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atmetė

dienas prieš Taegu ir tik laikinai 
liau- apstabdė ugningąsias savo

ORAS. — šilta ir daugiau
sia giedra.

Montreal. — Kanados ge
ležinkeliečių streikas supa
ralyžiavo ir telegrafų veiki
mą.

vėl numušė perkamąją pi
nigų vertę.
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nusavino 
amerikinių 

knrejinių 
bažnytinių įs-

San Francisco. — CIO 
Laivinių Virėjų Unija rei
kalauja pakelt algą 15 pro
centų.

dolerių korejiniam karui ir 
4 bilionus kitiems kraštams 
ginkluoti prieš komunizmą.

Washington. — Praneša
ma, jog Senatas užgirs bi- 
Jių, siūlantį iki 20 procentų 
pakelt taksus ^asmenų paja
moms.

nę Vokietiją, esą, “atsar
gai” prieš Sovietų Sąjungą.

smarkesniam ofensyvui

Tokio. -— Jau 105 
niai Amerikos laivai vei
kia prieš šiaurines Korė
jos liaudininkus.

Pietinė Korėja, rugp. 24.
— Per
šiauriniai korėjiečiai 
dininkai atakavo amerikie
čius Taegu apylinkėje, įva-I

Praga, Čechoslovakija.— 
Tarptautinės Studentų Są- 

| jungos suvažiavimas pri

atsa-
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metanui 
Užsieniuose $9.00 

Queens Apskrity $8.1)0 
KOPIJA 5c

PRICE 5o

didžiojo New Yorko 
susirūpino visų mūsų 
Jie sušilę ieško 
tokį klausimą:

Mūsų 
valdovai 
likimu, 
kymo į
darysime, kur padėsime 
Yorko žmones, kai ant 
Yorko iš dangaus pradės 
ti atominės bombos?

Klausimas ir didelis ir svar
bus. Niekas netiki, kad ^vi
suotinam atominiam kare tik 
mes naikinsime kitus kraštus, 
o mūsų miestai ir kaimai bus 
palikti ramybėje, kaip buvo 
praėjusiais dviemis karais.

Belgijos industriniam mies
te Liege įvyko didelės laido
tuvės. Belgija tokių laidotu
vių dar nebuvo mačiusi. Jo
se dalyvavo daugiau kaip šim
tas tūkstančių žmonių.

Palaidotas tapo

Detroit. — Sustreikavo 
civilinių daugiau kaip 10,000 darbi- 

žmonių, negu kareivių fronte, CI0 unijistai) prieš

Geras suraminimas.
Budelių ranka.
Naujas šūkis.
Civilinės aukos.
Kaip išbėgsime?

Rašo A. BIMBA THE LITHUANIAN DAILY
Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., Rugp.-August 25, 1950 Metai XL.Kažin koks “pusgalvis“ pa

leido negražius gandus. Sa
ko: Kai atominė bomba nu
kris ant miesto, tai pasekmės 
bus baisios ne tik tuo, jog ke- Į 
Ii šimtai tūkstančių žmonių 
pražus. Dar baisiau bus, kad į 
visi to miesto ir net apylinkės-! _ _ _

STREIKAS NUO RUGP. 28
teks vyriškumo, o moterys i _________________
moteriškumo!^ 'Konduktorių ir traukinių tvarkytojų vadai prašo prez.

Tokių atominių rezultatų, Trumaną penint geležinkelius į valdžios rankas , • * 11* • v • 1 •matyt, labai išsigando ir 
Jungtinių Valstybių Viešosios 
Sveikatos Tarnybos aukšti vir- 
šylos. Jie dabar sako, kad jie 
tą klausimą gerai išstudija
vo ir surado, jog jokios bai
mės ir nėra ir negali būti. 
Lai atominės bombos krinta, 
o tie, kurie išliks gyvi, ir no
rės* mylėtis, ir galės veistis.

Visa mūsų jaunoji karta tu
rėtų smarkiai padėkavoti po
nams iš tos įstaigos už tokį 
gražų suraminimą.

Washington. — Suiro trau
kinių konduktorių ir ap
tarnautojų vadų derybos 
su geležinkelių kompanijo
mis. Tad Geležinkelių Kon
duktorių Sąjunga' ir Trau
kinių Aptarnautojų Broli
ja paskelbi visuotiną strei
ką, pradedant nuo ateinan
čio pirmadienio, rugpjūčio 
28 d.

Streikas gręsia sustab
dyt faktinai visą traukinių 
judėjimą Jungtinėse Valsti
jose.

• Konduktorių ir traukinių 
aptarnautojų organizacijos 
jau kelis kartus prašė prez. 

Belgijos ' Trumaną perimti geležin- 
Komunistų Partijos pirminiu- Į kelius į valdžios rankas. 

' jie tikisi, kad tiesiogiai su 
valdžia galės geriau suside
rėti dėl sąlygų pagerinimo, 
negu su kompanijomis.

kas Julien Lahaut. Jį nudė
jo du budeliai, įsiveržę į jo 
namus.

Tą dieną trys šimtai tūks
tančių Belgijos darbininkų 
pravedė protesto streiką.

Lahautą nužudė politiniai 
komunistų priešai, fašistai - 
monarchistai, kurių dauguma 
yra krikščionys demokratai, 
galva guldą už monarchiją. 
Belgijos komunistai norėtų 
monarchiją pasiųsti į muzie
jų •

Izraelyje yra nemažai žmo
nių, kurie mano, kad karas 
Korėjoje nereikalingas, kad 
intervencija Korėjoje nepatei
sinama. Jie iškėlė tokį obal- 
sį: “Izraelis izraeliečiams, o 
Korėja korėjiečiams!”

Izraelio žmonės sunkiai ko
vojo, kol atsikratė anglų 
“globos.“ Jie daug kraujo pra
liejo. Jie negali nesimpati
zuoti kitu šalių žmonėms, ku
rie kovoja už savo tautinę 
laisvę ir nepriklausomybę.

Jau Antrasis pasaulinis ka
ras įrodė, kad moderniškuose 
karuose civiliniai gyventojai 
niekur negali, surasti saugios 
vietos. Tai pilnai patvirtina
ma ir šiame kare Korėjoje.

Šiaurinės Korėjos valdžia 
sako, kad iki šiol Amerikos 
lėktuvai jau sunaikino dvyliką 
tūkstančiu civilinių žmonių— 
vyrų- moterų ir vaikų. Labai 
galimas daiktas, kad Korėjoje 
taip žūsta daugiau

žmonės, išlikę gyvi, kaip 
patrakę, bėgs iš miesto. Už
sikimš visi keliai ir tuneliai. 
Datig žmonių turi automobi
lius, todėl jie pėsti nebėgs, 
jie bandys išvažiuoti: gelbėti 
ne tik savo, bet ir automo
bilio gyvybę!

Atsakymą ponai valdovai

Kanados valdžia rengiasi 
laužyt gelžkelių streiką

JAU SUKELTA $8,618;
DAR REIKIA $1,382

KORĖJOS LIAUDININKAI 
PERTRAUKĖ GRIEŽTAS 
ATAKAS PRIEŠ TAEGU
Jankiai užėmė apleistą kalną; liaudininkai ruošiasi 
smarkesniem žygiam; nuskandino Amerikos karo laivą

Manoma, kad ‘ šį kartą 
prezidentas jau sutiks 
užimti geležinkelius. Nes 
streikas stabdytų kariuo
menės, ginklų ir amunicijos 
gabenimą ir pakrikdytų 
įvairius karinius darbus.

Jei sustreikuotų visi 300,- 
000 konduktorių ir trauki
nių aptarnautojų, tai sulai
kytų ir 700,000 kitų gele
žinkeliečiu nuo darbo.

Traukinių aptarnautojai 
ir konduktoriai reikalauja 
sutrumpinti darbo savaitę 
nuo dabartinių 48 valandų' 
iki 40 vai. ir mokėti tą pa
čią algą, kaip už 48 valan
das.

Geležinkelių kompanijos 
siūlė 44 valandų darbo sa
vaitę ir šiek-tiek 
algą. Darbininkai 
pasiūlymą.

Ottawa. — Streikuoja 
124,000 Kanados geležinke
liečių, sustabdydami visą 
traukinių veikimą. Valdžia 
šaukia nepaprastą seimo 
(parlamento) sesiją antra -Į

Pasaulinis studentų 
suvažiavimas smerkia 
trustus už karą

Moterų Pašalpine I)r-ja “Birute”

Specialaus Vajaus Komitetas

Brockton, Mass..........
Geras Brooklynietis

.... $10.00

....... 10.00
Mrs. Simas, Brooklyn, N. Y. . . •...........
Ona Waitiekūnienė, Brockton, Mass. .

......... 5.00

......... 5.00
P. Rukenas....... • • •...........•......... 4.00
Anna Daukša, Grand Rapids, Mich. ... 
Visiems aukotojams nuoširdi padėka!

............3.00

atakas.-
__   cy„ _.x.____ u_r t Amerikiečių lėktuvai 
rydami gilius kylius į jan-, smarkiai puolė liaudinin- 
kių linijas ir perkirsdami kus ties Hamanu, už kele-

vieškelį į to mylių į vakarus nuo Ma- 
sano, pietiniame fronte. t 

liaudininkai yra užė-

amerikiečiams
Taegu. Liaudininkai buvo 
pasiekę punktus tik už '8 Ten 
mylių nuo Taegu, amerįkie-1 mę pozicijas tik už 30 my- 
čių tvirtovės ir geležinkelių-i lių į vakarus nuo būtiniau- 
vieškelių mazgo šiaurvaka-1 šio amerikiečiąms Pusano 
riniame fronte. z Įuosto. ,

Amerikiečiai, atkakliai 
gindamiesi

Pietinė Korėja, fugp.* 24. 
— Amerikiniai pranešimai 
sako, aptilo šiaurinių Korė
jos liaudininkų veiksmai 
prieš jankius Taegu srity
je, bet tai “pavojinga ty
la,” nes liaudininkai skait
lingai buriasi šturmuot 
amerikiečius.

Berlin. — Ąnglai.-ameri- 
konai skleidžia paskalus, 
kad Sovietai pristatę ijd 
300,000 darbininkų rytinė - 
je Vokietijoje kasti uraniu- 
mą, atominiu bombų me- C 4,
džiagą.

Liaudininkai pietiniame 
išlygino tuos fronte taip pat gręsia at- 

kylius. Pagaliau, liaudiniu - kirsti Pietinės Korėjos tau
kai pasitraukė nuo kalno tininkus Tongyongo pussa- , 
apie 10 mylių į šiaurę nuo lyje.
Taegu; tad kalną jankiai 
užėmė. ■

Amerikiečiai komandie- 
riai praneša, kad liaudinin
kai telkia naujas jėgas dar

dienį. Seimo nariai tik lėk- ėmė rezoliuciją, kuri smeij tižgyrė valdžios 
tuvais ir automobiliais-bu- kia amerikinius trustus už mą paskirti apie 12 bilionų 
sais tegalės atvykti.

Associated Press prane
ša, kad valdžia siūlys išleis
ti įstatymą, kuris uždraus
tų darbininkams streikuoti 
geležinkeliuose ir kitose 
svarbiose pramonėse šiuo 
Korėjos karo metu ir ki
tuose vadinamuose “kritiš
kuose tarptautiniuose laiko
tarpiuose.”

Streikieriai ;
pakelti algas ir sutrumpin
ti darbo'savaitę nuo dabar
tinių 48 valandų iki 40 vai.

karo kurstymą.
— Ginklų, chemikalų ir. 

kitų pramonių trustai dar
buojasi karui iššaukti, — 
sako rezoliucija. —Jie sten
giasi per karą išvengti gre
siančios kapitalizmui eko
nominės krizės’.

— Todėl visų studentų 
pareiga šiandien yra smar
kiai veikti, kad būtų už
drausti atominiai ginklai, 

reikalauja kad mokslas nebūtų naudo-

Washington. — Valsty
bės sekretorius Dean Ache
son pranešė, kad Amerikos 
valdžia planuoja siųsti dau
giau kariuomenės į vakari- <

“Medinis nikelis” General 
Motors darbininkams

Detroit. General Mo
tors sutiko pridėti savo 
automobilių darbininkams 
po penktuką per valandą 
pagal sutartį, sakančią, 
kad algos bus keliamos ar 
numušamos, žiūrint, kiek 
pakils ar nupuls reikmenų 
kainosr*^

Automobilių Darbininkų 
Unijos pirmininkas Walter 
Reuther sako, tai tik “me
dinis nikelis.” Nes kainos 
daug aukščiau pakilo ir

Jankių oro bombos 
užmušė bei sužeidė 
11,582 civilius

Naujas, radijiniai šaudąs 
Sovietu kulkosvaidis

Malik sako, Amerika būtu 
kalta už karo praplėtimą

New York Times paskel
bė šitokį radijo pranešimą 
iš Korėjos:

Amerikos lakūnai, bom
barduodami ir apšaudyda
mi Šiaurinės Korėjos mies
tus ir kaimus, užniušė bei 
sužeidė 11,582 civilinius 
žmones. Pusė to skaičiaus 
užmušta.

Nuo liepos 2 iki rugp. 3. 
d. amerikiniai lėktuvai su
naikino bei sužalojo 16,504 
gyvenamuosius korėjiečių 
namus ir supleškino 
svarbiu fabriku, c C

Streikuoja 10,000 
Chrysler darbininku

jamas kariniams tikslams 
ir kad būtų sumažintas bet 
koks ginklavimasis.

Suvažiavime dalyvavo 
studentų atstovai iš 56 
lių.

22,000 Harvester 
darbininku streikas

Chryslerio automobilių fa- 
brikus. Streikas kilo pama
tiniai todėl, kad kompani
ja, kilnodama darbininkus 
iš vieno darbo į kitą, kapo
jo jiems algas.

davė gerą ir protingą. Iš 
New Yorko bėgsime laivais ir 
laiveliais, tiesiai į jūras!

Patarimas; Atsikratykime 
automobilių ir įsigykite lai
velius, 
skatinės 
nos. O 
bilionų 
pagaminimui daugiau atomi
nių bombų, nuo kurių kada 
nors turėsime nešti savo ku
dašių. ’ 1 ■ !

Chicago. — Senajai 
tarčiai išsibaigus, prasidė ■ 
jo streikas prieš Interna
tional Harvester kompani
jos fabrikus. Streikieriai 
priklauso Jungtinei Auto
mobilių Darbininkų Unijai.

Tuojau sustreikavo 12,- 
000 dąrbininkų Evansville, 
Ind.; Springfielde, Ohio; 
Louisville, Kentucky . ir 
JJžmphis, Tenn. Eina strei- 
kan ir kiti 10,000 Harves
ter darbininkų Melrose 
Park, Ill; Indianapolyj ir 
Fort Wayne, Indianoj.

Washington. — Kariniai 
Amerikos šnipai sako suži
noję, kad Sovietai išrado 
tokį kulkosvaidį, kuris šau
do pagal nurodymus per 
radiją iš tolo. Naujasis So
vietų kulkosvaidis taip pat 
gali šaudyti pagal koman
dos patvarkymus, duoda
mus per prijungtą elektri
nį laidą.

Tokius kulkosvaidžius 
galima sustatyti į tam tik
rą liniją. Tada kareiviai 
pasitrauktų į saugią vietą 
ir radijiniai - elektromšy 
kais būdais piltų “kryžia- 
vą” ugnį į priešų poziciją. 
Tuos kulkosvaidžius iš tolo 
galima sukinėti į kairę bei 
dešinę ir kraipyti jų vamz
džius aukštyn ar žemyn, 
pagal radijo nurodymus iš 
oro.

Amerikos karininkai bijo, 
kad Sovietą! neduotų 
jos liaudininkams 
kulkosvaidžių. v •

Berlin. — Rytinės 
lyno dalies spauda
kad Amerika, Anglija ir 
Franci ja stiprina savo ar
mijas vakarinėje Vokieti
joje, ruošiant jas karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Atstovas Jokūbas 
Malikas pareiškė ‘ Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai, 
kad jeigu Amerika su savo 
šalininkais atmestų sovieti
nį pasiūlymą — ištraukt vi
sa svetimųjų kariuomenę iš 
Korėjos, tai galėtų karas 
olačiau išsiplėsti, o už tai 
kristų kaltė ant Amerikos.

4,367 jūrininkai uasirašė 
prieš atomą bombą

New York. — Kuomet 
4,000 prekinių jūrininkų 
pasirašė pasaulinį atsišau- Į 
kimą prieš atomų bombas 
ir už taiką, dėl to Joe Cur
ran, pirmininkas Naciona- 
lės Marininkų Unijos, grū
mojo išbraukt juos iš uni
jos.

Nepaisydami grūmojimų, 
paskui dar 367 marininkai 
padėjo savo parašus 
tuo atsišaukimu. 

---- ——_

Anglijos uniįistai 
lankosi Sovietuose

Maskva. — Jau kelios 
vaitės kai Sovietų Sąjungoj 
lankosi atstovai Anglijos 
elektrininkų ir kitų unijų. 
— Vien elektrininkų unija 
turi 200,000 narių.

Anglai unijistai apkelia
vo ir apžvalgė elektrinius 
ir kitokius Sovietų fabri
kus, kolektyvinius ūkius ir 
įvairias įstaigas Rusijoje ir 
Ukrainoje. * Jie visur lais
vai keliavo.

Anglų unijistai stebisi, 
•kaip jiem Anglijoj buvo 
meluojama, kad “be sovieti
nių sargų-sekiotojų niekur 
Sovietuose negalėsite nuva
žiuoti, o matysite tiktai, ką 
jie patys jums parodys.”

socialistu vadas 
RAGINA ATGINKLUOTI 
VAKARŲ VOKIETIJĄ

Bonn, Vokietija. (— So
cialistų vadas Kurt Schiu 
macher, vakarinės Vokieti
jos seimo narys, jau taipgi 
stojo už vokiečiu armijos 
atkūrimą, bet sakė, ta ar 
mija. turėtų būti įjungta į 
bendrąsias Amerikos ir ki-

Anglai įsiveržė i saliukes 
už kelių iki keliolikos mylių 
i vakarus nuo Inčono, liau
dininkų uosto vakariniame 
Korėjos pajūryje.
ŠIAURINES KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 23. 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies 
frontuose 
kiečių ir Syngmano Rhęe 
tautininkų 
kerta jiems didelius 
gius. Liaudininkai 
ofensyvo žygius" 
me pajūryje.

Amerikos karo laivai vis 
bombarduoja gyvenamąsias 
vietas Šiaurinės Korėjos 
paiūriuose.

Liaudininkų artilerija 
nuskandino karinį /Ameri
kos laivą naikintuvą num. 
726. kuomet jis bandė bom- 
barduati Hamhumpą, Šiau
rinėje Korėjoje. Liaudinin
kų patrankos užmušė daug 
amerikinių jūreivių tame 
laive.

Liaudies Armija rytinia
me Naktong unės šone nu
kovė bei sužeidė daugiau 
kain 5.000 priešu kareivių 
ir oficieriu ir pagrobė daug 
jų ginklų ir amunicijos.

Liaudininkai dalina 
korėjiečiam žemę

London. — ‘ Pranešama, 
iog Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublikos valdžia 
padalino 3(91.000 akru že
mės valstiečiams tuose 
Pietinės Korėjos plotuose, 
kuriuos liaudininkai užka
riavo nuo pietiniu tautinin
ku. Žemės gavo 200,738 be
žemiai ir mažemiai Pieti
ne ie Koreioie.

Liaudininkai 
ta žemo nuo 
komnaniiu, nuo 

, dvarininku.
faitru ir Pietn Korėjos tau
tininkų valdžios.

tų vakarinių .kraštų jėgas 
prieš komunizmą.

Tuo tarpu Schumache- - 
ris prašė daugiau ameVikie 
čių armijos atsiųsti.
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Vėl senuoju keliu?
Vakarinės Vokietijos premjeras Adenauer reikalauja, 

kad anglai, francūzai ir amerikiečiai leistų jo valdžiai 
Įsteigti “apsigynimo armiją”. Sakoma, kad Londonas, 
Paryžius ir Washingtonas šį reikalavimą rimtai’ disku- 
suoja. Ypatingai Washingtone esą daug sentimento už 
atsteigimą Vokietijos militarinių jėgų. Anglijos užsie
nio reikalų sekretorius Bevin sakosi apie tai rimtai gal-' 
vojąs. Tik Paryžiaus galvos šiek tiek prisibijo vokiečių 
militarizmo atsteigimo.

Kai tas vokiečių reikalavimas tebpra diskusuojamas, 
iš Vokietijos praneša, kad Jungtinės Valstybės planuoja 
greitoje ateityje smarkiai padidinti Amerikos okupacinę 
armiją Vokietijoje. Dabar ten yra apie 110,000 ginkluotų 
amerikiečių. Pranešite iš Frankforto nurodoma, kad 
smarkus Amerikos ginkluotų jėgų padidinimas Vokieti
joje patarnautų dviem dalykam: užtikrintų Vakarų Eu
ropos kraštus militarine apsauga ir padėtų pačiai Ame
rikai paruošti karui daugiau savo jėgų.

Visa tai reiškia tik vieną dalyką: Smarkiai ruošiama 
dirva iš naujo apginklavimui Vokietijos. Ką tai reikia 
žmonijai, nėra reikalo nė aiškinti. Ginkluota, sumilitari- 
zuota Vokietija taptų nauju pavojumi pasaulinei taikai. 
Ji vėl pasidarytų vadu Europoje. Kapitalistine ginkluo
ta Vokietija susirastų naują Hitlerį ir vėl pasimotų pa
vergti pasaulį. ______ »______

Kongreso biliai ir darbo unijos
CIO prezidentas Philip Murray, kurio niekas negali 

skaityti komunistų “sankeieiviu”, yra išsigandęs tų “ko
munistams kontroliuoti” bilių, kurie svarstomi Senate. 
Kai pasirodė su savo biliumi senatorius McCarran, Mu
rray pasiuntė jam telegramą, protestuodamas prieš bi
lių. Philip Murray pareiškė, kad šis bilius “rimtai gru-; 
moja žodžio, susirinkimų' ir organizavimosi laisvei.” Šis 
bilius, teigia Murray, “talpina savyje pavojų visoms 
darbininkų organizacijoms.”

Tuo svarbiu reikalu prabilo ir CTO News. Reikia žino
ti, kad šis laikraštis paskutiniais laikais vedė aštriausią 
kampaniją prieš komunistų^. Tr dabar CIO News sutin
ka su tais, kurie norėtų “likviduoti komunistų veiklą.” 
Bet jis negalįs sutikti ir nesutinka su tais biliais, kurie 
patiekti Kųngresui. Taip 'pat kalbama apie McCarran 
bilių, nuo kurio mažai tesiskiria Mundt-Ferguson bilius j 
ir administracijos siūlomas bilius, CIO News pažymi:

“Toks įstatymas labai lengvai galėtų būti panaudotas 
prieš darbo unijas ir kitas liberališkas grupes. Ir smar- 
kiai apsigautum, jeigu manytum, kad jis nebus pavar
totas prieš unijas.”

Tokios nuomonės.mes seniai esame. Tiek Hobbs bilius, 
tiek McCarran bilius, tiek Mundt-Ferguson bilius, tiek 
administracijbs bilius neva “komunistų kontroliavimui,” 
taikoma prieš visą darbininkų judėjimą. Gerai, kad to
kios pat nuomonės yra Murray ir CIO News. Tai padės 
prieš tuos bilius kovoti.

Reikia sutikti ir su šiuo CIO News pareiškimu: “Vėl ir 
vėl tapo parodyta, kad jokios idėjos negalima mirtinai 
užmušti lazda, nežiūrint, kaip tokia lazda būtų sunki ir 
paranki pakėlimui. Komunizmas yra idėja, o idėjos įs
tatymais negalima nuslopinti.”

Visai protinga pastaba. Tik šitos sveikos nuomonės] 
turėtų laikytis CIO vadai* nestik ryšyje su anti-komunis- 
tiniais biliais Kongrese, bet ir abelnoje savo veikloje. Jie 
turėtų suprasti, kad jų vadovaujamose unijose vedamas 
teroras prieš kairiuosius taip pat negali pasiekti savo 
tikslo. Tai yra bandymas spėkos pagalba nugalėti idėjas.

Kiek dar vertas Amerikos doleris?
Amerikos doleris 1939 metais buvo vertas 100 centų. 

Šių metų birželio 25 dieną dar buvo vertas 66 centų. 
Šiandien jau jis nukritęs iki 57 centų. Jo v^rtė dar vis 
tebekrinta, nes kainos, ir pragyvenimas tebekyla./ Juo 
aukštesnės kainos, tuo mažiau už tą patį dolerį begalima 
nusipirkti.

LIETUVOS ŽMONĖS, 
STOCKHOLM© PETICIJA 
IR KOVA Už TAIKĄ

Vienas iš labiausia praė
jusiam kare nukentėjusių 
kraštų buvo Lietuva. Todėl 
mums lengvai suprantamas 
Lietuvos žmonių troškimas 
pastovios taikos.

Vilniaus dienraštis Tiesa 
rašo apie tai, kaip entuzia
stingai Lietuvos vynausybė 
ir žmonės pasitiko taikos 
šalininkų kongreso priimtą 
rezoliuciją dėl atominės 
bombos uždraudimo ir dėl 
taikos išlaikymo. "Liepos 2 
dienos Tiesoje skaitome:

Vakar ir užvakar įmonė
se, įstaigose, kolūkiuos^, 
MTS vyko mitingai, kuriuo
se darbo žmopės pareiškė 
savo tvirtą valią visas jėgas 
skirti taikos gynimo reika
lui.

štai, Vilniaus Eidukevi
čiaus vardo odos ir avalynės 
kombinato meistras Adolfas 
Stankevičius, išreikšdamas 
daugelio darbininkų 'mintis, 
pasakė:

—Didysis Tėvynės karas 
buvo istorinė pamoka vi
siems tiems, kurie kėsinasi 
prieš Tarybų šalį. Sut tokiu 
pat ryžtingumu, kuriuo bu
vo kovota fronte, tarybiniai 
žmonės dabar siekia užti
krinti taiką. Tegu žino agre
soriai, kad tarybinis žmogus, 
pasirašydamas Stokholmo at- 

padarys viską, 
kurstyto-

šaukimą ir dirbsime dar ge
riau, siekdami sustiprinti į

mūsų socialistinę Tėvynę,
žengiančią kovos už taiką 
avangarde.

Tarybiniai žmonės supran
ta, kad taikos gynimo rei
kalas uždeda didelę atsako
mybę. Dirbti dar geriau, 
dar našiau — štai šūkis, ku
riuo vadovaujasi ir kurį 
šiandien dar kartą pakarto
ja milijonai tarybinių žmo- 

*nii). Gamybinės pergalės, 
šalies sustiprinimas kartu 
reiškia ir taikos reikalo su
stiprinimą. Teisingai išreiš
kė šias mintis Klaipėdos ce
liuliozės - popieriaus kombi-

• nato inžinierius MųrašČėnko- 
vienė:

—Mes, moterys, trokšta
me, kad visame pasaulyje 
vyrautų tvirta taika. Mes 
neleisime imperialistams 'su
kurstyti karo ugnį, šiandien 
mūsų cechas susumavo mė
nesio darbo rezultatus. Pla
nas įvykdytas 151 procentu. 
Tai mūsų indėlis

Viename Kolektyviniamę 
Ūkyje

rius, atsivežė penkiavagį. — Tai tau čia,.tėvai, dve- 
plūgą. Traktorininkas Ado-Į jiems metams užteks, — 

šūktelėjo1 jie.' ;: ’ .
— O sėklai ar nereikės 

grąžinti, — ligi galo norė
jo išsiaiškinti Ožalas su ko
lūkio pirmininku Burknevi- 
čium.

— Viskas tavo, tik val
gyk į sveikatą. Kas sėklai 

• pasėjom ir pavasarinei 
čius parsigabeno jos iš i sėklai palikom, o ir fondą 
Dotnuvos selekcijos stoties, turime, kad tau ar kitam 

kokiam bėdoje pagelbėtu- 
I me. Štai dar 84 kg. cuk
raus, kad saldžiai gaįėtum

Naujas gyvenimas 
Klovainiuose

Prie Daugyvenės upelio 
kranto nuo.,neatsimenamų 
laikų stovėjo senas Klovai
nių kaimas. Jis niekuo ne 
si skyrė nuo kitų Žemaitijos 
kaimų. Viena prie kitos pri
gludusios, šiaudiniais sto
gais valstiečių trobelės, jas 
supo maži žemės rėželiai.

Darbštūs šio kaimo žem
dirbiai. Tačiau ežių eželė
mis išraižyta žemė klovai- 
niečiams buvo rūsti pamote 
— ji nepajėgė išmaitinti 
gausių šeimų. Ir pasklisda
vo klovainiečiai po Šiaulių 
ir kitus miestus,, ieškodami 
sau duonos kąsnio.

Pernai pavasari klovai
niečiai susibūrė į kolektyvi
nį ūkį. 136 šeimos nutarė 
nubraukti ežias ir dirbti iš
vien — ranka rankon. Pir-

maitis paleido savo galingą: 
žirgą ir tiesėsi lygios, gra
žios vagos. Traktorius vėl 
grąžino senus plėšinius ko
lūkiečiams, kaip purią, gy
vybę atgavusią žemę. Eili
ne sėjamąja. į dirvą biro i 
švari veislinė sėkla. Kolū-1 
kio -pirmininkas Burkevi-1 — pasėjom ir

Džiaugsmingas ruduo
Laukuose brendo gražus 

javas. Pavasarį patręšti 
mineralinėmis trąšomis ja
vai brandino svarias^var- t ... . ,. _
pas; Džiaugsmingame > dar- meistro Markevičiaus vado-, 
be kolūkio laukuose nužy- vaųjamą. .brigada pastate 
dėjo -vasara. Artėjo rugia- Juręvičiui ir’jam po gyve- 
piūtė. ;I§ Pakruojo įeležin-1 narną namą. Eidamas ątsi*

Dviguba buvo-šventė Oža- 
lo namuose. .Per vasarą

- • ' ’ * • ; stiprinant mas toks džiugus pavasaris
mūsų Tėvynę — kovos dėl buvo klovainiečių laukuose.

kelio stoties • kolūkiečiai 
Skabickas ir Beresnevičius 
prieš pat rugiapiūtę parga
beno dvi naujas, žalias ema-

taikos visame pasaulyje svy- Is Lygumų ,MTS atvažiavo i|g žvilgančias mašinas. Į finu a " nrolinrr'ii? vilzooimo 4-n Iz4*i i — i • 1 i 1 i •tu rį. galingas vikšrinis trakto- kolūkio valdybos kiemą pa

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KASKIAUCIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humlioldt 2-7964

imti grūdų, jis jau turėjo 
namo raktus kišenėje.

— Tai ką, vyrai, ateikite 
pas mane į įkurtuves, r- 
kvietė jis kaimynus.

— Palauk truputį, 
še jį Beresnevičius, — ma
tai stulpai jau sukasti, ryt 

i visiems

pra

< Streikai nebeišvengiami
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas William 

Greėn rašo prezidentui Trumanuį, kad organizuotų dar
bininkų tylėjimas pasidaro nebegalimas. Nuo to laiko, 
kai prezidentas Trumanas įsakė Amerikos ginkluotoms 
Spėkoms pradėt veiksmus Korėjoje, Amerikoje kainos 
jau pakilo 13 procentų. • . ’

O kaip su darbininkų algomis? Ar jos kur nors paki
lo? Niekur samdytojai darbininkams algų nepakėlė ir 
nežada pakelti.
. Ką tokiam atsitikime turi daryti organizuoti darbi
ninkai? Vien tik patriotinėmis frazėmis juos nėpąmai- 
tfnsi. Jie visur kalba apie streikus už algų pakėlimą. 
William Green nebepajėgia juos nuraminti pažadais. 
Jeigu‘valdžia nieko nedarys dėl atritimo atgal kainų, 
organizuotį darbininkai pradės skelbti streikus.

KRAUJOSPŪDIS.
Gydytojau, aš tik noriu 

pasiklausti apie kraujo 
spaudimą. Kas blogiau: ar 
aukštas ar žemas kraujas’. 
Kaip išsisaugoti to aukšte 
kraujo spaudimo? Ar gali
ma vartoti iodino po 1 la
šą, kai turi aukštą kraują?

Atsakymas:
Kraujospūdis, koks 

bebūtų — aukštas ar 
m a S, pats savo 
ra jokia liga, o 

bų Sąjungos tautos ir toliau I nors trūkumo 
žengs pirmose gretose kovo- j bendras viso 

būkles požymis.
Iš pat prigimimo, 

veidejimo ne visų 
dos kraujagyslės, 
žmonių arterijos turi pras
toką medžiagą, stoką tęs- 
liųjų audinių ir gerų rau 
menėlių. Endokrinės (vidu
jinės) liaukos daug ką 
nustato. Maisto sąstatas, 
darbas, visokios išorinės į- 
takos, jausminiai sąjū
džiai (emocijos) ir kiti ki
tokie higienos dėsniai.

Aukštas kraujospūdis —• 
negeras daiktas. ' Įvyksta 
kraujaplūdžių į širdį, į sme
genis — paralyžių ir mir- v • cių.

žemas kraujo slėgimas— 
irgi ne pyragai. Tuomet 
kraujas dažnai sukrešėja ir 
užkemša kokią gyslelę šir
dy arba smegenyse. Iš to 
irgi vyksta paralyžius, šir
dies katastrpfos, visokie 
apsilpimai.

lodino tinktūros 
imti bet kam, nežiūrint, 
koks kieno kraujospūdis. 
Po 1 lašą kas diena arba 
kas pora dienų, į pieną ar
ba vandenį. Padeda geriau 
veikt širdžiai, kaklinei (ti
roidinei) liaukai, perdėti' j 
nei daugelio kitokių (ir ly
tinių) liaukų. Reikia kar
tais patikrinti kraujospūdį. 
Ir paskui gyvent nuolai
džiai, higieniškai, be perdė
jimų, be rūkymo, gėrimo, 
nuovargio ir tt.

pasaulio 
paša kė 
prekybos

sišaukimą, 
kad sugriautų karo 
jų planus.

—Visi sąžiningi 
darbo žmonės, — 
Klaipėdos jūrų
uosto stachanovininkas Kas
peravičius mitinge, — išreiš
kia savo ryžtingą protestą 
prieš karo kurstytojus, ku
rie kėsinasi prieš laisvę my
linčias tautas, siekia sunai
kinti amžiais kurtus miestus, 
kultūrą, meną. Pasirašyda
mi Stokholmo atsišaukimą, 
mos. pareiškiame, kad Tary-

tojų už tvirtą taiką.
Vykstą mitingai, susirinki

mai parodo, kad mūsų darbo 
žmonių politinis sąmoningu
mas yra žymiai išaugęs, kad 
jie vis labiau įsitikina, jog 
karo galima išvengti, jei su
sijungs visos taikos šalininkų 
jėgos, kurios yra nenugali
mos.

Jaudinančią kalbą pasakė 
Mažeikių “Lokio” gamyklos 
darbininkų ir tarnautojų su
sirinkime darbininkė Julė 
Trukįcnė:

—Mes, motinos, — pareiš
kė ji, — atsimename nesu
skaitomas IrSTo aukas. Dau
gelis mūsų neteko' savo vyrų 
ir vaikų. Daugelis vaikų li
ko našlaičiai. Iš karo pelnė
si tiktai imperialistai, nes 
karas jiems apsiMoka. Dėl 
to jie dabar taip stengiasi 
sukurstyti" naują pasaulinį 
karą.' Bet tai neįvyks: tai
kos šalininkų jėgos žymiai 
pralenkia imperialistinių gro
bikų jėgas; Siekdami susti
printi taikos frontą, 
dirbsime dar geriau,
pasiaukojamas darbas pada
rys mūsų Tėvynę dar galin
gesnę. Aš pirmoji pasirašau 
atsišaukimą už tautų laisvę 
ir taiką ir raginu visus'pa
sekti mano pavyzdžiu.

Ir miesto ir kaimo darbo 
žmonės, siekdami užtikrinti 
taikų kūrybinį darbą, vie
ningai, su pakilimu pasirašo 
atsišaukimą, štai, Tauragės 
MTS vienas geriausiu trak
torininkų Pranas Matusevi- 

t

čius, kaip ir daug tūkstan- 
čiik mūsų šalies žmonių, pa
reiškė :

-Ajį)’ dideliu džiaugsmu 
mes sutinkame Tarybinio 
komiteto taikai ginti rezoliu
ciją dėl .parašų rinkimo 
Stokholmo atsišaukimui. Mes 
neleisimt..suįžulėjusiems ato
mininkams griauti mūsų lai
mingą gyvenimą. Mes. visi 
vieningai pasirašysime atsi-

mes
Mūsų

| žiūrėdamas į jas kalbėjo ži
las, 67 metų kolūkietis Pili
pavičius, — pakinkei treje- 

! tą ir gula javas, o kiek mes 
Įkas turėsiąs kosėt šešias Įprilankstydavome nugarą 
žiemas) kol išsikosės, tada ligi dalgiu numosuoji hek - 
liga pereis.

Kaip reikia

vakary susirinko kolūkie
čiai. I _ _

— Ot čia tai suprantu, ,Poryt radiją. įves 
bent daiktelis, — pagarbiai kolūkiečiams, įkurtuvės bus ... _ « . . « « e   • a a t W « a-a n I r-

tarą.

su' muzika.
Po kelių dienų įvyko į- 

kur tu vės. Už pilno stalo su-, 
‘sėdo meistrai, kaimynai, sa*( 
vi ir mieli, bendrame darbe 
radę savo laimę. Ant stalių^ 
ko stovėjo radijo aparatas.

i Muzikos nebuvo. Bet už tai 
iš Vilniaus kalbėjo apie jųi “bronhitą”? Ar galima vesti , \ Ju ..... ,—.------‘ kaUą kaimo, laukuose kolūkio žmones ir jų darbą.vaiką laukan, kai jis kosti? |sutarškg kertamosios. Jų 

Atsakymas. į darbo gausmui pritardavo.
Labai abejoju, ar tai yra i džiugi jaunimo daina. Gulė

tikrai bronhitas. Žmonės, 
.o taipgi ir gydytojai daž
nai lengvabūdiškai vepteli 

jis tau — “bronchitas,” ir tu 
že- sau žinokis. Nereikia daug 

esmėje nė-1 burnos ausyti, aiškint ir 
tik kokio 

požymis, 
organizmo

VAIKAS KOSTI
Daktare, norėčiau 

noti apie savo vaiką,

iš pa
viene- 
Tūlų,

gerai

suži- 
4 me

tų. Jis. žiemą kosti jau tris 
žiemas, žmonės sako, kad 
tai “bronhitas”, ir kad vai-

brandūs rugiai; kviečiai, 
miežiai ij| šnarančios avi
žos. Jaunimas valė javus, o 
senesnieji ..artojai ruošė pą- 
tala žiemkenčiams. Jiems

— Žiūrėk, tai apie mus, 
— iš raudusiu veidu prata
rė Skeberdytė, — teisingai, 
30 kolūkiečpO^T 
karves, ]w, 
no. ,,

Prįtilo kalbos.

t, įkąlp
t įsigijo 
fiską ži-

žmonės

Kosulių esti visokių, vi
sokiausių, nuo įvairių prie
žasčių. Alergija užima žy
mią vietą. Tatai tik ten pat 
ant vietos gydytojas tega
lėtų nusakyt, gerai, nuodug
niai vaiką, ištyrinėjęs.

Žinoma, gali būt vaikui 
ir bronchitas — įsisenėjusi 
bronchinių vamzdelių slo
ga, kataras. Bet tuomet 
vaikas kosėtų ar tau žiema 
ar vasara.

Jei tai būtų alergijos po- 
reiškis, vaikui reikėjų pri
taikyt atitinkamą -maistą, 
apleidžiant jam netikusį, 
žalingą maistą. Būtinai, 
būtinai reikia misyių vita
minu. Protinis atbukimas v
daugelį sulaiko nuo tų vi
taminu, ir tada dar labiau 
atbunka visi galai... Reikė
tų vaikui ir kokio prieš- 
alerginio — antihistaminio 
preparato. Jei oras pavidu- 
tinis, kub dažniausia reikia 
vaiką leisti laukan.

. . priĮaį^ę,Jiyč(pavijnį klausė,
pagalbon atėjo traktorius. pr(J akis^o ^jų .pačių 
Artojų ausis pasiekdavo išgyventi laimingo gyveni- 

i skardus nuosavos kuliamo -j mo džiaugsmai. Apie pap- 
sios gausmas. Jis susimai- rastUS) darbščius, bet anks- 

sydavo su traktoriaus burz- čiau niekeno ____
1 ^”5 na;j° žemdirbius per radiją skli- 

do žinia po visą pasaulį!

o <jų. pačių

nežinomus

bendro darbo dainą, 
pirmieji rudens gruodai is 
ryto nuklodavo žemę, arto
jai grįžo iš laukų. Tenai Ili9 i 
ha plote, žadėdamas kitiems 
metams gausų deivių, jau 
vešliai žaliavo žiemkenčių 
želmuo.

Už darbadieni kolūkie
čiai gavo po 5 kg. grūdais, 
po 1 rublį, po 140 gramų | 
cukraus, po 4 kilogramus 
šieno ir kitų žemės ūkio 
produktų. Pirmas prie san
dėlininko su maišais priėjo 
kolūkietis Dirkus. Jį pasiti-

’— Pakelkime už mūsų 
“Raudonąją aušrą”, — lai
kydamas rankoje putojan
čio alaus ąsotį, į svečius 
kreipėsi šeimininkas.

Laimėjusi tris vyriausius pri
zus plaukiotojų rungtynėse, 

p-lė , McCormick linksmai 
pasitinka fotografą.

Visi mokosi
Pernai rudenį Klovai

niuose buvo atidaryta sep- 
Itynmetė vidurinė mokykla. 
' 132 kolūkiečių vaikai moko
si šioje mokykloje. Auklė
tiniai ne tik mokosi, bet ir 
sportuoja, sudarę scenos 

•ko linksmas sandėlininkas niegejų ratel), ruošia vaka- 
Jonavičius.

— Ką tu čia veiksi su ke
liais krepšiais. Juk tau pri
klauso puspenktos tonos.

Dirkus • sumišo^ ■— Kaip
tai, juk aš niekad tiek ne- A.1 Ožalaitė, gavo Sranifos 
prikūliaū'nuo savo 8 hektą- 
rų; dairėsi jis į savo kaimy
nus. • •'•. ’ : -.v ■ ■

Ties senio Dirkaus: kojo
mis kaimynai >klojo savo 
maišų ryšulius. Dviem dvi
kinkiais vežimais parsivežė 

| savo javus kolūkietis. Po jo 
atsiėmė Guldikauskas, Be
resnevičius. Pilni vežimai 
nuo sandėlio pasukdavo į 
kolūkiečių kiemus.

Priėjo senio ©žalo eilė. 
Sąskaitininkė pakišo pasi
rašyti lapą.

— Kiek čia aš gaunu. Ži
nai, kad aš raštui aklas, — 
kreipėsi jis į Šųiukąjtę.

— Trys tonos, -S- atsakė 
ji Ožalui, kuris vietoje pa
rašo dėjo tris kryžiukus. Ir 
lyg netikėdamas atsigrįžo, 
o ten stiprūs vyrai su kau
pu krovė į vežimus maišus.

rus. Jų vaidinimų, dainų ir 
tautinių šokių mielai žiūri 
jų tėvai, namiškiai. 30 ko
lūkiečių vaikų mokosi Pak
ruojo vidurinėje mokykloje 
ir 10 iš jų sieinet ją bai^ė.

atestatą su įvertinimu “la
bai gerai”. Ji su ’ Gaivoso 
sūnum AhtamPnutarė va
žiuoti studijuoti. Angele 
bus gydytoja, b Antanas — 
inžinierius.

— Važiuokite, 
uždirbame užtektinai,

- duonos 
o 

išmokę vėl atgal parvažiuo
site. Juk mums‘reikės mo
kytų žmonių, - •— pritarė 
jiems tėvai. Tai nė pirmuti
niai klovarniečiu vaikai bus 
universitete. Tepai jie ras 
pernai išvykusius Vaitiekū
naitę ir Ragulską.

Suaugusieji mokosi taip 
pat. Kolūkio bibliotekoje 
yra 450 įvairių knygų. Skai
tyklos vedėja Angele Beres- 
nevičiūtė, valsčiaus'; vykdo
mojo komiteto pirmirlinko 
Bagdonavičiaus padedama, 

(Tąsa ant 5 pušį.)
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Ar galima apsisaugot nuo atom-bombos?

A

Kol Sovietų Sąjunga ne
turėjo atominės bombos, 
Amerikos karininkai skel
bė, kad “nėra jokio apsi
gynimo nuo atomų bom
bos”, ir tvirtino, jog “nie
kuomet negalima bus iš- 
rast jokių apsaugų nuo 
jos.”

Kariniai politikai tokiais 
tvirtinimais skiepino ame
rikiečiams pasitikėjimą, 
kad atominė bomba bus 
“nenugalimas, lemiamasis 
ginklas” kare prieš Sovie
tų Sąjungą. Jie spėjo, kad 
dar eilė metų praeis, iki so
vietiniai mokslininkai pa
gamins atominę bombą; 
tuo tarpu amerikiečiai ga
lės jaustis i visai saugiai, 
jeigu kiltų karas tarp Jung. 
Valstijų ir “komunizmo.”

Bet Sovietų Sąjungoj pa
daryta atomų bomba keliais 
metais pirmiau, negu spė- 
likai pranašavo. Atsirado 
baimė, kad jeigu amerikie
čiai mestų atominę bombą 
į Sovietų šalį, tai mainais 
susilauktų sovietinės ato
mų bombos.

Pasikeitė šnekos
Atominiai politikieriai to

dėl pakeitė savo kalbas ir 
pradėjo pasakoti, kaip ga
lima būtų apsisaugoti nuo 
atominių priešo bombų. Pa
plito raginimai per spaudą 
ir radiją ruošti tam tikras 
slėptuves ir ieškoti būdų 
gelbėti amerikiečiams, ku
riuos galėtų sužaloti sovie
tinė atom-bomba.

Pastaruoju laiku Ameri
kos karo departmentas ir 
valdinė Atomu Jėgos Ko
misija išleido knygą “The 
Effects of Atomic Wea
pons” (Atominių Ginklų 
Veiksmai). Knyga dėsto, 
kaip baisus atominės bom
bos karštis, jos sukelti mil
žiniški oro trenksmai ir a- 
tominiai spinduliai urmu 
nužudo dešimtis tūkstančių 
žmonių, o dar daugiau pa
vojingai sužaloja bei ap-

rankas nuo neapsakomo 
karščio; bėgti į tam tikrus 
rūsius-sklepus bei slėptu
ves, kuo greičiausiai užsi- 
glausti už mūro sienos ar
ba kniūpsčia kristi ant že
mės; ir visa tai padaryti 
greičiau kaip per 7 sekun-) 
das... O išvengusius mirties! 
gydyti nuolatiniais sveiko 
kraujo įleidimais ir tokiais 
būdais, kuriuos dabar dak
tarai naudoja apdegimams 
ir sutrenkimams gydyti.

Kląusimas neišspręstas
P et tie. receptai anaiptol 

neišsprendžia uždavinio dėl 
apsisaugojimo nuo atominių 
tragedijų. Priešingai, jie 
parodo, kad ’ nėra jokios 
tikros apsaugos nuo atom- 
bombos. Tol^i nurodymai 
galėtų apsaugoti" tiktai tū
lą nuošimtį žmonių, toliau 
esančių nuo atviros sprogi
mo vietos.

Hirošimos ir Nagasaki 
tragedijos į

Kadangi nurodymai pa
remti patyrimais iš atom- 
bombų išsprogdinimo Hiro
šimoj ir Nagasaki miestuo
se, Japonijoj, tai pravartu 
prisiminti, kokios baiseny
bės ten padarytos, pagal o- 
ficialiųs amerikinius skai
čiavimus, būtent:

Atominė bomba, numes
ta Hirošimon 1945 m. rug
pjūčio 6 d. užmušė 70,000 
iki 80,000 žmonių.

Kita atom-bomba, paleis
ta Nagasakiu rugpjūčio 8 
d. tais pat metais pražudė 
35,000 iki 40,000 gyvento
jų.

Abiejuose miestuose, be

to, buvo daugiau žmonių 
sunkiai sužalota, negu už
mušta.

Jėzuitų kunigas Hubert 
Schiffer, praeitą mėnesį 
kalbėdamas Fordhamo U- 

C3■; niversitete, New Yorke, pa
reiškė, jog Hirošimoj A- 
bomba pražudė daug dau
giau žmonių, negu tuos 80 
tūkstančių, kuriuos Ameri
ka oficialiai paskelbė. Pats 
kunigas Schiffer tuo laiku 
buvo Hirošimoje ir vos gy
vas išliko.

Daugiau žuvo ir Nagasa
ki, negu oficialiai skaičiuo
jama.

Bet štai kas atsitiko Hi
rošimoj pagal neoficialius 
japonų parodymus ir apra
šymus :

Atominė bomba sprogo 
1945 m. rugpjūčio 6 d. 8:15 
vai. iš ryto. Ir už. vienos se
kundos teliko tik 136,000 
žmonių iš buvusių 312,000 
Hirošimos gyventojų. z90 
procentų namų tapo visiš
kai sunaikinta. Iš buvusių
jų 76,000 namų stovėjo jau 
tiktai 8,400 namų.

Vienintelė apsauga
Bet atominiai politikai 

žada dar pražūtingesnes 
baisenybes. O jų peršami 
nurodymai apsisaugojimui 
patys savaime liudija, jog 
nėra jokios kitos tikros ap
saugos, kaip tik uždrausti 
atomines bombas ir vykdy
ti pasaulinės taikos politi
ką. , N. M.

(Kitoje Įvairumų laidoje 
bus plačiau išdėstyti atom- 
bombos veiksmai.)

Kokias baisenybes atomine 
bomba Hirosimoje padarė

“Visi tų nelaimingųjų kū-Japonė Oka O ta yra vie
na tų laimingųjų, kuriem nai buvo išpūtę, kaip sken- 
pavyko išlikti gyviem, kuo
met Amerikos lėktuvas pa
leido atominę bombą į Ja
ponijos miestą Hirošimą. 
1945 m. rugpjūčio 6 d. Jr 
ta moteris sekamai aprašo 
klaikią baisenybę, kurią’ a- 
tom - bomba padarė Hiro
šimoje:

“Aš mačiau tūkstančius 
ant tūkstančių vyrų, mote
rų ir vaikų bėgančių keliais 
iš Hirošimos pragaro. Visi 
jie, be išimties, buvo suža
loti baisiomis žaizdomis. Jų 
antakiai visiškai nudegę, o- 
da ant jų veidų ir rankų 
taip pat nudegus ir kabojo 
skutais.

“Daugelis jų laikė ištiesę 
rankas link padangės, ma
nydami, kad tuom apmal
šins skausmus. Kai kurie 
eidami vėmė. Dauguma, jų 
buvo visiškai apnuoginti, 
be jokių drabužių; kitų 
priedanga — tik suplėšyti 
skarmalai.

“Vyrų petnešos tartum į- 
rėžtos į kūną, o ant moterų 
odos buvo matyt, lyg iš
spausdinti, jų su kn elių 
marginiai. (Mat, petnešos 
truputį pridengė toje vie
toje kūną nuo neapsakomo 
karščio; moterų gi odą po 
tamsesniais suknelių mar
giniais karštis aršiau nu
svilino, negu po 
suknelių tarpukais.)

“Didžioji > dauguma jų 
buvo apnuoginti iki juos
mens, o kelinės — tiktai 
skudurai. ’

nuskustos, apart 
plaukų pluokštelio

duolių, ilgai mirkusių van
denyje. Jų akių vokai taip 
sutinę, t kad akys visai už
merktos, oda gi aplink švie
siai raudona. Iškeltos jų 
ijankos panašios kaip vėžio 
replės, ir raumenų gabalai 
kabo nuo rankų, kaip pilki 
skudurai. Galvos jų plikos, 
tartum 
mažo 
viršuj.

“Tie apgailėtini kanki
niai, subjaurioti žiauriomis 
žaizdomis, atėjo gult ant 
svilinančio smėlio pajūryje. 
Visi jie buvo apakinti.

“Viena moteris gulėjo 
ant žemės. Jos galva sker
sai perskelta. Visas galvos 
vidurys raudonas, kaip rau
donojo arbūzo. Nepaisant 
baisiosios žaizdos, moteris 
buvo dar gyva 'ir šliaužė 
žeme, palikdama ilgą, rau
donai nudažytą ruožtą.

“Aš priėjau prie vieno 
negyvėlio ant žemės ir pa
ėmiau jį už kelių, bandyda
ma jį šalinkelėn nutempti, 
kad gyvieji galėtu praeiti. 
Negyvėlio oda prilipo man 
prie rankų; mėsos nusilupo 
sykiu su oda nuo kelių iki 
kojų galų.

“Merginos visai nuogos; 
moterys netekusios plaukų 
ant galvos; senelė su abiem 
išnarintom rankom, kurios

Kas ilsisi Kaukazo mineraliniuose kurortuose
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sirgdina. Tatai liudija dar 
menku, pradinių atom-bom- r.u^s les'
bu išsprogdinimas Japoni
jos miestuose Hirošimoj ir 
Nagasaki. O dabar esą jau į 
daug smarkesniu bombų, 
nekalbant anie (gal) busi
mąsias hvdrogenines (van
denilio) bombas.

Nusmerktieji žuvimui
•

Kariniai - atominiai A- 
merikos vadai nurodinėja 
toje knygoje tūlas apsau
gas, kuriomis, sako, galima 
būtų išgelbėti milionus a- 
merikiečių nuo atominės 
mirties.

Tačiaus, jie pripažįsta, 
kad faktinai visi žmonės 
taptų sudeginti bei užmuš
ti per pusę mylios į visas 
puses aplinkui nuo tos vie
tos, kur sprogtų atominė 
bomba. Jiems nėra išlikimo 
vilties.

Taigi “The Effects of A- 
tomic Weapons’’ ir rašo:

“Daugiausia todėl turėtų 
būti daromi žingsniai ki
tiem žmonėm gelbėti, kurie 
bus už pusės mylios iki 
pusantros mylios nuo pa
čios sprogimo vietos.”

Vadinasi, arčiau esamie
ji nusmerkti mirt.

Gelbėjimosi žinovai duo
da tokius patarimus:

Nežiūrėti į atom-bombos 
sprogimo liepsną, 100 kartų 
šviesesnę už saulę, kad ne- 
apaktum; susiriesti ir kiek 
galint užslėpti veidą ir

Kaukazo mineraliniai 
vandenys yra gražioje vie
toje, Kaukazo kalnagūbrio 
priekalniuose. Keturi mies
tai — Kislovodskas, Jesen
tuki, Piatigorskas ir Želez- 
novodskas, — sudarą šią 
kurortų grupę, turi 80 įvai- 

šaltinių: anglia- 
druskos-šarmo, 

sieros, radioaktyvinių. Jų 
visame pasaulyje išgarsėję 
šalti, šilti ir karšti vande
nys vartojami vonioms ir 
kaip gydomasis gėralas.

Dabar Kaukazo minerali
nių vandenų kurortuose 
apie 100 sanatorijų. Jos vi
sos suorganizuotos Tarybų 
valdžios metais, ir pastatai 
daugumai iš jų naujai pas
tatyti^ Tik per pastaruosius 
penkioliką metų minerali
nių vandenų grupės kuror
tuose pastatyta ir rekon
struota 34 gydyklos.

Daugiau kaip 100 milijo-

Rašo J. S.

vertingų gydomųjų veiks 
nių, kaip mineraliniai van
denys, klimatas, dumblas, 
tyrimo srity. Kalneologijos 
institutas Piatigorske ir jo 
klinikos kituose kurortuose 
pagrindė kiekvie- 
n o mineralinių vandenų 
grupės kurorto gydomą
ją paskirtį. Kislovodskas 
visų pripažintas tinkamas 
gydyti širdies indų siste
mos. susirgimams. Železno- 
vodsko ir Jesentuki — gy
dyti skilvio ir žarnų trak
to susirgimams. Didelės 
perspektyvos atskleidžia
mos tuo, kad Piatigorsko 
kurorte panaudojami nauji 
radioaktyvūs ir druskos- 
šarmo vandenys. Institu
tas taip pat paruošė meto
diką sanatorijoms veikti 
per.ištisus metus. Jo klini
kose, ypač Jesentukiuose,

nų rublių išleidžia šiemet' įrodyta, kad čia su dideliu 
pasisekimu galima gydyti 
opinius susirgimus, kepenų 
susirgimus bei ginekologi
nius susirgimus. Visuose 
kurortuose, ypač Kislo
vodske ir Piątigorske ge
rai išgydomos nervų ligos. 

Iš esančių ties Kaukazo 
mineraliniais vandenimis 
gydyklų 26 priklauso tary
binėms profsąjungoms. 
Atilsines nuvykti į tas gy
dyklas fabrikiniai-gamykli- 
niai ir vietiniai komitetai 
paskirsto tarp darbininkų 
ir tarnautojų. Du trečda
liai atilsinės kainos apmo
kami iš valstybinio sociali
nio draudimo lėšų. Dauge
lis darbo žmonių, visų pir
ma,, karo ir darbo invali
dai. geriausieji stachanovi- 
ninkai, ilsisi ir gydosi ku-

Tarybų .valstybė Kaukazo 
mineralinių vandenų kuror
tams gerai sutvarkyti. Ar
timiausiomis dienomis pra
dės veikti nauja sanatori
ja — rūmai sunkiosios pra
monės įmonių statytojams. 
Baigiama statyti dar dvi 
gydyklos: “Piketas” — Vi
sasąjunginės . Profesinių 
Sąjungų Centro Tarybos 
ir Sąjungos automobilių 
bei .traktorių pramonės 
darbininkų , profesinės są
jungos. Kartu dirbami dide
li darbai toliau 
miestus, gręžiant 
minefaliniij vandenų 
nius, gerinant gėlo 
dens tiekimą, statant 
namus namus.

Medicinos mokslas 
neįkainuojamą indėlį

želdinant 
naujus 
šalti- 
van- 

gyve-

įneša 
tokių

ro r tuose visiškai nemoka
mai.’

Didelė grupė sanatorijų 
priklauso Sveikatos apsau
gos ministerijai. Savo gy
dyklas turi Mokslų akade
mija, Geležinkelio trans
porto, Naftos pramones 
ministerijos bei kitos žiny 
bos. Keturios puikios Sočia- 
linio-aprūpinimo ministeri
jos sanatorijos nemokamai 
aptarnauja karo bei darbo 
invalidus.

Kas gi ilsisi ir gydosi 
Kaukazo mineralinių van
denų kurortuose?

Vienoje geriausių sana
torijų Nr. 1 Kislovodske 
dabar taiso sveikatą 200 
žmonių. Iš jų 160 — darbi
ninkai ir darbininkės.

Ordžonikidzės vardo sa
natorijoje besigydančiųjų 
daugiau kaip 400 darbinin
kų ir tarnautojų tarpe 
daug stachanovininkų, ne
mokamai gavusių atilsineš 
iš taip vadinamo direktori- 
nio fondo, sudaromo įmo
nėse iš išskaitymų iš pel
no. Tas fondas panaudoja
mas tam, kad pagerintų 
kultūrinį-buitinį darbininkų 
ir tarnautojų aptarnavimą.

Pernykščių metų pabai
goje Jesentukiuose pradė
jo veikti sanatorija N. 21. 
Šios gydyklos pastatą be
veik pilnutinai buvo su
griovę hitlerininkai. Tam 
pastatui atkurti bei įrengti 
valstybė išleido apie pus
šešto milijono rublių. Da
bar šioje naujoje puikioje 
gydykloje ilsisi ‘ 200 darbia 
ninku ir tarnautojų iš visų 
Tarybų Šalies kampų. —

Drauge su gausiais so- 
cialistin. pramonės darbuo
tojais, mokslininkais, ar-

ha 11*! i s ! k c ’ kpalaidai tabalojasi, jai bei
nant.

“Žmonių kūnai — kaip 
mėsos kepsniai; raumenys 
krito nuo kaulų. Kraujas 
al'mėte almėjo, o sykiu su 
krauju plaukė ir geltonas 
skystis, panašus kaip tau
kai.

“Visoje toje minioje ne
buvo nė vieno asmens be 
žaizdų.

“Tūlam laikui nustojo 
veikt ju lyties organai. Mo
terys gimdė negyvus bei 
nedanešiotus k ū d i k ius. 
Daugeliui moterų pirm lai
ko įvyko ‘gyvenimo per
maina’, pranyko antdrapa- 
<nės.

“Atominės bombos spro
gimas Hirošimoj sunaikino 
žmonėms daug baltųjų 
kiraujakūnių,”— o šie krau
jo gabalėliai reikalingi ko
vai prieš ligų bakterijas.

“Už dviejų savaičių po 
tos pragaištingos nelaimės 
vienągp mergaitė pamatė 
baltas dėmes ant savo ran
kų. Dar savaitei praėjus, 
mergaitė mirė.”

SVEIKATA PILNOJE 
ŽODŽIO PRASMĖJE

“The World Health Or
ganization” — pašaulinės 
sveikatos draugija paskel
bė tokią pilnąją sveikatos 
definiciją.: “tai buvimas 
pilname fizikiniame (kū
no), socialiame ir protinia
me sveikume, o ne vien tik 
neturėjimas ligos ar kito
kių kūniškų nenormalu
mu.”

Tokio. 1— Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų lėktuvai 
bombardavo ir apšaudė ka
rinius anglų ir Pietinės 
Korėjos tautininkų laivus 
pakrantėse.

tistais, rašytojais, mokyto
jais, studentais, Kaukazo 
mineralinių vandenų kuror
tuose ilsisi nemaža socialis
tinio žemės ūkio dirbančių
jų.

Kitokios žinios ir istorijos 
iš Krieno Observatorijos
KUMŠTYNIŲ KOVA 
PAS KIŠKIUS

Kiškiai turi vieną žmonių 
ypatybę — tai kumščiavi- 
mosi. Gana dažnai kiškiai 
dalyvauja bokso rungtynė
se, — sako žvėrelių gyveni
mo tyrinėtojai ir žinovai. 
Esą, du patinėliai, atsitūpę 
ant savo pasturgalinių ko
jų, ima kumščiuotis prieša
kinėmis, kaip tikri pugilis- 
tai, bet tik po keletą se
kundų kiekviename “raun
de.” Tuomet padaro trum
pą pertrauką, o pertraukos 
laikotarpiu abu kumštynių 
dalyviai pakramto kiek žo
lės ir vėl ima ‘^umščiuo- 
tis”. Kuomet vienas jų, jau 
“gavęs užtektinai”, pasiša
lina, tuomet pasibaigia ir 
“rungtynės”.

Tai buvo mažos auksinės 
monetos, cirkuliavusios nuo 
1854 iki 1889 metų laiko
tarpiu.

AR GALI PLCDURTI • 
MIEGANTIS

Taip, žmogus 'gali miego
ti vandenyje plūdurdamas, 
—tvirtina žinovai, — ypač 
jeigu jis plūdurą sūriame 
vandeny, kaip jūroje', kur 
randasi daug druskos bei 
kitokių mineralų.

DAUGIAUSIA PELNIJĘS 
PUGILISTAS

Daugiausia‘pinigų gavęs 
už vieno vakaro kumštynes 
yra Gene Tunney, kuriam 
teko $990,445, kuomet ant- 

j ru sykiu kumščiavosi su 
įjack Dempsey.

ŽEMĖS SVORIS IR 
MUSIŲ VEISLINGUMAS

Mūsiškė planeta žemė, 
ant kurios gyvename, sve
ria apie 60,000,000,000- 
000,000 tonu.

Kalbant apie didžiuosius 
svorius, prisimena dar vie
na, tiesiog netikėtina, skait
linė apie musių veislingu- 
mą. Viename anglų žurna
le radau, kad jeigu viena 
musė išperėtų visus savo 
padėtus kiaūšinėlius per 4 
mėnesius laiko, tai pasida
rytų net 14,000,000,000,- 
000 tonų musių. Laimei, 
visi musių kiaušinėliai ne- 
išsiperi,—kitaip, jų nei že
mė negalėtų pakelti. s

KAIP GAUSUS TABAKO 
DERLINGUMAS

Vienas vidutinis tabako 
augalas pagamina 1924,876 
sėklas — .pakankamai 
sodinti 66 akrus žemės 
baku.

ap- 
ta-

JOHN O’GROAT’O 
SUMANINGUMAS

John O’Groat’as, gyvenęs 
prieš keletą šimtmečiu, pa
sižymėjo savo sumaningu- 
mu išspręsti kivirčius bei 
keblias problemas. Jis gi
mė ir augo Holandijoj, bet 
vėliau išvyko apsigyventi 
Škotijoj, kur laimingai gy
veno su savo šeima ir su 
brolio šeima. Ilgainiui, ta
čiau, šeimose kilo kivirčiai 
dėl pirmenybės sėsti prie 
stalo, būtent, kam priklau
so vieta “garbingame” stalo 
gale. O’Groat išrišo šia pro
blemą paprastu būdu — 
padarė apvalų stala ir tuo- 
mi likvidavo kivirčius.

KAS DAROMA Iš 
VORATINKLIŲ

Lietuvoje anais 
voratinklius dėdavo ant 
žaizdų, sustabdymui krau
javimo arba užtraukimui 
šašo. Tuo būdu voratink
liai buvo naudojami kaipo 
gyduolė, s Bet voratinkliai 
naudojami ir kitokiem da
lykam. Francijoj iš voratin
klio siūlų buvo daromos 
moteriškos pirštinaitės^ ir • 
kojinės. O šiandien vora-“ 
tinklio plonutis siūlelis7 var
tojamas skersai stiklą ka- 
marninkų ir. kituose pana
šiuose mierąvimo 
mentuose. ' *

laikais

instru-

TRIJŲ DOLERIŲ 
PINIGAS

Jungt. Valstijose yra bu
vęs vienas trijų doleriu pi
nigas, bet ne popierinis.

KOKS BEŽDŽIONIŲ 
SANTYKIS SU 
VANDENIU

Ar beždžionės galėtų 
plaukti vandenyje? Daugu
ma beždžionių galėtų, bet 
jos neplaukia. Vienok tam 
tikros rūšies beždžionės 
plaukia ir net nardosi, kaip 
iom užeina įšėlimas. Kai 
kurios jų mėgsta vandenį, 
o kai kurios nekenčia ir nei 
snukio sušlapinti neprisilei
džia.

VULKANŲ 
IŠSIVERŽIMAI

Dažniau veikiančių ug- 
niakalnių išsiveržimai bū
na žymiai švelnesni, negu 
kitų, kurie išsiveržia retes
niais laikotarpiais.

KEPTŲ BULVIŲ 
MAISTINGUMAS

Keptosios bulvės praran
da mažiau savo maistinių 
vertybių ir išlaiko savyje 
vitaminą C, kuris susinai
kina, kuomet bulvės būna 
virinamos arba paruošia
mos valgiui kitokiais bū
dais. \

ŠEŠIAKOJAI KATUKAI
Murphysboro, Ill. —Čio

nai gimė du katukai su ke
turiomis kojomis pryšakyje 
ir su dviem pasturgalyje, 
— iš viso su 6 kojutėmis 
kiekvienas. Taip praneša 
United Press žinių agentū
ra.
ženočiųIlgėsnis 
GYVENIMAS

Illinois valstijos visuome
niškos sveikatos depart- 
mentas skelbia, kad vedu
sieji žmonės gyvena ilgiau, 
negu neženočiai, nepaisant 
kaip apie tai manytų ir 
sakytų viengungiai.

NUMATOMAS 125 METŲ 
AMŽIUS ŽMONĖMS

INS žinių agentūra iš 
Washingtono paskelbė, kad 
neužilgo žmogaus normališ- 
kas amžius būsiąs nuo 110 
iki 125 metų. Tokią nuomo
nę pareiškęs senų žmonių 
gydymo specialistas Dr. 
Martin U Gumpert, kal
bėdamas pirmoje įvykusio
je nacionalėje konferencijo
je apie senėjimo problemas. 
D r. Gumpert pamatuoja 
savo nuomonę dalinai tuo- 
mi, kad dabartinės medici
nos praktika kreipia dau
giau dėmesio į žmonių 
sveikatos apsaugojimą, o 
ne vien tik gydymą sergan
čiųjų.

Sugraibė Krienas.
3 pusi.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugp. 25, 1950
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I. S. Turgenevas

LAIKRODIS

t

akys rudos, šviesios, taip 
pat, kaip lapės. Ir jo akys 
vis bėgiodavo: tai į dešinę, 
tai į kairę. Jis Nuolat krai
pydavo nosį, tartum uosty
tų orą. Avėdavo pusbačius 
be kulnų ir kasdien pud- 
ruodavosi, kas provincijoje 
anuo metu buvo didelė re
tenybė. Jisai tvirtindavo, 
;kad be pudros negalįs būti, 
(nes jam tenką bendrauti su 
generolais ir generolienė- 
mis.

Bet štai sulaukėm mano 
vardo dienos. Ateina pas 
mus Naštasiejus Nastasie
jičius ir sako:

— Iki šiol, krikštasūni, 
aš nieko tau nesu dovano
jęs, bet tu pažiūrėk, ką aš 
tau šiandie atnešiau!

MONTREAL, CANADA

I. 'jo, tartum jis būtų buvęs
Papasakosiu jums istori- visai suaugęs. Jis buvo vai- 

ją apie laikrodį. Nepapras- kinas nekvailas,
Į do, petingas, keturkampio 
■ strazdanoto
'plaukų, pilkų nedidelių a- ; 
kių, plačialūpis, jo nosis! 

j buvo labai trumpa, pirštai 
(taip pat trumpi, sveikatos 
! turėjo ne sulig metais — 
'žodžiu, stipruolis! Teta jo 
inekentė, o tėvas net bijo- 
įjo... arba, gal būt, jautėsi 
esąs jam kaltas. Kalbėjo 
žmonės, kad jei mano tėvas 

i nebūtų išsiplepėjęs, nebūtų 
i savo brolio išdavęs, Davido 
I tėvo nebūtų ištrėmę į Sibi
rą. Mudu abu mokėmės I 
gimnazijoje, vienoje klasė- | 
je, ir abudu neblogai; aš|gūnžb vsu raštuotu ciferbla- 
inet truputį geriau už Davi-pu žalvarine grandinėle ! 
da. Mano atmintis buvo aš-!^s, taip ir apmiriau is 
trešnė, bet berniukai — ži-: džiaugsmo, o teta Pelagėja 

I nomas dalykas! - šito pra-! Petrovna kad suriks visa- 
Inašumo nebrangina ir juol^erkle:
j nesididžiuoja, taigi ir Da- “ Bučiuok ranką, ranką 
Ividas vis dėlto buvo mano ■ bučiuok, liūliai!!

idovas. ’ Aš ėmiau bučiuoti krikš
to tėvo ranką, o teta vis 

i tarška:

ta istorija!
Tai įvyko pačioje šio am

žiaus pradžioje, 1801 me
tais. Man vos sukako 15 
metų. Gyvenau aš Riazanė- 
je, mediniuose nameliuose, 
netoli Okos kranto — kar
tu su tėvu, teta ir pusbro
liu. Savo motinos nebeatsi
menu: ji pasimirė, vos iš
tekėjusi, po trejų metų; be 
manęs tėvas daugiau vaikų 
neturėjo. Mano tėvas, Por- 

etrovičius, buvo r 
nežymios | 

vertėsi

f i rijus 
kuklus žmogus, 
išvaizdos, ligūstas; 
įvairiomis teismo bylomis. I 
Anuo metu tokius žmones i 
vadindavo šunadvokačiais, | 
dilgių sėkla ir kriukiais; | 
patsai save jis tituluodavo i 
teisių patarėju. Visus na
mus rikiavo jo sesuo, mano 
teta, penkių dešimtų metų 
senmergė; mano tėvas bu
vo irgi pradėjęs, penktąjį 
kryželį, 'lėta buvo nepapra-j 
štai dievota, tikriau sakant, 
davatka, tarškalas, visur 
kaišiodavo savo nosį, ji bu
vo ne tokios širdies^ kaip 
tėvas, — nedoros. Gyveno
me mes nevargingai, bet vis 
dėlto tekdavo varžytis. Ma
no tėvas turėjo dar brolį, 
vardu Jegorą, bet jį už kaž 
kokius “] 
mus ir jakobinietišką 
voseną” (kaip tik tt 
buvo parašyta įsak 
buvp ištrėmę Į Sibirą 
1797 metais.

Jegoro sūnus, mano 
brolis 
mano 
ge su 
resnis 
riais metais, 
gerbdavau ir

tvirto bū-

veido, rudų

II '
Vadinuos aš — jūs tai ži

note — Aleksiejus. Esu gi
męs 7-tą, o mano vardinės 
kovo 17-tąją. Senovės pa
pročiu man davė vardą to 
šventojo, kurio šventė buvo 
dešimtą dieną po gimimo. 
Krikšto tėvu buvo Anasta- 

.. . v. .. Isijus Anastasijevičius Puč- 
piktinancius veiks- b y arba tiksliau — Nas-

Davidas, liko 
tėvą ir gyveno drau- 
mumis. Jis buvo vy
ti ž mane tik viene-

. tasiejus Nastasiejičius; ki- 
P taip jo niekas ir nevadinda- 

vo. Tai buvo didėlis mėgė- 
f ai į jas bylinėtis, skundikas, ky- 

Išininkas — visai blogas 
pus-(žmogus; jį išvarė iš gubei*- 
pas

Na-

Iš L. B. pikniko;
Laikraščiui virš $500; 
Fašistiniai smogikai nuogybėj; 
Pirmoji auka S. Vilimas.

Rugpiūčio 13 d. čia atsibu
vęs metinis Liaudies Balso 
piknikas įvyko nepaprastoj 
atmosferoj. Iš vienos, pusės, 
senieji kanadiečiai lietuviaį, 
žinoma, daigiausiai L. B. 
skaitytojai, rėmėjai ir si.mpa- 
tikai, ėjo į pikniką, kaip ir 
paprastai eidavo žmonės į 
piknikus, kur jiems patikda
vo, per pastaruosius 20-30 ir 
daugiau metų, manydami, 
kad gali eiti, kur kas nori. 
Iš antros puses, hitleriniai 
kardelininkai; dipukai, kokio 
ten Leono Balzaro inspiruoti, o 
Kardelio ir “Nepriklausomos 
Lietuvos’’ suorganizuoti, pasi
šovė užpulti ir suardyti pikni-

ant kojų, 
laukinius 

apylinkėje

ristų užpuolimo, pas senuosius 
kanadiečius lietuvius nepa
lanki nuomonė susidarė apie 
visus dipukus. Tačiau faktas 
yra tas, kad nors Balzaras ir 
Kardelis desperatiškai šaukė
si į dipukus: “Tenebelieka 
tą dieną nė vieno namuose” 
(N. L., rugp. 10 d.), \Hstik 
ne visi dipukai ėmė dalyvumą 
šituose brutališkuose darbuo
se, daug pasiliko namie. Vei
do išraiška rodė, kad ne visi 
dipukai, 
taria 
bams.
piknike užsiėmė buvę Smeto
nos ir vėliau Hitlerio smogi
kų būriuose. Taipgi, nors su 
apgailėjimu, reikia • pasakyti, 
kad buvo keletas jaunuolių 
(kaip ir visur, fašistinių • nuo
dų aukos), kurie vargiai ir 
atsimena Lietuvą. Jie augę 
laike karo, Vokietijoje, o da
bar yra kardelininkų smogi
kų įtakoje Kanadoje.

Tačiau vyriausia atsakomy
bė krinta ant tų, kurie su
organizavo šitą terorą ir jį

kurie ir atėjo, pri- 
kriminališkiems dar- 
Teroristiniais darbais

kinti) ir naudojo visus 1941r 
45 metų Hitlerio laikais pa
tirtus metodus žmogaus nie
kinimui ir persekiojimui.

Taipgi ir pačiam piknike, 
būriais susitelkę, vėl žmones 
užkabinėjo, spiaudė ant dra
bužių, mindžiojo 
mėtė publikoje 
obuolius (kurių
daug yra), nežiūrint, kad bu
vo moterų ir vaikų, 
šant, kiauliškai visur 
kur matė žmogų stovint, 
gant ar geriant. 1

Nors jie, kaip minėta, 
tografavo, ką tik galėjo, 
kuomet vienas iš piknikuojan- 
čių panorėjo paimti jų ben
drą paveikslą, tai šoko, kaip 
padūkę (ko geras žmogus tu
rėtų bijoti, ypač kuomet jis 
kitam tą patį daro), išplėšė 
kamerą ir nusinešė. Tačiau 
vyriausias jų troškimas buvo, 
tai pralieti niekuo niekam ne
prasižengusių •žmonių kraują, 1 dirigavo. Dirigavo kaip ? Kaip 
ko jie jau neturėjo progos pa-1 ir paprastai banditų, arba, 
daryti nuo 1945 m., kai Hit-1 kaip čia priimta angliškai va- 
lerio armija susmuko.

S. Vilimas pirma auka
Ištroškę žmogaus kraujo, 

priekabiavo prie žmonių, 
kad tik pasigauti auką. Jiems 
buvo nesvarbu, koką žmogus, 
bile tik žmogus, kuris turi 
kūną ir jame gyvybę ir krau
ją, jis turėjo būti sumėsinė- 
tas.

Pirmoji Kanados lietuvių 
auka, papuolęs fašistinių smo
gikų rankose, buvo Kanadoje 
gimęs ir užaugęs, antrojo pa
saulinio karo veteranas, 
tuvis Stasys Vilimas, apie

Afsipra- 
■ lindo, 

vai-

fo- 
bet

atidarė ir atsidėjęs apžiū
rėjo. Jis buvo Janai gabus 
mechanikas; mėgdavo dar
buotis su .geležim, variu ir 
knais metalais, turėjo įvai
rių įrankių; jam nieko ne- 
reiksdavo pataisyti aroa 
net padaryti naują sraigtą, 
raktą ir pan.

• Davidas pavartė laikrodį 
rankose ir, burbtelėjęs pa
nosėj (jis is viso buvo ne
kalbus), pridūrė:

— benas... pkastas... Iš 
kur ?

Pasisakiau, 'kad man jį 
dpvanojo krikšto tėvas.' Da
vidas pažiurėjo į mane sa
vo pilkšvomis akimis:

— Nastasiejus?
— Taip, Nastasiejus 

stasiejiėius.
Davidas padėjo laikrodį 

Išima jis iš kišenės sidab- ant stalo ir tylėdamas pa- 
|rinį laiki odį, panašų į svo- suraukė.

— Ar jis tau nepatinka?
— paklausiau aš.

— Ne, ne tai. Bet aš, ta
vim dėtas, iš Nastasiejaus 
jokių dovanų neimčiau.

— Kodėl?
— Todėl, kad jis šlamš

tas, blogas žmogus, o is blo
go žmogaus nedera ką nors 
mlti. Dar dėkui jam sakyk! 

įTur būt, ir ranką jam pa
bučiavai ?

— Taip, teta privertė.
Davidas nusišypsojo, kaž

kaip ypatingai, į nosį. Toks 
buvo jo įproti. Baisu jis 
niekuomet nesijuokdavo; 
juoką- laike dvasios silpnu
mo požymiu.

Davido žodžiai, tyli ' jo 
šypsena mane giliai įskau
dino. Vadinasi, pamaniau, 
jis mane smerkia? Vadina
si, asKtaip pat šlamštas jo 
akyse !\ Patsai jis niekuo
met taip nenusižemintų — 
nepriiijntų dovanų iš Nasta
siejaus. Bet kas gi man da
bar. daryti?

Atgal grąžinti laikrodį 
| neįmanoma!

Aš mėginau, vėl. prakal- 
laikrodį, binti Davidą, paprašyti jo 

■ pabarimo. Jis man atsakė, 
kad niekam patarimų ne
duodąs ir kad aš galįs pa
sielgti, kaip tinkamas. Kaip 
man patinka?! Pamenu, 
tuomet visą naktį neužmi
gau: abejonės mane kanki
no. Gaila buvo netekti laik
rodžio. Aš jį padėjau šalia 
lovos, ant naktinio stalelio: 
jis taip maloniai ir nuosta- 
Ibiai tiksėjo... Bet jausti, 
i kad Davidas mane nieki
na... “Taip, nereikia sa
vęs apgaudinėti! Jis nieki
na mane!” — tai man atro
dė nepakenčiama! Iki ryto 
subrendo sprendimas.,.. 
Tiesa, šiek tiek apsiver
kiau, bet užtat užmigau, ir 
kai tik pabudau, paskubo
mis apsirengiau ir išbėgau 
į gatvę. Aš buvau pasiryžęs jų kanadiečių lietuvių yra at- 
atiduoti savo laikrodį pir
mam pasitaikiusiam varg
šui.

— Ach, pone Nastasie- 
jau Nastasiejičiau, kam jūs 
taip jį paikinate? Argi jis; 
mokės su laikrodžiu elgtis ? 
Tikriausiai, išmes jį kaip 
nors, sudaužys arba sulau
žys!

Įėjo tėvas, pažiurėjo laik
rodžio, nerūpestingai padė
kojo Nastasiejičiui ir pa
kvietė jį pas save į kabine
tą. Ir aš girdžiu —- kalba 
tėvas, tartum sau:

— Jei tu, brolau, tik ši
tuo tikies atsikratyti...

Bet aš jau nebegalėjau 
nustygti vietoje — prisika
binau laikrodį ir nudūmiau 
pas Davidą rodyti savo do
vanos.

Koks jų tikslas?

Pirmiausiai, ne tiesa, kaip 
Kardelis aiškino per N. L., 
kad tai bus tik “kultūriškas” 
pi k iotas išreikšti protestą 
prieš progresyvius lietuvius.I 
Vyriausias jų tikslas buvo j 
tai, kad pakenkti L. B. eko
nominiai, 
persekioti 
lietuvius, 
norą, eiti

*Kiek liečia ekonominiai, tai 
hitleriniai kardelininkai 

apsiriko, 
pakenks, 
ten jau 

žmonės

ir virš visko, kad lle 
ir terorizuoti visus 
kas drįs, prieš jų i • T 11 a • 1

natoriaus kanceliarijos ir 
ne sykį teisė, bet tėvui jis 
buvo reikalingas... Jie 
drauge “uždarbiaudavo”.
Visas apvalus ir išpurtęs, i III

klausydavau i lapės veido, nosis, kaip yla,! Davidas paėmė

PH1&ADELPHIJOS

PIKNIKAS
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Camdeno ir Philadelphijos Pažangiosios Lietuvių 
Organizacijos

Sekmadienį. Rugsėjo 3 September

CRESCENT PICNIC GROUNDS
56 Cornell Ave. Gloucester Heights, N. J.

GERA MUZIKA, PUIKI SALĖ ŠOKIAMS k
Įžanga 50c. (taksai įskaityti).

Kadangi ant rytojaus bus švente, Labor Day, tai svečių bus iš Brooklyno 
Balti mores ir iš visų kitų apylinkių, čia bus proga susitikti gimines, drau 
gus ir pažįstamus. — Bus visokių gėrimų, taip pat skanių užkandžių.

Maloniai užkviečia visus dalyvauti. RENGIMO KOMITETAS.

KELRODIS: Važiuodami automobiliais 
(Route 130), 5 mylios nuo Delaware River

laiky kites ‘ Crescent Blvd, 
tilto. Važiuokite iki Nicholson 

Rd., kur ant vieno kampo yra Bettyįs’Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas 
stotis. Čia pasukit po dešinei ir už vieno bloko pikniko vieta.

Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry paimkite po dešinei 
btisą No. 2 Gloucester Heights, kuris davės iki vietos.

Westphiladelphieciai, kas norėsit važiuot busti, tai praneškit A. Lipčiui, 
1300 E. 11 th St., Eddyston, Pa. Tel. Chester 2-9634. Jis nurodys kur bu- 
sas sustos ir paims, o suvažinėjimas tiktai $1.00.

EEĮm 9WN

šie 
smogikai labai labai 
manydami, kad jie 
Nežiūrint jų teroro, 
ant vietos piknike
gausiai pradėjo dėtis su savo 
parama. Kiti, grįždami iš pik
niko, užvažiavo lietuvių sa
lėti ir savo aukas padubelta- 
vojo, o dar kiti pasižadėjo, 
sako, net po $50 aukoti, ir 
aukos ateina. šiuos žodžius 
rašant (jau kelios dienos po 
pikniko), pikniko rengimo 
komitetas skelbia, kad laik
raščiui L. B. montrealieciai 
jatt yra sukėlę virš $500 pa
ramos !

Nesudemoralizavo

eko-Nepakenkė L. B. jie 
nominiai, juo labiau kanadie
čių. lietuvių nepalaužė, 
jie tikėjosi, moraliai, 
šingai, jie patys save 
statė pilnoje nuogybėje, 
aršiausi budeliški
bet kokios gėdos, padorumo, 
žmoniškumo netekę elemen
tai.

kaip 
Prie- 

persi- 
kaipo

smogikai,

Jo
iš savo stubos.

4 pusl.-r-Laįsyą (Liberty^Lith.Daily)— Penktu 25, .I960

Jokūbas Malikas (dešinėj), Tarybų Sąjungos delėgai 
tas Jungtinių Tautų; Saugumo Taryboje, pirmininkauja^ 
Čia pat matosi UN general is sekretorius Tt-yįjve Lie. 
Tarybų delegacija per 7 mėnesius buvo išėjusi iš tos 

įstaigos, protestui, kad toji taryba neįsileido 
naujosios Kinijos atstovų.

Juos pasmerkė ir Kanados 
Civilių Teisių Lyga (Są j tin

giuos smogikų žygius 
o gyvenimas

kad 
neiš- 
tokio 
tero-i

Norvaišių, o 
į Narusė- 

o Hitlerio 
neži-

išvirtęs į

dinti, gengsterių vadai darytų. 
Miške tarp medžių buvo pa
sislėpę. kad žmonės nematy
tų, ir iš ten per garsiakalbį 
dirigavo terorą. Tačiau žmo
nės matė ii- pažino balsus. Tai 
buvo Leonas Girinis (kuris, 
sakoma, 
novėj” 
vėliau 
vičių ] 
armijai 
n omų 
Girinį), ir N. L. redaktorius 

.. j Jonas Kardelis, lie-Į
..... .  r t 301 Yra žmonių, kurie, sakoma, 
metų amžiaus, Prano ir Onos,matė, tik keltomis minutėmis 
Vilimų sūnus, geros, nuošir-į] 
džios katalikų šeimos narys. 
Jo visas prasižengimas buvo 
tame (nors, kaip jis pats pra
neša, dažpai nueidavo ir į di
pukų piknikus), kad jis išdrį
so ateiti į L. B. pikniką. To
dėl, pasigavę jį, budeliškai 
sumušė, peiliais . pjaustė (nes 
galvoje net septyni susiuvi
mai gydytojo padaryta), laz
domis mušė, kojomis spardė ir,, 
ant galo, kaip pasiutę šunys, kiais įsitikino daugiau, negu 
dar rankų pirštus dantimis su
kandžiojo, kavalkus mėsų iš

Leonas Girinis 
, “gilioj Smetonos se
ki lęs iš 
peraugęs 

pavardę, 
susmukus, dėl 
priežasčių

i prieš Vilimo užpuolimą, Kar
dei} stovint prie garsiakalbio 
miške. O kada misteriškas 
balsas pasigirdo pulti, tai S. 
Vilimas buvo užpultas ir, žiau
riai, kaip* viršuj aprašyta, su
muštas.

Padorioji, todėl, Montrealo 
lietuvių visuomenė, be religi
nių įsitikinimų ir pasaulinių 
pažvalgų skirtumo, tos vienos 
rugpiūčio 13-tos dienos įvy.

Piknikui praėjus ir žmo- nas: 
nėms patiems savo akimis pa
mačius, dabar Montreale, su 
kuo susitiksi, kalbant apie jį, 
pirmiausiai išgirsi: -“Netikė
jau, netikėjau, niekad netikė
jau, kad galėtu būti tokie 
chuliganiški, 
nes, kokiais 
neva atėję 
pikniką.”

| Ir kas, rodos?1 būtų galėjęs 
tikėti? Tik pažiūrėkime.

Pirmiausiai, dauguma senų-

geriausių kalbėtojų ištisomis 
kalbomis ar laikraščiuose iš
tisų špaltų raštaiš būtų įsiti
kinusi, kad fašizmas yra di
džiausia žmonių nelaimė *■ ir 
jos reikia saugotis. i

Nestebėtina, todėl, kad 
dauguma senesniųjų kanadie
čių lietuvių, buvę ar nebuvę 

Į piknike, sužinoję, kad jų 
“burdingieriai” dalyvavo smo-

sužvėrėję žmo- 
pasirodė dipukai, 
pikietuoti D. B.

Vos spėjau kiek pabėgėti 
nuo namų ir sutikau, ko 
ieškoiau. Tai buvo kokiu V 4.
dešim/ties metu berniukas, 
basas driskius, kuris daž
nai valkiodavusi po musų 
langais. Aš tuojau prišokau 
pide jo ir, neleidęs nei' jam, 
nei sau atsipeikėti, pasiū
liau. laikrodį.

Bereniukas išplėtė akis, 
viena ranka uždengė burna, 
lyg bijodamas nusvilti, ir 
ištiesė antrųjų.

— Imk, imk, — murmė
jau aš, —. jis mano, aš jį 
tau dovanoju —.gali jį par- 

ha, 
Su

kvietę gimines ar šiaip pažįs
tamus iš Vokietijos. Kiti čia 
susipažino ir vienaip ai- ant-' 
raip padėjo atvykusiems įsi
kurti: surasti darbus, butus 
ir tt., ir todėl manė, “kaip 
gi dabar pažįstamas žmogus, 
kuriam niekad nieko blogo 
nepadariau, galėtų užpulti, 
visaip niekinti ir koliotis. ir 
dar ant galo kėsintis peiliu 
įdurti į pašonę?!”

Bet atvažiavę į pikniką savo 
akimis panlate, savo kailiu 
pą.tyrč, ką reiškia turėti rei
kalo su 
krėstas 
mis.

Jokios 
vo, kaip 
kaip
įik būriais susitelkę chuliga
niški elementai. Jie kiekvie
ną žmogų, įeinantį į pikniką, 
pažįstamą ai* nepažįstamą, 
giminę ar ne giminę, seną ar 
jauną, moterį ar kūdikį, kė
liojo, keikė, fotografavo ’(ti
kėdamiesi, kad, jei kada Ka
nadoje hitlerinis režimas įsi
galėtų —“ko jie niekad nesu
lauks — iš paveikslo pažin
dami, galėtų tą žmogli sunai-

žmogum, kuris už- 
fašistinėmis bacilo-

pikieto linijos nebu- 
kad N. L. skelbė ir 

dauguma mane. Buvo

duoti ir nupirkti sau.. 
ką nors reikalinga... 
die!

 (Daugiau bus)

Pittsburgh, Pa. — Am
bridge miestelio taryba .nu
tarė suregistruot visus vie
tinius komunistus ir jų pyi-

Ligonis pirmomis dienomis 
Po sužeidimo gulėjo lovoje, 
negalėdamas nė pasijudinti, 
dejavo skausmų kankinamas. 
Jo kūnas baisus pažiūrėti. Vi
sas guzuotas, juodas ir mėly- 

Riankos ir galva aprai
šiota. Kraujas nutekėjęs, iš
blyškęs; *kai pasikelia, galva gikų vadinamoj pikieto lini- 
svaigsta. Jo sužaloto kūno joj, atsakė kambarius ir iš- 
aplankyti - pažiūrėti atėjo de- varė 
šimtys ir dešimtys visokio įsi- daugiau, juos pasmerkė Ville 
tikinimo ir pažvalgų Montrea- Lasalle miestas ir policija ir 
lo lietuvių. Visi, atėję, pa- uždraudė ir N. L. dipukams 
matę, įsitikino fašistinio tero- laikyti piknikus, 
ro kriniinališku darbu pilnoje 
nuogybėje.

Kas* atsakom»ngas? ga).
Kas. atsdkomingas už šito- smerkia visi,

juos labiausia pasmerks.
Išdygę smogikai iš dipukų 

kempės atėjo ir praeis, • Y) 
Montrealo lietuviai, kaip gy- 
vavoj taip gyvuos!

Pikniko Dalyvis.

kią kruviną kriminalystę ? 
Šių žodžių rašytojo nuomone, 
būtų klaidinga manyti, 
visi dipukai kalti, nors 
vengiamai, akyvaizdoje 
žiauraus ir organizuoto
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San i Francisco, Gal
I

/

Apie velionį Joną Kobliną
r

Rugpjūčio 9 d. atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo mūsų mylimas 
draugas, senas sanfranciškie-' 
tis, pažangiųjų organizacijų 
narys ir nuolatinis darbuoto/ 
jas ir rėmėjas, Jonas Kobli- 
nas.

i

i

Worcester, MassA***-

atvyko į Ameriką; trumpai 
pagyvenęs rytinėse valstijose, 
atvyko į Kalifoinįją ir virs 37 
metus išgyveno San Francisco 
mieste.

Jaunesnis būdamas, Jonas, 
prie sunkaus darbo dirbda
mas, susitaupė turto, tai vė
liau pradėjo vertelgauti su 
stubomis, ir tuomi ’ pavyko 
jam. sutaupyti nemažai turto.

Velionis visados buvo uolus 
organizacijų.

savo namą 
ten veltui

susirinki-

kviestų svečių padainavo 
ra gedulo dainų, ir prieš 
užbaigą mūsų mylima draugė 
Karosienė pasakė trumpą, bet 
reikšmingą prakalbėlę, 

, žymėdama velionio Jono 
cities darbus, ir išreiškė 
lestį, kad mes netekom 

. širdaus ir gero mūsų organi
zacijų veikėjo ir nario. Taip
gi ji priminė, kad velionis Jo
nas buvo geras rėmėjas dar- 

i spaudos, todėl 
yra manomu kad velionis yra 
palikęs stambią sumą pinigų 
mūsų laikraščiams.

Po gedulu automobiliai 
' važiuoti į eilę, jų buvo 
i 20, ir palydėjom Joną į 
! vet Memorial Park kapines— 
i ten krematorijoj liko sude- 
I gintas jo kūnas. Kapinėse - 
j koplyčioj vienas iš laidotuvių 
direktorių pasakė liūdesio ei- sijoj ir darbavosi tarptautinėj 
les, .ir su tuomi baigėsi, pa- grupėj Pabaltijį Kultūriniam 

f Komitete ; yra išplatinęs įvai- 
1 rių laimėjimo ir Įžangos ti- 
kietų veik kiekvienam paren
gimui. Nors jis nebuvo vi- 

: suomeniniai plačiai žinomas, 
bet mums, sanfranciskiečiams, 
jis buvo 
širdus. 
veiklaus 
go.

Išreiškiam gilią pagarbą 
| didžią gailestį.

Alvinas.

po- 
pat

pa- 
pra- 
gai- 

nuo-

MIRUS

AUGUSTUI ZMITRA1
Reiškiame užuojautą

Tik trimis dienomis prieš 
mirtį Jonas su mumis važiavo 
į pikniką Oaklande ir visą po
pietį platino Vilnies pikniko | bininkiškos 
tikietus. ~ 
linksmai 
kios 
trijų 
savo 
nuo 
smūgio: nebuvo 
pagalbos gyvybei atgauti.

Trečiadienio ryte, pavalgęs 
vėlyvus pusryčius, šnekučia
vos prie stalo virtuvėj ir 
džiaugėsi, kad jis labai gerai 
jaučiasi sveikatoj. Tik porai 
minučių praslinkus, pasviro i 
ant kėdės, ir tai buvo pasku
tinė jo gyvenimo valanda. Už 
penkių minučių buvo pašauk
tas gydytojas ir surado, kad 
jau nesiranda gyvybės kūno 
—yra miręs.

Po visų patyrimų 
mirtį, kūnas buvo i 
pas laidotuvių direktorių Lea
ry Brothers koplyčioje, 2917 
24th St. (jo kaimynystėj), ir 
penktadienio vakare, dieną 
prieš palaidojimą, atvyko ne
paprastai daug žmonių aplan
kyti jo lavoną, gulintį puoš
niame grabe. Visa koplyčia 
žydėjo Įvairiais gyvų gėlių 
vainikais nuo savųjų, draugų 
ir nuo organizacijų. LLD 153 
kuopos, LDS 58-tos kuopos ir 
Oaklando draugų, nes velionis 
buvo tų organizacijų narys per 
eilę metų ir jose darbavosi, 
kiek galėjo.

Laidotuvėm diena buvo j giškai ir 
skirta šeštadienis, po pietų,; bas, todėl buvo 
kas buvo labai patogu dau- rusams, 
gumai žmonių; todėl susirinko •

Oaklando, San metu amžiaus, bet atrodė, kad i 
t.--------- ... i., galėjo būti apie 50 metų. Jis

buvo vikrus kalboje, ų- judė- 
buvo iš West Linn, Oregon, d.'syje, todėl negalėjo niekas 
A. Šatas, buvęs jo geras drau- I manyti, kad taip greit mirtis 
gas. J : t j pakirs jo gyvybę.

Apie 2 vai. po pietų prasi-1 Velionis Jonas dar jauhas 
dėjo gedulu ceremonijos. Var-; būdamas išvyko iš Lietuvos j 
Xonai liūdnai grojo griau- ; Afriką laimės ieškoti, ir ten 
džias melodijas; vienas iš pa-! išbuvęs virš ketverius metus,

Parvykus j namus, 
pasikalbėjom ir jo- 

minties nebuvo, kad už 
dienų jis gali užbaigti 

gyvenimą. Jonas mirė 
širdies ligos, nuo širdies 

jam jokios

liūdinčioms jo dukterims

Bronei ir Viktorijai Zmitraitėms

ėmė 
virš 
Oli-

rėmėjas mūsų
Kada jis turėjo 
ant Silver Ave., 
naudojom* jo vietą

I mams ir mažiems parengi
mams. Ten lietuviams buvo 
kelio galas; lietuvių grupelė 
maža, bet sutaupė daug pi
nigų, tad galėdavo gausiai 
aukoti visokiems reikalams.

Velionis Koblinas ,kada tik 
būdavo reikalas apsiimti į ko
kias komisijas ar valdybas, 
LLD ar LDS, niekados neatsi
sakydavo. Taipgi buvo komi-

lydai.
Kadangi velionis Jonas ne

turėjo šeimynos, nei artimų 
giminių, todėl jo laidotuvėmis 
rūpinosi jo seimininke Louisa l 
Beliea, pas kurią jis gyveno 
apie porą metų.

šermenimis daug rūpinosi 
V. Sutkiene, 

M. Alvinienė. 
Per jų pasidarbavimą velio
nis buvo pašarvotas ir palai-! 
dotas be jokių religinių ce- 

j remonijų.
Galim pasididžiuoti, 

šios laidotuvės buvo 
skaitlingos, nes velionis 
veno virs 37 metus čia, San 
Francisco, ir dalyvaudavo tar
pe lietuvių, latvių ir visose 
tarptautinėse sueigose — tar
pe rusų ir kitų tautų, todėl 
jis plačiai buvo žinomas ir 
mylimas žmogus, nes su vi-' 
sais visados apsieidavo drau- 

vartojo kelias kal- 
pažįstamas 

lenkams ir latviams.
Velionis mirė sulaukęs 70 .

ų apie jo j 
pašarvotas I mūsų draugės

Karosienė ir

palydovų iš i
Leandro, San Francisco ir ki
tų priemiesčių ir skubiai pri-,

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAšKAIčIO

parinktinės poezijos leidinys
256 puslapių, kaina $1.00

kad 
labai 
išgy-

*

labai veiklus ir nuo- 
Taigi mes netekom 
ir nuoširdaus drau-

Viename Kolektyviniame 
i ūkyje 
Į

(Tąsa nuo 2-ro pusIT

“Jie taip mėgsta kaviarą ir steika.

i CHICAGOS ■ ŽINIOS
Vėl terorizavo Johnson šeimą kavo 5,000 darbininkų

I vester 
ir 31-mos' 
darbininkai, 
ja, atsisakė

suorganizavo kolūkyje liau- kraustant i
T • -G T1 ' • v<> chuligai

Chicagiečiams bus lengva* 
prisiminti Johnson šeimą, ku
ri apsipirko namus Park Ma
nor apylinkėj ir kuri besi- 

i savo namą bu- 
chuliganų, organizuotų j 

White Circle League, žiauriai 
puolama. Namo langai buvo 

rakandai padegti 
i ir per kelias dienas g a u j a 
į laikė apsupus namą su tiks
lu neleisti čia apsigyventi.

Mat, Johnsonai yra negrai 
ir jie drįso peržengti rubežių 

i tik už 
j naujo ifamo 
jos. '

Pastaruoju laiku buvo čia 
terorizuojamos kelios baltos 
šeimos. Kas tai pastebėjo 
negrus, vaikščiojančius ap
linkui, arba užeinančius pas 
tūlus gyventojus. Nekurtom 
atrodė, kad gali jie nupirkti 
vieną iš ant pardavimo išsta-

Jonas E. Gužas
Stefanija Sasna
Eva Vitart

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

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65»ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, 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
n n

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 priside- 
jusiųjų prie išleidimo.

Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
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.

r LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

p

dies universitetą, Ilgais žie
mos vakarais į klubą-skai- 
tyklą susirenka pagyvenę įšdaužyti> 
kolūkiečiai ir jaunimas, 
.Septynmetes mokyklos di
rektorius Diržys ir Pakruo-' 
jo gimnazijos mokytojai 
skaito jiems paskaitas. 
Žmonės užgulė knygas, są-1 
siuvinius. Jie su atkaklumu I 
mokosi, stengiasi pavyti 
veltui praleistą laiką. 7 ko
lūkiečiai per žiemą mokėsi 
kursuose Kaune ir Vilniuje.

Kolūkio jaunimas erdvio
je salėje įsirengė savo teat
rą. Jie jau suvaidino eilę 
veikalų. Jie su dideliu pasi
sekimu pasirodė įvairiuose tytų namų, tai pradėjo tero- 
miesteliuose ir Šiaulių mies- Įrizįį0^ įnamius, 
to teatre.

Pavakary po darbo jau - 
nimas susirenka Daugyve
nės pakrantėje įsiruoštame 
stadione. Rungtyniauja, to
bulinasi mergaičių ir vyrų 
tinklinio bei krepšinio ko - 
maudos.

Į vakaro tylą nuskrenda 
linksjim jaunimo daina. 
Į šviesią ateitį

Laukuose banguoja pui
kūs javai. Tokių dar niekas 
nematė Klovainių laukuose. 
Kolūkio ganyklose ganosi 
73 galvijai. Jau pernai fer
mų vedėja Bieliauskienė 
Kauno Vetcrenarijos aka
demijoje lanke 6 mėnesių 
kursus, kuriuose ji mokėsi 
geriau prižiūrėti gyvulius. 
Ji pasiryžo išauginti aukš
tos produkcijos gyvulius. 
Veterenarijos gydytojai 
Garšvas ir Skuodis dažnai 
atsilanko į kolūkį ir pade
da Bieliauskienei atrinkti 
geriausią prieauglį veislei. 
Melžėjos Stasė Aleksiejų- 
ųaitė, Genutė Ožalaitė, 
Emilija Barzdevičiūtė ’šiais 
metais iš kiekvienos karvės 
pasižadėjo primelžti po 3,- 
000 litrų pieno ir sėkmin
gai tesi savo žodį. Jos kar- Daugyvenos išsities naujas, 
tu su Bieliauskiene aplankė į miestuką panašus kaimas, 
geriausius Latvijos ir Esti
jos kolūkius. Tenai susipa
žino su pirmūnų darbu, gy
vulių priežiūra. 800,000 
rublių pajamų turės šiemet 
kolūkis. Po tris rublius ir 
po 6 kilogramujs grūdų 
gaus kolūkiečiai už darba
dienį. ,

Neseniai į kolūkį iš Šiau-r 
,ltų. atvažiavo inžinierius

poros blokų nuo jų 
j i mero w” sekei'

kelios dienos atgal 
vėl buvo susirinkusi

n amo, 
kitaipt a radžiu ir

še i mai. J o h nso n ie n č

gauja
prie Johnson šeimos 
padegė 
grasino
nakties metu šaukėsi prie pa
žįstamų, I telefonu pranešda
ma, kad jiems gręsia pavojus:

Neteko sužinoti, kaip vis
kas užsibaigė. Laikraščiuo
se irgi nei vienos eilutės ne
simatė. Mat, tokioms žinioms 
mūsų dienraščiai laiko gele
žinę uždangą.

Daugelis mūsų m'iesto gy
ventojų visai nežino, kas de
dasi fChicagoje. Tegu taikos 

Jaliniilkas renka parašus po 
Stockholmo deklaracija kur 
gatvėj, kur vaikščioja “ištiki
mas’’ miesto sargas (policis- 
tas), tuoj matysi laikraštyje 
žinią, kad sugautas subver- 
syviam veikime. * V.

Streikas Harvester įmonėj
Pabaigoje savaitės .austrei-

Naujokas. Jis atvežė naują 
kolūkio gyvenvietės projek
tą. Klube-skai tykioj e susi
rinko kolūkiečiai projekto

Ilgai žmonės šnekėjo apie 
jį, aiškinosi. Kaip ant del
no iškilo jiems naujos gy
venvietės vaizdas. Prie

llar-'
Įmonėje prie Western I 

gatvės. Likusieji j 
kurie nestreikuo- į 
pereiti pikietinin- ; 
Įmonė' turėjo už

sidaryti. Streikininkai yra 
nariai nepriklausomos unijos.

Streikas kilo, kada kompa
nijos atstovai pernelyg ilgai 
trukdė susitarimą dėl naujo ■ 
kontrakto. Pagaliau kompa- j 
nija pasiūlė pakėlimą algų , 
po 7 centus Į valandą. Uni- i 
ja reikalauja daugiau ir kito-] 
kių pagerinimų.

Harvester darbininkai se
niai pasižymi kovingumu ir 
savo atsidavimu unijai. Ka
da reakciniai CIO vadai pa
sikėsino sudaužyti uniją, ji iš 
CIO pasitraukė, bet liko tai]) 
jau kovinga, kaip buvusi.

Unijistas.

IŠ MENO MOKYKLOS
Atostoginėje meno moky

kloje buvo stebėtinai jaunu
čiai žmones, 
n as, šokius, 
so Lietuvos istorijos pamokų.

Balevičius sukūrė labai pui- 
įkią dainą, “Banguokite, Dal
iuos !U Puiki melodija. Cho- 
I rai turės su kuo pasirodyti, o

Nubaudė pašalpgaviu^

Vengrų kunigai protestuo
ja prieš civilių korėjiečių 
bombardavimą

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų katalikų kunigu - 
komitetas dėl taikos tele
grafavo protestą Jungti
nėms Tautoms dėl to, kad 
Amerikos lakūnai bombo
mis naikina ramius Korė
jos miestus ir žudo civilius 
gyventojus. Protestas adre
suotas Jakovui Malikui, 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos pirmininkui. •

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

Tek Ra 6-

MArket 2-5172

5 pusi.—Laisvė (LibeTtjr, Lith. Daily) — Peni;!., Ruzp. 25, .1950

; visi 
moky-

Visi myli dai- 
žingeidžiai klau-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

J. J. Kašldaučius, M. B.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

NaniŲ Savininkams
Mes namus taisome, penti-

LIETUVIŠKA VALGYKLA

UNION CAFE
387 Sherman Avc. N. Hamilton, Ont.
Šviežias Maistas. Geras Pasirinkimas Įvairių Lietuviškų 

Valgių. Turime Kambarių Apsistojimui.
' , ^Savininkas CH. PAMPALAS

Telefonas: 46917

4 CHARLES J. ROMAN

Labai gaila, kad ne 
nuėstai rūpinosi meno 1 
kla, neprisiuntė mokinių.

Mes mylime muziką, mylime 
lietuvių kalbą, teatrus. Pri
valome rūpintis, kad jauni
mas tuo susidomėtų ir tęstų 
darbą meno srityje. Tik tuo
met, kai jaunimas Įsigilins ii 
Įsijungs Į ši darbą, galėsime 
tikėtis gerų pasekmių.

Eva Simans.

Harvardo Universiteto val
dyba uždraudė John Reedo 
ir Jaunųjų Progresyvių 
Klubams veikti universite
tinėse patalpose.

Chicagos šalpos viršininkai I name4 lauko ir vidaus; tai- 
som 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.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

patraukė teisman 45 pašalp- 
gavių šeimas ir išreikalavo 

'grąžinti virš $1,000, ką buvo 
išėmę pašalpom praeitais me
tais, kada visi jie buvo strei
ko lauke. ’

Nubaustiej i pašalpgaviai 
yra plieno darbininkų unijos 
nariai. Įdomu, kad prie jįj 
nubaudimo prisidėjo , ir tos 
unijos (CIO) viršininkai. 
Teisme buvę Įrodyta, kad pa
šalpą ėmuMeji “galėję gauti 
užlaikymą” iš kitų šeimos na
rių.

Rasinės riaušės
Prie 72-ros ir St. Lawrence 

gatvių praeitą savaitę vėl pa
sikartojo rasines riaušės. Tai 
arti tos vietos, kur praeitą va- 
sa'rą chuliganai pakartotinai 
puolė negrų šeimą.

Riaušėse areštuoti 12 asme- 
ių. Jie visi paleisti po užsta
tu ir byla įvyks rugsėjo 20" 
d. prie teisėjo John R. Mc- 
Sweency, Grand Crossing teis
mai) utyje. x

Neteko vienatinio sūnaus
Korėjos kare žuvo vienati

nis sūnus našlės Mrs, Gerald
ine Smith, 5237 Calumet 
Ave., Pfc. Gerald Smith, 18 
m.; stojo tarnybon būdamas 
16 m. amžiaus. Pasilavinęs 
šešis mėnesius Fort K.nox, 
Ky., jis pasiųstas Japonijon, 
kur išbuvo pusantrų metų.

Lake Success, N. Y.
Pietinės Korėjos tautinin
kai bando nugąsdinti Jung

tines Tautas, pasakodami, 
j kad Šiaurinės Korėjos liau- 
i dininkai galj išžudyt 700,- 
000 tenaitinių krikšči

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
♦Newark 5, N. J.

Jame bus nuosavas teatras, 
biblioteka, ligoninė, 
lopšelis. Tiesiose gatvėse 
išsirikiuos . kolūkiečių na
mai.

Per žiemą kolūkiečiai 
privežė daug miško medžia
gos, plytų, cemento. Meist
ras Markevičius jau padėjo 
pamatus pirmam pastatui.

.V. Kalbiausias.

Indonezijoj streikuoja
vaikų 7Q0 Q00 dvarų darbiinnku

Jakarta, Indonezija.
Sustreikavo 700 tūkstan
čių darbininkų, dirbusių 
dvaruose Javos ir ’ Sumat
ros salose, Indonezijoj. Rei
kalauja pakelt algas. Strei- 
kieriai priklauso žemės 
ūkio darbininkų unijai.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



Atostogauja
Antanas ir Stella Krapis 

■ atostogauja Waterbury’. Conn.

Apie malonią viešnią Cliffside jus kviečia Į pikniką 
iš Kalifornijos

Pas brooklyniečius Mr. ir Grove, 207 Walker St., Cliff- 
Mrs. Stanley Simas jau apie j side Park, N. J. 
pora savaičių svečiuojasi jų 
duktė Ruth (Biruta) Enright 
su vyru Frank ir maža du
kryte. Mūsų pamylėtą ^bu- 
vusią dainininkę susitikti, su 
ja pasikalbėti teko jos sesu
tės Irenes vestuvėse rugpjūčio 
19-tą. .!

—Ar tebedainuo jate ?—pa
klausėme.

šį sekmadienį įvyks pikni-į sidiečiai visada atsilanko į 
kas Cliffsidėje. Jis bus Herms-kitų miestų rengiamus pikni

kus. Tad pasišmeruokite ma
šinas ir traukite į Cliffsidės 
pikniką.

Atsiminkime ir tai, kad jau
Brooklyniečiai ir iš kitų 

apylinkės miestų turime daly
vauti tame piknike. Cliffsi-j nedaug laiko liko piknikams, 
diečių piknikai . visuomet bū- Todėl pasinaudokime Cliffsi- 
na linksmus. O kitas svarbu- dės pikniku.
mas ten būti tai tas, kad cliff- Brooklynietis.

Prašo veikti prieš pavojingus 
kilius

Nauja Įstaiga kovai 
prieš vėžį

—Dainuoju tiktai sau. Su 
kūdikiais būdama neištekau 
laiko pamokoms. Ir sesutei 
giedoti Avė Maria nesiren
giau. Bet čionai atvykus tė
velis prašė, kad giedočiau. 
Tad čia nusipirkau muziką ir 
biskį pasimokiau. Labai bi
jojau giedoti, vos nenutirpau.

— O kur kiti jūsų vaikai ?- 
paklausiau, žvelgiant po salę, 
kur linksmai žaidė būrelis 
mažyčių.’ Priešais mus vigu- 
tėje snūduriavo tik viena 9 
mėnesių Katrytė. Rūtos vei
das apsiblausė.

—Mūsų pirmieji du kūdikiai 
mirė, — atsakė ji. Pasilenkė

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas praneša, jog 
šalies kongrese šiomis dieno
mis pradedami svarstyti keli 
aršūs biliai, taikomi prieš 
sveturgimius.

Kongresmanai ir senatoriai 
visuomet yra 
rinkėjų balsui.

i Ii tūkstančiai
I tų pasirašytą 
I kongresmanui,
I atmesti ar bent atidėti.

labai jautrūs 
Jeigu bent ke- 

piliečių pasiųs- 
atvirutę savo 

tie biliai taptų

McCarran bilius S. 3455 pa
siūlytas senate svarstyti 'pir
madienį. 28-tą. Jeigu jis taps 

prie vigutės ir pradėjo Ka-1 įstatymu, kokiam nors politi-
trytei niūniuoti “Migk, mano kieriui nepatikusius sveturgi- 
mažyte,” lietuviškąją.

Tas išaiškino, 
trūko jos dainos, 
rė nemalonu,

i mius asmenis leistų laikyti 
dėl ko nu- Įkalintus nors ir visą amžių. 

Ir pasidą- Tai būtų koncentracijų kem- 
kad nežinojau i pių

ar žinotą užmiršau tą šeimos prieš politikierius, jiems ver- 
nelaimę ir šią dieną jos to; gavimo įstatymas.
paklausiau. Nukreipėm kal
bą kita linkme.

,—Kaip patekote Kaliforni-
jon gyventi ? > Gal siekdamas!
į vaidybą filmose?

—Ne. Ten
ma iš scenos, 
ro.

Sekusiame
no jau, 
vyro

Įstatymas, šliaužiojimo

1 jau žinomam ITobbs biliui. 
j Hobbs bilius net paseno, jo 
Į vis negalėjo padaryti įstaty
mu dėl didelių protestų.

Woods bilius paduodamas 
atstovų butui svarstyti kitą 

' savaitę.
Sveturgimiams Ginti Komi

tetas ragina protestuoti prieš 
! tuos abu bilius. Nėra reikalo 
siųsti ilgų^’ezoliucijų — tą 

| gali padaryti ' organizacijos. 
. Atskiriems asmenims užtenka 
1 savo senatoriui ar kongresma
nui parašyti ant atvirutės — 

Į prašau balsuoti prieš tą bilių.
Ne ilga kalba, bet parašas 

| ir pasakymas, kad tam biliui 
esate priešiškas, atstovams 
parodo balsuotojų valią.

Dėl McCarran biliaus rei
kia rašyti savo senatoriams 

I (kožna valstija turi po du). 
I Adresas visiems tas pats: 
United States Senate, Wash
ington, D. C.

O dėl Woods biliaus rašyti 
feavo kongresmanui. Adresas: 
House of Representatives, 
Washington, D. C.

Norint prieš tuos bilius pa

O jeigu pasirodytu sunku 
padaryti įstatymu McCarran 
bilių, koncentracijų sveturgi
miams steigimo šalininkai turi 
pasigaminę Woods bilių.

patekau išeida- Woods biliaus vyriausi punk- 
išeidama už vy- tai yra panašūs jau minėtam Į sireikšti, reikia veikti skubiai.

McCarran biliui ir- nuo seniau G.
pokalbyje suž1- 

jog pirm išėjimo už 
Ruth dainavo-vaidino Policistas mirė 

nuo vapsų gylių
va-

Rugpjūčio 23-čios popietį Į 
atidaryta James Ewing Hospi
tal prie First Avenue ir 68th 
St., New Yorke. Ligpninė tai
koma vėžio ligoniams. Tu
rės 300 lovų.

\ Ligoninė pastatyta atmin
čiai daktaro James Ewing, 
buvusio Memorial Hospital 
direktoriaus. Jisai skaitomas 
vienu žymiųjų pirmūnų kovo- 

dar ne- 
nuo vė- 
gegužės

Iš ten rašo, jog atostogomis 
labai pasitenkinę, nes oras | 
geras, aplinka graži, žmonės i 
malonūs. Iš ton siunčia vi
siems geriausių linkėjimų.

Atostoga, permaina scene- 
rijos jiems buvo labai reika
linga. Ir linkėtina, kad būtų 
naudinga. Pavargę pastaruo
ju laiku jie 
nuo darbo, 
sveikatos. JĮ

Valstijoje ir mieste 
numažėjo skaičius 
pašalpgavių

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
HELP WANTED—FEMALE

Patyrusios prieOPERATORES
sporto drabužių. Gera . alga. Nuola
tinis darbas. DAVID CALDERON, 

Į 281 Grand St., City.
(166-164)

vargino
i O jai teko viską atidėjus

lį būti prie ligonio. Tik 
klausiomis savaitėmis jie 
dėjo dažniau iš buto

Valdinis New.Y()rko indus
trijos kpmisijdnierius Ed- 

; ward Corsi skelbia, kąd nuo 
j prasidėjimo Korėjoje karo 
skaičius imančiųjų nedarbo 
apdraudą žymiai numažėjo.

Visoje valstijoje birželio 5- 
tą, prasidedant šioms nedar
bo apdraudos išmokesčių me
tams, pareikalavimų apdrau
dos čekio buvo ,415,500. Gi 

| rugpjūčio l ..
Bas" bedarbio čekio'

HELP WANTED—MALE

NAMO prižiūrėtojas, nusimanąs prie 
pataisymų, su pensija, prie mažo 
budinko. Turintis patyrimo meiste- 

jrystėje ir prie elektros. Rūmas ir 
■ valgis. $60 į mėnesį. ULster 5-1969.

(160-162)
tiek 
ne

liga.

pra- 
išeiti. !

6-tą pareikalavimų
___ • jau bebuvo

skiriasi 
kad pa-

j e prieš vėžį, tačiau 
laimėjęs kovos pats 
žio mirė 1943 metų 
16-tą.

Naujoji ligoninė 
nuo senųjų tuomi,
naikinti didieji tvardai.” Tū
luose tų kambarių būdavo iki 
60 lovų viename, šios naujo
sios viename kambaryje sta
tys ne daugiau 6 lovų.

Kas 70 ligonių yra vienas 
j operacijų kambarys. Tuomi 
sutrumpins laukimo laiką rei
kalingiems operacijų. Ir oksi- 
geno sandėlis įrengtas taip, 
kad oksigeno bus galima įleis
ti veik bile kuriu kambarin 
taip .lengvai, kaip kad Įlei
džiame vandens. Galės su
keikti greitąją pagalbą be 
laukimo progos įvežti ligonį Į 
tam skirtą kambarį.

Valstijos policija 
reikalauja 5 
dienų savaitės

New York o valstijos policis- 
tų konvencija, vykdoma Ho
tel Belmont Plaza, New Yor- 

reika- 
savai- 
Kon- 

4 0,000 
mies-

ke, priėmė rezoliuciją, 
laujančią ■ penkių dienų 
tės valstijinei policijai, 
venci j o j e atstovauta 
policijos iš 190 miestų, 
tolių ir kaimų.

rėlei

IŠNUOMOJIMAI
Išnuomuojamas kambarys su 

kandfiis. Visi' įtaisymai. $6.00 į 
vaitę. Kreipkitės: 84-48 —- 89th
Woodhaven, N. Y. (162-163)

ra

st.,

PAJIEŠKO.HMAI
Pajieškau pusbrolio Juozo Ruzcns- 

ko, labai seniai gyveno Brooklyne. Iš 
Lietuvos — Dersiuniškių parapijos, 
Vilnjaus gub. Norėčiau su .juomi 
susižinoti. Taipgi norėčiau susižino
ti ir su pusesere Prane Ruzenskiū- 
te iš Dersiūnų parap., Vilniaus gub. 
Prašau kreiptis: Domazas Mičiulis, 
5 Ten Eyck St., Brooklyn 11, N.Y.

(159-162)

12,000.
Didmiesčio ribose pareikala. į 

i vimas bedarbio čekio numažė- , 
jo nuo 290 tūkstančių iki I 
211,000.

Padaugėjimas darbų būtų 
tikrai džiuginančiu reiškiniu, 
jeigu tai būtume atsiekę 
kos heliu.

REIKALINGAS PAGELBINIS 
PITERIS IR BUSHELMANAS.

Prie Vyriškų Drabužių 
Geros Išvaizdos

NAMM’S DEFT. STORE
FULTON IR HOYT STS.

BROOKLYN.
(162-163)

tai-

Užsi d e gu s tr e č i a j a i
New York Central tunelyje 
ties 48th St. antradienio va- 

ir su ve-buvo sulaikyti
29 ateinantiejilu oti 

nantieji traukiniai.
lavosi virš valandą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų šeimynų namas. 

Trys vanai, trys sinkos. parquat 
grindys. Rendų jojimas $80. Visi vė
liausi įtaisymai, šiluma. Nuosavas 
apartmentas veltui. Skambinkite va
karais po 5-tos valandos. GLonmoro 
3-0426. . (160-164)

Septyrti kaltinami 
suokalbyje vogti

Septyni vyrai tapo 
d žiūrės įkaitinti

grand 
suokalbyje 

o kiti išgabenti pa
po miestus vogtusskleisti

American Express money or
derius. Sako, kad tų money 
orderių buvo išvogta $350,000 
sumai: Keli vyrai yra pagau
ti, Įkalinti ir teisiami, o kiti 
dar nepagauti, tačiau jau 
Įtarti ir bus teisiami už akių.

Stanley Kunavičius, Maspe- 
tho LLD 138-tos kuopos drau
gas, 14 dieną šio mėnesio bu
vo nuvežtas Į Wyckoff Heights 
ligoninę. Ten išbuvo 10 die
nų. Aplankiau jį, pasikalbė
jome. Atrodė gerai. Sakėsi, 
jog 24 šio mėnesio tikisi būti 
jau namie. Jo antrašas“: 55-62 
64th St., Maspeth, N. Y., an
trajame aukšte.

Linkime mūsų draugui greit 
sustiprėti. V. Karlonas.

Iš pastatyto- stotyje sunk
vežimio - trailerio New Yor
ke naktj išvogė apie $35,000 
vertės rayoninių ir marško
nių audinių.

TONY’S

Pagrobė ir apdaužė
keliose žymiose grupėse. Ęąd 
jinai karo laiku keliavo ŪSO į dUlvUUoUd 
grupėse dainomis linksminti j ---------
mūsų kariškius. Ir kad vie- Į 
noje tokių kelionių
savo busimąjį vyrą kariški 
Enright. Meilė pirmuoju pa
simatymu išviliojo ją į mar
čias Kalifornijon ir iš scenos 
tuojau po karo užbaigos.

Gyvenimu Los Angeles 
priemiestyje, prie Pacifiko, 
Ruth patenkinta, kaip kad ji
nai jaučiasi laiminga ir savo 
šeimoje.—Tiesa, pasiilgstu tė
vų ir visų čionai. Tačiau kas 
metai jis mane išleidžia pas 
juos apsilankyti, o kai kada ir 
abu atvykstame,—sakė ji. 

—Ar ilgai čia pabūsite? 
—Gal savaitę po šių vestu

vių. Negalime ilgai liktis, nes 
bile kada galima tikėtis vyrui 
pašaukimo į karines jėgas.

Atėjęs jos vyras pasikvietė 
ją šokti. Jiedu panašūs į po
rą meilužių — abu dainuoja 
šokį. Ar jinai dar kada nors 
dainuos mums?
našią vidurinės mokyklos stu
dentei motiną mintis sako: 
Prieš jos akis tebestovi visas Maspeth, Middle Village, Re- 
gyvenimas — visas, jeigu jo go Park ir pačią Woodsidę. 
nesunaikins karas. R. i Adresas: 39-25 61st St.

Praėjusio sekmadienio 
susitiko . karą buvo pagrobti du auto

busai gretimu vienas nuo ki
to laiku ir abu apdaužyti įva
žiavus kur nors ir pAlikti. 
Menama, kad kokie noriptieji 
pasivažinėti vaikėzai juos pa
sigrobė.

Vienu busti apdaužė tris au
to, vieną pašto sunkvežimį ir 
telefono stulpą. Prie stulpo 
jį ir paliko. *

Antruoju busti pataikė į sto
vintį auto, užstūmė jį per ša
ligatvį į savininko kiemą* ir 

į namo sieną. Ten pat 
ir apžalotą busą. Sa- 
kad iš buso išbėgo trys 

vyrukai ir dingo Hutch- 
Parkway krūmokšniuo-

Įmušė 
paliko 
koma, 
jauni 
inson 
se.

NAUJAS PASTAS
Woodsideje atidarytas 

žiūrint į pa- jas pašto skyrius.
nau-

Iš jo ap- 
j tarnaus • Coroną, Elmhurst, 
Forest Hills, Jackson Heights,

Linda Darnell ir Stephen McNally filmoje “No Way 
Out,” dabar rodomoje Rivoli Teatre, Broadway ir 

49th St., New Yorke.

pol i-Westchester apskrities 
cistas John E. Brunner nuvy
ko į Greenburg priemiestį pa
tikrinti namo, kurio gyvento
jai buvo išvykę atostogų. Jam 
vaikščiojant aplink namą, 
esantį prie 23 D a 1 -e w o o d 
Drive, iš krūmokšnių ant jo 
puolė visas spiečius vapsų. 
įgylė jam veidan, nugaron. į

Policistas pasijutęs, jog jam 
akyse darosi tamsu, tačiau 
šiaip taip dasigavęs į savo au
to. - Raportuoti savo padėties 
negalėjęs per mašinoje “ esantį 
radiją, nes netekęs žado. Vis
gi šiaip taip davažiavęs pas 
daktarą Fertig už mylios nuo 
tos vietos. Jį apžiūrėjęs, dak
taras nusiuntęs namo.

Parvykęs namo, policistas | 
už apie 3 valandų mirė.

Medikai sako, jog nuotikis 
yra stebinantis, tačiau nėra 
pirmutinis medikalikoje istori
joje. Brunnerio kūnas bus 
buvęs perdaug jautrus vapsų 
nuodams.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs darbininkas 

prie Restauranto darbo. Dėl dau
giau informacijų, prašome skambin
ti MAine 5-9108, klauskite Mr. 
Aleksiejus, arba kreipkitės asme
niškai po 44 Hudson Ave., Brook
lyn, N. Y. (161-162)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 fornišiuoti kam

bariai, tiktų porai ar trim žmonom, 
galima ir virtuvo naudotis. Jei no
rėtų, tai ii* pavienis asmuo galėtų 
patogiai gyventi. Kreipkitės: 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Mill, N. Y.

.(159-162)

EDDIE’S
BAR & GRILL

Auto užšoko ant 
šaligatvio

Mrs. Veronica Connors ir 
jos tris mažamečius vaikus 
užgavo ant šaligatvio užšokęs 
auto. Jai įlaužta koją. O 
valkus, apraišiojus brūžins ir 
pj-ų^ius, pasiuntė iš ligoninės 
namo.

Nelaimė ištiko prie Beverly 
Road ir E. Third St., Brook- 
lyne. Vežtas vežimėlyje dvie
jų metų kūdikis tapo iš veži
mėlio ištrenktas ir numestas 
skersai šaligatvį į krūmokš
nius. Ten nublokštos ir vy-. 
resnės dvi mergaitės. O pa
ti motina pateko po auto.
Vairuotojo Selby Dessner, 

iš Albans, Queens, nearešta
vo, 
savo 
rimo 
ravo
Brooks.

Jis aiškinosi nebepajėgęs 
auto suvaldyti po susidū- 
su kitu auto, kurį yai- 

brooklynietis Hjarry

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

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

459
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—B vakare
Penktadieniais uždaryta

GRAND STREET
Brooklyn, .N. Y.
gėrimai, šviežus valgiai, 

priima svečius.
Visokie
gražiai

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION Telefonas 
EV. 4-8698

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS ,
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto j

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Strfeet.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAK & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVT^TON 
EVergreen 4-9407 X ▼ 1 0 1 V H
7/II "i SHUFFLE BOARD

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS I.EIMONAŠ 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
. Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G„

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6283

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

. . IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174
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