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Jis “nepripažįsta.” 
Fanatizmo aukos. 
Neapkenčia tiesos. 
Teisėjas ir Irano kalnai. 
Simpatija per laikraštį.

Rašo A. BIMBA
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Užsieniuose $9.00 
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LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the.Eastern States.
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.
Tel Virginia 9-1927-l«2«

No. 167Mūsų valdžios globojamas 
Jungtinių Tautų’ Saugumo Ta
ryboje tebesėdi čiango režimo 
agentas Dr. Tsiang. žmogus 
jis pasipūtęs ir įkyrus. Kai- j 
ba jis išdidžiai, tartum jis at. j 
stovautų visą Kiniją. Į

I

Kai aną dieną Taryboje iš- j

j Prezidentas ragina Kongresą 
•paskirti tam $139,800,000

dalyko, kaip Kinijos Liaudies) ---------
Respublika, nėra. Jis jos ne-1 Washington. — Preziden- 
pripažįsta ir reikalauja, kad | įas Trumanas atsišaukė į

TRUMANAS REIKALAUJA ĮTAISYTI philadelphijos-camdeno 
i VALDŽIAI SLĖPTUVES NUO A-BOMBŲ l>lKNlkAS neįvyksPIKNIKAS NEJVYKS

Lietuviškų kryžiokų 
sklindai nugąsdino parko 

tas atsakė

Dienraščio XXXII.

niekas kitas nepripažintų.
Jeigu Dr. Tsiang yra kvai

las, tai ir visi kiti turi būti 
kvailiais.

Kongresą, kad paskirtų 139 
milionus, 800 tūkstančių 
dolerių statyt naujus vai - 
dinoms įstaigoms rūmus, 
kaip slėptuves nuo priešų 
atominių bombų.

Slepiama vietos, kur tos 
slėptuvės būtų statomos.

Atominiai Amerikos ka
rininkai įspėjo, kad viena 
atominė bomba galėtų su
paralyžiuoti valdžią, jeigu 
pataikytų į jos centrą Wa
shingtone.

Philadelphijos ir Camde- 
no piknikas, kuris turėjo 
įvykti rugsėjo - September savininką, ir 
3 d., 56 Cornell Ave., Glou- parką paskutinėmis dieno • 
cester Heights, N. J., ne-1 mis. 

z I ’įvyks — tapo atšauktas. Pikniko Komisija.

Vajus del sukėlimo 
$10,000 Laisvei

“flirtuoja” 
neteko ro- 
“The Al-

kantrybės
Times re-

Prof. Lattimore nebegauna 
vietos savo prakalboms. Se
natorius McCarthy paskelbė 
jį “raudonuoju.” Kas nors 
kam nors pakuždėjo, kad ak- 
torka Jean Muir 
su komunistais. Ji 
lės radijo veikale 
d rich Family.”

šitokie įvykiai iš 
išvedė ir The N. Y.
daktarių. Ir jis jau šaukia, 
jog bus blogai, jeigu nebus 
susivaldyta. žmonės pavers
ti fanatikais. “raudonųjų” 
ieško po kiekviena lova.

Bet iš kur tie fanatikai atsi
rado? Juos fašistiniais nuo- 
tkuii—apyeisė ta pati komerci
nė spauda^ta^^pat^Times 
juk kasdien be joFfas pertrau
kos žmones gązdina 
nuoju baubu.

raudo

Klerikalų, smetonininkų ir 
menševikų spauda labai ne
apkenčia vieno dalyko: tie
sos apie Lietuvą. Ji norėtų, 
kad Amerikos lietuviai tikėtų 
jai, jog jų senojoje tėvynė
je nebėra lietuvių, jos lau
kai paversti dirvonais, miestai 
liūdnais kapinynais.

Bet pažangioji 
spauda žiniomis 
įrodo, kad ten 
gyvenimas, kad
milžiniški kūrybos darbai — 
visur: pramonėje, žemės ūky
je, apšvietoje, kultūroje, spor
te, mene, moksle, literatūroje, 
sveikatos apsaugoje. Visur 
protas ir moderniška mašina 
pavaduoja žmogaus fizini 
darbą. Net jau ir žemę aria, 
ir grūdus sėja, ir javus nui
ma puikios, moderniškos ma
šinos.

lietuvių 
iš Lietuvos 

virto verda 
visur eina

Aukščiausio Teismo narys 
teisėjas William O. Douglas 
labai myli gamtą ir kalnus. 
Štai ir dabar jis atsidūrė to
limame Irane ant labai aukš
tų kalnų prie pat Tarybų Są
jungos rubežiaus. 
jis po tuos kalnus 
gražiąja gamta. . .

. Nejaugi tik ten 
yra gražių kalnų ? 
šis aukštas teisėjas 
politikas javu visus
sam pasaulyje kalnus išlaipio- 
jo, kad kaip tik šiuo laiku, 
kai santykiai tarpe rytų ir va
karų taip baisiai įtempti, tu
rėjo -atsidurti ant rubežiaus 
tarpe Irano ir Tarybų Sąjun
gos?

ir žavisi

taip toli 
Nejaugi 

ir gudrus 
kitus vi-

Pastebėjau, kad laisviečiai 
jau pradeda panaudoti dien. 
raštį Laisvę išreiškimui užuo
jautos mirusių draugų gimi
nėms ir, prieteliams. Ištikrų- 
jų tai labai gražus dalykas. 
Tokia simpatija pasilieka am
žinai užrekorduota.

Tam gražiam, prakilniam 
reikalui Laisvė turėtų būti 
plačiausia panaudojama.

Atšauktas Kanados gelž- 
keliečių streikas

Ottawa. — Kai tik Kana
dos seimas išleido įstatymą

Amerikonai vėl iš oro 
atakavę Mandžūriją

Pelting. — Kinijos liau
dininkų radijas pranešė, 
jog amerikiniai lėktuvai 
vėl perskrido iš Korėjos į 
Mandžūriją ir atakavo du 
jos miestus. Sako, jie užmu
šė 4 kinus ir sužeidė 7.

Tai jau antras jankių 
lakūnų įsiveržimas į Kini
jos žemę, Mandžūriją.

Kinijos Liaudies Respub
lika jau užprotestavo Jung
tinėms Tautomis prieš pir- 
mesnįjį amerikinių lakūnų 
įsiveržimą Mandžūrijon ir 
apšaudymą jos miestų.

(Amerikos oro jėgų ko- 
mandieriai užginčijo tokius 
savo lakūnų žygius.)

I Fordo ir Gen. Electric 
darbininkų streikai

Detroit. — Streikuoja 
jau apie 10,000 Fordo .auto
mobiliu darbininku. Reika
lauja pakelt algą 25 cen
tais per valandą. Numato
ma, kad streikas gali apim
ti visus 65,000 Fįirdo Rouge 
fabriko darbiniųkus.

Lynn, Mass. 4-Sustreika- 
vo 20,000 elektrininku, CIO Z Į U 7

unijistai, keturiuose Gene
ral Electric 
fabrikuose čia 
Massachusetts
Streikieriai reikalauja al
gos priedų ir kitų pagerini
mų.

Streikas trukdo įvairius 
karinius darbus.

kompanijos
ir kitur

CIO kovoja prieš 
žandariškus bilius

Washington. — Vykdo
moji CIO Unijų 
pasmerkė fašistuojančius 
W\oodo, 
Mundto bilius, reikalaujan
čius suregistruot komunis - 
tus ir vadinamas “neištiki
mas” organizacijas.

Nors tie Kongresui siū
lomi biliai visupirm nu
kreipti prieš komunistus ir 
šiaip progresyvius, zbet jie 
“grūmoja sunaikint demo
kratiją, žodžio ir minties 
laisvę visiems amerikie
čiams,” pareiškė CIO tary
ba. Ji ketina pasmarkint 
spaudimą Kongresui, kad 
atmestų tuos žandariškus 
bilius.

Detroit. — Sustreikavo 
2,000 mechanikų Fordo 
Rouge fabrike, reikalauda - 
mi 25 centais pakelt valan
dinę algą visiems darbinin
kams. I

ta r.y ba

McCarrano ir

Trumanas priešinasi 
taksam už viršpelnius

Washington. — Preziden
tas Trumanas pareiškė, 
kad jis “šiuo laiku” prieši
nasi siūlymams pakelti 
taksus fabrikantams už ne
paprastai didelius 
viršpelnius.

Trumanas sakė, 
sas turi tuojau 
$4,508,000,000

pelnus,

Kongre - 
užgirti 

n a prastų 
naujų taksu, imtinų iš as
menų ir korporacijų, o 
klausimą dėl taksų už virš
pelnius galima bus kada 
nors vėliau spręsti.

prieŠ streikus “kritiškais” 
saliais laibais, tuoj Kana
dos geležinkeliečių vadai ir 
atšaukė jų streiką.

Streikas buvo suparaly
žiavęs traukinių judėjimą 
Kanadoj per 9 dienas.

JAU SUKELTA $8,902;
DAR REIKIA $1,098

L

Aukų pridavė:
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass............ $66.00

Aukojo:
J. Danta, Detroit, Mich.
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass. .
A. J. Navickas, Haverhill, Mass. ......
A. ir A. Račkauskai, Haverhill, Mass. ..
A. ir M. Kazlauskai, Haverhill, Mass. ..
B. Baublys, Haverhill, Mass...........•'....
John Diamont, Pittsburgh, Pa.................
A. Kukaitis, Bayonne, N. J.
Laisvės Draugas, Bayonne, N. J. ......
Bayonnes Dipukas ..,................ •.......... •
M. Vitkauskienė, Montgomery, N. Y. ...
P. Maksvitis, Bradford, Mass. .,...........
St. Dilis, Wood-Ridge, N. J. ..........

J. Saulėnas, Haverhill, Mass.......................
J. Stančikas, Haverhill, Mass................. • •
P. Avens, Haverhill, Mass. ............
K. Markūnas, Haverhill, Mass........ .
M. Alkunas, Haverhill, Mass............
V. Verseckienė, Haverhill, Mass. ......
S. Paplauskas, Bradford, Mass.........•.. {

Širdingai dėkojame viršminėtiems prieteliams už jų 
gražią finansinę paramą.

Specialaus Vajaus Komitetas.

.. $10.00 

... 10.00 
... 10.00 
... 10.00 
... 10.00 
... 10.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
•... ,5.00 
.... 3.00 
•... 2.00 
.... 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00

AMERIKIEČIAI IR LIAUDININKAI
ĮNIRTINGAI KAUJASI DEL POHANGO

<

Kai kur laimi amerikiečiai, 
o kitur Korėjos liaudininkai

Pietinė Korėja, rugp. 31.!
— Tebešėlsta mūšiai tarp 
amerikiečių ir Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų dėl 
Pohango uostamiesčio, ry - 
tiniame Korėjos pajūryje.

Liaudininkai prasiveržė 
dar vieną mylią artyn Po-

Nors 
kad

Jankiai nepasitiki 
Piety korėjiečiais

Pietinė Korėja. — 
spaudoje skelbiama,
Pietų Korėjos tautininkų 
armija įvairiuose frontuo
se kovoja prieš Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus, bet 
jankių oficieriai nepasitiki 
tais pietiniais korėjiečiais.

Dabar į amerikiečių 
“skvadą” (grandį) įjungia - 
ma po tris pietinius korė
jiečius ir kiekvienam pri
žiūrėti skiriama po vieną 
jankį, kaip praneša United 
Press. Amerikinis skvadas 
susideda viso iš 12 vyrų.
x Kai kur pietinių tautinin
kų pulkai įjungti į ameri
kiečių divizijas.

Albany, N. Y. — Genero
las Lucius Clay barėsi su 
New Yorko valstijos guber
natorium Tomu Dewey, 
kaip apsisaugoti nuo atom- 
bombų pavojų.

AMERIKIEČIAI OFICIERIAI BELAISVIAI SAUKIA
SUSTABDYT “BERGŽDŽIĄ” AMERIKOS KARA KORĖJOJE

Lake Success,! N. Y. —iro šį įsiveržimą. 
Nelaisvėn paimti, 37 ameri
kiniai oficieriai atsiuntė tinės Korėjos 
atsišaukimo telegramą iš 
Šiaurinės Korejbs Liaudies 
Respublikos.

Toje telegramoje, adre
suotoje sovietiniam delega
tui Jokūbui Malikui, Jung
tinių Tautų Saugumo Ta
rybos pirmininkui, jie pra 
šo “visais galimais būdais
pasidarbuoti, kad ... tuojaus ko mus ne su džiaugsmu, 
būtų sulaikytas bergždžias bet šaltai, rūsčiai ir su ne- 
krauio liejimas” Korėjoje. .

Telegrama perduoda pa
reiškimą, kuri priėmė ame
rikiečiai belaisviai bendra- Rhee režimui.

“Mes tikėjomės, kad 
žmonės 

džiaugsmu • pasitiks

Pie
šų 

mus. 
Mes manėme, kad pietiniai 
korėjiečiai yra mūsų drau
gai ir kad jie remia tuome
tinę savo valdžią, vadovau
jamą Syngmano Rhee. Tad 
supraskite, kaip šiurpiai 
mes nustebome, kuomet 
pietiniai korėjiečiai pasiti-

apykanta. Mes pamatėme, 
jog Pietinės Korėjos žmo
nės priešingi Syngmano

me savo susirinkime, pro - 
testuodami prieš ginkluotą 
Amerikos įsiveržimą į Ko
rėją.
PAREIŠKIMAS

Belaisviai savo pareiškė 
me. tarp kitko, sako:

“Mes, oficieriu ir karei
vių grupė, vienoie belaisvių 
stovykloje Šiaurinėje Korė
joje. atsišaukiame i jus, 
kad būtu sustaMvtos bergž
džios žudynės Korėjoje iš 
abiejų pusių.
Gyventojai nekenčia isiyer- 
žėliii ir Svngmano Rhee ?

“Mes iš pradžios njanė- 
me, kad i šį krašta atvyks
tame kaipo dalis policinės i ra buvo ‘išrinkta’ pirm dve- 
Jungtiniu Tautu jėgos. Ir 
tiktai po to. kai tapome pa
imti nelaisvėn, mes sužino

“Pirm iškeliaujant iš Ja
ponijos mos įsivaizdavo
me, kad Svngmano Rhee 
armija narsiai gina jo val
doma krašta. Tatai piešė 
kariniai žemėlapiai ir rašy
mai laikraščiuose.

Bet mes atradome,* jog 
gyventojai prie- 

valdžiai 
Korėtos
ir galvatrūkčiais

ir kad 
armiia

(C

civiliniai 
ši n gi tai 
Pietinės 
sumišime
bėga iš fronto. Aišku, kad 
pietiniai korėjiečiai nenori 
kovot už. Syngmano Rhee 
valdžia.

“Mes, patyrėme, iog 
Syngmhno Rhee valdžia 
per žvėriška noliciios tero-

ju metų, bet .gyventojai 
niekuomet nerėmė tas val
džios. O Šiaurinėje Korejo-

me, kad pati Amerika ne- je pirm dveių metu buvo vi- 
teisėtai ir vienpusiškai da sai laisvai ir viešai išrinkta

valdžia, už kurią balsavo siais 
milžiniška gyventojų dau - jiem 
guma.
Kur Syngman Rhee dėjo 
amerikinę paramą?

“Amerika davė vadina
mos ūkinės paramos Pieti
nei Korėjai, bet niekur ne
matyti tos paramos vaisių. 
Mes. ten atradome uždarus 
fabrikus, plačiausią nedar
bą ir alkį. Mes fiežinome, 
kaip buvo sunaudoti tie 
šimtai milionų dolerių, ku
riuos Jungtinės Valstijos 
atsiuntė Pietinei Korėjai.
Bendras korėjiečių troški
mas

“Mes aiškiai matėme vie
ną svarbiausią faktą, — 
iog visos Korėjos žmonės 
karštai trokšta, kad jų tau
ta būtų suvienyta ir laisva, 
o ne dirbtinai padalinta (į 
Šiaurinę ir Pietinę Korėją), 
kaip kad per 5 pastaruo
sius metus. O jeigu tenka 
kovoti, tai jie pasiryžę iki 
paskutinio vvro. iki pasku
tinio žingsmio, iki paskuti
nės uncijojėgu kovoti, kad 
visa Korėja būtu suvieny
ta ir visai nepriklausoiPa 
nuo bet kokios svetimųjų 
įtakos.
Galingai atmuštas Syngma
no Rhee įsiveržimas.

“Kuomet Syngmano Rhee 
kariuomenė įsiveržė per 
38-ją paralelę i Šiaurinę 
Korėją, įsiveržėliai buvo 
begaliniai nustebinti bai-

smūgiais, kuriuos 
kirto šiaurinė Liau

dies Armija.
“Netrukus įsiveržė Kore- 

jon amerikiečiai pirm, ne
gu atsiklausė Jungtinių 
Tautų; ir tik amerikinis 
įsiveržimas dalinai sulaikė 
visišką Syngmano Rhee 
armijos susmukimą. Bet ir 
Amerikos kariuomenė ne - 
pajėgė sulaikyti galingo 
Liaudies Armijos žygiavi
mo pirmyn.

“Korėjos žmonės entu - 
ziastiškai remia šiaurinių 
korėjiečių armiją.

“Mūšiuose amerikiečių 
junginiai vieni po kitų bu
vo užmušti, suimti bei at-

“Amerikiniai lėktuvai be 
atodairos atakavo gyvena - 
mąsi 
dė dJ 
sunaikint didelį skaičių li
goninių, mokyklų ir gyve-

musų vietoves, išžu- 
nekaltų žmonių,

hango ir užėmė pozicijas , 
už pusantros mylios nuo 
jo-

Amerikiečiai, kontrata
kuodami tankais, lėktuvais 
ir patrankomis, atmušė 
liaudininkų būrį, kuris bu^ 
vo perkirtęs vieškelį už 
trejeto mylių į pietų vaka
rus nuo Pohango.

Liaudininkai atrėmė ame
rikiečių atakas Waegwan ę 
.srityje, į šiaurvakarius nuo 
tvirtoviško Taegu miesto.

Šiauriniai - viduriniame 
fronte jie privertė ame
rikiečius pasitraukti tris 
mylias atgal į pietus nuo 
Uihungo.

Pietiniame- fronte ameri
kiniai negrai vėl ’ atmušė 
liaudininkų, atakas Sobuk 
kalne, kelios mylios į vaka
rus nuo Masano, pakelėje į 
svarbiausią amerikiečiams 
uosta Pusaną.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 30. — 
Šiaurines Korėjos liaudi- t 
ninku radijas sakė:

Liaudies Armija atmušė 
skaitlingas amerikiečių 
kontratakas. Patrankomis 
nušovė dar šešis ameriki
nius lėktuvus virš Wonsan 
ir Namfo.

Per kautynes rytiniame 
pajūryje liaudininkai užmu
šė bei sužeidė daugiau 
kaip 2,000i priešų ir paėmė 
nelaisvėn 200 su viršum. 
Pagrobė 6 rakietinius ame* 
rikiečių pabūklus,'10 auto
mobilių, daug radijo duotu- . 
vų. granatų ir kitų karo 
įrankių. , 4

Uždrausta japonu 
Darbo Federacija

Tokio. — Japonijos val
džia uždraudė ir uždarė ja
ponų Darbo Unijų Federa
ciją, turinčią 1,060,000 na
rių. Policija įsiveržė į Fe
deracijos patalpą ir užgro
bė dokumentus.

Suprantama, kad genero
las MacArthur įsakė su
naikint šią organizaciją.

Veteranų vadai reikalauja 
pavaryt Achesoną, Johnsoną

Užsieninių
Karų Veteranų suvažiavi
mo vadai pasiūlė rezoliuci-

namųjų’ namų. Bet tokiais reikalaujančią pašalint
urminiais bombardavimais 
ir apšaudymais jie tiktai 
kelia vis didesnį korėjiečiu 
apmaudą ir pagiežą prieš 
amerikiečius.

“Mums patiems, 
tiems paprastoje 
moję anskritvie, i 
gręsia brutališki amerikie
čių užpuolimai iš oro.
Melagingi paskalai

“Tarp amerikiečių ka
riuomenės yra paskleisti 
melagingi, pasakiški gan
dai. Vienas tų paskalų sa-

esan-
gvvena-

Amerikos valstybės sekre
torių Deaną Achesoną ir 
visų ginkluotų jėgų sekre
torių Louisą Johnsoną. Re
zoliucija smerkia juos už 
per švelnią politiką link ’So
vietų Sąjungos.

taip pat fo-fc šiauriniai k ore jie-
čiai nužudė tuos, kurie 
jiems pasidavė arba ku
riuos jie nelaisvėn paėmė. ■ 
Bet tai yra plikas melas. 
Tą sumuša faktas, kad mes* 
(belaisviai) dabar kreipia- b

(Tąsa ant 3 puslapio)

i

/



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 10, N. Y. 

TEL. VIRGINLk 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS
______  Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......... $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens Co., per year ............. $8.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00

Canada and Brazil, per year $8.00 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Foreign countries, per year $9.00 
Foreign countries. 6 months $4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3. 1879.

Dar vienas prasižengimas
CIO Taryba apsidirbo dar su dviemis pažangiomis 

unijomis. Ji išmetė laukan Internation. Longshoremen’s 
and Warehousemen’s uniją ir Marine ’Cooks and Ste
wards uniją.

Philip Murray spaudos korespondentams pareiškė, 
kad jis labai patenkintas Vykdomosios Tarybos pasielgi
mu. Jis tikisi, kad išmestųjų unijų nariai pagalvos ir su
grįš į CIO be “raudonųjų” vadų. Jis tikisi, kad išmesto
sios unijos bus sudaužytos. Prieš jas nusistačius valdžia, 
jas diskriminuoja samdytojai, jas dabar visomis jėgomis 
puls CIO lyderiai.

Kaip dabar dalykai stovi, tai visam CIO nebesiran- 
da nė vienos pažangiosios unijos. Visos jos išmestos lau
kan. Viso jų buvo vienuolika. Dvi unijos buvo išmestos 
CIO konvencijoje, o devynios išmestos jau po konvenci
jos.

Dabar tose pramonėse, kuriose išmestosios unijos ‘tu
ri nemažai narių, prasidės tarpe darbininkų civilinis ka
ras. Toks karas jau seniai verda elektrikinių prietaisų 
darbuose. Išmestoji unija laikosi gerai. Didelė dauguma 
jos narių pasiliko su pažangiąja vadovybe ir nepaklausė 
Philip Murray komandos.

Šis CIO lyderių žygis prieš jūrininkus yra dar vie
nas sunkus jų prasižengimas prieš organizuotus darbi
ninkus.

Iki šiol dar nežinoma, ką 'darys išmestosios unijos, 
tai yra, ar jos ir pasiliks pavieniai kovoti už savo gyvy
bę, ar susispies į kokią nors federaciją. Aišku tik tas, 
kad išmetimas iš CIO vienuolikos didelių unijų su šim
tais tūkstančių narių padidins Amerikos darbininkuose 
pasidalinimą. Tai bus pajusta tiek industrinėse, tiek po
litinėse kovose. Samdytojai bus drąsesni priešintis uni
jų reikalavimams. Politikieriai bus drąsesni nesiskaityti 
su organizuotais darbininkais.

William Green ir John Lewis
Amerikos Darbo Fęderacijos prezidentas William 

Green sušilęs ieško progos visų organizuotų darbininkų 
vardu pažadėti valdžiai, kad laike šios karinės krizės 
nebus jokių streikų..Kol kas jam dar nepavyko susiras
ti tokį valdžios organą, kuriam jis tokį pažadėjimą pa
darytų.

Jungtinės Mainierių Unijos prezidentas John Lewis 
paraše laišką Greenui ir smarkiai jį išbarė. Kodėl dar
bininkai turėtų susirišti rankas iš anksto ir pažadėti ne
streikuoti, kuomet samdytojai turi laisvas rankas pra
monėje sauvaliauti, kuomet valdžia nedarė ir nedaro jo
kių žygių pastoti ‘kelią kainų kilimui? Lewis sako, kad 
Green neturi jokios teisės kalbėti visų organizuotų dar
bininkų vardu ir kam nors davinėti pažadus.

Šiame atsitikime John Lewis kalba už darbininkus, 
o William Green už samdytojus. Reikia tikėtis, kad dar
bo unijos Greeno politikai nepritars.

Darbo armija
Iš Kinijos sostinės Pekingo praneša, kad Kinijos mi

lijoninė armija tapo įkinkyta į įvairiausius civilinius 
darbus. Ypatingai ji plačiai įtraukta į žemės ūkio darbus 
— padeda valstiečiams įdirbti žemę, nuimti ir iškulti ja
vus.

Ta armija, suprantama, galėjo būti paleista, o ka
riai sugrąžinti į civilinį gyvenimą. Bet, matyt, Kinijos 
valdžia mano, kad jos armijos darbas dar nėra baigtas. 
Pavyzdžiui, dar labai didelė Tibeto provincija tebėra ne
išlaisvinta iš senojo režimo rankų. Taip pat tebėra ne
išlaisvinta Formozos sala su septyniais milijonais gy
ventųjų. Pačioje Kinijoje dar banditais išvirtę Čiango 
režimo likučiai pridaro daug žalos. Juos reikia išnaikinti. 
Be to, tarptautinė padėtis labai nerami. Korėjoje karas 
negali nerūpėti kaimyniškai Kinijai. Jai susidarytų pa
vojus, jeigu Korėjoje įsikurtų svetimos valstybės milita- 
rinę bazė.

Visa tai, matyt, lemia Kinijos armijos palikimą čiely- 
bėje. Bet vietoje ją laikyti ir maitinti be jokio užsiėmi
mo, nutarta ją protingai panaudoti šalies atstatymo dar
bams. Tegu ji ne tik sau užsidirba duoną; bet savo išla
vintomis, organizuotomis jėgomis padeda viso krašto e- 
koųomikai pakelti.,

Nuožmiausias bilius
Kongreso Atstovų Butas milžiniška balsų dauguma 

priėmė patį nuožmiausi bmų prieš Amerikos žmonių de
mokratines teises. Jis neva siekia suvaldyti “tik komu
nistus”, bet faktinai, tapęs įstatymu, įvestų Amerikoje 
hitlerinę koncentracijos stovyklų sistemą.

Priėmimas biliaus .dar nereiškia jo padarymą įsta
tymu. Jį turės svarstyti Senatas. Jei Senatas priimtų, 
bilius dar eit'ų prezidento pasirašymui. Pavojus, žinoma, 
didelis, kad isterijos sąlygose šis bilius ar panašus jam 
praeis1 abudu butu ir gaus prezidento pasirašymą. Jei 
taip atsitiktų, tai mūsų šalis būtų užvesta ant kelio,: ku- 

• vestų link fašizmo.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO PASTABOS
armijos

TAI KENO GI VARDU 
JIE KALBA?

The Daily Cbmpašs rim
tai diskusuoja “krizę”"

i su šalies vyriausybėje. At
rodo, kad joje niekas nebe
žino kur ranka, o kur koja. 
Laikraštis sako, kad jau 
seniai apsigynimo sekreto - 
rius. Johnsonas skelbia tą 
filozofiją, kurią viešai iš
reiškė laivyno sekret. Mat
thews, tai yra, kad Ame
rika turi pradėti “priven- 
tyvį” karą prieš ' Tarybų 

i Sąjungą. Bet kodėl jo nie- 
i kas nesudraudė? Tas juk 
reiškia, kad “savo širdyje” 

i tokios pat nuomonės yi‘a 
ir prezidentas Trumanas.

Tas pats su gen. Ma.cAr- 
; thuro pareiškimu dėl užė
mimo Formozos. Lygiai tos 
pačios nuomonės yra apsi
gynimo sekretorius Johnso
nas. Bet niekas 

į pareigūnų jam 
! jokių pastabų.

Tai ir kyla klausimas: 
Kerio vardu kalba ‘Johnso
nas, -MacArthuras ir 
Matthews, jeigu jie nekal - 
ba vyriausybės vardu? O 
jeigu jie iš tiesų yra Tru - 
mano politikos priešai, tai 
kodėl jie laikomi tose atsa
kingose vietose?

The Daily Compass re
daktorius sako, kad Ameri
kos ^žmonės turi teisę žino
ti tiesą.

i PARAGINIMAS VIETOJE
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo organas Tiesa 
mū- karštai ragina tos organi - 

zacijos kuopas ir narius 
pasiruošti ateinančio sezono 
veikimui. Tiesa rašo:

Vasara jau baigiasi. Ne
trukus savo parengimus tu
rėsime salėse. Todėl reikia 
iš anksto prie to ruoštis. ’

Šie metai — LDS jubilie
jiniai metai. Pereitasis LDS 
Seimas savo rezoliucijoj 
kviečia visas kuopas ir ap
skritis iškilmingai minėti 20 
metų jubiliejinę sukaktį. I

Šį rudenį suruo.škime di
delius ir mažus parengimus 
su įvairia kultūrine progra
ma. Tuose parengimuose 
paaiškinkime apie LDS ir ta
da bandykime gauti naujų 
narių.

Kiekviena kuopa gali ką 
nors suruošti. Jeigu kuri 
negali didesnio parengimo 
suruošti, tai gali' nors ir ma
žą. Vi.stiek būtų geriau, ne
gu nieko neruošti.

R u gs ė j o m ė n es i o k u o p ų 
susirinkimuose reikėtų ap
tarti, kaip geriausia paminė
ti LDS 20 metų sukaktis.

iš valdžios
nepadarė

KAIP TIE LIETUVIŠKI 
“BOLŠEVIKAI” VELNIĄ 
IŠVARĖ Iš BAŽNYČIOS

Dabai1 jau žinosime, kad 
bolševikai, atsirado ne Ru
sijoje, ar kuk kitur, bet čia 
pas mus Amerikoje tarpe 
lietuvių. Ir tai buvę jau 
labai seniai, dar tais lai
kais,'“kai r

i si Kaukazo kalnuose."
Taip dabar visą istoriją 

•šguldinčja So. 
Darbininkas. Iš jo sužino
me ir tą, kaip tie anksty
vieji “bolševikai” • privertė 
vieną biedną kunigėlį su 
velniu pasiimti divorsą. 
Per ] 
velnią, sakė parapijos ko
mitetas, negausi algos! Ži
noma, kad kunigui daug 
svarbiau alga, negu vėl-

Reikią pergalių armijos moralės pakėlimui
i visiškai pamiršta dar vieną 
labai reikalingą faktorių 
pakėlimui -bile kokios armi
jos moralės. Reikia, kad ar
mija žinotų, jog tas reika
las, kurį ji gina krauju ir 
gyvybe, yra teisingas. Visi • 
pranešimai iš Korėjos kal
ba apie nepaprastą korėjie
čių ryžtą pasiaukoti. Jie 
laikosi mūšio lauke iki pas
kutinio kraujo lašo. Jie yra 
įsitikinę, kad jie gina tei-* 
singą reikalą, kad jie gina

I savo žemę, savo namus, 
Natūralu, kad tokie ka- kad amerikiečiai yra_Ližpuo- ■ 

rial, patekę Korėjon ir su
sidūrę su baisiausiais sun
kumais, pasijuto ne savo 
vietoje. Vietoje tų aukštų 
pažadų, jie pamatė siaubą 

| ir mirtį prieš savo akis.
i Tie karininkai nesako, kad 
Amerikos kariai yra bai
liai, arba stokuoja drąsos.

Associated Press žinių 
agentūros korespondentas 
0. H. P. King patiekia įdo
mių informacijų apie Ame
rikos armijos padėtį Korė
joje. Jis kalba apie aukštų 
karininkų nusiskundimus. 
Jie sako, kad mūsų kariai 
suvilioti į armiją apgavin- 
gais garsinimais su neiš 
pildomais pažadais. Jiems 
buvo žadėta gera alga, pa; 
sivandravojimas po svietą 
ir paskui, dar jauniems te 
besant, aukšta pensija.

likai ant jų krašto. Tie pa
tys pranešimai kalba, kad 
Amerikos kareiviai pana- ga paskyrė vyriausiu kar 
šių įsitikinimu nėra persi- vedžiu Korėjos fronte, įsa- 
ėmę. Daugybė jų klausia: 
Ką čia mes darome?

Voice of America skelbia neįveiks Korėjos 
pasauliui, kad pas mus žmo- kulkomis, tai Amerikos ka
nos naudojasi plačiausia talikai užbabanys ją maldo- 
1 ai s ve.

Ir reikia pripažinti, kad 
tokiame skelbime yra daug 
teisybės. Juk pas mus pla
čiausia laisve naudojasi vi
sokį spekuliantai, gemble- 
riai, kyšių ėmėjai, ant juod- 
veidžių ir Civilių Teisių 
Kongreso atstovų užpuoli - 
kai, streiklaužiai ir kitokį 
gaivalai. .

Tik užmirškite laisvosios 
minties žmones, tuomet vi
si naudosis laisve.

* • *

Popiežius išleido encikli
ką reikalaudamas, kad vi- 

i sose katalikų bažnyčiose 
melstųsi už taiką.

Prezidentas Trumanas 
paskelbė, kad Korėjoje mes 
kariaujame ir gi už taiką. 
Popiežius tam nesipriešina.

Kardas ir kryžius neat
skiriami draugai, 

i
•J: * Ąt

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijime verda “civi
lis karas.” Klerikalų spau
da apie tai mažai rašo. 

‘ Ar tik neapkaltins ir čia 
Staliną, kad jo įsakymu 
prasidėjo “civilis karas”?

$ *

Generolas Douglas Mac- 
Arthur, kurį Tautų Sąjun-

k ė Japonijos laikraščių lei- 
Jie dėjams išvyti 350 laikrašti- 

ieško atsakymo, paaiškini - nių darbininkų, kurių ir pa- 
mo. Salictis. vardes pridavė.Salictis.

IKU, VU 0VVJXVIVJU UA j ,

Visa bėda tik tume, kad jie Šiaurines Korėjos darbiniai | Milano kardinolas 
įstatymai įvesti,ir Pietinėj te r paskelbė Italijos Mote-

Shus-

! mis.

“Draugas” džiaugiasi, 
kad francūzas vienuolis, 
tėvas Pelletier, turįs lietu
vių kalbos gramatiką ii; 
kasdien kalbąs “Sveika Ma
rija” už Lietuvą.

Aš manau, “Draugas” 
be reikalo tuomi džiaugia
si. Juk Lietuvą valdo komu
nistai, tai ir francūzo mal
da rekorduojama komunis
tų kreditui.

V * į

Dr. J. Prunskis “Drau
ge” plačiai rašo' apie Louis 
Budenzo ir Bentley nuopel
nus. Mat, jie, būdami komu
nistais, perėjo į katalikų 
vierą ir pradėjo komunis
tus išdavinėti, patapo val
džios “svarbiausiais” liudi
ninkais.

Kažin, ar tik Prunskis • 
nerenka medžiagą perduoti 
popiežiui, kad Budenzas ir 
Bentley būtų 
šventaisiais?

į: * »•«

Buvo laikai, 
“Draugas” ir kiti

paskelbti

neparuošti karo žiauru- j
mams pasitikti ir juos per- Korėjoj 
gyventi. j Pyongyang. — Šiaurinės

kė, kad mūsų armija
< | J oj o -- ----------------

l.)asa; Korėjos Liaudies Respubli-
Qfoiinoo cbimrp- “vvy V™? —turi bos darbininkiški įstatai 
k >> ' mokytis iš Šiaurinės Korė-1 įap0 įvesti ii’ Pietinės Ko

jos armijoj. Ji turi priemo- 
i n^s greitai persikelti iš 

Bostono i ^įenos vietos į kitą. Ameri
kiečiams sunku tokius ipa 
tievrus greitai atlikti.

Tas’ pats su individua-

darbininkiški įstatai

rėjos plotuose, kuriuos liau
dininkai atėmė iš tautinin-

rų Sąjungą “šėtoniška.”
Jeigu taip, tai kardino 

las turės bėdos, kuomet vi
soje Italijoje paplis 
niukai” ir 
Tuomet jau 
“aniuolėliaį” 
tis iš Italijos

še to 
“šėtoniukės”. 

tikrai biedni 
turės nešdin-

kuomet 
klerikali

niai laikraščiai visaip Mau
rodavo St. Michelsoną, “Ke- 
’eivio redaktorių. Bet da
bar skaitau, kad jis “Drau
gui” patapęs žymiu veikė
ju, visuomenininku ir kito
kiu geradariu.

i Laisvamaniai ir klerika - 
■ lai susibroliavo ir susikabi- 
i nę šoka kjumpakojį.

❖ * *

“Naujienų” 8 d. rugp. lai
doje, pirmame puslapyje, 
tilpo paveikslas, po kuriuo 
padėtas ve koks parašas:

“Amerikos kariar Korėjo
je velka užmušto komunis
tų kario laviną. Arčiau 
prie lavono prisiartinti jie 
vengia. Tai jie daro prisi
bijodami spąstų, — pritai- 
symo sprogstamos medžia
gos prie negyvėlio.”

Tos pačios dienos laidoje, 
t. y., 8 d. rugp., tas pats 
paveikslas tilpo “Drauge” 
irgi pirmame puslapyje, 
bet parašas padėtas seka-, 
m as:

“Fairfield-Suisun, Calif, 
oi’o bazėje įvyko B-29 lėk
tuvo katastrofa, kurioje 20 
žuvo, ir 60 buvo sužeista.” , 

šio paveikslo aiškinanti 
prasmę parašai ’ aiškiau
siai parodo, kaip “Naujie
nos” ir “Draugas” paduoda 
“teisingas” žinias. Jeigu 
jau paveikslus, kuriuos visi 
mato, klastuoja, tai ką kal
bėti apie politinio turinio 
žinias. Jos visos viršun ko
jomis apverstos, nuo pra
džios iki pabaigos melagin
gos.

*Tose Pietų Korėjos vie
tose jau taipgi veikia liau
diški įstatymai dėl 8 valan- 

>s, sveikatos 
ir senatvės apdraudos vi
siems darbininkams.

Liaudininkai pakėlė jiem 
algas Pietinėje. Korėjoje 8 
kartus aukščiau, negu buvo 
prie tautininkų valdžios 
pirm karo.

bais kariais. Vienas gene-idų darbo dieno 
naninkdiiQ naminrid r°las, sako korespondentas įr senatvės an pamokslus paminėsi King, pareiškė, kad “kiek-

n i as.
O dabar pasiklausykime 

tos tikrai baisios istorijos. 
Darbininkas rašo:

Kartą kun. Jonas n u o 
Kryžiaus atvyksta į parapi
ją, kurioje klebonas neįsten- j 
gia išbūti daugiau vienerių 
ar dvejų metų. “Tikinčiųjų 
komitetas” žvangina visais 
raktais. “Girdi, rąūsų staty
ti pastatai, mes juos ir val
dome.” *Na, pastatus tvar
kyti, rasi, galima ir pasau
liečiams. Bet tikėjimo tie- 

j sas skelbti — kitas reikalas.
O tas kunigas, atsivertęs pa
rapijos knygas, ir skaito:

“Užėjo kartą du parapijie
čiai ir pareikalavo, kad pa
moksluose velnio neminė
čiau. Tokio sutvėrimo nesą, 

i Fabrike visi juokiasi iš vel
nio ir sarmatą mums daro, 
kad tokį kleboną turime. 
Mes apsitarėme, kad už 
kiekvieną velnią iš algos at- 
skaitysime po 5 dolerius.”

PaskuLjie galėjo ateiti ir 
po tiek pat atskaitinėti už 
kitas tikėjimo tiesas, kol iš 
jų nieko nebeliktų. Bažny
čia būtų paversta šokių salo 
ar grūdų sandėliu.

Ši bolševikinė dvasia sklei
dėsi Amerikoje dar tada, 
kai Stalinas slapstėsi Kanka- 

■ zo kalnuose.
Bet galutinos išvados 

nesiranda: Kas pagaliau 
atsitiko su tuo kunigu ir 
ta bažnyčia? Taip pat ne
aišku, kur atsidūrė velnias, 
iš kįinigo 
Tas?

jenas šiaurietis korėjie
tis, nepaisant jo pareigų, 
pasiruošęs paimti savo kri
tusio draugo ginklą ir mes
tis į mūšį,” nes jis yra to
kiems žygiams išlavintas, 
paruoštas. Tokio pąruoši- 
mo, matyt, neturi Ameri
kos kariai. , <

Labai, svarbus Mausimas 
yra kareivių moralė. Kai 
armijai reikia, trauktis, už
leisti poziciją po pozicijos, 
jos ūpas nupuola labai že
mai. Iki šiol amerikiečiai 
neturėjo tokių laimėjimų1 
kurie jų ūpą pakeltų. Bet, 
sąko tiek karininkai, “vie
na ar pora pergalių pagim
dys stebuklus.”

Iš kitos . pusės, atrodo, 
'kad tie aukšti karininkai 
ir pats korespondentas King

Šiaurinės Korėjos skundas 
Jungtinėms Tautoms

Lake Success, N. Y. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų valdžia atsiuntė 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai dokumentuotą skun -

“Sandara” praneša, kad 
Anglijoje nuteistas ketu
riolikai metų kalėti Klaus 
Fuchs, kaipo Sovietų Są
jungos šnipas, už išdavimą 
atominių paslapčių, vėl bū
siąs pakviestas prie atomo 
tyrinėjimo darbo.

Amerikos teisdarystės 
department© agentai buvo 
nuvykę Anglijon specialiai

Fuchsu, tai 
pasidar- 
bus vėl 

atominių 
daugiau

pasikalbėti su
veikiausiai, už jo 
bavimą agentams, 
prileistas prie 
paslapčių, kad 
provokacijų atliktų. į

* į (į .

“Sandara” džiaugiasi
dą, kad Amerikos lakūnai generolas MacArthur-’ 
naikina rainius miestus ir ras didina Japonijos1 gink- 
kaimus ir žudo civilinius jų ]uotas jėgas ir sako, kad ir
gyventojus.

ValdžiaWashington. — 
įsakė 15 procentų numušt 
gumos naudojimą 
niams reikalams.

civili-

“Prošvaisčių” Prenumeratos

Vokietijoje, turėtų taip da
ryti, Girdi:

“Dabartinėse apystoyose 
reiktų užmiršti, . kas 
prieš desėtką metų 41 
vieną 
privalėtumėm skaitytai savo 
sąjungininku.”

Hitleris ir Mussolinis bu
vo didžiausi komunizmo 

” jie

buvo 
kiek- 

bolševizmo priešą

: Neperblogiausiai plaukia užsakymai Jono Kaškaičio priešai, tai “Sandarai 
poezijų knygos prenumeratos. Šį sykį gavome sekamai: dabar būtų geriausi sąjun

gininkai. Tik gaila, kad jų 
nėra.

: Nuo pavienių skaitytojų, 25 pr.
A. Balčiūnas,, Montreal, Canada, 17 pr.

: O. Gaškauskienė, Huntington, L. L, N. Y., 12 pr.
P. Beeis, Great Neck, N. Y., 10 pr.

• Dr. J. J.JKaškiąučius, Newark, N. J., 5 pr.
; Anna Apšegienė, Auburn, Me., 5 pr.
Martin Zunaris, Dorchester, Mass., 3 pr.
V. Žilinskas, Harrison, N. J., 2 pr.
Sophie Petkus, B’klyn, N. Y., 2 pr.
George Urban, No* Braddock, Pa., 2 pr.

Širdingai ačiū visiems, kurie užsisakėte gerb. poeto 
Jonp Kaškaičio knygą “Prošvajstės” — kaip tik bus at
spausdinta, prisiusime jums.

Kurie norite, kad pavardės tilptų knygoje, prašome 
nėilginant laiko■ prisiųsti vieną dolerį sekamu adresu: 

pamokslų išjo-j Ląfsvės Adm., 110-12 Atlantic Ave., -Richmond Hill 19,
Laisvės Administraciją.

stf * * |

Marijonų organas “Drau
gas” rašo, kad Korėjos, ži
noma, Pietinės, pirrpas, ir 
dar katalikas, ambasado
rius Washingtone, Dr. 
Chang, prašąs Amerikos 
katalikus maldų. “Draugas” 
sako: “Dr, Chang pareiškė, 
kad Korėja dabar._yra daug 
daugiau reikalinga maldų, 
negu kulkų.”

Pasirodo, jeigu Amerika

* * *
Per visą laiką lietuviai 

“patriotai” didžiavosi, kad . 
rųūsų senuoliai sumušė kry
žiuočius po Žalgiriu, paro
dydami savo narsą. Bet 
štai, mano dideliam nuste
bimui, Juozas Tyšliava 
“Vienybėje” ve'ką sako:

“Liepos 15 d. sukako ly
giai 540 metų, kaip lietu
viai, lenkų, gudų ir totorių 
padedami, laimėjo Žalgirio 
mūšį.”

Štai tau, Jurguti, ir1 de
vintinės! Mūšiupse dalyva
vo lenkai, gudai ir totoriai 
ir dabar kiekviena tų tau
tų gali girtis, kad ji, pade
dama kitų, sumušė kryžiuo
čius ir laimėjo Žalgirio mū
šį.”

Kaip kada ir Tyšliava, 
per savo žioplumą, “numas- 
kuoja” savus patriotus.

švenčioniškis.

2pusl.-—-Laisve (Liberty, Lith, Daily) — Penkt., Rugs. 1, 1960



Pragaištingi atom -^bombosO o
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veiksmai ir jos teisinto jai
Amerikonas atsarginis 

generolas Telford Taylor 
pripažįsta, jog atominėmis I 
bombomis būtų naikinami | 
ištisi “priešų” miestai ir [ 
žudomi civiliniai žmonės, i 
kur tik jų gana daug gyve-| 
na .

Gen. Tayloris, buvęs A,- 
merikos atstovas byloje 
prieš nacius karinius pikta
darius, pilnai pateisina to
kias atomines žudynes.

Rašydamas New Yorko [ 
Times Magazine praeitą į 
sekmadienį, jis primena, 
kaip Antrajame pasaulinia
me kare amerikiečiai ir 
anglai lakūnai paprastomis 
bombomis be atodairos I 
sprogdino Vokietijos mies- į 
tus ir masiniai degino jų 
gyventojus. Panašiai darė 
ir nacių lakūnai, akių plotu 
pleškindami Sovietų ir kitų 
talkininkų miestus.

Pirmame didžiajame sa
vo oro žygyje prieš Japoni
jos sostinę Tokio jankiai, 
mėtydami senąsias bombas, 
nužudė bei sunkiai sužeidė 
185 tūkstančius civilinių ja
ponų. Taigi, sako gen. Tay
lor, paprastos bombos ten 
padarė pražūtingesnę bai
senybę, negu atominė bom
ba, paskui numesta į Hiro
šimą, kitą Japonijos mies
tą.

(Karinė Amerikos vy
riausybė oficialiai skelbė, 
kad atomų bomba Hirosi
moje pražudė iki 80,000 
žmonių; sužalojo dar dau
giau.) 

Tokiu būdu Tayloris iš- Dvi atominės bombos,
vedžioja: Jeigu leistina pa- viena Hirošimoj, kita Nu
prastomis bombomis nai- gasaki, nužudė viso bent 
kinti nekarinius miestus, 1^0 tūkstančių žmonių,
tai nėra nusikaltimo ir a- ! kaip oficialiai, nepilnai
teminėmis bombomis juos | skaičiuojama.
sprogdinti, urmu žudant ei-! Sprogimų karštis tiesio- 
vilinius vyrus, moteris ir! giai sudegino, padegė orą
vaikus.

Tayloris k atmeta įsigyve
nusius tarptautinius įstaty
mus, kurie uždraudžia nai
kinti nekarines vieto
ves. Tuos įstatymus prime
na Sovietų Sąjunga. Tay
loris atsako, jog vokiečiai, 
anglai ir amerikonai sayo 
oro žygiais “praktikoje jau 
panaikino” tokius įstaty
mus.

Tie Taylorio ir kitų ato
minių Amerikos karininkų 
posmavimai ypač nukreipti 
prieš Sovietų Sąjungos ir 
jos draugų reikalavimus 
užginti atom-bombų naudo
jimą.

Kitas atominio karo pa- 
trijptų sumetimas yra ra
minti Amerikos gyventojus, 
kad toks karas nieko bai
sesnio jiems nepadarytų, 
kaip paprastaisiais gink
lais vedamas karas.

Tai baisenybės, kurių 
negalima užglostyti

Jungtinių Valstijų val
džia pirm trejeto savaičių 
išleido knyga “The Effects 
of Atomic Weapons”, kur 
taipgi drąsina amerikie
čius, kad per daug nenusi
gąstų atom-bombų. Sako, 
persigandęs sumišimas sa
vaime galėtų daugiau žmo
nių pražudyt, didmiesčiuo
se, negu atominės bombos 
sprogimas.

Bet Washingtono karo 
departmentas ir valdinė A- 
tomų Jėgos Komisija štai 

kaip toje knygoje piešia a- 
tominės bombos veiksmus:

Paprasčiausia atominė 
bomba, tokia, kaip kad buvo 
paleista į Hirošimą ir Na-' 
gasaki, Japonijoj, tiek su
sprogdina, sudegina ir už
muša, kaip 20 tūkstančių 
tonų TNT (trinitrotolue
ne). 0

TNT yra smarkiausias 
paprastasis sproginys, ku- 
riuom užtaisomos šiaip oro 
bombos. Tokiomis papras
tomis TNT bombomis ame
rikiečiai dabar pleškina 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninku miestus ir kaimus, v

Trys pragaištingiausi 
atom-bombos veiksmai
Pražūtingiausi atominės 

bombos sprogimo reiškiniai 
yra šie:

1) Baisūs suspausto oro 
trenkiami smūgiai, milži
niškai galingesni už pra- 
žūtingiausius gamtinius [spinduliai žaloja naujas,
viesuliTs ' (uraganus, torna-

, dus).
2) Neapsakomas sprogi- 

; mo liepsnos karštis, sie- 
I kiantis milioną laipsnių pa- 
- gal Celsijaus (šimtalaipsnį) 
I termometrą. O Celsijaus 
I laipsnis yra 80 procentų 
I didesnis už Amerikoje nau- 
j dojamo Fahrenheit termo- 
! metro laipsnį.

3) Lekiantieji iš sprogs
tančių atomų mirtingi 
gamma spinduliai, panašūs 
kaip smarkiausi X-spindu- 
liai; pleškantieji neutronai 
(atominių branduolių da
lelės) daugiau kaip 10,000 
mylių per sekundą.

ir pražudė 20 iki 30 procen
tu tų žmonių. Nuo to karš
čio sutirpo ir virte virė 
molinės stogų čerpės per 

[4.000 pėdų nuo atominės 
eksplozijos vietos.

Žymėtina, jog paprasta 
TNT bomba, sverianti visą* 
toną, sudaro tiktai iki 5 
tūkstančių laipsnių karš
čio. Atominė bomba 200 
sykių karštesnė.

Atom-bombos sprogimas 
taip išjudina ir suspaudžia 
orą, kad jis šėldamas 15.000 
pėdų per sekunda trenkia į 
visas puses; ardo stiprius 

I namus, stumdamas juos ir 
traukdamas, spausdamas, 
sukinėdamas ir visai suplo
damas.

Galingos oro bangos su
laužo žmonėms krūtinę, su- 
trėškia plaučius, sudrasko 
žarnas: pagriebia pati žmo
gų ir mirtinai užtrenkia jį 
i griuvėsius ar kokius dar 
esamus pastatus.

Sujudinto opo trenksmai 
tuo būdu užmušė 60 pro
centu visu Hirošimoj ir 
Nagasaki žuvusių žmonių.

Mirtingieji atominiai 
spinduliai

Atom-bomba sprogdama 
papila daugybę žalingųjų 
gamma (X) spindulių ir 
neutronų. — Neutronai yra 
tokios atomų branduolių 
dalelės, kad nedaro nei tei
giamosios (pozityvės) nei 
/neigiamosios (negatyvūs) 
elektrinės veikmės, bet jie 

labai landūs ir perveria 
storus medžiagų sluoks
nius.

Gamma spinduliai ir ne
utronai Hirošimoj ir Naga
saki numarino iki 20 iš 
kiekvieno šimto žuvusiu ten 
žmonių per atominės bom
bos sprogimą.

Tie spinduliai ir neutro
nai gali užmušt 50 procentų 
žmonių, pasislėpusių net už 
12 coliu storio cementiniu 
sienų.

Gamma spinduliai nužu
do didelę dalį žmonių už 
4,200 pėdų nuo paties ato
minės bombos sprogimo.

Neutronai n u m a r i na 
žmones už 1,800 iki 2,400 
pėdų nuo tos eksplozijos.

Didesni kiekiai gamma 
spindulių sunaikina žmo
nių veislingumą. Jie gali 
sudarkyt veislę, taip kad 
gimtų pagadinti, skirtingos 
rūšies kūdikiai. Kaip šie 

būsimasias kartas, tatai 
parodė bandymai, padaryti 
musėms ir pelėms.

Atominiai spinduliavimai 
kartais užtraukia akims 
kataraktą, apakinančią li
gą.

Kraujo naikintojai
Gamma spinduliai ir ne

utronai naikina bei apma
rina svarbiausias kaulų 
smegenų ląsteles (celes). 
Kol sveikos ,tos ląstelės ga
mina būtinąsias kraujo da
lis — raudonuosius rutuliu
kus ir baltuosius kraujinius 
gabalėlius.

Kuomet tie spinduliai ir 
neutronai taip . sužaloja 
kaulų smegenis, tai sužeis
tiesiems reikia nuolat leisti 
sveiko kraujo iš kitu žmo
nių per ištisas savaites ir 
mėnesius, iki atsigauna su
gadintos, apnaikintos krau
jinės ląstelės kaulų smege-
nyse.

New Yorko valstijos svei
katos komisionierius Her
man E. Hilleboe rugp. 16 
d. pareiškė, jog viena iš
sprogdinta atominė bomba 
New Yorko mieste sužeistų 
80 tūkstančių žmonių taip, 
kad dar galima būtų juos 
gydyti. Jis neskaičiavo de
šimčių tūkstančių, kuriuos, 
atominis sprogimas tuojaus 
užmuštų ir mirtinai sužalo
tų.

Buvo siūloma iš. anksto 
ištirti visų New Yorko 
miesto piliečių kraują ir su
žymėti, katrų kraujas pri
klauso vienai, antrai bei 
trečiai rūšiai; kiekvienam 
užkabinti ant kaklo ženkle
lius, rodančius, kokios rū
šies yra jo kraujas. Tokiu 
būdu, jei įvyktų atominė 
eksplozija New Yorke, tuo
jaus galima būtų imti svei
kų žmonių kraujas ir leisti 
jis į kūną sužalotiems, tu
rintiems atitinkančios rū
šies kraują.

Už kokios valandos po 
gamma spindulių užplūdi
mo iš atominės bombos 
žmogus jaučia tik truputį 
koktumo ir palinkimo vem
ti, ir per savaitę nesijaučia 
sergąs; paskui gi ima ir nu
miršta.

Nematomi neutronų 
pavojai

Neutronai įstringa j ato
mų branduoliukus įvairiose 
medžiagose; pakeičia buvu

sius paprastus atomus į ne
pastovius atomus, vadina
mus isotopus. Isotopai 
“spraginėja”, leisdami iš 
savęs gamma spindulius ir 
alfa daleles, palaipsniui 
keisdamiesi į pastovius ele
mentus. Taip neutronais 
apteršta medžiaga ir sklei
džia žalinguosius gamma 
spindulius per savaites, mė
nesius, metus ir net ilgą 
metų eilę.

Patekę kūnan- neutronai 
daro isotopus iš paprastų 
žmogaus organizmo ele
mentų, gamindami gamma- 
X spindulius, kurie toliau 
tęsia, nelabąjį darbą.

Neutronai gali panašiai 
užnuodyt ir maistą, vande
nį, augalus.ir gyvulius.

Mirties ir sunaikinimo 
plotai *

Atominės bombos Hiroši

/IK ŽINOTE, KAD?--
Sakoma, jog šiuo laiku 

visam pasauly esperanto 
kalbą moką ir Ją kasdien 
vartoja apie 1,500,000 žmo- 

j nių. Vien tik* Jungtinėse 
[ Valstijose esą 5,000 espe- 
[ rantistų ,ir jų skaičius au- 
! gąs kasdien. (Lenkų dak
taras L. Zamenhof išrado 
esperanto kalbą. Išradėjas 
mirė li917 m.)

Šiais laikais vidutinis au
tomobilio amžius yra 12 
metų, ir juomi nuvažiuoja
ma vidutiniai apie 100,000 
mylių.

1925 metais vidutiniai 
automobilis tarnaudavo tik 
pusseptintų metų ir juomi 
nuvažiuodavo tik 25,740 
mylių.

Taigi, per 25 metų lai
kotarpį, automobilio am
žius pailgintas beveik dvi
gubai, o jo tarnąvimas pa
daugėjo keturis kartus.

Pagal Jungtinių Tautų 
surinktas skaitlines viso 
pasaulio dienraščių cirku
liacija siekia iki 219,000,- 
000.

Britanijoj kas antras 
žmogus skaito- dienraštį.

AMERIKIEČIŲ BELAISVIU ATSIŠAUKIMAS
/ (Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mės su šiuo atsišaukimu j 
jus, mūsų tautiečiai. M 
žmoniškai užlaikomi 

“Nelaisvėje jie. (šiauri
niai korėjiečiai) labai, la
bai žmoniškai elgiasi su 
mumis. Mes esame patal
pinti naujoviniame trobe
syje. Mes patys vedame sa
vo virtuvę ir gauname/tris 
pavalgius per dieną, taip 
pat gauname tiek , duonos, 
kad tikrai patenkina mūsų 
apetitą. Mės taipgi turime 
nuolatinius gydyto jiškus 
aptarnavimus.

“Vienintelis dalykas, dėl 
ko mes gailimės, tai kad 
esame atskirti nuo savo: 
mylimųjų.

“Nėra jokios prasmės 
tęsti šį karą. Syngmano" 
Rhee armija taip susmuko, 
jog karas iš tikrųjų veda
mas tiktai tarp korėjiečių 
ir amerikiečių.

“Amerika turėtų ir pri
valo ištraukti ginkluotas 

moj ir Nagasaki sunaikino 
faktinai visus namus ir ki
tokius pastatus per pusę 
mylios į visas ppses nuo 
sprogimo punktų; o toliau 
labai apardė namus iki pus
antros mylios nuo pačios 
eksplozijos.

Atom - bombos karštis, 
mirtingieji jos spinduliai- 
neutronai i^ baisūs suspau
sto oro trenksmai užmuša 
85 procentus žmonių esamų 
vienos ketvirtainės mylios 
plote; o už ištisos mylios 
nuo sprogimo vietos į'visas 
puses nužudo 35 procentus 
gyventojų. Taip*skaičiuoja 
kariniai ir atominiai Ame
rikos vadai savo knygoje 
“The Effects of Atomic 
Weapons”, suprantama, 

[ mažindami tikruosius a- 
tom - bombos pavojus.

Kitą kartą Įvairumuose 
|.bus paduoti valdiniai nuro
dymai, kaip “apsisaugo!” 
nuo tu pavojų.

’ N. M.

i J. Valstijose kas trečias 
žmogus' skaito dienraštį.

Sovietų Sąjungoj 1947 
m. išėjo 7,163 dienraščiai 
70-tyje kalbų; jų cirkulia
cija buvo 31,100,000.

i '

Jungtinėse Valstijose ant 
kiekvienų dviejų žmonių 
pripuola vienas radijo pri
imtuvas.

Sovietų Sąjungoj regu
liariu radijo priimtuvu esą 
1,300/000 ir apie 6,500,000 
“vietinių priimtuvų.”

Jungtinių Valstijų Žem
dirbystės Departmentas ap 
skaitliuoja, jog liepos mėn. 
pabranginimas vienu cen
tu pakelio cigaretų rūko
riams šiais metais kaštuos 
$125.000,000- daugiau, negu 
pereitais metais.

Tas pats departmentas 
sąko, jog visoj šaly per me
tus surūkyta, 335,000,000,- 
000 cigaretų. Tai esą apie 
3,000,000,000 daugiau, ne
gu pirmesniais metais.

Cigarų per'tą laikotarpį 
surūkyta 5,500,000,000. —- 
Tai apie pusketvirto pro
cento mažiau, negu perei
tais metais. V. R.

savo jėgas iš Korėjos ir 
apsaugoti daugelį ameri
kiečių nuo bergždžios, be
prasmiškos mirties.”

Pasirašo Amerikos, armi
jos, marinų ir lakūnų ofi- 
cieriai belaisviai:

Majorai: J. J. Dunn, L. 
’R. Dunham, N. W. Lant- 
pon, C. T. Barter.

Kapitonai.- D. R. Hender
son, A. H. Nugesit, A. M. 
Boysen, J. V. Booker, M. 
W. Green, W. B. Macomber.

Leitenantai: H. E. Mar- 
latt, P. A. Tomaszewski, 
R. N. Layton, D. S. Sirman,
R. EI. Culberston, Brook- 
man, J. J., W. J. RountreeJ
S. G. Zimmerman, B. M. 
Gramberg, C. Minietta, J. 
A. Fox, C. Thornton, R. I. 
Amams, W. J. Bergman, E. 
W. Maynard^J. C. Ruddell,
G. W. Krestanoff, B. F. 
Roth, R. W. Hartmen, A.
H. Brooks, I. O. Peppe, J. 
C. Cox, Wm. Jester, W. G. 
Lewes, J. Starrakes, R. E. 
Pearson, K. Thomson.

Kitokios žinios ir istorijos 
iš Krieno Observatorijos
KAIP SMARKIAI KRIN
TA SAULĖS SVORIS

Per 100 metų laikotarpį 
saulė nebetenka savo svo
rio po 1/20 dalį uncijos 
nuo kiekvieno ketvirtainio 
colio ant savo paviršiaus. 
Bet saulės paviršius suside
da iš milžiniško ketvirtai
nių colių skaičiaus, todėl 
per kiekvieną sekundą sau
lės svorio kritimas būna 
virš keturių milionų tonų, 
arba 400 milionų tonų per 

[valandą. Vienok tai nereiš- 
i kia visiško išsieikvojimo 
! pavojų, kadangi tam tik
ru kosmišku būdu saulė 
vėl dasipildo ir atgauna tą, 
ką praranda.

BŪTINAS MAISTAS 
SVEIKATAI

Pienas yra vadinamas 
sveikatos “apsaugos” mais
tu, kadangi jame rafidasi 
tokios mitybinės vertybės, 
be kurių mūsų kūnas nega
li apsieiti. Todėl pienas yra 
būtinas maistas žmogaus 
sveikatai, kaip tvirtina mi
tybos specialistai.

SENAS GEISERIS 
[TEBĖRA IŠTIKIMAS

Jungt. 'Valstijų naciona
liniame Yellowstone parke 
randasi senas geiseris, iš 
žemės trykštančio karšto 
vandens šaltinis, kurio vei
kimas nei kiek nesimažina. 
Rekordai parodo, kad šis 
.“Ištikimasis Senis” geise
ris tebėrą toks pat šiandien, 
kaip kad buvo 1878 metais, 
veikiantis tokiu pat smar
kumu, tokiu pat vandens 
gausumu ir tos pačios tem
peratūros kaip seniau.

NUKRITĘS 150 PĖDU 
TIK SUŠLAPO

Kareivis Fred Ferrell, 
Pt. Fermin Parko apylinkė
je, Kalifornijoj, paslydo ir 
nukrito nuo aukšto ir sta
taus kranto 150 pėdų že
myn į jūrą. Pajūrio sargas 
ištraukė jį tik biskį susi- 
žeidusį į galvą, kurią ligo
ninėje aptvarkius, daktaras 
Ferrellį tuojau paleido na
mo persirengti sausais 
drabužiais.

KABELIO VIELOS 
JŪRŲ DUGNE

Visų žemės okeanų dug
ne randasi 2,500 skirtingų 
kabelių, kuriais siunčiamos 
telegramos. į kitus kraštus. 
Tos kabelių vielos sudarytų 
net 291,000 jūrinių mylių, 
arba pakankamai apjuosti 
visą žemę vienuolika sykių.

LANKYMAS JUDOMŲJŲ 
PAVEIKSLU AMERIKOJ

Amerikiečiai mėgsta eiti 
į judomųjų. paveikslų teat
rus ir, iš paviršiaus žiūrint, 
atrodo, kad daugumas jų 
beveik kasdien eina į “mo
vies.” Tačiau, sulyg ap- 
skaitliavimų, vidutiniai a- 
merikietis ten eina apie vie
ną sykį per 10 dienų laiko
tarpį.

BRANGIAUSIA ŽEMĖS 
PĖDA PASAULYJE

Brangiausiai įkainuota 
žemė pasaulyje randasi 
Hudson- upės pakraštyje, 
palei West gatvę. New Yor
ko mieste. Šios vietovės 
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viena pėda vertinama apie 
$1,500.

TOBULIAUSIAS MIERA- 
VIMO INSTRUMENTAS

Virš precizinis mikro- 
elektrinis optometras yra 
tobuliausias iki šiol žino
mų mieravimo instrumen
tų. Juomi galima išmatuoti 
39-tą milijoninę colio dalį. 
Žmogaus galvos plaukas 
yra per storas mieravimui 
šiuo instrumentu.

MADA TRIUKŠMAUTI 
AMERIKOS TEATRE

Ankstybiniame Ameri- 
i kos gyvenimo periode eti- 
ketos knygose amerikie^ 

j čiai buvo raginami kelti 
triukšmą teatre, — garsiai 
juoktis ir kalbėti tarpe sa
vęs laike vaidinimo. Toks 
mūsų laikais atrodąs ne
mandagumas tuomet buvo 
skaitomas komplimentais 

; atliekantiems savo parei
gas artistams.

KONSTITUCIJOJ
NUŽYMĖTAS
NUSIKALTIMAS

Vienintelis Jungt. Valsti
jų konstitucijoje specialiai 
pažymėtas kriminalis nO> 
sikaltimas yra šalies išdi 
vimas — “treason.” '

AR YRA LEDINIAI 
DEBESYS?

• Ledinių debesų tikroje 
šio žodžio prasmėje nėra, 
bet yra debesys, susidarę iš 
ledinių kristalų. Didžiuma 
labai aukštai esančių debe
sų yra susidarę visiškai iš 
plonučių tikrojo ledo dale
lyčių.

MEILĖ KAIPO
ŽIAURUS BUDELIS

Šiomis dienomis dėl mei
lės ivvko dvi ypatingos 
savižudystės. David Kenne
dy, 28 metu amžiaus, gele
žies darbininkas, Washing
ton, D. C., nusižudė tik 
12 valandų po to, kai jo 
žmona atėmė sau gyvybę 
“dėl kitos” moteriškės. Jie 
abu nusižudė nuodais. Vy
ras išgėrė tos pačios rūšies 
nuodus, kaip jo žmona, ir 
buvo atrastas gulint ant 
tos načios sofos, ant kurios 
gulė in ir ruirstanti jo drau
gė. Moteris paliktame raš
telyje, sako, kad jinai mylė
jo savo vyrą, bet iiedu tu
rėjo nesmagumu dėl “kitos 
moters.” Panašių atsitiki
mų pasitaiko gana dažnai. 
Argi meilė ne budelis?

PIRMASIS DAUG 
LAIMĖJĘS ARKLYS

Pirmasis šioje šalyje 
lenktynių arklys, laimėjęs 
virš $100,000, vadinosi 
<4Miss Woodford”, auklėtas 
1880 metais. Jis lenktynia
vo 48 sykius ir laimėjo 37 
lenktynes, pelnydamas sa
vininkui viso $118,270.

Sugraibė Krienas 
____________ ♦

1949 metais Amerikos 
žmonės išleido svaiginan- 
tiem gėrimam (pragėrė) 
$8.550,000,000.

Vien tik degtinei išleido 
$3,650,000,000; vien tik a- 
lui — $4,435^000,000 ,gi vy
nui $465,000,000.



DIDYSIS PERSILAUŽIMAS

1950 metų liepos 
na estų tauta mini 
datą savo gyvenime 
rybų valdžios . dešimtmetį. 
Į tą šventę Estijos darbo 
žmonės atėjo su didžiau
siais laimėjimais, visose 
liaudies ūkio srityse, tame 
tarpe ir žemės ūkio srityje.

Rašo A. Kulis.
21 die-Jos kaime prasidėjo naujas 
įžymią socialistinis gyvenimas. Ko

lūkiai išvadavo laukų dir
bančiuosius iš buožių vergi
jos, nusmukime 
Dabar daugiau 
proc. valstiečių 
vienijo į 2,630

pe rsilauž imas, 
kolūkinės sai 
bei gyvybini

tvirtai

ir skurdo, 
kaip 8(1 

ūkių susi,- 
kolūkiu. 

Daugiau kaip 90 proc. vi • 
įvyko didis’sos žemės respublikoje da- 

Įsitikinusi ■ bar sudaro kolūkiniai ma
il syvai. Kolūkiuose sukom 
j j centruota pagrindinė darbi- 
įįnių ir produktyvių gyvulių, 
• Į žemės ūkio mašinų, inven-

jkiuose padidėjo du-tris kar- 
' tus. 1949 metams nustatytą 
planą visuomeninei produk
tyviajai gyvulininkystei iš
vystyti, kolūkiečiai įvykdė: 
stambių raguočių — 123 
proc., karvių — 117 proc., 
kiaulių — 120 proc., avių— 
219 proc. ir paukščių —291 
proc.

Kyla gyvulių
vumas. Pereitais

J Jarvamos apskrities 
I kiai iš kiekvienos

mieji penki kolūkiai susi 
kūrė 1947 metais, o jau: 
1948 metais respublikoje 
buvo sukurta 455 kolūkiai.

taciau ir jie r tą 
laiką jie pasiekė 
laimėj ųnus. Jau

mes ūkis aprūpinamas nau- piknikieriai smagiai šoko pol. 
jomis mašinomis. Perei- kas ir valcus. 
tais metais respublikoje bu
vo sukurta 15 nauju’mask ĮMažeikienė kepė hambur. 
nu-traktoriu stočių, o iki *erius ir kokias patrovas, o

Ona Bukaveckienė ir Ka-

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Rugs. 1, 1950

Skaitytoji) Balsai

Kolūkių 
jiaujos 

įdirbti,

sudėtingų 
ir pa-1 

laukuose 
mašinos 

savaeigiai 
buk

rautuvės

Pirmųjų kolūkių, pasie
kusių žem. ūkio kultūr. der
lingumo bei gyvuliniukys 
tės produktyvumo išaugi
mą, kolūkiečių materiali
nės gerovės pagerėjimą, 
patyrimas darbo valstie
čiams akivaizdžiai parodu 
stambaus socialistinio že
mės ūkio pirmenybes. Bū
tent todėl nuo 1949 metu, 
pavasario valstiečių masės 
nuėjo Į kolūkius. Respubli 
koje prasidėjo kolektyviza- Į 
cija ir jos pagrindu buoži i 
ja buvo likviduota kaip j 
klasė. Iki li949 meili pava- i valstietis nepajėgtų atlikti, j ūki() 

l<aįp I c^ -• • ■ J ’ 1
respublikos j nine gyvulininkystė.Visuose1 

sukurta po 4 i 
Į gyvulininkystės fermas — i 

pienininkystės, 
a vi n ink vs- 

paukštininkystės. Visų;

šiais metais jie gyvena sa
lvo antruosius žemės ūkio
metus, 

; trumpą 
: puikius
i pirmaisiais metais
’ čiai surinko 15-2
i didesnį grūdinių
i derlių, negu buvo 
j individualiuose
' Buvo praplėsti pa

proc., Į

gautas 
ūkiuose.

e vos u ga
šli minėt i 

kurie pra- 
įsisavino

I pelkėtas žemes, suarė krū- 
’mynus. Tvarkant individui

i simtus
metais

produkty
me tais 

kolū- 
karvės 

'gavo vidutiriiškai po 2068
litrus pieno. Tuo tarpu in
dividualiniuose ūkiuose 

| valstiečiai primelždavo vi- 
| dutiniškai ne daugiau kaip 
j 1200 litrų pieno iš karvės. 
f. Kolūkines santvarkos 
i pergale Estijos kaime atne
šė valstiečiams aprūpintą 
gyvenimą. Pereitais metais 
1500 kolūkiu, už kiekviena 
darbadienį išdavė po 5 ki
logramus grūdų, po kelis 
kilogramus bulvių ir daržo
vių, neskaitant pinigų ; 373 
kolūkiai — daugiau kaip 
po 5 kilogramus grūdų. 
Virtimos apskrities “Simru” 
kolūkyje už darbadienį bu
vo išduota po 7 kilogramus 
grūdų, po 4 kilogramus 

i bulvių, daržovių, šakniavai- i c - v '
I siu, pašaro asmeniniams 
i kolūkiečių gyvuliams ir po 
j 3 rublius pinigais.

Spartus

šių metų pavasario— dar 
17. Dabar Estijoje yra 56 
MTS, turinčios 
žemės ūkio mašinų 
dargų, 
atsirado 
dirvai
kombainai, mašinos 
vėms kasti, linų 
ir kitos mašinos.

Vyriausybė suteikia kolū- 
kiams didelę pagalbą mine- barčekius, 
ralinėmis trąšomis, kas- Petkevičiene 
met išduoda šimtus milijo
nų kreditų statyti kolūkie
čių gyvenamiems namams, 
kolūkių visuomeninėms bei 
ūkinėms patalpoms, įsigyti 
mašinoms ir inventoriui, 
elektrifikacijai ir kitiems 
gamybiniams reikalams.

Cliffside, N. J
Puikiai pavyko piknikas

George Stasiukaitis ir Charles 
Derenčius, kaipo bartenderiai, 
vikriai patarnavo. Vincas 
Stasiukaitis pardavinėjo įžan
gos tikietus, o Petras Griga
is jam pagelbėjo. Jerris Ba- 
kūnas, kuopos pirmininkas, 
buvo pikniko gaspadorium, o 
Adelė Bakūnienė smarkiai 
darbavosi pardavinėdama bi
lietus. Elizabeth Bakūnienė- 
Linoniūtė, progresyviam judė
jime veteranė, pardavinėjo 

, o jos dukrele Mrs. 
__________ i jai pagelbėjo. 
Bilietų pardavinėjime dau- 

igiausia pasidarbavo: A. Ba
kūnienė, J. Bakūnas, P. Gri- 
galis ir K. 'Mažeikienė. Pir
ma dovana telco Geo. Rose, 
Cliffside. Antros dovanos bi
liete n’ebuivo pažymėta pavar
dės, nei antrašo. Trečią do- 

iVaiiį gavo Eddie’s Bar & 
įGrill, Brooklyn.

Pasidarbavusiems draugams 
į ir draugėms kuopos
I priklauso didelis pagyrimas. 
Radosi, ir tokių, kuopos narių, 
kurie dėl kokios tai mandry- 
bės sumetimų nuvažiavo į tū
lo kitataučio 
parengimą.
rantiška taip elgtis?

. ’ Kuopos narys

FAŠISTŲ SIMBOLIS
Konradas Adenauer — ne 

tik lietuvių kunigų, "bet viso 
pasaulio fašistų simbolis. Mie
li šio dienraščio sk aitroj ai ir 
katalikai žmonės, kuriems 
teks šitą straipsnelį skaityti, 
gerai pagalvokit, kokį žmonės 
šiandien taip šmeižia ir pur
vais drabsto Lietuvos valdžią!

šiuomi laiku, kada Korėjoj 
jau liepsnoja karas prieš tos 
respublikos liaudį, tai tos 
liaudies išdavikas Syngman 
Rhee šaukiasi kuodaugiausia 
svetimų armijų, šaukia, kad 
sumuštų ir sunaikintų jo tau
tą! Tą tautą, kuri kovoja už 
savo šalies nepriklausomybę!

Tai ne vienas Rhee toks iš
davikas! Dabar pasiklausy
kite, ką sako Vokietijos išda
vikas Adenauer.
nuolat šaukiasi 
Anglijos, kad 
giau svetimos

tai ne Korėją. Bet Adenauer 
trokšta svetimų armijų, neat
sižvelgiant i nieką. . . Lai 
svetimi imperialistai smaugia 
liaudį, tegu vežasi visą turtą, 
bile tik jo neliečia. Mat,
supranta, kad jei liaudis pa
ims į savo rankas valdžią 
ir jis neteks dalies turtų, 

baisu!.
ir

jis

sario sėjos daugiau
70 procentų
valstiečiu ūkių savo noru į kolūkiuose 
susivienijo į kolūkius.

1949 metai įė*jt| j estu i prekinės 
tautos istoriją kaip didžio- kiaulininkystės, 
sios kolūkinės santvarkos tės, 
pergalės kaime metai. Esti- - rūšių gyvulių skaičius kolū-

LDS 115 kuopos rengtas 
piknikas, rugpjūčio 27 d., pa
vyko puikiai, 
buvo tikrai malonus. 
\os atsilankė 
tinių susirinko 
iš apylinkinių 

I iivingstoniečio I
žemės 

pakilimas, ’ kolūkių 
Sparčiai vystosi vįsuome-! sustiprėjimas organizaci- 

niu-ūkiniu požiūriu būtų 
buvę neįmanomi bė nuola
tinės pagalbos, kurią tei- 

valstybė. Iš metų į me- 
Estijoje didėja - valstyb'- 
mašinų-traktorių sto- 
traktorių parkas, že-

tu s 
niu 
čiu

Tą dieną oras 
Publi- 

vidutiniai. Vie- 
skaitl ingai, bet 
miestų, apart 
Geo’. Jamisono,

atgabeno pilną automo
bilių piknikierių, iš kitur nesi
matė. Mos dėl to neprotes
tuojame, nes piknikas ir be 
kitų talkos šauniai ' pasisekė, 
o kuopos iždas finansais pa
didėjo virš 2 šimtais dolerių.

• Publika ę-ouvo įvairi ir vi
sokių pakraipų. Buvo nema
žai ir kitataučių. Jono Kriau
čiūno orkestrą garsiai grojo, o i ragino

tai 
O 

tas tai jam baisu:... Juk 
liaudis pasiimtų ir išdalytų 
didžiulius dvarus ir liaudies 
prakaitu sukrautus milijonus 
aukso. O jei taip, tai lai nu
eina skradžiai žemę!. . . Visa 
io tėvynė, visa tauta tepavirs- 
ta liepsnų kamuoliu!...

Tai toks yra Konradas Ade
nauer, 
m a n a s . 
Gasperi. 
Smetona, 
lietuvių kunigai, 
tant socialistų i 
Naujienų.

Jiems rūpi vien tik savo 
pilvas. Ir tūkstančiai dolerių 
bankuose.

Verčiau, ką jie bešmeižia 
Tarybų Lietuvą, besidrabsto 
ant jos piktomis seilėmis, at
laikytų mišeles, 
nams patartų iš keleto para
pijų išsirinkti teisingus, atsa
kingus žmones ir juos pasiųs
tų į Lietuvą. Lai jie ten pa
važinėja, patyrinėja ir paskui 
parvažiavę išduoda raportą.

Manau, kad Lietuvos val
džia tokią delegaciją įsileistų. 
Tik neužtikrinu,’ ar tokiai de
legacijai Jungtinių Valstijų 
valdžia išduotų užsienio pas- 
portą! Parapijonai, pabandy
kit! Tik tuomet sužinosite, 
kame teisybė. O antra esu ti- 

kad kunigai tokius pa
rapijomis, "kurie užsimanytų 
delegaciją pasiųsti Lietuvon, 

moteris ir išlavint jas gink- prakeiktų!. . . Ir dar išpažin- 
draftuot taip pat ' lūs vartoti. Ities nepriimtų; S—gis.

Toks’ Franci jos Schu-
Toks Italijos De- 

Toks buvo Lietuvos 
Ir toki Amerikoj 

Jau neskai- 
Keleivio ir

Adenauer
Amerikos ir 

prisiųstų dau- 
armijos. Pa

naudai galvok, mielas skaitytojau, jis 
nereikalauja svetimas armijas 
atsiimti - ištraukti iš jo tėvy
nės ir palikti patiems žmo
nėms jiasisakyti, kokios val-

karčiamninko džios jie nori. Ne! Jis vis 
Ar tai ne igno- šaukia, kad prisiųstų daugiau 

ir daugiau svetimų armijų.
Kam? Karui! Nepamany- 

kit, kad Konradas Adenauer 
koks durnelis, neišmanė

lis ir nežinotų, kad karui pra
sidėjus pirmieji mūšiai 
V okietijoj. 
karas 
tinęs 
vynėj

j ILondon. — Anglijos Ko- Į 1 a 
Įmunistu Partija statys ma- 
ižiau savo kandidatų būsi 
miems seimo rinkimams; 
daugiau rems Darbo Parti
jos kandidatų.

Syracuse, N. Y. — Čio 
naitinio universiteto pirmi- 

i ninkas William P. Tolley

o pavapi jo-

eitų
Jis žino ir tą, kad 

būtų atominis. Pirmu- 
bombos nukristų jo tė- 
— Vokietijoj.

Jis taip, pat supranta ir tą, ikras, 
kad Sovietų Sąjungą sumušti,

2ANKIETAS IR KONCERTAS
Tamstaamžiaus

RUGSĖJO KULTŪRINK)
CENTRO

AUDITORIJOJE

PO KONCERTO ŠOKIAI

z y m y j į

SUZANA KAZOKYTE
Mezzo-soprano, koncertų dainininke

Bus ir daugiau žymių talentų 
vietinių ir iš toliau atvykusių

Koncertinė programa 
eis pietaujant

PRAŠOME IšANKSTO

įsigyti bilietus

Skaitlingai dalyvaukime 
kaloš patarėją - gydytoji)

norite -būti šiame

SEPTEMBER
11150

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas Walter Žuko, dalyvaus prayramoje

Programoje dalyvaus žymūs talentai, paskiri asmenys ir grupės.

AIDO CHORAS
Brooklyniškis, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus *

ĄMILIJA JESKEVICIŪTE . * * *
k Soprano, operų dainininkė

įėjo. Prakilniai pagerbkime d&rbštyj j liaudies švieteję, brangų jį svei 
visuomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučiy.

SIETYNO CHORAS
Iš Newark, N. J., vadovaujamas Walter Žuko

LAISVES CHORAS
s Hartford, Conn., vadovaujamas Wilma Hollis
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I. S. Turgenevas

LAIKRODIS Montello, Mass

(Tąsa)
— Iš tikrųjų mažai.

pridūrė ji, vikriai atsitūpu
si šalia mergaitės ir glosty-

— Mes jos ‘neparduotu- da.ma j°s plaukus. — Ma

(Tąsa) 
nesigėdykite prieiti ir pakalbėti su 
jais: nelaimingieji mėgsta matyti žmo
gaus užjaučiantį veidą, mėgsta pasakoti 
apie savo kančias ir išgirsti meilės ir už
uojautos žodį. Jūs žengiate tarp lovų ir 
ieškote ne tokio griežto ir kenčiančio 
žmogaus, prie kurio ryžtumėtės prieiti 
pasikalbėti.

— f kur pats sužeistas? — klausiate 
neryžtingai ir baikščiai vieną seną su
liesėjusį kareivį, kuris, sėdėdamas lovo
je, seka jus geraširdišku žvilgsniu ir 
tartum kviečia prieiti.

Sakau “baikščiai klausiate” todėl, kad 
kentėjimai, be gilaus atjautimo, įkvepia 
kažkodėl baimę užgauti kentėtoją ir di
delę pagarbą jam.

— Į koją,—atsako kareivis, bet tuo 
pačiu metu ir patys pastebite iš apkloto 
raukšlių, kad kojos nėra aukščiau kelio. 
—Dabar jau garbė dievui,—prideda jįs: 
—noriu išsirašyti.

— O ar jau seniai pats sužeistas?
— Tai jau šešta savaitė, jūsų kilnybe.
— Ką gi dabar pačiam skauda?
— Ne, dabar nieko neskauda; tiktai 

tartum dilgsi blauzdoje kada nekada, o 
taip nieko.

— Kaipgi patį sužeidė?
— Penktame bastione, jūsų kilnybe, 

kai pirmą kartą bombardavo: nustačiau 
patranką, norėjau eiti, vadinasi, į kitą 
ambrazūrą, kaip duos jis man per koją, 
tai kaip į duobę knapterėjau. Žvilgt— 
kojos kaip nebūta.

— Nejaugi tą pirmąjį akimirksnį ne
skaudėjo?

— Nfcko; tiktai lyg kuo karštu kojon 
baksterėjo.

— Na, o paskui?
— Ir paskui nieko; tik kai odą pra

dėjo tempti, tai lyg ir šiek tiek susopė
jo ... Svarbiausia, jūsų kilnybe, nieko 
nemąstyti: kai nemąstai, tai ir nieko. 
Viskas daugiau dėl to, kad žmogus mąs
to. v

Tuo metu prie jūsų prieina jauna mo
teris pilka dryžuota, suknele ir juoda 
skaryte apsirišusi; ji įsimaišo į jūsų po
kalbį su matrosu ir ima pasakoti apie 
jį, apie jo kentėjimus, apie tą jo bevil
tišką padėtį, kurioj jis išbuvo keturias 
savaites, apie tai, kaip jis sužeistas su
laikęs neštuvus, norėdamas pasižiūrėti 
mūsų baterijos salvės, apie tai, kaip su 
juo kalbėję didieji kunigaikščiai ir jam 
padovanoję 25 rublius, ir kaip jis jiems 
pasisakęs vėl norįs grįžti atgal į bastio
ną jaunųjų mokyti, jei jau pats dirbti 
negalėsiąs. Visa tai vienu atsikvėpimu 
berdama, moteris žvelgia čia į jus, čia į 
matrosą, kuris nusisukęs ir tarsi jos ne
siklausydamas pešioja sau ant priegal
vio tvarstį, ir jos akyse spindi kažkoks 
ypatingas susižavėjimas.

— Tai mano šeimininkė, jūsų kilny
be! — pastebi matrosas, ir jo balse tar
tum girdėti: “jūs jau jai atleiskite. Ži
nia gi, bobos darbas niekus taukšti.”

Jūs pradedate suprasti Sevastopolio 
gynėjus; prieš šitą žmogų kažkodėl jums 
patiems darosi drovu. Norėtumėt jam 
labai daug pasakyti, norėtumėt išreikšti 
jam savo užuojautą ir nuostabą; bet jūs 
nerandate žodžių, o tie, kurie ateina į 
galvą, jums nepatinka, — ir jūs tylomis 
nusilenkiate šitai tyliai,’ nesąmoningai 
di'dybei ir dvasios tvirtybei, šitam drovė- 
jimuisi prieš savo paties vertybę.

— Duok dieve greičiau tau pasveikti, 
— tariate jam ir sustojate prieš kitą li
gonį, kuris guli ant gripdų ir, kaip at
rodo, baisiausiose kančiose laukia mir
ties.

Tai šviesiaplaukis, putnaus ii’ išblyš
kusio veido žmogus. Jis guli aukštielnin
kas, atmetęs kairiąją ranką. Iš išvaizdos 
matyt, kad jis žiauriai kenčia, išdžiū
vus, pražiota burna, sunkus gargaliuo
jantis alsavimas; mėlynos alavinės akys 
užverstos aukštyn, ir iš po nuslydusio 
apkloto kyšo aptvarstytas dešinės rankos 
likutis. Jus smarkiau užgauna sunkus 
lavono kvapas, ir vidujinis, visus jo kū
no sąnaris deginantis karštis, tartum ir 
jus ima deginti.

— Ar jis be sąmonės? —klausiate mo
terį, kuri eina paskui ir meiliai, tartum 
į giminę, žiūri į jus.

—Ne, dar jaučia, bet labai silpnas,— 
atsako ji pakuždomis.—Aš jį šiandien

girdžiau arbata, — ką gi, nors ir sveti
mas, bet vis reikia turėt pasigailėjimo, 
—■ tai beveik visai ir negėrė. .

Sužeistasis pakreipia į jūsų balsą vyz
džius, tačiau nieko nemato ir nesupran
ta.

— Ties širrrdim degina.
Truputį toliau matote seną kareivį, 

keičiantį baltinius. Jo veidas ir visas kū
nas kažkokios rudos spalvos, ir jis liesas, 
kaip skeletas. Jis neturi rankos: iš peties 
išplauta. Sėdi gan žvaliai, jau išgijęs; 
bet iš negyvo, blausaus žvilgsnio, iš bai
saus liesumo ir iš veido raukšlių suvo
kiate, kad šita būtybė jau iškentėjo ge
riausią savo gyvenimo dalį.

Kitoje pusėje pamatote iškankinto, iš
balusio ir malonaus veido moterį. Jos 
skruostuose žydi raudonos karščio dė
mės.

— Mūsų . matrosienei šio mėnesio 
penktąją bomba užkliudė koją,— sako 
jūsų vadovė:—ji vyrui valgyt į bastio
ną nešiojo. '

— Tai ką, nuplovė?
— Aukščiau kelio nupiovė.
Jei turite stiprius nervus, eikite da

bar pro duris kairėje: tam kambary per- 
rišinėja ir daro operacijas. Pamatysite 
tenai kruvinomis iki alkūnių rankomis 
ir išblyškusiais, paniurusiais veidais gy
dytojus, dirbančius prie lovos, kurioje, 
chloroformo apsvaigintas, atmerktomis 
akimis ir klejodamas nesąmoningais, 
kartais paprastučiais ir jaudinančiais 
žodžiais, guli sužeistasis. Gydytoja? už
siėmę amputavimu, šlykščių, tačiau pa
laimingu darbu. Pamatote, kaip aštrus 
kreivas peilis įsminga baltan sveikan 
kūnan, pamatote, kaip sužeistasis, suri
kęs baisiu, širdį veriamu balsu, keikda
masis staiga atgauna sąmonę, pamatote,, 
kaip felčeris numeta kampan nuplautą 
ranką, pamatote, kaip tam pačiam kam
bary, neštuvuose gulėdamas ir į draugo 
operaciją žiūrėdamas, kitas sužeistasis 
raitosi ir dejuoja ne tiek iš fizinio skaus
mo, kiek iš dvasinės laukimo kančios,— 
pamatote siaubingų, dvasią sukrečian
čių reginių, pamatote karą ne taisyklin
goje, gražioje ir blizgančioje rikiuotėje 
su muzika ir būgnais, su plevėsuojančio
mis vėliavomis ir su generolais aut šoki
nėjančių žirgų, bet pamatote tikrąjį ka
rą, — su krauju, kančiomis ir mirtimi...

Išeidami iš šito kentėjimų namo, jūs 
tikriausiai pajuntate džiaugsmą, lais
viau įkvepiate gryno oro, esate patenkin
ti, kad patys jaučiatės sveiki, tačiau 
kartu, stebėdami šitas kančias, supran
tate taip pat savo pačių menkystę ir ra
miai, nesvyruodami, einate į bastionus.

“Ką reiškia mirtis ir kentėjimai tokio 
menko šliužo, kaip aš, palyginus su tiek 
mirčių ir tiek kančių?” Bet matydami 
gryną dangų, žėrinčią saulę, gražų mie
stą, atvirą cerkvę ir įvairiomis krypti
mis vaikštančius •kariškius, vėl pasidaro
te tokie patys lengvapėdiški, užsiėmę 
mažais rūpestėliais ir tik dabartimi be- 
sižavį.

Gal būt, sutiksite kokio nors karinin
ko iš cerkvės išeinančią laidotuvių pro
cesiją su rausvu grabu, su muzika ir 
plevėsuojančiomis bažnytinėmis vėliavo
mis; gal būt, iš bastionų jūsų klausą 

, pasieks šaudymo garsai, bet tas nesukęls 
jums ankstyvesnių minčių; laidotuvių 
procesija jums atrodys labai gražus ka
riškas reginys, garsai—labai gražūs ka
riški garsai, ir nei šito reginio, nei šitų 
garsų jūs neįjungsite į tą aiškią, sau 
prisitaikytą mintį apie kentėjimus ir 
mirtį, kaip tą padarėte perrišimo punk- 
t(r-

Praėję cerkvę ir barikadą, įeinate į 
gyviausią vidine gyvybe miesto dalį. Iš 
abiejų pusių krautuvių ir traktierių iš
kabos; pirkliai, moterys su skrybėlaitė
mis ir skarelėmis, dabitos karininkai,— 
viskas rodo gyventojų dvasios tvirtumą, 
pasitikėjimą savim, saugumo jausmą.

Jei norite paklausyti, ką kalba eiliniai 
jūrininkai ir karininkai, užeikite., į 
traktierių dešinėje: ten tikriausiai pasa
kojama apie praėjusią naktį, apie Fen- 
ką, apie 24?tosios dienos kautynes, apie 
tai, kokie brangūs ir prasti kotletai, ir 
apie tai, kaip žuvo tas ar kitas draugas. 
..... ... .... (Daugiau bus) ....... .. ..

me, — pasakė Raisa, trupu
tį patylėjusi, — bet juk rei
kia laidotuvėms.

— Žinoma, reikia. Tiktai 
veltui pinigų davinėti ne
verta. Šitie popai — tikra 
nelaimė! Palauk, aš ateisiu. 
Tu eini? Aš greitai ąteisiu. 
Sudie, balandėle!

— Sudie, broleli 
sai!

— Žiūrėk, neverk!

tai?
Juokas 

veido, ir kti r ių 
galai kažkaip ’ypatingai 
meiliai užsiriesdavo į viršų, 
vėl sustingo. Kūdikis nuti
lo. Raisa atsikėlė.

' — Tai tu, Daviduška, pa
sirūpink... šituo vamzdeliu.

miela- Malkų, mat, gaila, na, ir

(š atsibuvusio LDS 1-mos 
Apskrities pikniko

Rugpiūčio 27 d. įvyko LDS ! 
t-mos Apskrities metinis pik- į 
nikas. Oras buvo* puikus, tai 
nepaisant eilės pirmiau buvu
sių piknikų, vėl privažiavo 
skaitlingai publikos iš dange- į 
lio miestų. Vėlesniu popie
čiu daug pribuvo jaunimo, 
kuris gražiai linksminosi prie 
šaunios orkestros.

Kaip 6 vai. pradėta p rak al- I 
bėlių programa, kuri būtų 
buvus gausi ir įdomi, bet, ant 
ne]aimės, nebuvo garsiakalbio. 
Taipgi pavakary.) pasidarė ge.

šiaušia darbavosi montellie- 
čiai. Iš kitur, kiek pastebė
jau, tai dirbo apskrities se
kretorius S. Rainardas, M. 
Sukackiene ir Mickiene, wor- 
cesterietčs 57 k p. narės, 
taipgi 57 k p. atvežė ir dova
nų piknikui — čielą bušelį 
kraukšlukų. Juos pagamino 
Kanapkienė, Jusienė ir Vaši- 
lienė.

Montelliečių darbuotojų dėl 
pikniko nepaminėsiu, nes visų 
pavardžių nežinau; lai vieti
niai korespondentai parašo.

LDS 57 K.P. Koresp.

Torrington, Conn.
pąsies, kad ir kokia ji sena! 1
j — Dešimt rubliu būtinai rokai vėjuota ir žmonės pla-7 . j

■—< Kur čia verksi? Rei- duos, —: pasakė Davidas, 
kia arba pietus virti, arba vartydamas vamzdelį į vi- 
verkti. Viena iš dviejų.

— Kaip? Pietus virti?— 
kreipiausi aš į Davidą, kai () štai, kol kas 
tik Raisa pasišalino. — Ar-! auksinas... Ar užteks? 
gi ji pati valgyti verda? j . ™

sas puses. — Geriausia, 
pats iš tavęs jį nupirksiu.

vaistinei

— Tu juk girdėjai: virė-į nu, 
ja išėjo karsto pirkti.

“Pietus verda, — pagal
vojau aš, — o jos rankos 
visuomet tokios švarios ir 
drabužiai tvarkingi... Norė
čiau pasižiūrėti, kaip ji ten 
virtuvėje... Neprąsta mer

Atsimenu aš antrą pasi- 
i kalbėjimą “prie tvoros”. 
Šį sykį Raisa atsivedė 
draugę savo kurčią nebylę 
sesutę.. Tai buvo gražutė- 

| lis vaikas, didelėmis, nuste
busiomis akimis ir visa 
kupeta juodų neblizgančių 
plaukų ant mažos galvytės 
(Raisos plaukai irgi buvo 
juodi ir taip pat neblizgėjo). 
Latkiną 
stabas.

— Jau 
griebtis, — pradėjo 
— Daktaras parašė

jau buvo ištikęs

nežina/i, ko ir

j — Tai aš iš tavęs skoli- 
, — sušnabždėjo Raisa, 

imdama iš jo auksiną.
— Na, žinoma!. Gal ir su 

nuošimčiais nori? Juk štai 
aš ir užstatą turiu. Puikus 
daiktas. . Gudri tauta — 
anglai.

— O sako, mes su jais 
kariausime?

— Ne, — atsakė Davidas, 
— mes dabar prancūzus 
mušime^

.— Na, tu geriau žinai. 
Į Tai pasirūpink. Sudie!

XIV
O štai dar koks pasikal

bę j imąs įvyko vis prie tos 
pačios tvoros. Raisa atrodė 
susirūpinusi labiau, kaip 
paprastai.

Raisa.
. recep’ 

r ta, turiu į vaistinę nueiti, 
o čia mūsų mužikėlis (Lat- 
kinui dar buyo*. likęs vienas 
baudžiauninkas) atvežė iš 
kaimo malkų ir dar žąsį. 
O kimsargis atima: jūs, 
sako, man įsiskolinote.

— Žąsį atima? — pak
lausė Davidas.

— 'Ne, ne žąsį. Ji, sako, 
sena, niekam netikusi. Dėl 
to, sako, mužikėlis ją ir at
vežęs. Malkas atima.

— Bet jis neturi teisės!
i — sušuko Davidas.

— Teisės neturi, o ati
ma... Užlipau aš ant aukš-j

peūkios kapeikos, ir pati 
galva maža mažutėlė, — 
kalbėjo ji, parėmusi* smak
rą ranka. — Štai, kaip 
brangu! O tiž siuvinį pini
gai dar negauti.

— Kas tau skolingas? — 
paklausė Davidas.

— Nagi vis ta pati pirk
lio žmona, kuri už pylimo 
gyvena.

— Ar ta, kuri žalia pa
laidinę apsirengusi vaikš- 

Įčioja, tokia drūta?
— Jinai, ‘ jinai!
— Mat, storulė! Per tau

kus vos kvėpuoja, cerkvėje I 
nuo .jos taip ir kyla garai, |

Čiai pasisklaidę, tai mažai kas 
tegali girdėti. Tačiau ap
skrities pirmininkas stengėsi 
pravesti programą. Pirmiau
sia perstatė akorjionistą jau
nuolį Richard Baris, iš Ded
ham, kuris sugrojo porą gra- į 
žiu kavalkų muzikos. - Pa- 

i kviesta piknike esąs svečias, 
LDS Centro Komiteto narys 
V. Čepulis iš Brooklyn©. Jis 
tik keliais žodžiais pasveikino 
piknikierius, nes nesant gar- 
siakalbio nėra išrokavimo kal-

1 beti atvirame ore. Buvo per- 
j statyta buvę 9-j o Seimo dele
gatai: 57 kp. jaunuolis R. Ja
nulis ir P. šušas. Abu atsi
sakė kalbėti dėl tos pačios 
priežasties. 3 kp. delegatas 
J. Grybas turėjo net raštiš
kai paruoštą . kalbą, bet pa
reiškė, kad ją pasakys per 
Gintarų radiją prie artimiau
sios progoss. Montellietis J. 
Šimaitis padarė atsišaukimą j 
tuos, kurie' dar neaukojo, kad 
paaukautų užbaigimui speci
al io vajaus dėl Laisvės.

šiaip piknikieriuose gražių 
pokalbių buvo girdėti. Dau
gumas vis apgailestavo, kad 
mes geriausiojo radijušo nete
kome, nes to sekmadienio ry
tą baigdamas pusvalandžio 
programą atsisveikino su 
klausytojais A. Taraškai. Jie 
iškeliauja į vakarų pusę, tai 
yra, į San Francisco, Cal. Ta-' 
raškai buvo tinkami ir popu
liarūs radijo pusvalandžio 
tvarkytojai. Malonu klausy
tis buvo. Dabar laikinai drau- Į 
gai Žaviai tas pareigas eis.

Vodėl J. Rahiardionė patylo
mis rinko doleriukus, sakė, tu
rėsime 
Bostone,

Nelaimė lietuviu Šeimoje

Rugpjūčio 24 dieną nelai
mė atsitiko lietuvių šeimoje, 
tai yra, Aleksandro Redevi- 
čiaus. Aleksandras buvo biz
nierius . Pirmiau laikė bučer- 
nę ir grosernę, o tą biznį par
davęs įsigijo karčiamą (taver
ną), bet ir tą vėliau parda
vė, gal dėl susilpnėjimo svei- ’ 
katos, o gal taip, kad pasi- 
liuosavus nuo biznio veikalų.

Aleksandras Redevičius lei
do vaikus į mokyklas, vieną 
sūnų į kunigus, o kitą į val
diškus darbus paruošė. Jų 
dukra vedusi su kitataučiu, 
bet jos vyras serga, yra sa
natorijoje, tai ji gyveno su 
tėvais.

Aleksandras pasiėmė į au
tomobilių savo žmoną ii' anū
ką ir išvažiavo į Boor Par
ką grybauti. Grįžtant atgal, 
kaž kaip automobiliaus durys 
atsidarė, iš užpakalinės sėdy
nes iškrito berniukas ir- užsi
mušė. Aleksandras ir jo žmo
na buvo pirmutinėje sėdynė
je, berniukas užpakalinėje. 
Gaila berniuko! Iš šios ne
laimės turėtų kiti pasimokyti 
— vienų vaikų užpakalinėje 
automobiliaus sėdynėje nepa
likti.

Reiškiu Redevičiams ir jų 
dukrai užuojautą šioje nuliu.’ 
dimo valandoje.

Laisvės Skaitytojas.

o skolų nemoka!
— Ji sumokės... 

.kuomet? O štai, 
to, ten pas\mus labai sena j ka, nauji man 

>Emiau aš joje Įsimanė tėvas savo sapnus 
Ir ką gi radau — pasakoti, — tu juk žinai, 

liežuvis jam painiojasi: no
ri vieną žodį pasakyt, pa- 

gana didelius žiūronus, ap Į sako kitą. Jei ką nors apie 
kaustytus variu ir apkli 
j uotus pageltusiu tymu. 
Davidas, būdamas įvairiau
sių instrumentų mėgėjas ir 
žinovas, tuojau pagriebė 
juos.

— Angliški, — 
jisai, pridedamas 
nūs tai prie vienos akies, pats dievas 

Jūriniu-1 dovanojo, o pukiete 
driuša su peiliuku”. Jis 
sų Liuhočką vadina 
driuša. “Dabar sako, mudu 
abu būsime sveiki. Reikia 
tiktai peiliuku — čipkšt! 
Va šitaip!” Ir į gerklę ro
do. Aš jo nesuprantu, sa
kai!: “Gerai, mielasis, ge
rai,” o jis pyksta, nori man 
paaiškinti. Net verkti pra
dėjo.

— O tu jam ką nors 
sakytumei, — įsikišau 
ką nors pameluotume!.

meluoti, — 
net rankas

dėžė stovi.
raustis..
žiūrėk! •

Ji išsiėmė iš po skaros

tai prie antros 
ku!

pasakė 
žiūro-

— Ir stiklai sveiki, — 
kalbėjo toliau Raiša. — Aš 
parodžiau tėveliui, jis sako: 
nunešk, užstatyk brilijan- 
tiriinkui. O kaip tu manai? 
Ar duos už jį pinigų? O 
kam mums žiūronai? Gal 
pažiūrėti į save veidrodyje; 
kokios mes gražuolės? Tik, 
gaila, veidrodžio nėra.

Pasakiusi tuos žodžius, 
Raisa staiga garsiai susi- 
jūkė. Jos sesutė, žinoma, 
negalėjo to girdėti, bet, 
matyt, pajuto jos kūno 
drebėjimą ji laikė Raišą 
už rankos — ir, pakėlusi į 
ją savo dideles akis, nusi
gandusi patempė lūpą ir 
ėmė verkti.

— Štai taip jį^visuomet, 
— pasakė Raiša,. — nemėgs
ta, kad kas juokiasi.

— Na, liaukis, Liubočka, 
daugiau nebesijuoksiu, —

tiktai 
Daviduš- 

rū pėsčiai.

maistą arba šiaip gyveni
miška — mes dar supranta
me, betgi ir sveikų žmonių 
sapnai esti nesuprantami, 
o jo — tai tikras vargas! 
“Aš, sako, labai džiaugiuos: 
šiandien vis vaikščiojau po 
baltus paukščius, o vieš

inau pukieta 
An- 
mū- 
Ap

pa- 
aš,

— Nemoku 
atsakė Raisa ir 
išskėtė.

Iš tikrųjų, 
kėjo meluoti.

— Meluoti 
pastebėjo Davidas, 
save t žudyti 'negalima. Juk 
dėkui tau niekas nepasakys.

• Raisa pažiūrėjo į jį atb 
džiai.

ji nemo

nedera,. — 
bet įr

rugpjūčio 29 d., So.
Taraškų išleistuvių 

tai ir dovanėles nu- 
abiems už jų taip 

darbavimąsi dėl ra-
I pirksime
________ i...dijo.

Piknikieriams patarnauti 
gėrimus ir užkandžius dau

PRANEŠIMAS
BRAINTREE, MASS.

Darbininkiškos Spaudos Piknikas
Rugsėjo 3 d. įvyksta tarptautinis 

didelis piknikas darbininkiškos 
spaudos naudai. Piknike bus puiki 
programa; skirtingų tautų chorai 
ir grupės dainuos .atskiri muzikos 
talentai. Sporto, žeismės ir įvairių 
tautų specialiai gaminti tautiški 
valgiai bus duodama. Pikniko vie
ta: Al. Papas Health Farm, Brain
tree, Mass. Rengėjai kviečia visus 
skaitlingtii dalyvauti. — Rep.

(167-168)

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš 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. ,

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

IJ CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

-•
i •

■ ’
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x Katė nepripažino 
evikcijos

HELP WANTED—MALE

Unijos viršininkai ir 
sunkvežimių firmos 
pasirašė sutartį

AF*L Teamsters Unijos 
kalo 816-to viršininkai skel
bia sui tūlomis firmomis jau 
pasirašę naują kontraktą. Se
nasis kontraktas baigiasi rug
pjūčio 31-mą.

Naujasis kontraktas, greta 
gerų ypatybių, turi ir žymų 
blogumą, tai pažadą nestrei
kuoti. Eiliniai sunkvežimių 
vairuotojai sako, jog dveji 
metai yra ilgas laikas unijos 
gyvenime bile kada. Juo il
gesnis tas laikotarpis gali bū
ti šiais laikais, kuomet pra
gyvenimas dienomis ir valan
domis brangsta, o naujieji vi
sokie priešdarbininkiški Jbiliai 
vis daugiau darbininkų teises 
varžo.

10-

J Philadelphijos pikniką busai nevažiuos. Piknikas 
atšauktas. Fašistą teroras įbaugino parko savininką

sa

! Mažai teturime slaugių, 
į bet ateityje

de-Įsikūrusiai savo šeimą 
žėje prie 64th Avė., Brook- 

katci kas nors paštuka- 
Jai nesant namie prie

Mašinistas — Tool ir Dye Maker. 
Pilnai patyręs. Penn Cork & Clo
sures, 1155 Manhattan Ave., Brook
lyn. EVergreen 9-4416.

(163-167)

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

jums teks dalyvauti dar mažiau turėsime“Laimingi
Kaškiaučiui pagerbti bankiete” Long Island Slaugių Sąjun

gos viršininkė Mrs. Prince sa
ko, jog jaunų merginų -

talentingą terų stojimas Į mokyklas 
profesijos 
pirmuoju

zmo-

turė-
.] am kuriame

mo-
mo-

šių

pa-

Taip atrašo draugai iš kitų |šaulyje nedaug randasi, 
miestų, kurie perkasi bankieto I visą savo amžių, 
tikietus, nors asmeniškai ne-i amžių, pašvęstų savo, 
dalyvaus. Jie nori dalyvauti i nėms. 
nors “dvasioje” daktarui J. J. Dėl to visi tie, kurie 
Kaškiaučiui pagerbti bankie-Įsime progos dalyvauti
te. Delegacijos, nedidelės gru- pagerbti ruošiamame bankie- 
pės draugų, atvyks ir iš kitų 
miestų, nežiūrint tolumo. Ta
čiau daugeliui taip pat gorų j ja. 
norų žmonių sąlygos neleis išlbankietas būtų juo 
toliau atvykti. jSias, prašome visų

Jie visi skaito mus, 
New Yorko ir apylinkių lie-Ibių dalyvauti, tai padarykite 
tuvius laimingais. Ir jie tame i pirmiausia proga, 
neklaidingi. Tokių žmonių, ; tikietus tuojau. Tas pagelbės 
kaip dr. Kaškiaučius, ne tikibankietą įvykinti planingai ir 

| lietuviuose, bet* ir visame p‘a-'gražiai.'

i te asmeniškai skaitome tai ne 
I dažnai pasitaikančia privilegi- 

Pageidaudami,

kytis si angy bos
I miai sumažėjęs 
metų pusmečiu.

Jos raportas,
imta 21 slaugybos mokyklos 
duomenys, rodo, kad šių me
tų septyniais mėnesiais įsto- 

kad tas | jo Į slaugybos mokyklas 557 
v' -- aplikantės. Pernai tuo pat 

laiku buvo Įstojusios 664 ap-
graži au

tų, kurie
Didžiojo | dar neapsisprendę dėl galimy- likantčs.

Slaugyba — sunkus darbas. 
Įsigykite i Tačiau dabartinėse mūsų gy

venimo sąlygose nėra pakan
kamai apmokamas, nei 
mai Įvertinamas.

lyne, 
vojo.
jos 4 vaikų pridėjo 4dar 5 ma
žus kačiukus. Parėjusi, katė 
susiraukė, vienok suprato, 
kad tie mažiukai svečiukai 
bus nekalti. Jinai jų iš “bu
to” nemetė. Tačiau neturėda
ma galimybės visus išmaitinti, 
savuosius atrankiojo, paėmusi, 
už “apykaklės” po vieną iš
nešiojo į naują “butą.”

Aktorius Henry Fonda lan
kėsi Kew Gardens, Queens. 
Priežastis — vietos policija 
r,ako, kad jis ant Grand Cen
tral Parkway per Jajgkson 
Heights vairavus auto po 50 
mylių per valandą. Jį pašau
kė teismabutin Iiž tai pasimo-

1-mos klases staliorius prie ant 
užsakymo budavojimui ’ rakandų. 
Jenson Bros., 365 Kirst Avo., N. Y. 
GR. 3-0194. (165-167)

Reikalinga namų darbininkė. Len
gvas darbas, atskiras kambarys. 
Gera alga. Mrs. Koppel, 358 Knic
kerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. GLenmore 5-0972.

(165-169)

tinka Išgązdino plaukiotojus

Staliorius — patyręs prie krau
tuvėm rakandų. Unijinė dirbtuvė. 
Famous Store Fixture Co..
102 Bowery, N. Y. C. CAnal 6-0871.

(165-167)

Operatorės patyrusios prie gerų 
ferankų (curtains). Gera alga. Nuo
latinis darbas. Embee Curtain Co., 
107 Grand St., N. Y. C.

(165-167)

OPTICAL
Proga skaičiui vyrų amžiaus 25- 

40 prie stiklų inspekcijos; dailini
mui iir polišiavimui. Kreipkitės 

Employment Office 
GENERAL OPTICAL CO..
265 WASHINGTON ST., 

Mt. Vernon, N. Y.
(166-168)

REAL ESTATE
Vasarnamiai

Išsinuomuoja
Girard, 71-33 
Middle. Village, 
6-1690.

Auklė - Namų Darbininkė. Pagel-
I bėjimui prižiūrėti du berniukus.
Guolis vietoje arba kitur. $35.

AXtel 7-2320. (165G69)

Namų Darbininkė — Virėja. Pui
ki apylinkė. Gera alga. Nuosavas 
kambarys. Pageidaujanti gulėti dar
bavietėje. Yonkers 5-0274.

(165-169)

Dvi moteriškės — guolis vietoje; 
valgių gaminimas, namų aptarnavi
mas; auklė ir motinai pagelbininkė.

ir trys kambariai, i Pilnai priežiūrai. Trys vaikai. Dir-
apartmentas. Mrs. Į band pora. WO. 2-3450.
Metropolitan Avė., i (166-170)
L. I. DAvenport I

(165-169)

Parsiduoda Saldainių Krautuvė paliudijimai 
su fountain. Geras biznis; jeiga $250. i 
Parduodame už žemą kainą $1500/ 
Telefonas FOrdham 4-8838.

(166-170)

Abe]nam namų darbui darbinin
kė; mylinti vaikus; guolis vietoje; 

gera alga. JA. 3-0815.
(.166-168)

Jauną taikos gynėją 
grąsino įkalinti

Vaikas pabėgęs 
nuo “negarbės”

SERGA

Rugp. 25-tą teisman .stojo 
Ramon Scheer, jaunas jamai- 
kietis, vienas dviejų buvusių 
Įkopusių i lempos stulpą liau- 

demonstracijoje už taiką 
2-rą. Teisėjas Korn ji 

• grasino Įka
binti. Scheer prašė leisti ap- 
įsivesti, sakydamas, kad suža
dėtinės šeima padėjo daug iš- 
kaščių jų vestuvėms prireng

iu. Teismabutyje buvusi jo 
sužadėtinė Beverly Rosen pa
tvirtino, jog vestuves rengia
mos rugsėjo 9-tą. Pagaliau, 

; teisėjas sutiko nuosprendį atb 
dėti iki rugsėjo 22-ros, Scheer

Atsisakymą teisės streikuoti 
tūli eiliniai nariai skaito nu
sveriančių finansinius laimėji
mus. Jais yra: $4 tiesioginio 
savaitinio algos priedo ir $1 j 
gerovės fondą; po $1 daugiau 
dienai dirbantiems atviruose 
sunkvežimiuose ir po $1 dau
giau vairuojantiems naktimis.

Vairuojantiems didžiuosius .dies 
sunkvežimius su traleriais rugp.
jau nuo seniau buvo skirtinga j paskaitė kaltu ii 

, mokestis nuo mokamosios 
vairuojantiems mažuosius ve
žimus. Dabar skirtumas yra 
po $2.50 per dieną.

Pirmoji pasirašė su unija 
nutartį Master Truckmen fir
ma, su 110 savininkų. Samdo 
apie 800 darbininkų. Sutartis 
paliečia 1,500 darbininkų.

Dipuko tūkstantinė 
medaus mėnesiui

po $1,500 kaucija.

Atvežęs iš Vineland, N. J., 
Į New Yorką dipuką Leo 
Ackerman ir jo nuotaką, tak- ; 
siko vairuotojas apsižiūrėjo, 
kad jo taksike likosi atvež
tųjų piniginė ir jam bėda. ' 
Kad nebūtų apvagintu, taksi- , 
ko vairuotojas turėjo susiras- 1 
ti policiją, ten paduoti pini
ginę ir atraportuoti viąką, iš 
kur, kokiais keliais atvežė, 
kur atvežtuosius paliko, ir tt.

Išgirdę tą istoriją “turtin
gieji” eiliniai

Trys asmenys sužeisti 
išlipant iš buso.

esant 
auto- i kins 
Mar-

Ties gatvių sankryža 
suverstai krūvai plytų, 
'duso vairuotojas Emil 

Į rulis sustojo gatvėje 
iš buso keleivius ties 14th St.
':r First Ave., New Yorke.

Tuo tarpu atzujo taksikas i»į 
;smogė tris keleivius. Jie vi-^
si, taipgi važiavusioji taksike 
moteris nuvežti ligoninėn, 1 

Taksiko vairuotojas Paul 
amerikiečiai 1 Buyer aiškinosi policijai, kad 

trauko pečiais. Ne dėl to, kad jis nesitikėjo, 
kas užmiršo piniginę — užsi- leis keleivius.
miršti ką nors pasitaiko bile ! matė, nebegalėjo mašinos su- 

Jie nuostabiauįa, kad stabdyti.
atvykęs vairuojąs taksiką ir lig šiol ne. 
dipukas j turėjęs nelaimės.

Iš berniukų skautų kempės 
prie Port Jefferson prasišali
no 14 metų berniukas i William 
G. Lipsey, Jr. Jo ieškantieji; 
vedini šunimis, atsekė jo pėd
sakais iki Wading River Rd. 
ir ten sekliai sustojo. Spėja, 
kad nuo tos vietos kas nors 
vaiką pavežė.

Kadangi jis dingo iškilmių 
dieną, kuomet paaukštintieji 
turėjo būti pagerbti, spėja, 
jog vaikas prasišalino išveng
ti to, ką jis. skaitė negarbe— 
jis negavęs paaukštinimo. ,

Kalbama, 'kad vaiko tėvas, 
skautybės garbintojas, labai 

idaug svarbos dėdavęs pa
aukštinimams. Dėl to vaikas 
galėjęs bijoti susitikti tėvą.

Tėvas reiškė viltį, kad vai
kas sugrįš namo patsai, kuo
met sužinos, kad tėvai juomi 

j labai susirūpinę, 
j duoti paveikslą 

parodymus,
jmiantis vaikas būtų 

išleisti' tas ir gaudomas.

jog gatvėje iŠ- 
O kada tai pa-

Jis atsisakė 
r bent ko- 
kuriais re- 

nužiūrė-

Vagis laimėjęs

Judita Sadauskiene, 
nanti 206 Hale Avė., 
ruoju laiku serga, 
neleidžia

gyve- 
pasta- 

sk aušinai 
nei' iš namų Išeiti.

Plaukiojusieji ties Manhat
tan Beach gyvenamųjų na
mų projektu žmonės praėjusį 

j penktadienį tapo 
išbėgiojo į krantus, 
jie pamatę kokį 
tą atplaukiant 
skaitė už ryklę.

kam. 
prieš 
“biednas 
galėjo medaus mėnesį pradėti 
su tūkstantėliu dolerių. Tūli 
amerikonai • sako, kad jie, pc 
išgyvenimo čionai ir darbo 
per visą amžių, neišgalėtų 
vykti atostogų su tūkstantine 
rankoje. T-as.

Jis sakėsi 23 metai
apie metus

New Yorke ligoninėje mirė 
operų baritonas Giuseppe De 
Luca, 73 m. Mirė 26-tą, išly
dėjimo apeigos įvyko 30-tą. 
Po to išvežtas palaidoti Rorrio-

Po šventadienio savininkai 
7 įstaigų 218 Fulton St. apsi
žiūrėjo, kad buvęs Įsilaužęs 
vagis. Daug ką jis išvartalio- 
jo, išrausiojof bet laimėjęs tik
tai $2 vertės pašto ženklelių 
ir 50 c. pinigais — nei gerų 
pusryčių negavęs.

Tik daėjęs į kriaučiaus 
įstaigą, vagis gavęs šiokį tclkį 
atpildą. Ant grindų atrado 
pamestas jo apdriskusias kel
nes, vagis išėjęs su atrasto
mis pas kriaučių naujomis.

“Meilė” ar kerštas

PRASIDEDA 
ŠIANDIEN

MATYK SENOVINIUS 
PRIETIKIUS PASAKIŠKUOSE 

RYTUOSE!

(techni-s)>alvomis)

TYRONE POWER
ORSON CECILE JACK į

WELLES AUBREY HAWKINSI 
ir Scenoje 

THE
PHILHARMONIC SYMPHONY

NEW YORKO ORKESTRAS

MITROPOULOS
VADOVAUJA ,

Artistė Padėjėja — EILEEN FARRELL, Soprano 
Nebus PAKELTA KAINOS šiam ypatingiausiam vaidinimui!

ROXY 7th Avė. ir 50th St.

Namų darbininkė, paprastas viri
mas, patyrusi, patikima, atskiras 
kambarys ir vonia, radio. Bemiu- 

j kas 13 m. ir kūdikis. Automatinė 
Iskalbtuvė, maži linksmus namai 
J Elmont, L. 1. Nuolatinis darbas. $35 
j iki S40. Te], Curtis 5-8677.

(166-168)

MOKYSIS DEMOKRATIJOS
Iš Vokietijos atvežta apie 

350 studentų, įkaitais už tenai 
j pasiųstus 
• tus.

Įkaitais 
|kas, tik

išgązdinti, 
Sakoma, 

stambų daik- 
link jų, pa- 

Ne už ilgo 
sargybiniai, 

bet jie jokio gyvio nebematė.

mūsų šalies stud on-

Tai dėl to jau tūlas laikas jos pribuvo pajūrio r„i------ X-----  --- .... !.. ................... :
sueigoje, kurių sveika 
ma jinai neapleisdavo. 
atsiskyrimas jai, seniau 
kliai dalyvavusiai mene 
tu r, yra taip nemalonus, kaip 
pati liga.

Linkime draugei greitai pa
sveikti.

Namų Darbininkė; guolis vietoje. 
Nuosavas kambarys. $25 j savaitę. 
TR. 7-7178. (167-169)

nebematome įvairiose lietuvių 
būda- 

Tas 
. vei-

EOZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

gali patekti ne bile 
mokyklų viršininkų

! parinktiniai. O kas parenka
I viršininkus, jau žinoma. Į de-1 paliūdijimai. Mažas
.mokratiją jie turės žiūrėti per Į myHnti vaikus. $125. OR. 3-8357.
i Wall gatvės akinius. Tačiau | _______ (167-169)
žinovai sako, kad ir per tan
kų cenzūros sietą bus pralindę da^n7n\7d. Paprastas ’virimas.” Geri 
tokių, kurie tais akiniais ne
sinaudos.
• Ar lankėtės kada Wall gat-

House, N. J. Tel. White House 9154. Vėje? Ar
(163-167) į jos atrodo

_ , , “ ~ žiba auksuParduodame dviem šeimom namą; i
5 dideli kambariai ir’ vanas ant, Cz kelių

Namų Darbininkė; guolis vietoje;
” j paliudijimai. Mažas apartmentas;

PARDAVIMAI
Valgykla pardavimui arba išnuo

mojimui. Biznis geras, prie pat di
delio vieškelio. Didelis priešokis. 
Yra ir gyvenimui kambariai. Prie
žastis pardavimui — savininkas vie
nas. Kreipkitės: White House Diner, 
Highway 28 N. J. ir U. S. 22. White

Patyrusi abelnam namų darbui . . —į
namai. Guolis vietoje. Mos apmokč- 

j sime telefono lėšas, skambinkite:
Cedarhurst 9-4668. (167-168)

matėte, kaip prie 
pasaulis? Visas! 

ir granitu.
blokų nuo tos vie-i 

___ ___ kur pur-! 
ve voliojasi aukso ir granito Į 
savininkų sutriuškintieji žmo- 

aukštų. nes. Tūlas studentas pania- 
ant viršutinio aukšto $52 j t b> tuos> Mačiau.

i C! /i n mlzn £■ nnf munnifiniii

kiekvieno aukšto. Garadžius vienam tos randasi Bowere, 
karui, cementinis kelias įvažiavimui.
Naujas General Electric Aliejinis 
šildytuvas; šiluma ir karštas van
duo visuomet ant abiejų 
Renda 
menesį. Savininkas ant pirmutinių 
lubų, išsikrausto iš valstijos. Būti
nai turime tuoj parduoti. Kaina 
$10,000. Telefonuokite Haverhill 
2-5438. (Mass.) (165-169)

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

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

459

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS ‘LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

priima svečius.
Visokie
gražiai

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

katėms?
Prie 222 Vanderbilt Ave., 

Brooklyne, gyvenantieji žmo- | 
nes pradėjo skųstis, kad iš 
ten esančios uždarytos krau
tuvės sklinda labai nemalo
nus pokas ir girdisi Įkeisti 
garsai. • Policija atplėšė duris. 
Ir išsigando. Visur blizgėjo 
tik akys, akys. Užtrenkė du
ris. |

Vėliau policija sugrįžo su 
ASPCA agentu ir# trimis veži
mais. Krautuvėje sumedžiojo 
40 kačių. Sakoma, visos tos 
apylinkės gyventojai per porą 
pastarųjų mėnesių skundęsi, 
kad jų katės dingo. Tuo tar
po senyvos poros, kuri buvo 
pasinuomojusi tą krautuvę 
kaipo butą gyventi, nerado 
namie ir nežino, kur jie dingo 
po užvedimo tos kačių kolo
nijos. Gal kur buvo išvykę 
trumpam laikui, o gal ir visai 
apleidę uždarytas kates.

X 4 -------- --- ----- —- I

MineoĮa metinių f erų ati
darymo dieną, rugsėjo 12-tą, 
lankytojai galės nemokamai 
gauti krūtinės X-ray.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo, skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS
y X.

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreeii 4-8969

TELEPHONE

STAGG 2-5043

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-8174

•oc*

RES. TEL.

HY. 7-3631

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVISTONEVergreen 4-9407 J ’ 1 kJ 1 v/ i 1
' SHUFFLE BOARD

•UG*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lalsniuotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
B60 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
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