 
tiktai 146 
atmetė 234.

Centralinė New Yorko 
jiems rekrūtams priimti 
tis, 39 
Yorke, skelbia,
nūs atėjusiuosius 
vyrus antradienį 
tegalėjo priimti, 
Tai buvo apie 64 nuošimčiai.
Pirm to vis būdavo biskelį 
virš 50 nuošimčių atmetama.

Padaugėjo skaičius ir nesi- 
raportuojančių. Iš šauktųjų 
draftin’ antradienį 658 vyrų 
155 arba 23.5% nesiraporta- 
vo. šauktųjų trečiadienį 743 
atėjo 551, neatvyko 192 ar
ba 25.8 nuošimčiai. .

Laivyno distriktas skelbia 
kita tiek pakėlęs kvotą sava
noriams priimti. Liepos mė
nesį ėmė 700, rugpjūtį nusta
tyta gauti 1,400.

Ligoninė turės 
mechaniškus inkstus

ŠIAME PIKNIKE ŠOKSIME Už 
GARBĘ IR UŽ DOVANA

Piknikuose dalyvaujantieji 
iš paties ‘ pramogos vardo jau 
žino, kad ten bus ir šokiai, 
šokiai kiekvieno sau įvyksta 
veik visuose piknikuose. Tam 
taip pat bus progų Lietuvių 
D a r b i n inkų Susivienijimo 
(LDS) kuopų piknike, ruošia
mame šį sekmadienį, rugpjū
čio 13-tą, Liberty Park, 340 
Mitchell Avenue,

šokti būryje lenktyniuotojų 
už geriausio šokėjo garbę ir 
prizą, tai ne tas pats, kaip 
šokti kas sau atskirai.

Linden, N.

ir kitoki šo- 
su dovano

mis geniausiems valco ir 
kos šokėjam^. Buvusieji 
kiame konteste pirmiau 
kad nepraleis sekamo,

Tačiau čia bus 
kiai — kontestas

•šokėjas konteste jaučiasi 
taip, kaip aktorius scenoje— 
šimtai akių aplink 
grožisi jo šokiu 
jį. O čia dar 
tai ir prizas, 
gose valcas ar 
savėp kiekvieną,
Įėjusį, ’ ragina prisiminti savo 
jaunas dieneles.

! Konteste dalyvaus senieji ir 
. Gros Pavidžio or-

š. M.^

lydi jį, 
ar kritikuoja 
laukia kredi- 
Tokiose sąly- 
polka vilioja 
net ir senste-

pol
to

nie- i jaunieji 
nes I kestras.

FILMOS TEATRAI

Miestas paruošiamas 
atominėms bomboms

šios valstijos civilinjų gyny-1 Brown - Isaacs 
bos direktorius generolas Lu
cius D. Clay’us įsakė paruoš
ti planus veiksmams atsitiki-! 
me atakų iš oro. Planai, įsa
kė jis, privalo būti “paremti 

tdaleidimu, kad priešas var
tos atominę bombą,” jeigu 
bus karas.

Visa tai rodo, kad mūsų ge
nerolai planuoja vartoti ato
minę bombą kitiems, nes be 
to niekas negrąsina, niekas 
nevartotų atominės bombos 
mums.

Kokia ta “apsauga” nuo 
atominių bombų galės būti, 
apie tai teks kalbėti atskirai.

Stanley Isaacs, nepriklauso-! Majoras 
mas ropublikonas, praėjusi < nešk vrė, 

i trečiadienį žadėjo panaujinti sRbnti 
j New Yorko Miesto Taryboje 

bilių, reika
lai! jauti uždrausti diskrimina- 
ciją Stuyvesant Town projek-; 
te.

tokios komisijos 
diskriminacijai pra

niuko neveikė.
Tuo tarpu 34-rioms to pro

jekto 
mas iš namų už tai. kad 

; kovojo už lygybę ir teisę 
įsiems miesto piliečiams ir 
i ventojams gauti butą. Jie 

Kaunsilmanas seniau buvo j bekovoja, : 
pasiūlęs tokį bilių. Bot ma-įgali laimėti 
joras O’Dwyer 
kusijii apie

I girdėti, tad jis 
siąs komisiją 
su Metropolitan 
ance firmos, to projekto savi
ninkes, vedėju.

šeimoms gresia išmoti

nenorėjo dis- 
disk ri m i naci ją 
sakėsi paskir- 
veikti, derėtis

Life- Insur-

g.v- 
te- 

nes tik tuo būdu 
i jie patys. Tik 

per žmonių kovą tegalės lai
mėti ir kaūnsilmanai su savo 
Diliumi *no to, kuomet visi 
darbininkų ir’ pažangiųjų at
stovai tapo prašalinti iš mies
to ■ gaspadorystes miesto ta-

New Yorko valdininkai at
sisakė išduoti leidimą Harle
mo organizacijų masiniam 
mitingui, rengiamam ateinan- 

mį, 12-tą. ties Lo
ir 126th St. 
draudimas, sako jo 
rodo majoro 

nusistatymą

nox A ve.
Mitingo

uz-

Sumuštajam 
pakėlė kauciją

PARDAVIMAI

Radio City Music HaB
Naujausia Paramount Pic

tures gaminta filmą “Sunset 
Boulevard,” skirta pasaulinei 
premjerai Radio City Music 
Hall, New Yorke, pradėta ro
dyti ketvirtadienį, rugpjūčio 
10-tą. žvaigždėse William 
Holden, Gloria Swanson ir 
Erich von Stroheim.

Scenoje naujas Leonidoff’o 
i “On the Bright 

Jame pavaizduoja čai- 
.j “Waltz of the Flow

ers,” su 64-mis žiedais tapu- 
_______ ______  . .. j rockete- 
mis, Glee/Klubu, taipgi su 
svečiais dainos, muzikos ir šo
kių solistais. Orkestrui vado
vauja Raymond Paige.

Bellevue ligoninėn, New 
Yorke, atgabenti, jau susta
tyti veikti mechaniški inks
tai. Jų prievolė tokia pat, 
kaip mechaniškų plaučių — 
padėti pergyventi krizę dar 
galimiems išgydyti ligoniams. spęktaklis

Inkstai bus vartojami maž- side.” <’ 
daug taip: ligonio kraują leis kovskio “ 
į tam tikslui padarytas žarne
les, apvyniotas aplfnk lyg ir siomig teatro baleto 
kubilą .kuris sukdamasis ati- j 
tinkamai sutaisytame skysty
je apvalys ligonio kraują, 
kuomet sergantieji asmens 
inkstai tuo tarpu ilsėsis.

Thomas Keane, 46 metų, 
rastas miręs ties Hayden Pla
netariumui Spėja, jog miręs 
širdies liga. • . .

Roxy Teatre
“Panic in the Streets,” nau

joji 20th Century - Fox filmą 
su Richard Widmark, Paul 
Douglas, Barbara Bel Geddes 
pradeda antrą savaitę. Vai
dina ir kiti geri aktoriai. Fil
mą vaizduoja žmogžudžius ir 
jų seklius.

Scenoje tebepasilieka spal
vingas muzikališkas spektak
lis “On the Boardwalk,” da
lyvaujant viešniai dainininkei 
Frances Langford, taipgi te
atro dainos ansambliui, šokė
joms, orkestrui.

Paris Teatre
Rugpjūčio 21-mą pradės 

jodyti užrubežinę (francūziš- 
ką su Angliškuoju aiškinimu) 
filmą “The Paris Waltz 
jauna dainuojančia 
Ivonne Printemps 
Fresnay.

Filmą vaizduoja
jo šimtmečio tuos laikus, kuo
met, nors iš prievartos, svie
tas tebelinkčiojo karaliams, 
kunigaikščiams ir visokiems

SU 
gražuole 

ir Pierre

Į grafams, o karūnuočius valde 
gražios peteliškės - moterys, 
žavingos scenoje ir intrigingos 
užscenyje.

Gamintojai Šiuomi norėjo 
pavaizduoti k o m p o z i t orių 
Jacques Offenbach, kuris 
gražuolės dainininkės, savo 
prima donnos Hortense 
Schneider įtakoje sukūrė savo 
gražiausias operetes, o jinai 
tuo patimi išaugo į visokiausių 
princų sekiojamą, siekiamą 
romansui prizą.

Patsai kompozitorius, taip 
pat ir ji, laikinai, kenčia dėl 
meilės vienas kitam, apie ką 
jiedu bijosi vienas kitam pa
sisakyti — jis, jausdamasis iš
vaizda neprilygstąs jai, nega
lįs išlaikyti kompeticijos su 
galingais ir pinigingais prin
cais, o 
dėl jo : 
Tačiau 
surišus 
sparnus 
būna laimingi, 
si 
Jiedu išsiskiria, 
kito nežudo už 
meilėje, bet 
skausmą palikti 
he — vienas sukurti, o kitas 
daina įamžinti ' operetę “La 
Belle Helene,” tariamai tai
kyta pavaizduoti Hortense.

Visi įdomiai vaidina, ji gra
žiai dainuoja ir lengva akiai. 
Gyvenimiško šiandieninio mo
tyvo čia nei su žvake neras
tum, Tačiau turintiems lai
ko ir mėgstantiems dainuo- 
iančias, gražuoles bus nenuo- 

• bodus vakaras. S.

Pašalpinė draugija 
protestavo Lanham 
ataką ant negrų

Douglas Lincoln Broliška 
Draugija, esanti dalimi di
džiosios darbininkų ir liaudies 

1WO, pasiuntė 
atstovų buto pir- 
(spykeriui) Sam 

protestuojan- 
Pat-

Korn 
buvo kvočiamas John Evans, 
kurio galvą detektyvas laike 
primynęs padu. Jo gynėjui 
advokatui Victor Rabinowitz 
teisme raportavus, kad su jo 
klijentu žiauriai apsieita, tei
sėjas pakėlė Evanso 
nuo $100 iki $1,000,

praejusio-

Treči a d ien i teisėj o

Parsiduoda lietuviškas 
Williamsburg apylinkėje, 

jsigyvonusi 
daryt i 

gana
kreiptis: 417 
N. Y.

tas 
senai' 
Įima

rostauran- į
Nuo | 

restauracija, ga- į 
gražų pragyvenimų. ; 
prieinama.

Lorimer St.,
Prašome I 

BrookIvn, ’

Dwyer
gniaužti žodžio laisvę.”

Kuomet buvo atsisakyta 
leisti masinį mitingą Union 
Skvero, valdininkai teisinosi, 
būk tai daroma mitingo da
lyvių saugumui — mitingas 
buvo šaukiamas ’ taikai ginti. 
Bet Harlemo mitingas įšaukia
mas visai kitiems tikslams — 
įkalintam Willie McGee gin
ti ir protestuoti kongrosmano 
Lanham išvadinimą Civilių 
Teisių Kongreso vado Patter- 
sono “juoduoju kalės vaiku.”

Organ i z a c i j os protestu o j a. 
Visame miesto kyla protestai 
del atėmimo toises susirinkti, 
bendrai svarstyti savo rcika-

G kamba- iHampton Bays. L. T. - 
rių namas, dvi vanos, 
porčius; taipgi vasarnamis 18
akrų žemės. $9,500. Kreipkitės pas! 
Wrn. Gehrhardt. 113-23 Union Turn-,

kaucijai

da
gy ve n anti 225

Tel. Hampton Bays 302-J.

Ir pataikyk! Policiste

Gražuole Corinne Calvet klau
sosi De^n Martirt dainų fil- 

nioje “Irma Goes West.”

New Yorko ir New Jersey 
LD S Kuopy

TIKINIKAS
Įvyks Sekmadienį

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

>

Pradžia 1-mą vai. dieną 
Įžanga 50 centų

Šis LDS kuopų piknikas yra metinis. Tikimės 
svečių iš New Yorko ir New Jersey valstijų. Bus 
šokių kontestas ir laimejusiem dovanos.

A. PAVIDŽIO MUZIKA
KELRODIS: Automobiliais važiuokite keliu 25-tu iki Wood 
Ave. ir sukite po dešinei iki Simpson Ave., ir po kairei 
vieną bloką iki Mitchell Ąve. Traukiniais: nuo Penn stoties 
išeina sekamomis valandomis: 11:40,1:05,2:10, 4:08, 4:50^

Kviečia RENGĖJAI. .

pašai pines, 
mūsų šalies 
mininkui 
Rayburn laišką,
tį Lanham’o ataką ant 
tersono. Tuo pat sykiu 
ką išsiuntinėjo spaudai.

Laiške, greta kitko, rašo:
“ ‘Atstovas’ Henderson Lan

ham iš Georgia. . / įžeidė ne
grų liaudį ir visus nebaltuo
sius žmones pasaulyje, kuo
met jis papylė savo kartelį ir 
neapykantą negru liaudžiai ir 
pravardžiavo William L. Pat- 
tersona, Civilių Teisiu Kon
greso vykdantįjį sekretorių,

mucl Newman. Sako, kad jis 
•įsilaužęs į jos butą. Arešta
vus, patyrė, kad jis jau kelis 
kartus buvęs areštuotas už 
a p k ra u sty m ą n a m ų.

Parsiduoda 5 kambarių rakai 
visi kaip nauji. Parduodamo i 
mą kainą, nes yra reikalas • 
parduoti. Prašome kreiptis: 
Avė. N, Canarsie. N. Y. Arba 
fonuokite: CLoverdalo 7-1789.

(149-153)

REIKALAVIMAI
Reikalingas dalininkas prie Diner 

biznio. Esu vienas. Biznis geras per 
apskritus motus. Main Highway, 
1’1. U.' S. 22-N. J. 28. Dėl daugiau 
.informacijų prašomo kreiptis asme
niškai. Whitehouse Diner, White- 

9323<1OUSP- N. J- Galima važiuoti auto- 
tole-busu nuo Dixib Term., W. 42nd St., 

N, Y., busas priveža prie pat durų. 
Telefonas: Whitehouse 9154. Klaus- 
kite Mr. Chiruck. ’ (148-152)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street

ji veik dievindama jį 
muzikališkų aukštumų, ‘juoduoju kales vaiku’.”

Laiške ragino kongresą pa- 
vaiddntuvės reikalauti, kad Lanham atsi

prašytų penkiolikos milijonų 
Amerikos negrų- Kad to ne
padarius jis būtų baudžiamas 
prašai in imu 
be to “jo 
mas prieš 
akyse•bus 
Jungtinių Valstijų 
oficialiu n u s i staty m u.

pasiduoda meilei. Bet 
lakios
vedybiniais ryšiais ne-

Filma baigia-
hollywoodiškai — ir ne. 

tačiau vienas 
nepasisekimą 
susitaria jos 
pasauliui me-

iš kongreso, nes 
piktasis išsireiški- 
negrus pasaulio 
paskaitytas viso 

Kongreso

LLD pirmosios kuopos 
susirinkimas

Įvyks pirmadieni, rugpjūčio 
14 d., 8 vai., L. A. P. K. sa- 
Įėję, 280 Union Ave., Brook- 
lyne. Visi nariai prašomi da-

Neaugi iškosios 
Kritikų Rate- 
praneša, jog

Fox
pa-

Ji

Rivoli Teatre
New Yorko 

Spaudos Filmų 
lio viršininkai
ateinantį trečiadienį čia pra
dės rodyti filmą “No Way 
Out.” Laukia iš Hollywood 
atvyksiančio Darryl F. 
nuck’o 20th Century - 
studijų vardu nuo ratelio 
garbos lakštą priimti,
įteikti skiriamas ratelio vice
prezidentas . Wladyslaw Bor- 
zecki ir vykdantysis direkto
rius Sigmund Gottiober.

Parinkima filmos ratelis 
praktikuoja jau nuo 1942-jų 
metu. Kam teikti filmą, 
sprendžia ratelį sudarantie
ji redaktoriai 17-kos New 
Yorko mieste spausdinamų 
dienraščių ir vieno savaitraš-

St. ir

Embassy Newsreel 
Teatruose

New Yorko 46th 
Broadway ir Newarko Broad
ir Market Sts. rugpjūčio 15- 
tą pYadės rodyti filmą “Holy 
Year 1950.” sir visokiomis 
tariamosiomis šventvietėmis, 
dvasiškių palociais ir tt.

Stanley Teatre
Teberodoma “Arshin Takes 

a Wife,’’ taipgi 1950 metų 
gegužinė Tarybų Sąjungoje, 
ir reikšmingoji pasaulinio jau
nimo demonstracija taikai, 
įvykusi pernai, Vengrijoje.

veikslių, kuriems mes priva- | 
lome pasiruošti, Valdyba. '

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

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

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

459 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Visokie gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION Į“8

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
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
EVergreen 4-8969

JOSEPH BA I,TAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V I I t) N
EVergreen 4-9407 J ’ X O A i

SHUFFLE BOARD

BROOKLYN, N. Y 
Tol. EVergreen 7-6868

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAAOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GERIAUSIS

INSURANCE!
IR

REAL ESTATE!
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON i

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

r-“-

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs 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
I

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-R174-

TELEPHONE
5TAGG 2-5043

RES. TEL.
H¥. 7-3631

•OG*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitSs pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —-Penki., Rugp. 11, 1950




