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Vinco Andrulio byla Imigra
cijos Departmente Čikagoje 
tapo pertraukta iki š. m. spa- | 
lių 10 d. {

Tuomet V. Andrulis statys į 
savo liudininkus.

Bylos vedimas, aišku, nema- ! ~
žai ,ėšuoia- \ Verda mūšiai Seoule; jankiai

Pažangioji visuomenė turė-»*vj»___ •_ • q __ v j
tų subrusti, paremti 
niai tuos, kurie veda 
drulio gynimo darbą.

AMERIKOS MARINAI 
i ĮSIVERŽĖ I SEDULA

finansi- j išlipo ir Į Samcok uostą

pirm
jog aršiausieji An-| N 

skundėjai slepiasi kle-

Dienraščio XXXTI.

j STABDYMAS PREKYBOS SU SOVIETAIS SILPNINTŲ 
VAKARINE EUROPA, SAKO PREZ1D. TRUMANAS

ne!

Kau kurie žmonės 
galvojo, 
drulio 
rikalų pastogėje.

Bet
Pasirodo, kad tą negarbin

gą darbą veda naujieniečiai: 
V. B. Ambrose, Pijus Grigai
tis ir kiti.

Jiems rūpi įkąsti ne tik An
drulį, o visą pažangųjį Ame
rikos lietuvių judėjimą, ypa
tingai pažangiąją spaudą.

Pietinė Korėja. — Ame- 
. ' rikos marinai įsiveržė į
"^ peoulą, Pietų Korėjos sos- 

! tinę, ir jau
tikėjosi pasiekti to miesto 
vidurį.

Šiauriniai korėjiečiai 
liaudininkai įtūžusiai gina
si. Amerikonus visomis pu
sėmis apšaudo ir partiza
nai snaiperiai.

United Press, amerikinė 
žinių agentūra, sako, kad 
“iš Mandžūrijos atvažiuo- 

■ ja liaudininkams 40 tankų 
ir apie 150 kariniu automo
bilių.”

Amerikonai ir jų talki
ninkai, pietinės Korėjos 
tautininkai iš laivų išsikėlė

ketvirtadienį

KONGRESAS UŽGYRĖ 
RAGANGAUDIŠKA BILIŲWashington.—Prez. Tru-

i manas atsiuntė laiškus va- kad vakarinės 
j dams senatorių ir kongres- kraštai jau per dvejus me- 
1 manų, ragindamas atmesti tus sulaikė ginklų pardavi- 
I republikono senatoriaus nėjimą Sovietams ir jų 
Kennetho Wherry sumany- draugams. Bet vakariniams

• mą prieš vakarinės Euro- kraštams reikia prekybos 
įvairių me^ 

vietais, Lenkija ir kitomis džiagų bei kasdieninių reik-j 
demokratijo- menų iš 

ir jos 'kaimynų; ir jeigu 
būtų sustabdyta vakarinės 
Europos prekyba su Sovie- ._ _ v. , ... .
tais ir jų draugais, tatai mas Prieme s! 312 ba)- 
pablogintų gyvenimą vaka
riečiams ir nusilpnintų net 
karinius jų pasiruošimus 
sakė prez. Trumanas.

Prez. Trumanas nurodė, 
Europos

Sovietams ir jų

Liaudies Aiinija visuose pos’kraštų prekybą su So- keliais gauti j
frontuose įnirtingai kovojo 
prieš amerikonus ir jų tal
kininkus.

Liaudininkai išlaisvino 
Kanto, Kumčedo ir kitas 
salas. Kautynėse dėl tų*sa
lų jie užmušė bei sužeidė 
200 priešų ir pagrobė 3 ra- 
kietinius pabūklus, 9 kul
kosvaidžius ir daugiau kaip 
200 šautuvu.

Taegu ir Masano fron
tuose Liaudies Armija stip
riai laikosi pozicijose, ku
rias pirmiau užėmė; atmu
šė priešų kontr-atakas.

Amerikos lėktuvai vėl be 
atodairos bambardavo Py- 
ongyangą, šiaurines Kore-

naujosiomis 
mis rytinėje Europoje.

Wherry perša sustabdyt 
amerikinę Marshallo plano 
paramą toms vakarų Euro
pos šalims, kurios pardavi
nės Sovietams bet kokius 
daiktus, galimus panaudoti 
kariniams tikslams.

Dar nežinia, ar Trumanas vetuos 
tą policinės valstybės bilių

Washington. — Kongre- 
i sas galutinai užgyrė fašis-

iš Sovietu Sąjungos tuo.įantį MeCarrano-Mund-

Vėliausios Žinios

to-Woodo bilių prieš komu
nistus bei progresyvius.

Kongreso Atstovų Rū-

Prezidentas yra įgalin
tas suvaryt į koncentraci
jos stovyklas “pavojingus” 
komunistus 
šnipus bei 
karo metu

ir spėjamus 
sabotažninkus 

ir jeigu šalis 
atsidurtų. opio

je padėtyje. Tie žmonės ga
lėtų būt laikomi kaip kon
centraciniai kaliniai, kol 
tik prezidentui patinka.

Komunistai turi .aiškiai 
pažymėti siunčiamus per 
paštą savo laikraščius ir

sų prieš 20, o Senatas 51 
balsu prieš 7.

Dar nežinoma, ar prezi-
’ i dentas Trumanas vetuos 

! (atmes) ar pasirašys tą 
žandarišką bilių.

Bilius sako:
Visi komunistai turi sa- kitokia literatūrą, kad tai 

vo vardais ir 
džiais susiregistruot “tei- propaganda.

jsingumo” departmente. j Pritariančios komunis- 
Organizacijos, kurios bet!tams, progresyvės organi- 

kokiame klausime bendra-! zacijos turi paženklinti sa- 
darbiauja su komunistais,'vo siuntinėjamus per pas
tari susiregistruot per savo I tą spaudos leidinius, kad 
viršininkus. Tokias organi- tai esą “komunistų įkvėpti 
zacijas bilius vadina “ko- leidiniai.” 
munistiniais frontais”.

skleidžiama komunistinė
HWashington. — Aukštie

ji Amerikos karininkai pra
našauja, kad “formalis” ka
ras Korėjoje būsiąs už
baigtas per du mėnesius 
bet paskui reikės dar 
nešiu, iki šiaurinės 
jos liaudininkai “bus 
lyti.”

valdžios departmento gal
va M. Tobin patarė darbo 
unijoms “per daug nerei - 
kalanti” algų pakėlimo.

(Dabar reikalaujami al
gų priedai vos pasiveja 
reikmenų kainų pakilimus.)

į Samcok uostą, rytiniame jos sostinę; sunaikino daug 
pajūryje, apie 40 mylių į gyvennamių, mokyklų ir 

tarp kitų kultūrinių įstaigų; už- 
Liau- mušė tam tikrą skaičių 
Pietų

pietus nuo rubežiaus 
i Šiaurinės Korėjos ci

8 me- 
Kore- 
išva -

Andrulis kadaise priklausė 
Jungtinių Valstijų komunistų 
partijai. ši partija tuomet 
buvo legali, ji dalyvavo pre
zidentiniuose rinkimuose su 
savo kandidatais; ji dalyvavo 
daugely j valstijinių ir miesti
nių rinkimų su savo kandida
tais.

Dar ir šiandien aukščiausias į dies Respublikos ir 
šalies teismas netarė savo žo-1 Korėjos.
džio dėl šios partijos legalumo 
ar nelegalumo.

Na, ir kodėl dabar puola
mas žmogus už tai, kad jis 
kadaise priklausė legalei poli
tinei partijai!

Tokių dalykų nebūdavo nei 
jokioje kitoje šalyje.

vilinių gyventojų.

fron-

O Niujorke tęsiasi teismas 
mokytojo David L. Friedma- 
no.

Kaip žinia, šio miesto mo
kyklų viršininkai kadaise su
spendavo aštuonis mokyto

jus, atsisakiusius pasakyti, ar 
jie komunistai.

Friedmanas yra pirmoji in
kvizicijos auka. Prieš jį liu
dininkais statomi tokie gaiva
lai, kurie gyvena tik iš “liudi
jimų” prieš pažangiuosius 
žmones.

Jankiai pietiniame 
te įsiveržė į Kasana, į šiau
re nuo Taegu; daugelyje 
vietų persimetė iš rytinio 
Naktong upės šono i vaka
rinį ir pamuše liaudininkus 
tolyn į vakarus nuo Masa
no.

Liaudininkai §iunčia sa
vo pulkus iš pietinio fron
to i šiaurę Seoului ginti. 
Todėl amerikonams paleng
vėjo kova pietiniame fron
te;
SIAURINES KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Siūloma netaksuot 
dividendus ir 
viršpelnius

vadai
prez. 
biliuv

Washington. — Pats 
Jungtinių Valstijų genera- 
lis prokuroras McGrath 
pareiškė, jog bilius dėl ko
munistų suregistravimo yra 
žalinga karinė isterija.

Pyongyang, rugs. 20. — dint 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Sovietai sustabdė elektrą 
vakariniam Berlynui

Bostone įsikūrė organizacija 
“Crusade for Freedom” ko
vai prieš pažangą.

Tuos, kurie tai organizaci
jai priklauso, klerikalų “Dar
bininkas” vadina “kryžinin- 
kais.” t

O man rodosi, jie turėtų bū
ti vadinami seniai lietuviams 

žinomu ir ilgai naudotu žo-

Taigi mūsų vajus $10,000 
sukelti eina prie gražios pa
baigos. Už dieneles kitos 
kvota bus baigta.

Mūsų priešai stebisi, kad 
pažangioji visuomenė taip 
dosniai aukojo savo dienraš
čiui.

Mes tuo faktu džiaugiamės.

Berlin. — Amerikiniai 
korespondentai skelbia, kad 
Sovietu kariuomenė bandė 
atkirsti 150 jardų sklypą 
nuo anglų valdomos vakari
nio Berlyno dalies, prie 
Gatow lėktuvų aikštęs. Sa
koma, kad anglų kariuome
nė su šarvuotais automobi
liais ir kulkosvaidžiais at
mušė rusus.

Sovietinė vyriausybė ry-1 New Delhi, Indija. —Au
tiniame Berlyno ruožte po I dringos tvaniškos liūtys ir 
to įvykio uždarė elektros * upių ištvinimas Punjambo 
plaukimą iš rytinio'Berlyno 
į vakarinį.

Washington. — Kongres- 
manų ir senatorių komisija 
susitarė pasiūlyti Kongre
sui vieną bendrą planą 
taksams'pakelti viso 4 bili- 
onais, 700 milionų dolerių 
per metus.

Taksai algoms ir kitoms 
r e g u 1 iarėms pajamoms, 
pagal ši planą, būtų padi -

; 10 iki 20 procentu.
Komisija nusprendė iš

braukti Kongreso Atstovų 
Rūmo nutarimą, siūlantį 
imt 10 procentų taksų nuo 
dividendu - pelnų, kuriuos 
kompanijos moka savo dali
ninkams.

Prezidentui 
reikalaujant, tapo atidėti 
siūlymai pakelt taksus už 
labai didelius pelnus, vadi
namus viršpelnius.

Pietinė Korėja. — Vis 
žiaurėja mūšiai Seoulo gat
vėse tarp įsiveržusių ame
rikonu ir besiginančiu šiau
riniu Korėjos liaudininku. 
Mirtinai kaujamasi

Washington. — Kongres- 
manu ir senatorių 
tvirtina, kad jeigu 
Trumanas vetuotų 
prieš komunistus, tai Kon
gresas didžia dauguma 
balsų iš naujo užgirtų šį 
bilių, kurisx tada taptų įs
tatymu, nepaisant prezi
dento veto.

Reikia dviejų trečdalių
Senato ir Kongreso Atsto- kiekvieno namo, 
vų Rūmo balsu, kad bet

Achesonas perša 
apeiti Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybą

Flushing Meadow, N.
— Amerikos valstybės 
kretorius Dean Acheson

dėl kalbėdamas Jungtinių Tau
tų seime, kaltino Sovietų 

Sunku pasidarė ameri-1 Sąjungą kai]) “taikos ardy- i 
koks bilius galėtų tapt įs- konams prasiveržti gilyn į

2 tatvmu, apeinant preziden-1 miestą.
tini veto.

New York. — Federaci
nės Laivakrovių Unijos 
nirmininkas Joseph Ryan 
isakė iškrauti atgabenamus 

nuo šio šeštadienio iki lap- i laivais sovietinius krovi-
kričio 27 d. Inius ir krauti Sovietu už-

-------  | pirktus iš Amerikos- daik- 
Washington. — Darbinio tus į sovietinius laivus.

Washington. — Demok
ratų vadai nutarė ner- 
traukt Kongreso posėdžius

t—i Valstijiniy taksy

Potvyniai Indijoje 
pražudė 70 žmonių

se-

didėjimas
Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

dau-

Washington. — Ameri
kos apsigynimo departmen- 
tas paskelbė tokius ameri
konų nuostolius Korėjos 
kare:

1,684 užmušti, 3,518 be 
žinios dingo ir 8,70i9 sužeis
ti.

Uždraust samdyt komu- 
Į nistus į valdžios įstaigas, į 
i karinius fabrikus, lėktuvų 
aikštes, laivus, prieplaukas, 
geležinkelius ir kitas įmo
nes, kurios laikomos svar
biomis šalies apsigynimui.

Užgint pikietuot federa- 
liūs teismus, vedančius by- 

jlas prieš komunistus.
I / Neisileist i Jungtines 
Valstijas bei deportuot sve-

i timtaučius komunistus ar 
i komunistų pritarėjus, ku
rie dalyvauja ar dalyvaus 
vadinamuose 
se” Amerikai

Neduot 
amerikinės 
gu jie bet kada per pasta
rąjį dešimtmetį priklausė 
Komunistų Partijai.

Uždrausti pasportus ko
munistams ir jii rėmėjams.^

Aprėžt ateivybę iš šalių, 
atsisakančių priimt atgal 
tuos buvusius savo pilie
čius, kuriuos Amerika ski
ria deportavimui.

Už tiesioginį biliaus 
nuostatų laužvma baust 
iki 10 metu kalėjimo ir 
$10,000 piniginės baudos.

“pavojinguo- 
veiksmuose.

sveturgimiams
pilietybės, jei- •

Šiuo metu Tarybų Lietuvos 
užsienio reikalų ministro par
eigas eina Ignas Gaška.

Tai turbūt tas pats, kuris 
ilgai buvo kankintas smeto
niniuose kalėjimuose.

Pirmiau Lietuvos užsienio 
reikalų ministru buvo ameri
kiečiams žinomas Povilas Ro- 
tomskis.

šiuo metu Rotomskis dirba 
literatūrinį darbą Vilniuje. 
Jis, rodosi, yra Lietuvos Ra
šytojų Sąjungos sekretorius.

Senatas užgyrė Marshallą 
kaip karinį sekretorių

provincijoje, Indijoj, pra
žudė 70 žmonių ir sunaiki
no 25,000 namų. Potvyniai, 
be to, padarė 50 milionų 
dolerių nuostolių javams 
laukuose.

Lietuvoje šiemet mokyklas— 
pradžios ir aukštesnes—Jan
ky* nemažiau pusė milijono 
žmonių!

Washington. — Senatas 
57 balsais prieš 14 patvir
tino generolą George C. 
Marshallą kaino preziden
to Trumano skiriama visu 
ginkluotų Amerikos jėgų

Generolo žodis už prekybą 
su Sovietais

Washington. — Genero-j 
las Omar Bradley, 
damas kongresmanų

Chicago. — Valstijų val
džioms šiemet amerikiečiai 
sumokės viso 9 bilionus do
lerių. Kiekvienam asme
niui visose 48 valstijose at
sieis po $60.72 valstijinių 
taksų, tai yra $3.21 
giau, negu pernai,
skaičiuoja Prekybinis Cle
aring House.

New Yorko valstijos gy- v qn •
ventojams, skaitant vyrus, ŽUVO Zu 311100^01131
moteris ir vaikus, šiemet  
atsieis po $75 valstijinių 
taksų, o New Jersey gyven
tojams — po $39.23. !

Čia nepriskaitomi^ taksai, skridęs Korejon. Žuvo visi 
ir 26 jame buvę asmenys, jų 

tarpe 11 karinių slaugių.
mokami šalies valdžiai 
miestams bei apskritims.

Su kariniu lėktuvu

Washington. — Nukrito 
į į Pacifiko Vandenyną kari
nis Amerikos lėktuvas,

toj a”. Achesonas, iš savo 
pusės, siūlė:

Sudaryti bendrą visų 
Jungtinių Tautu armiją 
prieš tariamus užpuolikus.

Jei gręstų karo pavojus, 
tai per 24 valandas sušauk
ti Jungtinių Tautų seimą 
ir laikyti seimo nutarimus 
galutiniais, taip kad jokia 
didžioji valstybė Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje 
negalėtų atmesti seimo nu
tarimų. (Šis pasiūlymas nu
kreiptas prieš Sovietų Są-' 
jungą, kuri turi atmetimo- 
veto teisę Saugumo Tary
boje).

Sudaryti keliaujančią 
Jungtinių Tautų komisiją, 

i kuri būtų tuoj siunčiama į 
šalis, kur gręsia karas išsi
veržti, t 

Achesonas teisino atomi
nę Amerikos programą.

Sovietų atstovas Andrius . 
Višinskis užprotestavo, 
kad Achesonas įžeidė So
vietų Sąjungą. Višinskis į- 
tarė, kad būtent Amerika 
kursto karą su savo Atlanto Truman knygomis apdova-

Demo-
Ar-

Reikalauja 2 bilionu dolerių 
slėptuvėm nuo atom-bombu

Washington, 
kratas kongresmanas
thur G. Klein įnešė Kong
resui bilių, reikalaujantį 
paskirt didmiesčiams $2,000,- 
000,000 dėl slėptuvių staty
mo apsaugai nuo atominių 
bombų.

kraštų paktu ir panašiais 
planais.

Višinskis pakartojo so
vietinį pasiūlymą uždraust 
atominių bombų naudoji
mą ir trečdaliu sumažint 
visų šalių apsiginklavimą.

no i o Peroną
Buenos Aires. — Prezi

dentas Trumanas atsiuntė 
300 knygų kaip dovaną 
Argentinos p r ezidentui 
diktatoriui Peronui, minint 
100 metų sukaktį nuo mir- . 
ties gen. J. San Martino, 
tautinio Argentinos didvy
rio.

kalbė- 
lėšų 

siūly- 
I mams numušti Marshallo 
plano paramą tom šalim, 
kurios pardavinėja Sovie
tams bet kokius naudingus 
daiktus.

Pati Amerika sulaiko nuo 
Sovietų visus dalykus, ku
rie “galėtų kariniai stiprin
ti” Sovietų Sąjungą.

sekretorin. vieton pasitrau-1 komisijoj priešinosi 
kusio Louiso Johnsono.

Marshallas yra meistras 
plano vakarinei Europai 
stiprinti prieš komunizmą.

Cagliari, Sardinija. — 
Atplaukė dvylika karinių 
Amerikos laivų į Italijos 
vandenis.

APIPLĖŠTAS “SAUGUS” 
BANKAS

Chicago. — Trys ginkluo
ti jaunuoliai įsibrovė į 
South Holland Trust ban - 
ką, suvarė 9 jo viršininkus, 
tarnautojus ir kostumerius 
i seifą ir užrakino; pagro
bė $20,000 ir pabėgo.
Tas bankas didžiuodavosi, 

kad “labai gerai apsaugo
tas nuo plėšikų”.

Adenauer pavaro komunis
tus iš valdinių tarnybų

Bonn, Vokietija. — Va-' 
karinės Vokietijos premje
ro’Adenauerio valdžia nuta
rė pašalinti iš valdinių tar
nybų visus komunistus ir 
jų bendradarbius. Tatai pa
tarė anglai-amerikonai.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
tarpais lietus.

Francūzai atgriebė tvirto - 
vę nuo vietnamiečių

Saigon, Indo-Kina.—Pra
nešama, kad francūzai at
griebė nuo Vietnamo liau
dininkų tvirtovišką Dong- 
khe miesteli, arti rubežiaus 
tarp Indo-Kinos ir Kinijos 

I Liaudies Respublikos.

GeneralisLondon.
Anglijos “socialistų” val
džios prokuroras Shawc- 
roiss apšaukė “apgavin- 
gais” visus Sovietų siūly
mus dėl taikos.
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L. Jonikas rašo Vilnyje:
Dar rusų caro laikais lietu

viuose bjauriausios rūšies 
keiksmažodis buvo “donos-

Be gėdos ir be doros tie 
žmonės!

KOMUNISTAI NESIRE- 
GISTRUOS, SAKO JŲ 
SEKRETORIUS, j

Praėjus? antradienį Ma-

rius palaikyti vetavimą.
O jeigu, nežiūrint visko, 

McCarrano bilius pataps 
įstatymu, tai ką tuomet da
rys komunistai? Gus Hali 
atsakė: jie nesiregistruos.

Iš Jungtinių Tautų 
asamblėjos

šiaurinio Atlanto Tarybos nutarimai
iIš Bonn praneša, kad Vakarinės Vokietijoj lyderiai I 

labai patenkinti Šiaurinio Atlanto Tarybos nutarimais. 
Vakarinės Vokietijos valdžiai bus leidžiama turėti ge
rai ginkluotą “policiją” iš 40 tūkstančių vyrų. < „ ’ 
įsisteigti užsienin, reikalų ministeriją ir daryti sutartis 
su kitomis šalimis. Šiaurinio Atlanto Taryba nutarė, kad 
išy bile kur užpuolimas ant Vakarinės Vokietijos arba 
vakarinės dalies Berlyno būtų skaitomas užpuolimu ant, 
visų dvylikos kraštų, kurie sudaro Šiaurinio Atlanto Są
jungą. Ta Sąjunga automatiškai įsitrauktų į karą.

Kas svarbiausia ir kas labiausia Bonn valdžios va
dams patinka, tai šiaurinio Atlanto Tarybos nutarimas 
tuojau padidinti okupacines Amerikos, Anglijos ir Fran- 
eūzijos armijas Vakarinėje Vokietijoje.

Taip pat nutarta artimiausioje ateityje Vakarinę Vo
kietiją Įtraukti į Šiaurinio Atlanto Sąjungą.

Šitie Šiaurinio Atlanto Sąjungos žygiai*'veda prie pil
no Vakarinės Vokietijos ekonominio ir militarinio at- • Grigaitis Andrulio apklausi- 
steigimo. Jeigu šiame susirinkime dar nebuvo nutarta 
pilnai apginkluoti Vakarinę Vokietiją, tai tik todėl, kad 
Francūzija dar vis tebesibijo Vokietijos militarizmo. 
Francūzija vis dar nepamiršta, kad pirmieji Hitlerio ag
resijos smūgiai krito ant Francūzijos, o tik paskui ant 
Tarybų Sąjungos. Francūzijos valdžios vadai negali ne
žinoti Francūzijos žmonių nuomonės tuo reikalu. Todėl 
Šiaurinio Atlanto Taryboje jie siūlė eiti lėtai. Vokietijos ! 
militarizmo galią prikelti laipsniškai. Jiems turėjo tą 
nusileidimą padaryti Amerikos ir Anglijos vadai. Nėra 
jokia paslaptis, kad mūsų valdžia norėjo eiti daug smar- j 
kiau ir greičiau prie pilno Vokietijos apginklavimo.

Tai yra šnipas, radikalų 
išdavėjas reakcines valdžios 
persekojimui. dison Sq. Gardene (Niūjor-

Niekados nebūčiau tikėjęs, Į<e) įvyko komunistų 
kad mano 1 rentai, lietuviai kaamas 
socialdemokratai, taptų “do- į protestui prieš McCarrano 
nosčikais. Bet. tai atsitiko. ^iame.' mitinge,‘beje, 
ir nei akruznas sėtas to v..... ■ ų žymėta. . Jungtinių

stijų Komunistų parti- 
31. metu sukaktis. 4

lapų.

Ji galės; mojusius
socialdemokratus, “pasižy-, 

Vinco Andrulio I 
byloje: Pijų Grigaitį, V. B. | 
Ambrose, Uznį ir Valuką 
Toliau:

penktoji Jung-’koks nuotraukoje vaizduo- 
asamblėja, — jamas, tarp jų nebuvo.

Seimą atidaro Filipinų 
užsienio reikalų ministras

. . Romulo, buvęs praėjusios 
Jungtinių asambiėjos pirmininkas.

i
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Pirma, mes atsisakysime i stovų, korespondentų, pub- 
išduoti savo teisingus prin- ■ likos. Visų dėmesį atkrei- 
cipus ir siekimus, prisidė- pia, aišku, Tarybų Sąjun- 
(laiil prie McCarrano biliaus, gos atstovas A. Višinskis, 
kuris hitlei’iškai pašiepia j

Susirinko 
tiniu Tautu c c
susirinko arti 50 įvairių 
kraštų atstovai aptarimui 
pasaulinių reikalų. Tai ei-

Pagal “The Daily Compas- metinis
. so” pranešimą, Hali pabrė-
• žė:

Tautų seimas.
Salėje daug žmonių: iškyla “nesusi-

sau-!
masinis mitingas i

nacionalinis sekretorius 
(Gus Hali. Jis šaukė visus 
I raginti prezidentą Truma- 
i ną, kad šis vetuotų McCa- 

eilę metu Grigaitis j 1'rano1 bilill ir jis, kaip 
Vii- demokratų partijos vado- 

Tikėsite ar ne, Grigai- vas, priverstų demokratus 
| kongresmanus ir senato-'

vengė paminėti vardą 
nis.
tis nėra įžengęs į “Vilnies 
pastogę net tais laikais, ka
da turėjome bendrą frontą.

Senelis “daktaras“ ne tik 
skaito kiekvieną numerį “Vil
nies, 
dien (rugsėjo 13 dieną) pats

ak ir taupo juos. Aną- >

nėjimo bylon atnešė čielą 
glėbį senų “Vilnies“ nume
riu.

Pats Grigaitis paliuosuotas 
nuo liudijimo, bet jo samdi
nys V. B. Ambrose, net prie
saika patvirtino, .jog pats da
ręs vertimus “Vilnyje“ til
pusių straipsnių (asmeniš
kai, netikiu, kad mano fron
tas “dėdė pasakorius“ būtų 
galėjęs tuos vertimus pada
ryti ).
Teisingai Jonikas nuro

do, kad Grigaičio ir jo pa
kalikų tikslas glūdi ne tik 
tame, kad Andruliui 
kenkti, bet vyriausiai 
me, kad pakenkti progre- 
syvei spaudai, “1 
noms neliktų kompetici- 
jos.”

Britanijos plienas ir darbieciai
Anglijos darbiečių valdžia nutarė eiti prie sunaciona- i 

lizavimo geležies-plieno pramonės. Konservatoriai tam ' 
griežtai pasipriešino. Reikalas atsidūrė parlamente. 
Churchill pranašavo Anglijai katastrofą, jeigu ta svar
biausia pramonė bus atpirkta iš privatiškų kapitalistų 
ir padaryta visos šalies savastimi. Bet parlamentas še
šių balsų dauguma vyriausybės nutarimą patvirtino.

Mūsų šalies komercinė spauda už tai darbiečius smar
kiai bara. The N. Y. Times net grūmoja baisiausiomis 
pasėkomis. Patekus į valdžios rankas plieno pramonė nu
smuksianti. Sako: Anglija susiįpnės. O tas atsilieps ant 
visos Šiaurinio Atlanto Sąjungos. Todėl tuo savo žygiu 
Anglijos darbieciai puikiai pasitarnavę ir Amerikos 
priešams! .

Reikia žinoti, kad dar li945 metais darbieciai pažadėjo 
plieno pramonę sunacionalizuoti. Per penkis metūs delsė 
ir atidėliojo. Kaip tik tas delsimas ir nesiskaitymas su 
pažadais pereitais rinkimais darbiečiams brangiai kai
navo. Taip jų įtaka buvo nukritus, jog rinkimus į par
lamentą laimėjo tik penkiomis ar šešiomis vietomis. Pa
galiau Attlee- ir Bevin įsitikino, kad toliau delsti ir ati
dėlioti labai pavojinga.

Konservatoriai reikalauja naujų rinkimų. Bet dar
bieciai nežada juos patenkinti. Jie sako, kad jie naujų Į vydą. Jis niekuo 
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Višinskis atrodo gerai, 
pilnas energijos. Kores
pondentai daro viską, kad 
Višinskis papozuotų kartu i 
su mūsų valstybės sekreto- 

lyiUU, ĮSU VISU) IJ1ČIU ja, ."S U 11 fl I l\ 111- • ą €1 t> • v Iy. ’ . 1 i num Achesonu. Priprašo-;ti leisiu Bilui. | - - 1 --- !* 1 m sTrečia, mes neišduosime I T .
savo nariu ir kitų pažangių P aukas, padaloma nuo- 
darbininkų, kad juos kas , trauka, I 
galėtų kišti j koncentracijos į tilpo spaudoje.
stovyklas arba kitaip klas-! Bet tai tik formalumas, 
tingai persekioti.“ į Iš tikrųjų to draugiškumo,.

antį ji eisi m e part- 
si.i tais, 'Kurie, pri

sidengę “registracijos“ įsta- i 
tymu, suokalbiauja sunaikin-'

Tuojau 
pratimai.”

Indijos
kad pirmiausiai į Jungti
nes Tautas būtų priimta 
Kinija — liaudiškoji Kini
ja, kurią sudaro arti 500 
milijonų gyventojų.

Višinskis kalba už Kiniją, 
Achesonas—prieš.

i Einama balsuoti. 33 bal- 
Juodu pasispaudžia saj Kinijos nepriėmimą, 

16 už priėmimą, o dešimt 
kuri ant rytojaus susilaiko.

atstovas siūlo,

Vadinasi, Indijos pasiū
lymas atmetamas.

Kanados atstovas siūlo, 
♦ ♦ I kad Jungtinėse Tautose

Pavojus visiems protaujantiems^™.-“^S 
paduodami už kanadiškę 
rezoliuciją, 9 prieš, o 6 su
silaiko, nebalsuoja.

Tarybų Sąjungos delega
cija siūlo, kad iš Jungtinių 

pateko j Tautų būtų išvesta Čiang 
John Į Kai-šeko valdžios delegaci- 

Į ja. Sumanymas atmeta- 
kad a- |mas<

• l Tarybinė delegacija siūlo, 
Ikad Liaudiškoji Kinija bū
tų pakviesta į Jungtines

amerikiečiams
Kongreso priimtas bilius 

prieš “subversyvius” pa
stato į pavojų visų protau
jančių amerikiečių teises. 
Neišsisuks nė vienas, kuris 
nešoks pagal reakcijos mu-

“Subversyviais” vadina
mi ne tik komunistai. “Sub
versyviu”' (šalies priešu) 
gali tapti kiekvienas ame 
rikietis. Šiandien tokiais 
vadinami komunistai ir 
šiaip pažangūs žmonės. Ry
toj ton kategorijon
priskirti žmonės, kurie įlie

ta- (kuomet nieko neturėjo 
komunistais ir neturi

bus

Sekamą adresuoju 
frentams, buvusiems ir tebe
šautiems socialistams (aš ir
gi kadaise buvau socialis
tas)-; Kaziui ir Norai G il
giams, Dr. A. Montvidui, Ro-' 
kui šiliukui, Jonui Buivydui, 
Kastantui Kairiui, Eufrozi- 
nai Mikužiūtei, Kundroškai 
ir kitiems: Ką jūs manote 
apie savo lyderių pasirinktą 
“donosčikų’' rolę?
Abejojame, ar visi sumi- 

(nėtieji socialistai ką nors; 
(dėl to savo vadovams ,< 
i kys. Paimkime tokį J. Bui- • 

> nėra do-1 
rinkimų neskelbs, kol turės parlamento daugumos, kad ! resnis už Grigaitį ir Ambro- 
ir labai mažos, pasitikėjimą. se. Tačiau Montvidai, Gu

Puodas prieš katilų
Prezidento Trumano dešinioji ranka W. Averell Har

riman paleido smarkų šūvį į senatorių Robert A. Taft. 
Jis ragina Ohio valstijos balsuotojus Tafto nebeišrinkti 
savo senatoriumi. Ir todėl, kad Taftas esąs geriausias 
“komunistų talkininkas”. Pavyzdžiui, sako Harriman, 
Taftas priešinosi Marshall Planui ir Šiaurinio Atlanto 
Paktui.

Tuo tarpu Taft sušilęs tvirtina, kad ne tik Harriman, 
bet ir pats prezidentas Trumanas ir visa jo adminis
tracija yra geriausi “raudonųjų draugai”. Jeigu dar 
šiandien Amerikoje randasi vienas kitas “raudonasis”, 
tai tik dėkui mūsų valdžios žabalumui arba neveiklumui.

Rinkimams artėjant panašių prakalbų mes išgirsime 
labai daug. .Puodas prieš katilą, katilas prieš puodą! 
Pamatinio, principinio skirtumo tarpe demokratų ir re- 
publikonų nesiranda. Abi partijos yra kapitąlizmo par
tijos. Abiejose partijose yra įsigalėję kraštutiniai reak
cionieriai. Todėl nereikia imti rimtai, kai Harrimanas 
Taftą aukoja komunistams, o Taftas Harrimaną vadi
na “raudonųjų agentu”. Tai tik rinkiminė agitacija. Tai 
tik kova už vietas prie valstybės lovio.

Miestai ir a-bombos
Mūsų mokslininkai vėl mus moko gelbėti savo gyvy

bę. Bet neišsigelbėsime,. jeigu pasiliksime didmiesčiuose. 
Mūsų didmiesčiai, jie sako, yra šiandien, atominės bom
bos gadynėje, mūsij nelaimė.

Vienintelė išeitis: didžiuosius miestus reikia apleisti, 
arba išgriauti, ir kraustytis į mažus miestelius ir kai
mus. Jau dabar, girdi, reikėtų uždrausti naujus namus 
statyti didmiesčiuose, arba prie didmiesčių. Reikia kurti 
bei statyti naujus miestus, gražius, mažus, tik iš po apie

Channels” paskelbtas akto- Jei taip, tai tikrai esi “ne
rius Morris Carnowsky.
. Betgi tik šiomis dieno-; Channels” 
mis Amerikos Darbo Fede- j žymusis 
racijos prezidentas William j Garfield.

Galimas
nais metais gal nepritarei (

ištikimas.
sąrasan 
aktorius

“Red

Green savo prakalboje Fe
deracijos konvencijai Hous
ton, Texas, ^pareiškė, kad j kongresiniam Dies Commi- 
jis ir visi Federacijos va- ; kaip nepritarė nesųs 
dai ir 
laikais taip pat reikalavo, į

daiktas,

i’ visa Federacija tais' Raitomi milijonai amerikie- Tautas ir šis sumanymas 
.. . jčių. Tik už tai tapai “sub- i atmetamas.

kad Amerika neparduotų Į versyvill;> už tai-“Red i Einama prie rinkimo a-
• Japonijai geležies laužo. Channells” sąrašan pateko |samblėjos pirmininko —juo 

žymioji filmų artistė Mar- i išrinktas Irano^ (Persijos) 
sha Hunt. Ji,
še protestą prieš Dies Co

Japonijai
Green tuomi didžiuojasi.
Vadinasi, ir Green, ir visa mat, pasira- i atstovas, a m b a s adorius 
Federacija, visi septyni mi- protestą prieš Dies Co- ; Jungtinėms Valstijoms, Na- 

narių, i jyiiyiittee. • ;srolla H. Entizan.
Taip pat jau keletas me-j Pirmininkas paskiiia 

! tų tam atgal labai daug mandatų komisiją. 1 asta- 
! New Yorko žmonių nepri- . roP ir turės spięsti Ki- 

j Fre- ■ nD0S klausimą, o paskui 
kandidatu- pasiūlys savo nutarimą a- 

Spėjama, kad

lijonai Federacijo
j yra, pagal “Red Channels”, j 
“subversyvus”, “nebeištiki- Į 
mi”, “Amerikos priešai”, r !

, pagal Kongreso priimtą bi-| įai.g reakcionieriaus 
j lių, turėtų būti nubausti, c]eric Courdet 1 
sukimšti į kalėjimus, arba , 

menininkų ir artistų. Kaip 
ir už ką prie jų prisikabi-1 
no? !

Ogi štai kaip. Be jokios 
sąžinės koks ten idijotas iš

su 
da-

kad Naujie- ^ar- nors> K1ir nors Re 
nusidės reakcionieriams ir 

i bus prie jų prisikabinta.
j Tai labai lengva. Štai jau 

savo ! neteko darbo keletas žymių arba 
koncentracijos stovyklas!

Kodėl Kirkpatrick savo balsavai prieš jį, arba vie-

rai. Jis kandidatavo į N. Y. įsamblejai.
valstijos seimelį. Gal ir tu bus du pasiūlymai.

i knygon dar neįtraukė Wil-igai žodį kitą prieš jį paša- 
Jliam Green ir visos Darbo kei? Jei taip, tai tapai A-

Federacijos? Gal pabijojo
1. Bet tai 

dar nereiškia, kad negims 
kitas panašus idijotas ir sa
vo knygon Greeno ne
įtrauks.

Šitą pavojų jaučia orga
nizuoti darbininkai. Štai 
kode! ir Amerikos Darbo 
Federacijos prezident. Wil-

leido 213 puslapiu knygą ir daug apžioti.
Ac t/ C. /-Iriu vi A n Ir i Irn

pavadino ją “Red Chan
nels”. Jon jis surašė vardus 
ir pavardes keleto ' šimtų ; 
veikėjų, visuomenininkų, 
profesionalų. Visus juos jis 
skelbia “neištikimais”, “sub- 

sa-1 versyviais“. Radijo,' filmų,
larba teatro bosai pasiskai-1 

do- į te tą knygą, ratio va
atėmė iš ju dar-;.... T ....

“jūs raudoni”, I U111-1' Jam<į -!le !mato dp 
”"s” Niekam ’dzjaus’ PavoJll visiems or-

merikos “išdaviku”. Tik už 
tai, kad aktorė Margo pri
tarė komitetui Allied Vo
ters Against Courdet, ji pa
teko į “Red Channels’Cpus- 
lapius .kaip “subversyvė”.

O štai visų didžiausias 
tavo prasižengimas. Pavyz
džiui, gal anais metais pri- 
sidėjai prie surengimo iš- 
i”1"”1™ vakarienės de-

artistų ir 
bą. Sako, 
“jūs subversyvus 
nepasiteisinsi, prieš nieką 
neišsispaviedosi, niekam 
savo teisių neapginsi. Ot, 
juodašimtiškon ‘ ‘ R e d
Channels” knygon tave su-

jj'dus tu i n viu prezau. Kilmingos vakarienes ae-
iu dar-’ Philip Murray pasmerkė šį mokratų kandidatam Mead

se. Tačiau Montvidai, (in
giai, mūsų nuomone, ture - 
tų ką nors sakyti. Juk' tai, 
ką ątlieka donosčikai, yra 
bjaurus darbas, žeminąs 
kiekvieną, turintį reikalų 
su donosčikais.

Padoresnieji
turėtų žinoti,, jog persekio
jimas V. Andrulio ir jo 
vienminčių yra tik pradžia 
reakcijos siautėjimo. Pra- T. C. Kirkpatrick spren- 
vedimas Kongrese Me-1 džia tave, ar tu esi ištiki-
Carrano biliaus, persekio- mas ar neištikimas Ameri- 
jimas sveturgimių pažan- kai? Labai lengvai *ir pa- 
gių žmonių, mojimasis pul- prastai. Štai keletas pavyz- 
ti visus komunistus yra fa
šistiniai metodai. Šiandien 
persekiojami komunistai ir 
ne komunistai pažangesnie
ji žmonės, o rytoj bus per
sekiojami, puolami ir socia
listai ir darbo unijistai ir 
kiti. Na, ir tų faktų akire- 
gyj socialistų laikraščio re
daktoriai stoja talkon re-

ir Lehman?* Jei taip pada
rei, tai tapai raudonu iš 
raudoniausių. Kaip tik už 

kams, o ne vien tik nedide- tai' Kirkpatrick knygos 
lei palyginti saujelei komu- Į prakeiktųjų sąrašan pate-

Taigi pirmoji diena a- 
samblėjoje nebuvo 
rami.

Vienas yra aišku: 
Kinija, atstovaujanti 
didelį skaičių gyventojų, ne
bus priimta, jeigu Kiniją 
“atstovaus” Čiang ' Kąi-še- 
kas, kurį Kinijos liaudis iš
vijo iš savo krašto, 
Jungtinės Tautos 
vieningos.

Asamblėjos darbų 
rama plati, bet kyla 
simas, ar jie bus konstruk
tyviai atlikti.

Matysime.

labai

jeigu

tai 
nebus

prog- 
klau-

N.
ganizuotiems darbi nin-

MOKSLININKŲ NAIKI
NIMAS KARE

socialistai idiotejęs reakcionierius į-
traukė ir tu pasidarei A- 
merikos “priešu”!

Kaip tos knygos autorius

jiistų.
Eikime toliau. Gal sy

kiais taip pat dar prieš ka-

ko aktorė Ruth Gordon.
Arba gal kadaise priklau

sei prie Consumers Union?

džių.
Gal dar anksti prieš An

trąjį pasaulinį karą tu .ra
ginai, kad Jungtinės Vals
tybės nesiųstų geležies lau
žo Japonijos militaristam? 
Jei taip darei, tai esi, turi 
būti “subversyvus”, “nebe- 11 
ištikimas” Amerikai. Kaip 
tik už tai subversyviu “Red

40,000 gyventojų. Jeigu ant tokio miesto atominė bomba 
nukris, ,tai tik 40 tūkstančių žus. Bet jeigu ji nukris ant 
New Yorko, Chicagos, ar Bostono, tai sunaikins nuo 
100 iki 200 tūkstančių. Skirtumas labai didelis. '

Tai visa tiesa. Bet tos mūsų mokytos galvos pamiršta 
duoti mums daug greitesnį, lengvesnį ir pigesnį apsi
saugojimo būdą. Jie pamiršta pasiūlyti, kad atominių 
bombų gaminimai būtų griežtai pasmerktai ir uždraus
tas.

Praeitame pasauliniame 
kare daug jaunų gabių A- 
merikos mokslininkų žuvo 
kaip eiliniai fronto karei
viai.

Amerikinės Chemikų

rą dolerį kitą paaukojai gy- Tikrai nusidėjai visai Ame
rikai. Tikrai užsitarnavai 

sub- vietą “Red Channels” “sub- 
kad versyvių” sąraše. Taip ten 

pateko darbo unijų knygų Draugijos suvažiav imas 
s praeitą savaitę 

Reis. todėl kreipėsi į prez. Tru-
maną, kad toliau vengtų to
kios klaidos, kad nenaudo
tų talentingų jaunų inžinie
rių ir kitų mokslininkų 
kaip paprasto kanuolių pa
šaro.

nimui Ispanijos lojalištų?
Jei taip, tai tapai “ 

versyvių”. Tik todėl, 
dramaturgas Mare ConĄe- 
lly paaukojo dolerį J ‘ 
Medical Bureau to Aid Spa
nish Democracy, jis pateko 
į “Red Channels 
šyvių” sąrašą.

Arba gal kartais dar. Hit- prieš Taft - Hartley įstaty- 
lerio laikais nepritarei na
ciu naikinimui žvdu? Jei 
taip, tai esi “Amerikos iš
davikas”. Tik todėl, kad 
muzikos kritikas Olin Dow
nes parėmė organ i zaci ją 
National Committee to Aid 

j Victims1 of German Fas- 
Icism, jis pateko į “Red
Channels” “neištikimųjų” 
armiją.

O gal karo metu parėmei 
Russian War Aid — orga
nizaciją, kurią buvo užgy- 
ręs ir pats prezident. Roo- 
seveltas ir kuri turėjo val
džios leidimą aukas rinkti?

kitą peržiūrėtojas B, e r n ar d Chicagoje

Dar sunkiau prasižengei 
“subver- prieš Ameriką, jeigu kar

tais drįsai viešai išstoti

mą. Tas tiesa, kad visa ke
turiolika milijonų Amerik. 
organizuotų darbininkų bu
vo ir tebėra priešingi tam 
įstatymui, bet kaip tik už. 
tai į “subversyviu” sąrašą Baseball Committee, 
pateko žymusis bęnų direk
torius Artie Shaw.

Jeigu nori būti “ištiki
mu”, “geru” 
neturi teisės priešintis dis
kriminacijai prieš negrus 
beizbolės sporte. Garsi 
chorvedė Helen Tamiris į- 
traukta į “subversyviu” są-

rašą tik už tai ,kad būk ji 
parėmus End Jim Crow in

Ir taip eina vardai ir pa
vardės tų “subversyviu”.

Tai kvaila, tai idijotiška. 
amerikiečiu, Bet ką gi padarysi, kad 

šiandien kaip tik toki su
tvėrimai, kaip Kirkpatrick, 
sprendžia, kas yra ištiki
mas, o kas. neištikimas A- 
merikai. * Salietis

.....— ..........................................
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt, Rugs. 22, 1950



I

Kitokios žinios ir istorijos 
iš Krieno Observatorijos
DRABUŽIŲ ŠILTUMAS 
PAGAL JŲ SPALVAS

Baltos spalvos drabužiai 
yra vėsesni už juodaspal- 
vius. Žmonės jau tai žino iš 
įvairių įrodymų. Bet pa
prasčiausias įrodymas buvo 
Benjamin Franklin’o, kuris 
vieną saulėtą dieną žiemos 
laiku padėjo ant sniego du 
audeklo šmotukus— vienas 
jų buvo baltas, o kitas juo
das. Sniegas po juodu au
deklu sutirpo greičiau, ne- 
guo po baltu. Tuomi Frank
linas savotiškai įrodė, kad 
iš tikrųjų baltos spalvos 
drabužiai dėvėjimui vasarą 
yra tinkamesni, negu juo- 
daspalviai.

MOTERŲ IR VYRŲ 
SMEGENŲ DYDIS

Kas liečia moteris, gali
ma nesutikti su senovine 
lietuvių patarle, kurioje 
sakoma, kad jų “ilgas plau
kas — trumpas razumas” 
(protas). Bet smegenų dy
džio atžvilgiu, tai jau kitas 
dalykas. Anatomijos moks
las mus informuoja, kad 
vyrai turi didesnius smege
nis negu moterys. Viduti
niai imant, vyriškos smege
nys sveria apie 48 uncijas, 
o moterų vidutiniai sveria 
apie 43 uncijas. Taigi, mo
terų smegenys yra 5 unci
jomis mažesnės už vyrų.

PRIESAIKA SU “ALEK
SANDRO BARZDA”

Kaikurių žmonių naudo
jami išsireiškimai — “pri
siekiu su Aleksandro barz
da” turi šitokią savo pra
džią ir istoriją:

Didysis Aleksandras iš 
Makedonijos, pagarsėjęs 
kitų tautų užkariavimais, 
pats neturėjo barzdos ir 
savo kareiviams draudė au
ginti barzdas. O tai dėlto, 
kad priešai, esą, pačiupę 
už barzdos, negalėtų atlošti 
ir nukirsti jiems galvos.

Kadangi taip buvo, tad 
“priesaika su Aleksandro 
barzda” nereiškia jokios 
priesaikos.

PIRMIEJI GALVIJŲ 
AUGINTOJAI

Pirmaisiais pasaulyje 
galvijų augintojais 
skaitome vakarinio Turke
stano gyventojai, kurių gy
venamosios žemės sritys 
siekė dabartinį Tibetą.

AVIACIJOS KRYŽIUMI 
DEKORUOTA MOTERIS

Vienintelė Jungt. Valsti
jų moteris, gavusį Atsižy- 
mėjimo Aviacijos Kryžių, 
yra Amelia Earhardt. Jinai 
buvo gabi ir drąsi aviatorė. 
Bet 1937 metais skrisdama 
aplink pasaulį žuvo Pacifi- 
ko vandenyne ir jokio pėd
sako apie ją bei jos orlaivį 
ir navigatorių nieks nesu
rado.

KAS ATSITINKA
SU MUZIKA

Po to, kai mes ją išgirs
tame, muzika pranyksta to
kiu pat būdu, kokiu pra
nyksta visi virpėjimai, ku
riuos padaro garsas. Jos 
energija išsieikvoja kaip ši
lima.

GREITUMAS “ŠAUNAN
ČIU ŽVAIGŽDŽIŲ”

Taip vadinamos “šaunan- 

ičios žvaigždės”, arba krin- 
'tantieji meteoritai, kurie 
dažnai sutirpsta atmosfe
roje nepasiekę žemės, 
skrieja per erdvę nuo 10 iki 
6 mylių greitumu per se
kundą.
MOTERŲ DEGINIMASIS 
INDIJOJE

Indijoje sulyg religinių 
papročių bei tradicijų, mi
rusiųjų vyrų moterys gy
vos puldavo ant liepsnojan
čių laužų ir susidegindavo 
sykiu su savo vyrų lavo
nais. Britanijos valdžia už
draudė šiuos papročius 
1829 m. išleist. įstatymais, 
vienok iki šiam laikui, sa
koma, šis gyvų moterų de- 
ginimasis tebėra dar prak- 

! tikuojamas kai kuriose In- 
■ dijos dalyse, tik jau retes- 
i niais atsitikimais.

KRIMINALISTAI Iš 
VEDUSIŲJŲ IR NEVE- 
DUSIŲJŲ TARPO

Tyrinėjant kriminalistų 
rekordus, surasta, kad 
daugiausia vyrų kriminalis
tų yra iš nevedusiųjų tar
po, o iš moterų kriminalis- 
čių beveik du sykiu dau
giau yra vedusių, negu 
merginų.

KUR DRAUDŽIAMA 
AUGINTI ŪSUS

Indiana valstijoje yra po 
šiai dienai dar galiojantis 
įstatymas, draudžiantis au
ginti ūsus, pabrėžiant, kad 

! “ūsai yra žinomi, kaip bak- 
i terijų platintojai”. N o r s 
į šis įstatymas nėra griežtai 
i vykdomas, vienok legališku 
i atžvilgiu vyrai galėtų bū
ti baudžiami, ypač tokie, 
kurie turėtų paprotį bu
čiuotis su kitais.

KIEK KAINAVO 
EIFELIO BOKŠTAS

Pasauliniai pagarsėjęs 
Eifelio bokštas Paryžiuje 
buvo pastatytas 1889 m. 
tuo laiku įvykusiai pasauli
nei Paryžiaus parodai. Šio 
bokšto pastatymas tais lai
kais kainavo $1,000,000.

PIRMOJI ARKLINIO 
TRAMVAJAUS LINIJA

Pirmoji pasaulyje ark
liais traukiamų gatvekarių 
linija buvo Ketvirtosios 
Avenue Linija New Yorke, 
įsteigta 1832 metais, vadi
namoje Manhattan miesto 
dalyje.
BUŠELIO AVIŽŲ SVORIS

Vienas bušelis avižų sve- v 
ria apie 32 svarus.

DIDŽIUMOS AMERI
KONŲ NORAS

Sulyg neseniai ir gana 
tiksliai pravestų apklausi
nėjimų, kokioje šios šalies 
dalyje Amerikos žmonės 
norėtų (jeigu jie galėtų) 
gyventi, didžiuma pasisakė, 
kad jie norėtų gyventi Ken
tucky valstijoje.

AMŽINO LIETAUS
VIETA

Pietų Amerikos valsty
bėje Paragvajuje randasi 
amžinojo lietaus vieta, zkur 
be pertraukos lija per tūk
stančius metų. Guayra upės 
kriokliai sukelia rūką, iš 
kurio šis lietus gaunasi. 
Guayra upe tebėra mažai 
ištirta, bet spėjama, kad 

josios kriokliai yra didesni 
už pagarsėjusį Amerikos 
vandenpuolį Niagara Falls.

LABAI SENI
NAUJIEJI METAI

Pagal žydų kalendorių, 
šie 1950 yra 5,711 metai
pagal indų kalendorių, šie . 
metai yra 155,521,972,849,- ' 
017 nuo prasidėjimo indų ! 
dievo Pramos.

KAS PARAŠE j
BIBLIJOS KNYGAS

Krikščionys labai mažai | 
prisidėjo prie biblijos para-1

Tai buvo protinga katukė
Vi-| 

labai i
Laisvė talpina daug 

šokių įvairumų, bet 
mažai matosi apie nami
nius gyvulius ir jų veiks
mus.

Aš. čia norėčiau parašyti 
i apie savo katę, kuri užsi
tarnavo didelės paguodos, 
kaipo nepaprastai protinga 
esybė.

Aš gavau mažiukę, labai 
gražią angoriškos veislės 
katukę, net keturių spalvų 

j plaukais.
Būdama dar maža, ji bu

vo nepaprastai baili, kaip 
laukinė, ir slėpdavosi nuo 
žmogaus. Bet greitai ją pri
jaukinau, kad tapo ramus 
ir jaukus gyvūnėlis.

Aš ją maitinau tuo, ką 
pats valgiau. Niekad jos 
nemušdavau ir gerbdavau, 
kaip pridera. Išmokinau ją 
per rankas šokinėti, o pas
kui ir boliukę ritinėti per 
aslą — aš į ją, o ji į manę. 
Aš jai smarkiai paritinu, o 
jinai visai pamažėl; mat, 
žino, kad aš nepagausiu, 
•jeigu greitai paritins.

Kuomet katukei suėjo 
vieni metai amžiaus, ji la
bai pamilo muzika ir žaidi
mus. Kada užgrajini fono
grafo rekordais, tai tuoj 
ateina ir palenda po staliu
ku, ant kurio grajinama, ir 
klausosi, kol tęsiasi muzi
ka; tiktai kraipo ausiukes 
ir tupi.

Mano mergaitė pradėjo 
rašyti mašinėlė (taipraite- 
riu), ant stalo pasidėjus; 
tad katukė komedijantė 
greit užšoko ant kėdės ir 
žiūrėjo, žiūrėjo, kaip mer
gaitė rašo. Kuomet mer
gaitė pasitraukė šalin, tai 
katukė ir puc, puc so koju
ke j mašinėlės spaustukus. 
Kada visi pradėjo juoktis, 
tai katukė nušoko žemyn, 
pasitraukė šalin — supra
to, kad iš jos čia juokus da- 

iro. Daugiau ji jau nemė
gindavo mašinėle “rašyti.”

Kuomet aš darban eida
vau, ji mane išleisdavo ir 
pasitikdavo.

šeštadienio rytą aš nei
nu dirbti, guliu lovoj; tyčia 
užsimerkęs, aš laukiu, ką 
ji, ta komedininkė, darys. 
Nagi, dzumt ant lovos; pri
ėjo prie veido ir kojuke 
pumpt man nosin. Reiškia, 
kelia, eik dirbti. Jai atrodė, 
kad aš pamigau. Manau 
sau, kad kelia, tai reikia 
keltis.

Atsikėlęs, užkūriau pečių 
ir pasiėmiau kibirą anglim 
atsinešti. Mano katukė jau 
žino, ką aš darysiu. Ji pati 
pirmutinė pribėgo prie Ju
rų ir siekia kojuke už ran
kenos paimti — duris ati
daryti. Nuėjus sklepan, ap
žiūri, apuosto, ir vėl tėmi- 
ja, ką žmogus daro. Pasa

|šymo. Iš visų biblijoje esa- 
I mų knygų/ krikščionims 
I priklauso tik dvi, kurias 
parašė Lukas iš Antioch. 
Visas kitas — 04 knygas—

I parašė žydai.

; o Koks JAV Prezidentas
Buvp Pramintas “Magiku”

Jungt. Valstijų prezid. 
Martin van Buren buvo 
pramintas “mažyčiu magi
ku”, kadangi jis turėjo ne
paprastus gabumus orien
tuotis kebliuose politikos 
klausimuose.

Parūpino P. Krienas 

kei, kad kambarin neitų, ir 
neina. Kuomet katukė nori 
ant kėdės užšokti atsigulti, 

itai pirma nusilaižo sau ko- 
I jukes, kad būtų švarios.

Kuomet ji viduj, tai tiek 
ir tiek juoko pasidarydavo. 
Bet kai išeina laukan, tai 
jau kitą užsiėmimą turi.

Sakysime, saviškis ko
pūstus sodina: Jinai mato, 
kad kasi duobutę. Tai ir 

i katukė ima kojukėmis kas- 
|ti, žmogui padėti.

Pradėjau “pyčių” (persi
kų) medį genėti, — ir ten 
negalima be jos apsieiti; 
tuojau ji įlėkė medin, dar 
man kepurę nagučiais nuė
mė ir žemėn numetė. Pali
pus aukščiau ir žiūri gra
žiomis aukutėmis, laukia, 
ką sakysi.

Jinai gerai suprasdavo 
žmogaus veido išraišką, 
kada supykęs, kada links
mas.

Sykį vasarą, atsisėdęs 
paūksnyje obelės, skaitau 
Laisvę. Tai buvo laikas, 
kada jau gėlės žydėjo. Ten 
aplink drugiai skraido. Ė- 
mė drugys ir nusileido ant j 
gėlės. Mano katukė pama
tė tą “sutvėrimą”, greit 
pribėgo prie gėlės, kur dru
gys tupėjo. Na, manau sau, 
dabar tai sumals gražiąją 
gėlę, griebdama tą drūgpa- 
laikį. Bet ne. Katukė ant 
kojukių tupi ir žiūri į vir
šų. Kuomet tik drugys pa-‘ 

j sikėlė lėkti, tai katukė tik 
capt ir nutvėrė savo lauk
tąją auką, nesužeisdama 
gėlės. Jeigu jinai nebūtų 
protą pavartojus, tai daug 
lengviau būtų buvę pagau
ti drugį, kuomet jis ant gė
lės stovėjo.

Na, ką-ne-ką, mano ka
tukė, būdama septyniais 

į pirštais ginkluotą ant kiek
vienos kojukės, mokėdavo 
parodyti, kad ji šunelio vi
sai nemyli — jis nebuvo jai 
draugas. Kuomet pamato 
atbėgant šunį, tai kur nors 
eina, ir pasislepia. Kada šu
va jau prabėga, tai katukė 
iš užpakalio užpuola ir nu
gali savo priešą. Nesykį 
nakties laiku, taip užpulda- 

j ma šunelį, pravirkdė jį 
i prie savo namų.

Tai buvo dar jauna ka- 
i tukė, pusantrų metų. Nebu
vo jai lemta toliau gyventi. 
Kas nors iš pavydo, bešir
dis žmogus, nužudė ją. Ka
tukė kelias dienas pasirgo; 
kraujas per nosį prasimu
šė. ir nabagė nugaišo.

Tai ne mums vieniems, 
bet jau ir keletui mūsų kai
mynu panašiai atsitiko. Aš 
negaliu įsivaizduoti, kokia 
žmogaus sąžinė , yra taip 
daryti.

Gyvulėlis turi panašius 
jausmus, kaip ir žmogus,

Kariuomenės sudėtis 
Žalgirio mūšio laikais 

■ Prieš 540 metų įvyko 
garsusis Žalgirio mūšis, 
kuriame po Liet. did. kuni
gaikščio Vytauto vadovybe 
kryžiuočiai buvo supliekti. 
Įdomu visgi žinoti, kokia 
buvo tų laikų kariaujančių
jų kariuomenė ir to mūšio 
dalyvių sudėtis.

Tais laikais kavalerija, 
pėstininkai ir artilerija su
darydavo kariaujančias jė
gas. Bet artilerija buvo 
dar neištobulinta ir naudo
jama daugiausia griauti 
tvirtoves.

Kavalerija skirstėsi į 
sunkiąją ir lengvąją — su 
geriau ir lengviau šarvuo
tais raiteliais. Pėstininkai 
buvo tik pagalbinė kavale
rijos pajėga.

Ietis ir dviašminis kar
das buvo svarbiausi raitelių 
ginklai.

Kovos vienetės vadinda
vosi ietimis. Tokią ieties 
vienetą sudarydavo riteris 
su keliais savo palydovais. 
Imdavo 25 iki 80 tokiu vie- 
nečių arba iečių sudaryti 
vėliavą, arba didesnį dalinį, 
kuriame buvo apie 300-400 
karių.

- Žalgirio mūšyje kryžiuo
čių kariuomenė susidėjo iš 
52 vėliavų. Lietuviai oficia- 
liškai turėjo 40, o lenkai 51 
vėliavą (bet keletas jų bu
vo Vytauto parūpintos). 
Taigi, 1 i e t u vi ų pusė
je kariuomenė buvo skait- 
lingesnė, vienok kryžiuočių 
buvo geriau išlavinta ir to
dėl mūšis buvęs labai at
kaklus. Tik dėka Vytauto 
gabumams, drąsai ir geres
nei strategijai, kryžiuočiai 
gavo Tokį didelį smūgį, kad 
daugiau jau neatsigriebė.

K.

širmoji pinigij liejykla 
Naujajame pasaulyje

Amerikos kontinente ar
ba Naujajame Pasaulyje 
pirmąją pinigų liejyklą į- 
steigė Hernando Cortez. 
Kuomet jis užėmė Meksi
kos Miestą, 1519 m., • Cor- 
tez’as konfiskavo didžiuo
sius aukso ir sidabro san
dėlius ir išliedino pinigi
nius ženklus su karališku 
Ispanijos herbu.

Šitie ženklai cirkuliavo 
kaipo pinigai per keletą 
desėtkų metų.

Vėliau, 1535 m., Ispani
jos valdžia įsteigė tikrąją 
pinigų liejyklą Meksikos 
Mieste ir nuo tada išlieti 
pinigai jau ėjo apyvarton 
per visą civilizuotąjį pa
saulį.

Galvos smegenys sunau
doja visą ketvirtadali ar 
daugiau energijos, kurią 
žmogus gauna iš valgio ir 
maistingo gėrimo, kaip ra
portavo profesorius Sir 
Harold Hartlev. kalbėda
mas Anglijos Mokslininkų 
Sąjungos suvažiavime Bir
mingham e praeitą savaitę.

Energija yra reikalinga 
darbui jėga. O smegenų 
darbas — mąstymas.

tik negali žodžiais šnekėti. 
Daugelis žmonių laiko gy
vulius, bet kitą sykį neap
kenčia, neduoda užtektinai 
paėsti. Mano supratimu, 
turėtume labiau gyvulius 
guodoti.

P. Vaitekūnas, 
Hudson, Mass.

Skystis, del kurio avys du 
sykiu per metus gimdo ėriukus

Avys, kaip žinoma, gim- i 
do ėriukus pavasarį, sykį 
per metus. Paprastai jos 
atveda po vieną ėriuką, o | 
kartais du.

Bet galima padaryt, kad 
avis du sykiu per metus 
“apsivaikuotų”. Tatai įrodė 
profesorius Frank X. Gass- 
ner. Jisai šimtui avių įleido 
gonadotrofino į kraują. 
Gonadotrofinas yra naujas 
dirbtinis skystis — hormo
nas, kuris paskatina gyvu
lio pataitės kiaušinyną 
smarkiau veikti.

Taigi avys, kurioms buvo 
įleista gonadotrofino į 
kraują, beveik visos jau 

! du kartu apsieidavo —žie
mą ir vasarą.

Šimtas avių paprastai at
veda 125 pavasarinius ėriu
kus toje Nebraskos valsti
jos vietoje, kur prof. Gass- 
ner darė bandymus.

Bet 100 avių, kurioms 
buvo įšvirkšta gonadotrofi
no, pagimdė ne tik 125 e-
i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garsai pigiausiai skalbia
Australijos pilietis Her

bert Jones išrado pigią e- 
lektrinę mašiną baltiniams 
ir drabužiams skalbti. Ji
nai daugiausia negirdi
mais garsais apvalo skal
binius nuo. purvo.

Mašina yra vamzdžio pa
vidalo, 13 colių aukščio ir 
(j colių pločio, o jo,s viduje 
—prietaisas tankiems, auk
štiems garsams daryti. Ati
darius elektros srovę, tas 
prietaisas per sekundą su
kelia 120 garso bangų, ku
rios ir nukrato purvus nuo 
skalbinių.

Mašina pirm skalbimo į-

KOMUNIZMO ŠE-BIJO 
SĖLIO JUDYJ APIE IN- 

DIJONŲ VADĄ
Los Angeles. — Monog

ram judamųjų paveikslų 
studija per 6 pastaruosius 
mėnesius ruošė veikalą apie 
amerikinių indijonų vadą 
Hiawathą, gyvenusį 15-ta- 
me šimtmetyje. Judis vaiz
duotų, kaip Hiawatha stab
dė karus tarp penkių indi- 
joniškų genčių, sutaikė jas 
ir suvedė į kaimynišką są
jungą.

Judamųjų paveikslų kom
panija dabar sulaikė tą jū- 
dį. Bijo, kad jeigu jis būtų 
rodomas, tai galėtų pa
kenkti amerikonų karui 
Korėjoje. Sako, toks juda
masis paveikslas šiuo laiku 
gal sukeltų įtarimus, kad 
vedama komunistinė pro
paganda už taiką, ir būtų 
žalingas karinei Amerikos 
politikai.

Hiawathos gyvenimas ir 
žygiai yra apdainuoti gar
siojo Amerikos pofeto Long
fellow poemoje.

SAKO, ŠEIMININKĖS 
DAROSI ŠVENTOMIS

Londono Visų Šventųjų 
Bažnyčios vikaro - pasto
riaus žmona Nina Maddock 
spaudoje pareiškė, kad mo
terys šeimininkės darosi 
šventomis, kadangi “visas 
gerąsias šventųjų ypatybes 
ios praktikuoja savo kas
dieniniuose užsiėmimuose.”

Pažvelgus i daugumos 
vargstančiųjų šeimynų gy- 
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riukus vasarą, bet dar 75 
ėriukus ir žiemą.

Vieno ėriuko užaugini- 
mas iki 85 svarų lėšuoja 
$4. Tokį ėriuką parduodant 
gaunama $22. Taigi lieka 
po $18 pelno nuo kiekvieno 
ėriuko. Tad farmeris, lai
kydamas 100 avių, gali 
gauti apie $1,300 daugiau 
pelno per metus, jeigu bent 
75 avys du sykiu per me
tus “apsivaikuos”, kaip 
skaičiuoja Armouro kom- 

| panijos avių skyriaus pa
reigūnas Garvey L. Hay- 

idon’as Chicagoje.
Gonadotrofino įleidimas 

į kraują vienai aviai lėšuos 
tik 20 centų iki 30 c., kada 
to skysčio bus daugiau ga- 

| minama.
1 Dar nepatirta, ar užteks 
vieną kartą įšvirkšti aviai 
tos medžiagos, kad jinai ir 
sekamais metais du kartu 
apsieriuotų, ar reikės ir 
vėl įleist jai gonadotrofino.

' N. M.

statoma į platesnį indą ar
ba į “sinką”. . Prikemšama 
drapanų aplink mašiną; ta
da pripilama vandens ir į- 
dedama muilo.

Taip vienu pradėjimu ga
lima garsais išskalbti 6 
svarus sausų drapanų. Pati 
mašina sveria tik 7 svarus. 
Ir jinai septynis kartus pi- 

' giau lėšuoja, negu vidutinė 
amerikinė skalbiamoji ma
šina.

Naujoji, garsinė skalbia
moji mašina jau gana pla- 

! čiai perkama Anglijoj ir 
i Franci joj.
1 J. C. K.

KADA WASHINGTON 
KARIAVO ANGLŲ
PUSĖJE

Garsusis Amerikos gene
rolas George Washington, 
buvęs pirmasis šios šalies 
prezidentas, kaip žinoma, 
nukariavo anglus ir jo per
galės dėka Jungtinės Vals
tijos tapo nepriklausomos 
Britų imperijai. Tačiau 
savo laiku, šis Amerikos 
didvyris yra kariavęs ir 
anglų pusėje.

Tai buvo 1755 metais, 
kuomet Washingtonas kai
po savanoris oficierius pri
sidėjo prie generolo Brad- 
dock’o ekspedicijos prieš 
francūzus ir indijonus, ir 
dalyvavo mūšyje ties Pitts- 
burghu.

Generol. Braddock tuo
met žuvo mūšyje, o Wash
ingtonas buvo tos dienos 
didvyris. Du arkliai tada 
buvo nušauti po juomi, bet 
jo drąsos ir šalto užsilaiky
mo dėka, Washingtonas 
išsilaikė su savo vyrų kuo
pa ir išgelbėio juos nuo vi
siško sunaikinimo.

Seattle, Wash. — Jūros 
įlankon nukrito ameriki
nis bombanešis; žuvo 7 ka
riškiai.

venimą, iš tikrųjų galima 
įžiūrėti jame daugiau kan
čių ir vargo, negu taip va
dinamieji šventieji turėda
vo. Tačiau valdančioji kla
sė ir aukštoji dvasiški ja už 
tai malonių neduoda ir gy
venimo nepalengvina.
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Dr. N. L. Stepanovas.

PUŠKINAS IK RADIŠČEVAS
(Istorinis

(Tąsa)
— Mieste, brolau, stovi, mieste,—pra

tarė kitas senas gurguolės kareivis, su 
pasigardžiavimu knibinėdamas lenkti
niu peiliu dar neprinokusį, žalią arbū
zą.

— Mes štai tik pusdienis, kaip iš ten 
einam. Taip pleškina, broleli tu mano, 
kad įr neik geriau, bet čia kur nors 
drėbkis į šieną dienelę kitą pragulėk— 
geriau išeis.

— O kas gi ponai?
— Gal gi negirdi, šiandien visur plie

kia, sveikos vietos neliko. Kiek išmušė 
mūsiškių, ir apsakyt negalima!

Ir kalbėjęs mosterėjo ranka ir pasitai
sė kepurę.

Pakeleivingas kareivis susimąstęs pa
kraipė galva, sučepsėjo liežuviu, paskui 
išsitraukė iš už aulo pypkutę, pakrapš
tė, neprisikimšdamas naujo, pridegusį 
tabaką, pridegė pas rūkantį kareivį ga
balėlį kempinės ir pakėlė kepurėlę.

— Dievo valia, ponai! Prašom atleisti, 
—tarė jis ir, krestelėjęs už nugaros mai
šelį, nuėjo keliu.

— Ei, verčiau palauktum!—įtikinamai 
tarė kareivis, knibinėjęs arbūzą.

— Vis viena, — suniurnėjo keleivis, 
sprausdamasis pro susikimšusių vežimų 
ratus; — matyt, reiks irgi pirkti arbū
zas vakarienei; mat, ką šneka žmonės.
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Stotis buvo pilna žmonių, kai Kozelco- 

' vas privažiavo prie jos. Pirmasis, dar 
prieangyje jo sutiktas asmuo, buvo lie
sokas, labai jaunas žmogus — stoties 
prižiūrėtojas. Jis barėsi su paskui jį se
kančiais dviem karininkais.

— Ir ne tik tris palas, ir dešimtį parų 
palauksit! ir generolai laukia, tamstele!
— kalbėjo prižiūrėtojas, norėdamas kiek 
įgnybti pakeleiviams, — aš gi pats neuž- 
sikinkysiu.

— Jei nėr arklių, tai niekam ir ne
duot! O kodėl davei kažkokiam lekajui 
su daiktais? — šaukė vyresnysis kari
ninkas su arbatos stikline rankoj, veng
damas įvardžio, bet duodamas pajusti, ' 
kad jam labai lengva ir tu prižiūrėtojui 
pasakyti.

— Tik pagalvokite, pone prižiūrėto
jau, — kalbėjo užsikirsdamas antrasis, 
dar visai jaunutis karininkėlis, — mes 
ne dėl savo malonumo turime važiuoti. 
Juk mes, tur būt, irgi reikalingi, jeigu 
šaukia. Aš iš tiesų generolui būtinai 
pranešiu. Kas gi čia, galų gale... va
dinas, jūs 'negerbiate karininko laips
nio.

— Jūs visada sugadinate! — apmau
dingai pertraukė jį vyresnysis. — Jūs 
man tik trukdote; reikia mokėti su jais 
kalbėti. Štai, jis jau ir nustojo jus ger
bęs. Kad man tučtuojau būtų arkliai,— 
sakau tamstai!

— Su mielu noru, tamstele, bet iš kur 
paimt?

Prižiūrėtojas patylėjo valandėlę, įsi
karščiavo ir, mosuodamas rankomis, ė- 
mė kalbėti.

— Aš, tamstele, pats suprantu ir vis
ką žinau; bet kas daryt? Tik duokit 
man (karininkų veiduose žybtelėjo vil
tis) ... duokit tik iki mėnesio galo pa
gyventi — ir manęs čia nebus. Geriau 
ant Malachovo (įstiprinta kalva prie 
Sevastopolio, kur ėjo smarkiausios kau
tynės) kalvos eiti, negu čia likti. Gink 
dieve! Tegu daro, ką nori, jei tokia tvar
ka: visoje stotyje dabar nė vieno stip
raus vežimo, ir jau trečia diena, kaip 
šieno kuokštelės arkliai nėra matę.

Ir prižiūrėtojas dingo vartuose..
Kozelcovas kartu su karininkais įėjo 

kambarin.
— Ką gi, — visiškai ramiai tarė vy- 

. iresnysis karininkas jaunesniajam, nors 
prieš valandėlę jis atrodė baisiai įniršęs,
— jau trečias mėnuo važiuojam, palauk
sim ir dabar. Maža bėda—paspėsim.

Prirūkytas nešvarus kambarys buvo 
taip prisikimšęs karininkų ir čemodanų, 
kad Kozelcovas vos ne vos surado vietą 
lange, kur ir atsisėdo; žvalgydamasis į 
žmones ir klausydamasis kalbų, jis ėmė 
sukti papirosą. Dešiniau nuo durų, prie 

• kreivo taukuoto stalo, ant kurio stovėjo 
du samovarai su kai kur pažaliavusiu 
variu, ir buvo išdėliotas įvairiuose po
pieriuose cukrus, sėdėjo svarbiausioji 
grupė: jaunas beūsis karininkas nauju

dygsniuotu archaluku. (trumpas Bucha- 
ros švarkas iš margos medvilnines me
džiagos), greičiausiai iš moteriško pa
laidinio padarytu, leido karštą vandenį 
į arbatinuką; kiti keturi tokie pat jau
nučiai karininkai buvo įvairiuose kam
bario kampuose: vienas iš jų, pasidėjęs 
po galva kažkokius kailinius, miegojo 
ant sofos; kitas, stovėdamas prie stalo, 
pjaustė keptą avieną sėdinčiam už stalo 
berankiui karininkui. Du karininkai, 
vienas adjutanto miline, kitas pėstinin
ko, bet labai plonos medžiagos ir su krep
šeliu per pečius, sėdėjo prie gulsčios 
krosnelės ,ir vien tik iš to, kaip jis žiū
rėjo į kitus ir kaip tas, kuris buvo su 
krepšeliu ,rūkė cigarą, buvo matyt, kad 
jie nėra fronto pėstininkų karininkai ir 
kad jie patenkinti tuo. Negalima sakyt, 
kad jų elgesyje prasikišo panieka, bet 
buvo matyt kažkoks ramus pasitenkini
mas savim, pagrįstas iš dalies pinigais, 
iš dalies artimais santykiais su genero
lais — buvo matyt, kad jie savo prana
šumą tai]) gerai žino, jog net nori jį slėp
ti. Beveik ant kojų miegančiam sofoje 
jaunajam karininkui sėdėjo dar jaunas 
storalūpis gydytojas ir vokiškos fi
zionomijos artileristas ir skaitė pinigus. 
Keturi pasiuntiniai — vieni snaudė, kiti 
turšė prie durų su ryšuliais ir čemoda
nais. Kozelcovas nerado nei vieno pa
žįstamo; bet jis smalsiai ėmė klausytis 
pokalbių. Jaunieji karininkai, kurie, 
kaip jis iš vienos jų išvaizdos sprendė, 
tik ką važiavo iš korpuso, jam patiko ir, 
svarbiausia, priminė, kad ir jo brolis 
taip pat iš korpuso turi šiomis dienomis 
atvykti į vieną kurią Sevastopolio bate
riją. Tasai gi karininkas su krepšeliu, 
kurį jis kažkada buvo matęs, jam pasi
rodė visai koktus ir atgrasus. Jis net
gi mąstydamas: “nutildyčiau jį, jeigu 
jis sumanytų ką nors pasakyti!”, perėjo 
nuo lango prie krosnelės ir atsisėdo ant 
jos. Aplamai Kozelcovas, kaip tikras 
frontinis ir geras karininkas, ne tik ne
mėgo, bet tiesiog neapkentė štabinių, 
prie kurių iš pirmo žvilgsnio jis prisky
rė ir šituos du karininkus.
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— Vis dėlto baisiai pikta,—kalbėjo vie

nas iš jaunųjų karininkų,' — kad jau 
taip arti, o privažiuoti negalima. Gal 
būt, šiandien įvyks kautynės, o mūsų ne
bus.

Iš spingaus balso ir bekalbant pasiro
džiusio veide skaistaus raudonio buvo 
matyti ši miela nedrąsa jauno žmogaus, 
kurs nuolat baiminasi, kad kiekvienas jo 
žodis ne taip jam gali išeiti.

Berankis karininkas šypsodamasis pa
žvelgė į jį. .

— Tikekite man, dar suspėsite,— tarė 
jis.

Jaunasis karininkutis su pagarba pa
žvelgė į suliesėjusį berankio veidą, ne
lauktai prašvitus] šypsena, nutilo ir vėl 
ėmė gerti arbatą. Iš tikrųjų, iš beran
kio karininko veido, iš jo pozos ir ypač 
iš tuščios milinės rankovės dvelkė labai 
daug to ramaus abejingumo, kuris reiš
kėsi tuo, kad kiekvienam darbe arba po
kalbyje jis žvelgė, tarsi sakydamas; “vi
sa tai puiku, visa tai aš žinau ir visa 
tai, jei tik panorėčiau, galėčiau padary
ti.”

— Kaipgi darysim,—vėl tarė jaunasis 
karininkas savo draugui su archaluku,-- 
ar čia nakvosim, ar važiuosim savo ark
liu?

Draugas atsisakė važiuoti.
— Galite sau įsivaizduoti, kapitone,— 

traukė toliau pilstęs arbatą, kreipdama
sis į berankį ir pakeldamas peiliuką, ku
ris jam nukrito, — mums pasakojo, kad 
Sevastopoly baisiai brangūs arkliai, to
dėl mes ir pirkom Simferopoly susidėję 
arklį.

— Brangiai, aš manau, iš jūsų nuplė
šė.

— Tiesą sakant, ir nežinau, kapitone: 
su vežimu užmokėjom 90 rublių. Ar 
tai labai brangu? — pridūrė'jis, kreip
damasis į visus ir į Kozelcovą, kuris į 
jį žiūrėjo.

— Nebrangu, jei arklys jaunas, —ta
rė Kozelcovas.

— Ar.ne tiesa? O mums kalbėjo, kad 
brangu ... Tik truputį šlubas, įet tas 
greit praeis, mums taip sakė. Šiaip -tai 
stiprus.

(Daugiau bus)

politinę 
po 1825 

mėn. 14 d.

(Tąsa)
Apibūdindamas 

aplinką Rusijoje 
metų gruodžio 
Gercenas savo veikale “A-
pie revoliucinių idėjų vys
tymąsi Rusijoje” rašė:

“Nebeliko jokių iliuzijų: 
liaudis liko abejingu gruo
džio 14-tosios :

rodė kaip vadą, kurį iškėlė 
pati valstiečių masė. Tai 
įžymus liaudies atstovas, 
įgimtas talentas, kuris 
“apgulė tvirtoves ir sukrė
tė valstybę”. Pugačiovas 
Puškino akimis — liaudies 
narsumo, proto, įgimto ta-

braižinys).
“Laisve”, šaukiančią nu
versti despotinę valdžią, tai 
30-taisiais metais Puškiną ..... -
labiau domina Radiščevo lentingumo įkūnijimas. Jo 
“Kelionė”, kurioje kelia- atsišaukimus Puškinas va
rnas klausimas apie plačių- dina “stebinančiu 
jų liaudies masių būklę, 
pie baudžiavinę vergiją.

Radiščevo “Kelionės
žiūrovu.1 atgarsius mes matome jau 

Kiekvienas sąžiningai gal- “Goriuchino kaimo , istori- 
vojąą matė baisų liaudiško- > kurią Puškinas para-
sios Rusijos atitrūkimo nuo 
europinės Rusijos padarinį. 
Tarp dviejų stovyklų nu-

še 1830 metų rudenį Boldi
ne. Niūrūs baudžiavinės ti- 

čia nu-

liaudies
1 gražbylystės pavyzdžiu”, 
! o jo veiksmuose įžiūri “ka- 
! rines žinias ir nepaprastą 
drąsumą”. Pugačiovą Puš
kinas vaizduoja 
“vagį” ir “plėšiką 
•vaizdavo bajorai
grafai, bet kaip liaudies 
karvedį, sugebantį pakilti 
iki bendrų valstybinių rei
kalų supratimo. Puškinui

istorio-

kroves paveikslai,
truko bet koks ryšys,—bu-|P^e^^ kaltinančiu satyriko 
tinai reikėjo jį atstatyti, daUg ^Ūbend™
bet kaip, kokiu būdu? Štai 
koks pagrindinis klausi
mas.... Visų mąstančių žmo-

su Radiščevo “Kelione...”, 
ypač paskutinysis skyrius
— Ūkvedžio valdymas”. Ja-

nių dvasią apėmė gilus liu- kalbama apie goriuchi- 
desys. Vien tik skambi ir nie^iu rekrutavimą ir ga- 
plati Puškino daina skam- lutinj nuskurdimą, jiems 
bėjo vergijos ir kančių klo- Pate^us i dvarminko, pni’o- 
niais; ši daina tęsė praei- dyt° Radiščevo 
ties epochą, pripildė drą- 
siais garsais dabartį ir K< . .
siuntė savo balsą į tolimą I J^imo ls^orija , Uit H Iri <-> r. VA f\ 1 A nm n*/

jiems

Po dekabristų 
prasidėjusios reakcijos 
lygomis, kai daugelis prie-1 vadintas

egoistiškai - baudžiavinės 
valstybės valdančiajai vir
šūnei. “Kapitono duktery
je” Puškinas buvo privers
tas apsiriboti tik oficialiu 
“gerosios” Ekaterinos II 
portretu, tačiau neskirtuo - 
se spaudai užrašuose (prik
lausančiuose dar 20-sįemš 
metams) poetas piešia tik
rąjį veidą šios ištvirkusios 
ir žiaurios imperatorės, ku
ri savo asmeninius reikalus 
sutapatino su valstybiniais. 
Šie užrašai, parodą tikrąją 
Puškino pažiūrą į Ekateri
na II, verčia prisiminti, 
kai]) panašiai šią imperato
rę įvertino Radiščevas.

(Bus daugiau)

FRANCUOS LAIVAKRO-
Pugačiovas daro įspūdį sa- ' VIŲ STREIKAS 
vo liaudies supratimu, savo' 
atsidavimu sukilimo reika-

“Kelionė-
”, nusiaubto kaimo val

stiečių padėtį. “Goriuchi- 
................... , kurios 

Puškinas, nepabaigė, turėjo 
būti pabaigta valstiečių su-

Laisvę mylinčio valstie
čių masių vado paveikslą 
Puškinas pastato priešprie
šiais ištvirkusiai, gobšiai,

Calais, Franc. — Sustrei
kavo 24-ioms valandoms 
Calais ir Boulogne uostų 
laivakroviai; reikalauja, 
kad samdytojai vykdytų 
sutartį, pasirašytą balan
džio 1 d.

sukilimo i kilimu (išlikusiuose planuo- i 
Įjos są-'Se baigiamasis skyrius pa- | 

/aLilt:.? “Maištu”).
Radiščevo “Kelionės”...”, i 

jo rūstaus ir teisingo bau-1 
džiayinės priespaudos ir j 
žiaurios dvarininku “tiro- 
nybės” baudžiauninkų at- 

anaiptol žvilSiu atgajai |
• jaučiami visuose Puškino į 

30-jų metų kūriniuose, skir
tuose valstiečių būklei ir 
klausimui apie Rusijos isto-1 

? rinio vystymosi kelius.i j j

Dekabristų sukilimo ne- į 
parode revo-

šakinės bajoriškosios inteli
gentijos atstovų pasitrau
kė iš pažangių pozicijų, 
krito į pesimizmą ir skepti
cizmą, Puškinas liko ištiki
mas saviesiems laisvės mei
lės idealams, 
^nesusitaikė” 
padėtimi, kaip tat mėgino 
tvirtinti kai kurie nevykė
liai tyrinėtojai. Puškinas 
tuo metu pradeda įtemptai 
ieškoti dekabristų nepasise- Į 
kimo priežasčių istorinio pasisekimas 
paaiškinimo. ' Jis aštriai liucijos per 
jaučia būtinybę įveikti ati- ima nedalyvaujant liaudies 
trūkimą tarp liaudiškosios | masėms. Kartu ir gaivališ- 
Rusijos ir bajorų revoliu- Rieji 

|cionierių, tarp plačiųjų, kilę 30-siais metais, 
liaudies masių ir .priešaki- 

. nes, “apsišvietusios” bajo- 
i rijos. Todėl
kviečia “šviesti” liaudį, 
matydamas čia laidą jai to
liau politiškai išvystyti ir 
tuo pačiu atitrūkimui tarp 
liaudies ir bajoriškosios in
teligentijos pašalinti.

Kaip tik todėl, numalši
nus dekabristų sukilimą, 
Puškino dėmesį ypač pa
traukia Radiščevas, suge
bėjęs išeiti iš bajoriškojo 
horizonto rėmų ir suprasti 
istorinę liaudies revoliuci
jos būtinybę. 30-jų metų po
litinio nepribrendimo sąly
gomis, kai Puškinui tapo 
aiškus dekabristų, neturė
jusių atramos liaudyje, pa
stangų nepakankamumas, o 
naujasis, demokratinis re
voliucingumas dar tebebu
vo vos pradėjęs kilti, Puš
kino ieškojimai pakrypsta 
tuo keliu, kuriuo vėliau eis 
Bielinskis ir Gercenas.

Likdamas ištikimas de
kabristų laisvės meilės 
priesakams, Puškinas, vie
nok, nesustojo ties tuo, ties 
kuo sustojo dekabristai. Jis 
kartu su jais ėjo į jų kovą 
prieš patvaldinį despotizmą 
ir baudžiavą, bet bajoriško
jo revoliucingumo rėmuose 
jam buvo ankšta. Siekimą 
panaikinti patvaldinį reži
mą ir baudžiavą Puškinas 
derino su mintimi apie 
pilnutinį ir visišką asmeny
bės išsivadavimą ,neįgyven
dinamą ne tik baudžiavi
nės, bet ir buržuazinės san
tvarkos sąlygomis, kaip jis 
tai matė iš Vakarų Euro
pos ir Amerikos pavyzdžio.

Jeigu 20-taisiais metais, 
revoliucinių, dekabristinių 
nuotaikų augimo laikotar
piu, Puškinui yra būdingas 
susidomėjimas Radiščevo

Jis ;
su buvusia

valstiečių “maištai”,
, neap

šviesti politiniu sąmoningu
mu, buvo pavieniai liaudies 

Puškinas ir | pykčio tvykstelėjimai ir 
dėl savo gaivališkumo taip 
pat buVo pasmerkti nepasi
sekimui.

1832 - 1833 metais Puški- 
• I

nas rašo romaną “Dubrovs- 
kuriame bando paro- 
/ valstiečiu “maištą”, t- Z

kis”, 
dyti 
kuriaįn vadovauja bajoras. 
Bet Puškinas greit suprąto 
istorinį nepagrįstumą ir, 
vadinasi, netipiškumą tokio 
vaizdavimo, kuriame figū
ruoja “maištininkas” bajo-i 
ras (virtęs sąlyginiu ro-l 
mantiško herojaus paveiks- Į 
lu), ir paliko romaną nepa
baigtą.

1833 metais Puškinas ima 
tyrinėti tikruosius 1773— 
1775 metu valstiečiu suki
limo, kuriam vadovavo Je- ; 
meljanas Pugačiovas, įvy-1 
kius. Jis keliauja į Uralą ir j 
Pavolgį, užrašinėja išliku
sius liaudyje, pasakojimus 
ir padavimus apie Pugačio
vą. Visų šių tyrinėjimų re
zultatas buvo “Pugačiovo 
istorija” (caro reikalavimui 
pakeista pavadinimu “Pu- j 
gačiovo maišto istorija”) iri 
puiki istorinė apysaka “Ka-Į 
pitono duktė”.

Nepaisant cenzūros kliu-į 
čių, Puškinas šiuose abie
juose veikaluose parodė ti-, 
krai liaudinį Pugačiovo ju
dėjimo pobūdį, nupiešė tei
singą paties Pugačiovo, 
kaip liaudies masių atstovo, 
paveikslą. “Pugačiovo isto
rija” griovė iliuziją' apie 
dvarininkų ir valstiečių j 
“interesų harmoniją”. Puš
kinas čia parodė dvarinin- 
»kiškosips monarchijos ir 
liaudies interesų prieštara
vimą1, prieštaravimą, kuris 
gali būti išspręstas tik 
voliucijos keliu.

Pugačiovą Puškinas c-

re-

ATMINČIAI LIAUDIES POETO 
STASIO JASILIONIO

Dienraštis Laisve yra išleidęs dvi knygas žy
miojo zAmerikos lietuvių liaudies poeto Stasio 
Jasilionio gražiausių eilių.

BESVINTANTIS RYTAS
288 puslapių, kaina $1.00 į 

Išleista 1936 metais

PAVASARIŲ GODOS
256 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1948 metais

Įsigykite tas abi knygas ir turėkite savo namuo
se paminklą savo mylimojo poeto Stasio Jasilio
nio. Įvertinki! jo brangų triūsą apšvietos srityj.

Už abi knygas kaina tik $1.00
Jei imsite tik vieną knygą, tai kaina 75c. Per
siuntimą apmokame. Mokestį prašome prisiųsti 
kartu su užsakymu.

Ši nuolaida tik trumpam laikui
Užsisakykite tuojau, nes ši nuolaida tik trum

pam laikui. Užsakymus siųsdami adresuokite:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N, Y

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIME

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
41 r a t 0 ir f?

110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y.
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WORCESTER, MASS.
Biskis Įspūdžių iš kelionės Į I tos. Redaktorių raštines yra 

New Yorką ' antrame aukšte. Naujai pasta-
Rugsėjo 10 d., kaip 6:30 į RV'ta dar viena svetaine ir tik 

vai. iš ryto, nuo Liet. Svotai-|Į baigtas naujutėlis baras (bu- 
nes išvykome, kurie buvome i tetas), kuris prieinamas iš di- 
susitarę, kad sykiu važiuoti j tižiosios svetainės ir iš naujo- 
Dr. J. Kaškiaučiui pagerbti (sios. Viskas patogu, gražu, 
bankietą. Buvo Janulių ma-1 oauja, tvirta. Sakau, mūsų 
šina Studbekeris, vairuojama į vaikų vaikams užteks tos vie- 
Richardo; D. Jusius vairuoja tos. Iš šono, nuo Atlantic 
savo -DeSoto, irgi šeši keliavo. Avė., gražus kiemukas, ap- 
Leidomės važiuoti, nepaisant, tvertas, pilnas prisėtas žoly- 
kad gana ūkanotas oras. Už HlL kurie taip gražiai žydi, 
keleto mylių čia ir Nr. 20 vieš- ' Kadangi bankietas prasidės 
kelis, veik tuščias nuo važiuo- tik po antros valandos, tai 
tojų. Riedamo po virš 40 i įsikalbėjom, apsižiūrėjom, 
myliu j valandą. Privažiavus kai kurie išėjom į gatves, ap- 
Connecticut valstija, vieškelis laukėm teatrininką Joną Juš- 
skirtingas—geresnis. Netoli- pKL kuris netolimai gyvena,
mai Hartfordo prasideda du-; Jie gražius namelius Įsitaisę, 
beltavas kelias Nr. 15. Vie-I Malonūs draugai, džiaugėsi, 
tomis užrašai padėta, kad gali . kad atlankėm.
važiuoti 55 mylias i valandą.! Kai sugrįžome Į auditoriją, 
Jis driekiasi tiesiai i N e w radome ir daugiau worceste- 
Yorką, netrukdydamas va-|riečių. Dar dvi mašinos pil- 
žiuotojo jokiais skerskeliais, [ nos atvažiavo — Kižių ir Mi
nei miestais, pralenda daugy- kelaičių, o jau žmonės būriais 
bę tiltų, kurie kiekvienas skir-įeina Į svetainę, štai ir bosto- 
tingos architektūros pabuda- mečiai S. ii- J. Rainardai. Pil
votas. Ties New Haveno mies-'blika sėdasi už stalų, baltomis 
tu pravažiuoji tuneli, koks I staltiesėmis uždengtų ir gėlių 
ketvirtadalis mylios ilgio. bukietais papuoštų. Bema- 

New Yorko valstijon įva- tant prisipildo visi, stalai ir 
žiavus, tokia pat kelio struk- neužilgo patarnautojai jau 
tūra, bet jau vingiuotas ir neša i stalus vištienos pietus, 
siauresnis kelias. Pakrante- Prie garbės stalo sėdi nema- 
mis apvalo medžio medinės žai parinktųjų ir jubiliejatas 
tvoriukės. gerb. Dr. Kaški-aucius. Pirmi-

Apie tris valandas laiko ininkauja K. Petrikienė.
važiavus, privažiuojame jau Programos eiga ir kiti daly- 
VVhitestone tiltą. Tai milži- kai jau buvo reporterių ap- 
niškas tiltas. Įdomu jį pa-, rašyti, todėl nėra reikalo kar- 
matyti. Pervažiavimas jo kiek. toti. rI iek galima pasakyti, 
vienai mašinai kainuoja '25 c. kad mes, worcesterieciai, du 
Tai buvo penktas ir paskuti- programos punktus pridėjome 
nis “kordonas”; tuo gražiu newyorkieciams netikėtai —

i gražiai paminėtas Dr. Kas- 
jkiaučiaus 65 metų sukakties ! 
j jubiliejus iv atsibuvęs pokylis I 
jo garbei. Mineikytė padai- ' 

mavo “Margi Sakalėliai.”
D. J.

i

Keroste. Wis.
Mirė Ignas J. Raulinaitis
Mirė Ignas J. Raulinaitis, 

'5124 — 18th Avė., sulaukęs 
75 metų amžiaus. Jis ligos- 
senatvės buvo suimtas ilgoką 
laika.

Gimęs Lietuvoje 1875 m., j 
atvyko į South II a m p t o n , į 
Mass., 1898 m. ir į Kenosha 

|1899 m. 1907 m. vedė Anna 
Jankauskaitę.

Liko žmona Auna, sūnus I 
Leo ir 5 dukterys: Mrs. Jo-I 
seph Johnson, Mrs. Gustave ' 
Pflugard, Mrs. John Siedziak i 
ir Mrs. Wm. 13. Schindler Ke- . 
noshoje i.r Mrs. Wallace ; 
Chambers So. Haven, Mich.

Kenoshietis.

Mrs. Eleanor Roosevelt, prezidento našle, nuvyko Kali- 
fornijon padėti planuoti ir veikliai vadovauti savo 
sūnaus James rinkimu kampaniją. Jisai kandidatuoja 
Kalifornijos gubernatoriaus pareigoms. Su jais ^sykiu 
matoma kongresmanė Helen Gahagan Douglas, aktorė, 

dabar kandidatė Į senatorių 'iš tos valstijos.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Metinį pianą iki lapkričio 7 , Ekspedicijos

KAUNAS, rugp. 12 d. — pažino su šio 
gyvenimu, kultūriniu darbu, fiksavo senąją 
Tolio - ruberoido fabriko ko-! bei 
lektyvas taikos sargyboje pa- į 

j siekė naujų laimėjimų. .rašomos
Gamybininkai įsipareigojo surinko 

iki Lapkričio 7-sios įvykdyti torijai, 
metinį gamybos planą, darbo raidai, 
našumą pakelti 10 procentų, ■ įvairių 
sumažinti gaminių savikainą 
3 procentais.

A. Kaziauskas.

dalyviai susi- 
k oi ūkio narių 
ir revoliucinę 

tarybinę žodinę jų kūry
bą (dainų melodijos buvo, už- 

į fonografo volelius),

Cia/ išlikę pil- 
vieni iš retesnių 
paminklų Lietu- 
dabar turimus 

gali būti datuo- 
tūkstančiui prieš 

Iki šio] lokio, se- 
archeologinių

socialinių
700

vieškeliu važiuodami jau bu
vome k'lli’ios? vietose užsi
mokėję po l<> centų, įskaitant
ir Hart

Kai p
fordo tiltą.

1 1 vai. jau bu vonu
Lib.’tv Auditorijoje. Atlanti
Avi.. R ’chmond Hill. Mūs
aut<in<>l tolio rod i k lis ro
dė. kad padarėm Hm mylia. 
Auditorijoje radome gaspadi- 
nes ir gaspadorius, bankietu.i 
bcsidarbuojr.nč'us.' Vieni in
dus glėbiu nešinusi, kiti sta
lus sustatinėjo, Čia buvo ke
letas Laisvės štabo narių. 
Sveikinamės, ir apžiūrinėjame 
visas patalpas ii- naujus įren
gimus. Laisvės išleistuvės pa
talpos išrodo ką tik neank.š-

Čeponytė padainavo ir R. Ja
nulis angliškai pakalbėjo.

Kadangi mūsų inteligentijos 
centro keltas bankietas, tai jis 
tikrai gražus ir buvo —• tvar
kia.'?;.:! programa. Taipgi, kre
ditas ir bankinio dalyviams 
už ta. intensyvi . domingumą, 
užsilaikymą per tiek laiko — 
virs I valandų. Bankietas 
buvo įdomus.

★
Rugsėjo 17 d. per Gintarų 

žemės radijo pusvalandį, 
Massachusetts lietuvių palai
komą, iš stoties WKOX, Fra
mingham, Mass., 9 vai. iš ry
to, kur dabar Zeivienė atlie
ka garsintojo pareigas, buvo

Įsipareigojimai
Vilniaus tabako fabriko ko- 

oina tai- 
Cechai 

sistema-

sėkmingai

foto nuotraukų. Su 
vertingų materialine 
eksponatų. Ekspedici 
tingai atsidėjusi išstu 

! d i j a v o k o 1 ū k i o / p i r m ū 11 ų g y v e 
•nimą, susipažino su jų patirti 
mi ir pasiektaisiais laimėji 

■ muis.

buities

m as pilkapis, 
kapiai yra

I archeologinių 
ivoje. Pagąl 
duomenis, jie 
jam i pirmam 
mūsų erą.

piumo tyrinėtų 
i paminklų neturime. Ypatin
gai reikšmingi Kurmaičių pil- 

įkapių duomenys yra etnoge
nezės problemai, šie duome
nys griauna buržuazinių ar
cheologų antimokslines iųii- 
gracines teorijas.

B. Kazlauskienė.

( ZARASAI. — čia įvyko an-'lis dšu-ybų Sąjungą ekono
miniai boikotavo. Ja boiko
tavo no tik Amerika, bet i 
beveik visos kapitalistinės < 
šalys; Tačiau socialistinis 
kraštas nebuvo subankrū- 
tytas.

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAŠKAIČIO 

parinktines poezijos leidinys 
256 puslapių, kaina $1.00

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

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

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

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“PROŠVAISTĖS”

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

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

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

d

Klaidinga darbo unijų vado programa 
Amerikai ir pasauliui

Amerikos Darbo Federa- 
jcijos konvencijai patiekė 
' programą jos prezidentas. 
Toje programoje William 
Green reikalauja, kad Ame
rika visiškai panaikintų 
prekybą su Tarybų Sąjun
ga. Jis nori, kad Federaci
jos konvencija tokį reikala
vimą priimtų ir pasiūlytų 
prezidentui Trumanui.

Green pasakė: “Aš esu 
tos nuomonės, kad ši kon
vencija turėtų raginti mū
sų vyriausybę tuojau sus
tot ką nors pirkus iš Rusi
jos, arba jai pardavus. Su
stabdykite siuntimą iš A- 
merikos reikmenų Rusijai, 
nes jos bus panaudotos pa
siruošimui dėl karo.”

is taip daug remiasi pa
saulinės taikos išlaikymas. 
Todėl William Green siūlo
ma Amerikai programa 
perdėm klaidinga.

Binghamton, N. Y.
Netekome brangaus draugo

Visa Binghamtono progre- 
isyvė lietuvių visuomenė liūdi, 
netekusi Augustino Zmitros, 

i kuris išsiskyrė iš gyvųjų tar- 
ipo 1950 m. rugpiūčio 21 d. 
Jį kankino sunki vėžio liga, 
ilšsirgo virš metus laiko, iš 
pradžių savo namuose, o vė
liau ligoninėje, kur buvo su
paralyžiuotas ir negalėjo kal- 

Ibėti. |
Velionį ir jo šeimą pažino

jome per virš 25 metus. Jis
Green toliau pasakė, kad

toks nutraukimas visų pre- įgas, organizacijų narys, Lais- 
kybinių ryšių su Tarybų (vės skaitytojas, geras rėmė- 
Sąjunga gal jos vadus pri- Lias progresyvio darbininkų 

judėjimo.

buvo geras, širdingas d rain

verstų pagalvoti apie padė
ties rimtumą.

Tokia savo programa 
' William Green aiškiai ]ro-

timo apie Amerikos ekono-

minti. Green jau senas j 
i žmogus, todėl jis turėtų at- j 
‘ siminti, kad tuojau po 1917 : 
! metų revoliucijos mūsų ša-

I kaus (larl)o sargyba, 
'ir visa įmone ištisai 
tingai viršija dieninį 
Le n k t.y niaudami tabakiniu k a i 
pasiekė naujų gamybinių per
galių, 20 dienų pirma laiko 
įvykdytas 8 mėnesių gamy
bos planas. Nuo metų pra
džios fabrikas jau pagamino 
viršum plano daugiau kaip 50 
milijonų papirosų ir cigarečių. 
Sutaupyta 
popieriaus.

daug papirosinio

1 maus muziejaus

A. Vyšniauskaitė.*
j Šia atvyko Lietuvos Istorijos 
iinslituto ir Vilniaus
[ teto archeologine ekspedicija, 
.kuri pradėjo kasinėjimus Lat
viuose ir Kurmaičiuose. Eks
pedicijos vadovas — istorijos 
mokslų kandidatas Pr. Kuli-

imi versi

Laiviuose bus tiriamas VIII- 
plyt.inės kolektyvas XI a. senkapis, aptiktas imant 

Jame rasta labai įdė

laimęjimaiPlytininkų
Sargėnų

įsisavino sudėtingų konstruk- i žvyrą.
drenažo Imių ir retų to meto gyvento

jų įvairių materialinės kultū
ros liekanų.

Kurmaičiuose bus kasinėja-

tyvinių blokų ir 
vamzdžių gamybą. Gaminiai 
aukštos kokybės.

M. Urbutis.

Po dvi išdirbio normas
RADVILIŠKIS, rugp. 12. — 

Miesto darbininkų tarpe vy
rauja -didžiulis gamybinis pa
kilimas. Statybinįnkai ir gar- 
vežininkai, durpių kasėjai ir 
depo šaltkalviai stachanovinė- 
je taikos sargyboje kelia dar
bo našumą.

K. Tauginas.

Saviveiklos pasirodymai 
kolūkiečiams

PANEVĖŽYS, rugp. 12 d.— 
Vaivadų apylinkės kolūkio 
“Pirmyn” meninės saviveiklos 
ratelis surengė keletą vakarų- 
koncertų prie derliaus nuėmi
mo dirbantiems kolūkiečiams.

Meno saviveiklos ratelis ne
trukus aplankys su meninės 
saviveiklos programa ‘‘Vieny
bės,” Julijos žemaitės vardo 
ir kitus kolūkius.

Nauja elektrinė
KĖDAINIAI, rugp. 12 d.— 

Kauno gatvėje visų dėmesį 
patraukia naujas pastatas — 
iš laužo ir griuvėsių prikelta 
miesto elektros stotis.

Didžiulę paramą naujos 
elektrinės statybai medžiago
mis bei įrengimais suteikė 
broliškosios tarybinės respu
blikos. J. Tamošaitis.

Mokslinės ekspedicijos

BIRŽAI, ru£p. 4 d.-—Kol
ūkį “Tarybinis artojas” aplan
ke grupė Lietuvos istorijos 

' instituto bendradarbių drauge 
i su Vilniaus universiteto stu- 
: dentais etnografais. “Tar.ybi- 
I nio artojo” kolūkis — vienas
anksčiausiai susikūrusiųjų mū
sų respublikoje.

tuoj i Sanitarijos ir higienos 
,in.stiluio išvažiuojamoji sesija.

;čiu statybų ir planavimo klau
psimus. Konferencijoje dalyva- 
vo daugiau kai]) 300 žmonių 
—medicinos darbubtojai, kol-1 

Įūkiečiai, partinių ir tarybinių' 
jorganizaciju atstovai.
I

Buvo perskaityti ,koturi pra
nešimai: medicinos mokslų 
kandidato P. žiliųo “Higie-

Kai buvo sveikas, kartu su 
,savo dukromis, Brone ir Vik
torija, velionis lankydavosi į

Norsii šiandien pat organizacjjų mitingus.
.arpe Amerikos .amžiaus buvo 75 metų, tačiau

ir tarybų sąjungos 
mažai beliko, jog jinai 
žai ka bereiškia. Ne 

planuojant prekybos su Amerika

tiek
ma
nu o
pri- žysiu, nes apie jį rašė smul-

ne visi jaunesnieji galėdavo 
jam prilygti kruopštume.

Apie velionį plačiau nera-
uos reikalavimai
ir statant gyvenvietes,'’ medi-! klauso Tarybų Sąjungos e-.įkiai D. M. šolomskas. 
cinos mokslų kandidato 
Kvyklio “Gy.

V. 1 konominiai reikalai. Nejau-1 Gaila, netekus tokio gero, 
. . • kultūros-j gi to nežino septynių mili-progles.yv’° (]rau&°-

įstaigų statybos kol-; jonu organizuotu darbiniu-j™0 užuojautą 
principai,” medicinos ku vadas? " . kroms, Bronei ir
kandidato I. 'Bujako | Amerikai prekyba su Znilt’ ait^s.

ūkiuose 
mokslų i
“Vandens tiekimo perspekty
vos kolūkių gyvenvietėms,” 
medicinos mokslų kandidato 
A. Jurgelionio “Kova su ma
liarija kaimo vietovėse.”

Reiškia- 
jo du- 

Viktorijai

Pasidairius po Kanadą

Tarybų Sąjunga nė kiek ne 
į mažiau reikalinga, kaip 
i Tarybų Sąjungai prekyba 
| su Amerika. Taip pat aiš- 
, ku, kad nutraukimas pre- 
i kybinių ryšių dar daugiau 
' paaštrintų tarpe šių di- Į 
džiųjų šalių santykius, ku- j ' i

A. J. K. Navalinskai.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Apsigynimo ministeris Clax
ton pranešė parlamente, kad 
Kanados ir Jungtinių Valsti
jų apsigynimo planuotojai 
priėjo išvados, kad nėra pa
vojaus, jog Tarybų Sąjunga

tiems, kurie reikalavo padi
dinti Kanados kariuomenę.

Užsienio reikalų ministeris 
Pearson pranešė, kad Kanada 
nerems taip vadinamo pre- 
ventyvio karo, apie kurį daž
nai kalbama Jungtinėse Vals
tijose.

Bet apsigynimo reikalams 
ateinančiais metais bus pa
skirta $1,427,756,291.

Tame skaičiuje $300,()()(),- 
000 apginklavimui kitų šalių.

Parlamente paaiškėjo, kdd 
Korėjos karas Kanadai kai
nuos apie $6'0,000',000.

Militariniai reikalai atsieis 
po $24.00 į mėnesį kiekvie
nam kanadiečiui. Taksai, be 
abejones, žymiai padidės.

• ★
Ottawan suvažiavo virš 300 

Laikos rėmėjų, kurie ir kurios 
“koridoriauja” parl a m e n t 
narius.

par
šu u-lamento narius, kad jie 

gotų Kanadą nuo įvėlimo į 
imperia]istinius karus.

“Koridoriaiitojai” suvažiavo 
iš visų Kanados kampų, dau
giausiai iš Kvebeko- provinci
jos.

Pažangesni gelžkeliečiai ke-
lia obalsį, kad būtų palaikoma 
kovinga dvasia tarp, gelžkelie-

čių per tas 30 dienų, 
tų laimėti originalūs 
liečiu reikalavimai. 

t

bū

gelžkeliečiai ir kompanijos tu- | 
ri susitarti bėgyje 30 dienų. | 
Jeigu1 per tą laiką nesusitars, i 
tai* valdžia paskirs arbitrate- ' 
rių, kurio nuosprendis bus pri- I 
valomas abiems.

Valdiška konsiliacijų taryba 
rekomenduoja įvesti 40 valan
dų darbo savaitę dėl Nova' 
Škotijos plieno darbininkų nc-

Narni] 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. Tel. Ra 6-

Matthew A
BUTUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

į oiKULijuo plienu uai nuun i\u nv 
j sumažinant savaitinės algos.

Ginčas tarp kompanijos ir 
darbininkų unijos (CCL) tę
sėsi 6 menesius.

Montrealo dipukų organiza
cijos įdėjo į Gazette pareiški
mą, kuriame, tarp kitko, sa
koma: “Mūsų manymų, pil
nas naudojimas laisvė 
būti leidžiamas tiktai 
kurie leidžia naudotis 
kitiems.”

Išeitų, kad dipukams,
no.ii atimti pažangiems Kana-' 
dos lietuviams laisvę net pik

tiems, 
laisve

kurio

laisvės veikimui, 
imti ‘ją iš kitų.

tuvoje. Jie buvo nuvertę rink
lią valdžią, panaikinę visas 
partijas, išskyrus tautininkų.

| Jų žmones šaudė ir kalino ko- 
m unistus.

Kam kam. bet dipukam^, tai 
reikėtų tylėti. Kitus gali mo
kinti tik tie, kurio gyvenimo
prakti kuoja tą, ką kalba.

Kanadietis.

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

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

įruošta

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir 
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pcnkt. Rugs. 22, 195Q
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Pradėjo teigti mokytoją Sekmadienį auditorijoje įvyks [ Apsivedė Algirdas Vita

Praėjusį pirmadienį New 
Yorko valdinė švietimo taryba 
pradėjo departmentinį teis
mą mokytojo David L. Fried- 
mano. 
riau tiktų 
mu ar inkvizicija, 
giau laiko i 
svarstyti faktus, bet 
Rytoją ir per jį visą 
unijinį judėjimą.

Friedmanas yra 
spenduotųjų 8 mokytojų, 
spenduotas ne už nesugabumą 
ar neatlikimą pareigų, bet už 
“subversyvumą.” Gi tas “sub- 
versyvumas” tame, .kad jis or
ganizavo ii- buvo veiklus, są
žiningas viršininkas mokytojų 
unijos. Unija reikalavo pa
kelti algas ii- pagerinti tarny-

konferencija ir pobūvis

Rugsėjo 24-tą, Liberty Au- 
jditorijos patalpose, kampas 

Tas neva teismas ge-I Atlantic Avė. ir 110th St., 
pavadinti kryžiavi-j Richmond Hill, bus sueigų per 

nes dau- visą dieną.
• praleidžiama ne I Antrą valandą 

pulti mo- Į prasidės
mękytojų imiams Ginti Lietuvių Komite-

po pietų
Amerikos Sveturgi-

; to šaukiamoji konferencija.
Jon kviečia visas didžiojo vienu su- ......iNew ^orko su apylinkėmis ir 

[New Jersey artimųjų miestų 
lietuvių organizacijų kuopas, 
klubus ir meno grupes atsiųs
ti delegatus ar atstovus.

Didėjant persekiojimui sve- 
turgimių unijose ir kitur, vi
soms organizacijoms, o už vis 
daugiau jų vadovaujantiems 
žmonėms, svarbu žinoti, rei
kia turėti, kur kreiptis.

Konferencija planuos įkur
ti ką nors tokio, kas galėtų 
patekusiems nelaimėn patar
ti ir pagelbėti, Ir iš pateiktų 
pačioje konferencijoje faktų 
šio to galima pasimokyti. At
vyks atstovas ir iš Ameriki
nio Sveturgimiams Ginti Ko
miteto.

Rugsėjo 10-tą apsivedė Al
girdas Vita su Angela De Ste- | 
fano. Abu jauni ir abu gimę į 
ir augę Brooklyne, Williams- 
burge.

Vedybų pokylis įvyko 
Grand Paradise svetainėje, 
318 Grand St., Brooklyne. Tu
rėjo skaitlingą būrį svečių, ■ 
apie 500. Visi buvo gerai pa
vaišinti ir linksminosi iki vė
lumos. Darnell suLinda

Widmark ir Stephen 
vaidinai 
ilgai užsilikusioje Rivoli Tea

tre, New Yorke, filmoje 
“No Way Out.

Kas gaiety atsitikti, 
jei bombos kristų

Apie pusė visų išlikusių 
vais- turėtų sulaužytų kaulų,; 
sutrankytą galvą, pjūvių, sti- J 
klų ir visokiu smaigių savo , 
kūne. Kiti būtų

• Dar kiti radio veiklos kauki-1 I
j narni.

L Nuo poros atominių bom
bų, jeigu jos būtų ant Hiro- 

ishimos numestųjų stiprumo, 
i'Nev' Yorke galėtų rastis 150,- 
000 sužalotų žmonių. Toks 
pat skaičius būtų užmuštų vie- f

R.y

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

Auklė ir prie lengvo namų darbo, 
linksma aplinka. Geri namai. Pri
žiūrėti tris vaikus. Visi moderniški 
Įtaisymai; turime daugiau pagalbos.

• $100 j mėnesj. Skambinkite MU. 
18-3112. , (178-182)

Motinos Pagelbininkė, tokia, kuri 
apdeginti. Į npri gerų namų, 2 vaikai, atskiras 

kambarys ir maudynė, $100 j mė
nesj. Valley Stream 5-6709.

(179-183)

Mergina, guolis vietoje, atskiras 
kambarys, maudynė, abclnam namų 
darbui, pagelbinė virėja, 4 vaikai, 
Flatbush. NA. 8-7841.

(179-181)

Vakarop įvyks Lietuvių Kul
tūros Klubo rengiamas maža
sis bankietėlis — bufeto va-j Didžiojo Now 
karionė. Ji prasidės tuojau viams žinomų 
po konferencijos, apie 5-6-1 Uršulės Vitų, 
vai., kad galėtų joje pasilikti j yra savininkais 
svečiai iš apylinkių ir 1 
brooklyniečiai 
čia susitikti svečius, 
mi visi.

LLD apskritis šaukia savo 
metinę konferenciją

sūnus
Yorko
Kazimiero
Dabar Vitai 

restau ranto 
kad įsu pilnais gėrimų laisniais. Jų 

turėtų* progą| biznio įstaiga yra gražiausia 
Kviečia-1 įrengta iš visų tos rūšies lie- 

Įėjimas nemokamas. ! tuvių biznių Brooklyno. Ofi- I 
Ar. cialis jų įstaigos vardas yra: |

VITA CAFE
49 Ten Eyck Street

Algirdas yra
lietu-

ir

Richard 
McNally 

vadovaujamas roles 1

i LDS žieminis boulingasO

Mieli Draugai:

Lietuvių Literatūros Drain-

prieš organizuojamas 
Tasai Kornfederis ti- 

kad Friedmanas esąs 
O miesto korpo-

advokatas M c G rath 
Fried maną iš- 

sunaikini- 
laisvių ir

Namų darbininkė. $100 j mėnesj. 
' Guolis vietoje; linksma aplinka. 
! Nuosavas kambarys. Tel. Valley 
i Stream 5-6438-J. (180-182)

Jie visi įtarti komunistais 
arba artimais komunistams, 
kadangi komunistai visuomet 
kovingai gina unijas ir ben
drai darbininkų reikalus.

Friedmanui kaltinti atga
bentas koks samdomas šnipas, 
vadinamas Joseph Kornfeder
iš Royal Oak, Mich. Tai ta [gijos 2-ros Apskrities metinė 
vieta, iš kurios Coughlinas [ konferencija 
anais laikais per radiją skelbė 
melus 
unijas, 
krino,
komunistu, 
racijos 
dar neteistą 
vadino “skelbėju
mo mūsų civilinių 
mūsų konstitucijos.

Teismo eigoje Friedmanas 
taipgi įjuvo pravardžiuotas 
“penktuoju kolumnistu mūsų 
mokyklose, galinčiu tapti 
Quisling!! ant mūsų mokamos 
jam algos.” Ir kitų panašių 
primetimų, taikomų jam ir ki
tiems suspenduotiems unijin
iams, girdėjosi posėdyje.

Primintina, jog Kornfeder, 
samdomasis “liudytojas,” ku
ris jau figūravo keliose komu
nistų (ar norimų padaryti ko
munistais ii- nukryžiuoti asme
nų) bylose, 
vadinęs i s 
Griffith,
tokiomis pavardėmis, 
tas nekliudė mūsų 
“švietimo

įvyks spalių 
(Oct.) 22 d., 1950, Liberty

I Auditorium, 110-06 Atlantic 
I Ave., Richmond Hill, N. Y.
i Pradžia 10 vai. ryte.

Išrinkite iš savo kuopos pil- Į pasirūpinti 
|iią skaičių delegatų į konfe-Į duokles apskričiai 
Irenciją. Delegatai renkami 
šitaip: vienas nuo kiekvienų 

[penkių kuopos narių ir vienas 
<nuo visos kuopos. Pavyzdžiui, 
jeigu kuopa turi 10 narių, tai

Ir, kaip galėdami, visi de
legatai, dėkite visas pastangas 
pribūti konferencijon, nes tik 
skaitlinga konferencija tega
li suteikti mūs organizacijai 
naudingų tarimų. Taipgi svar- 
įbu pribūti konferencijon pa
skirtu, laiku. I

1 Kuopos valdyba, būtinai turi 
priduoti kuopos iniai pokyliai.

per 
siunčiamus delegatus, 
klės
savo

Jaunasis Vita turi gabumų I t ,
[savo biznyje: moka tinkamai 
jį vesti, ir kostumeriai jį myli.

Jaunojo giminių iš toliau 
buvo atvykę: teta Anna New
com iš Chicagos, ir Medeliai 
iš New Haven, Conn.

Beje, svečiai dar buvo spe- i 
cialiai vaišinami pačių Vitų ■ 
įstaigoje, nes jų restauracija 

[yra erdvi. Dažnai ii* .jų įstai- 
igoje įvyksta mažesni vedybi-

Dabar laikas įsirašyti j LDS 
žieminę Boulingo Lygą, žais
mei! kviečiami vyrai ii’ mote
rys. Iki įsirašys pakankamai 
boulininkų 
moterys, 
karais, 
Bowling 
lygiai 8 
rašys pakankamai boulininkų, I ” u., . . ‘ Po didsudarysime tymus. 1 imą gerą 

; Paskubėkite* įsirašyti, /kol mų 
[dar nėra vėl m Pasimatysime 
antradieni, rugsėjo 26-tą, 
vai., alėse, pasiruošę žaisti.

Boulininkė.

abieji, vyrai ir
žais antradieniu va-
Jberty Auditorijos

Pradedama v„ . • imus užmiesčiuose,Kaip greit įsi- i . . >. . .. . . negautu • bombų.
Alleys.

Labai daug kalbama ir ra
šoma apie ruošiamąją pagal- 

■ bą sužeistiems (būtų daug 
goriau, jeigu neruoštų karo ir 

| nebūtų sužalotų).
Igalba iš dausų neateis, ant | s-ta1>via. MO. 9-0589-J. 
j žemės jos nėra.

Aprobuota, jog
i New Yorko mieste ir artimoje j lis vietoje; paliudijimai. $150. 
apylinkėje randasi

[daktarų. Daug jų būtų paim
ti i karą. Likusieji turėtų 

; prižiūrėti buvusius savo ir iš
jojusių j-ų į karą daktaru paci- 
jjentuš. Dar kiti, turtingieji, 
I taipgi privatiškieji turtingų jų 
j šeimų daktarai būtų išvažiavę 

prižiūrimųjų na- 
kad patys

; Namų darbininkė-virėja; guolis 
Į vietoje; patyrusi. Paliudijimai. Du 

Tačiau pa-! vaikai lanko mokyklą. Alga nenu- 
(180-182)

• j Abclnam namų darbui darbininkė. 
D] UŽJOJO i ĄĮSakornjnga Mylinti vaikus; guo-

17,000 BO. 3-2099.

apie būsi- 
ir ram in i- 
vienos ar

(180-182)

Namų darbininkė; guolis vietoje. 
Nuosavas kambarys ir vana. Ben- 
dix. Turi kalbėti angliškai. Geri na
mai. Cloverdale 8-5386. (181-185)

: ferencijon.

Dovanos
Atvykdami į Richmond Hill 

; rugsėjo 10-tą, kai kurie sve
čiai iš kitų miestų atvežė do- 

Vieni gal jas atvežė 
Auditorijai.

savo 
Duo-

5 centai nuo kiekvieno 
Kuopos nario.

Algirdas yra vienatinis Mr. 
ir Mrs. Vitų sūnus. Jam su
kūrus šeimyninį gyvenimą, tė-

PRANEŠIMAS
Vielinės lietuvių siuvėjų unijos 

nariams. Kurie esate įstoję j uniją 
prieš liepos mč.ncsį, 1919 metais,

priežiūrą
nesirūpinti del

kitos kojos ar rankos, sako,
8 i jog “dentistai, vaistininkai ir

'civiliniai savanoriai” turėtų
gelbėti, gydyti ir prižiūrėti 
tuos šimtus tūkstančių su
žeistų.

Daleidžiama, kad dentis- 
tams atsiras pakankamai sa
vo darbo, sužalotųjų išdaužy-

sunku prisišaukti tam, kas 
[gyvena varguomenės distrik- 
te ir neturi užtikrintos penki
nės už vizitą. Kaip ilgai iš- 

j tenka penkinių sunkiai sužalo
tam ar šiaip ilgai .sirgusiam ? 
Tą supranta tiktai tas, kas 
pats yra toje padėtyje buvęs.

Aš pasirašiau Stockholmo 
■atsišaukimą, tuomj pareis-.
kiant, kad aš nenoriu “lai
mės” mesti atomines bombas 

■ ant kitų, nei mums jų gauti.
Jei kiekvienas amerikietis ‘tą 
padarytų, nebūtų karo nei 
bombų. T-a.

A. GILMANAS, 
ALDLD 2 Apskr. 
pirmininkas.

Reporteris. buvote automatiškai patapę lietuvių į.us dantis iš žiaunų ar liežu-
na

iki šiam laikui esate ne-

n i
Jražiai apsirengę du' jau- 
vyrai labai mandagiai su-

Plėšikai pašovė du 
algų nešėjus

’rišę bronxietę Mrs. Raspler ir 
jos tarnaitę. Ir taip pat man
dagiai išėjo susirankio.ię jos 

j bute $1,142 pinigais ir $1,4 50 
[vertės daiktais.

pasisakė, kad jis 
Collins, Mendez, 

Katz, Stevens ir ki- 
Tačiau 
vaikų

valdovams pulti 
jo puolamąjį mokytoją Fried- 
maną. T-as.

vanų.
bankietui, kiti
šių žodžių rašėjai neteko būti 
priėmėja, tik teko girdėti, kad 
buvo pomidorų, gėlių ir gal 
kito ko dovanota laike tų 
iškilmių. Tad visiems kartu 
dėkui.

Brooklynietė Mrs. Mikalaus 
suteikė drebučiams (jelly) 
stiklinėlių restaurantin ir sku
durų Laisvei, mašinoms šluos
tyti. Ar.

Aidiečiy Žiniai
Visiems Aido Choro nariams 

cvarbu susirinkti šį penktadie
nį, rugsėjo 22-rą, 8 vai., Li
berty Auditorijoje.

Vietoje reguliarių pamokų, 
Įvyks pasitarimas, nes turime 
eilę reikalų apsvarstyti. Tar
pe kitko, privalome paruošti 
rudens ir žiemos sezonams sa
vo veikimo programą.

Visi dar nebuvusieji cho
ristais ir buvusieji choro na
riais kviečiami tapti Aido 
Choro dalimi, šio penktadie
nio vakarą proga tai pradė
ti. Choro pirmininkė.

Norinčioms mokytis 
slaugytos teiks 
stipendijų

Long Island Slaugių Sąjun
ga per savo viršininkę Mrs. 
Prince skelbia, jog tinkamoms 
kandidatėms į slauges yra 
paskirta stipendijų. Viso yra 
85 stipendijos, paskirstytos 
21-naL slaugybos mokyklai. 
Jos veikia prie
Long Island ligoninių, 
mac i j as 
raštinė, 
lyne.

Long
gali kreiptis 
graph Association prašyti sti
pendijos. Pernai 11 newyor- 
kiečių gavo iš ten paramos.

Trys ginkluoti plėšikai už
puolė du algoms išnešiotojų 
firmos pasius anksti ketvirta
dienio rytą. Iš užpakalio, be 
įspėjimo, juos pašovė, pasi
grobė $23,436 pinigais ir pa
bėgo.

Pašautųjų padėtis kritiška. 
Spėjama, kad plėšikų siekis 
buvo juos nušauti, kad nebū
tų prieš juos liudytojų.

Paslai, Harold O’Connor, 43 
m., ir Joseph Gilgar, 54 m., 
taipgi buvo ginkluoti. (Mato
mai, plėšikai tai žinojo, ne
suteikė jiems progos gintis.

Mrs. Tonia Elizabeth Mull
er, 32 m., inžinieriaus žmona, 
rasta mirusi Fifth Ave. vieš
butyje. Menama, kad ji nusi
nuodijo.

New Yorko miestas sutiko 
laikinai paskolinti vandens 
Tarrytown miestui. Ten veik 
visai pritrūkę vandehs.

Brooklyno ir
Infor-

teikia tos įstaigos
1 Hanson Pl./Brook-

REAL ESTATE

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 12 

kambarių, dveji porčiai, visi išforni- 
šiuoti, prieš Sunset Park, graži vie
ta, netoli nuo stoties, priimsiu mažą j 
įnešimą, nes pats namas gerai išsi- i 
moka, neša gražias randas, $265.00 
į mėnesį. 4 fridžidieriai (šaldytuvai) 
ir visi kiti įrengimai. Priežastis par
davimo — savininko mirtis. Krėip-: 
kites vakarais po 4-tos; šeštadie- į 
niais ir sekmadieniaais dienomis.

Mrs. Anna Klimas, 660 — 44th 
St.„ Brooklyn, N. Y. Skambinkite 
pirmų lubų zvanelj. (178-182)

Kriaučių Neprigulmingo Klubo 
riais, 
įsirašę 
savo č 
laikyto susirinkimo rugp. (Aug.) 
17 d., 1950 m. padaryt to tarimo virš- 
minėti nariai jei nejsirąšys j Klubo 
knygas, nepriduos savo antrašą iki 
lapkričio (Nov.) 15 d., 
praradę L.K.N. Klubo
Tie, kurie esate išbuvę vietinėje lie
tuvių siuvėjų unijoje 5 metus, turite 
tiesų iki lapkričio (Nov.) 15 d., 
1950 m. įstoti į Klubų; įstojimo mo
kestis $1.00.

Laikas paskirtas įsirašymui rug
sėjo (Sept.) 29 d., spalio (Oct.) 
27 d. ir lapkričio (Nov.) 15 d., 
1950 m., nuo 5 iki 8 vai. vakare, 
Lietuvių Piliečių Klubo name, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. —- 
L. K. N. Klubo Valdyba.

Dr. M. Maišei
Stalgios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.— Union Square) 

New York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00 —1:00, 1:00—7:00. 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

Bob Hope smagioje komiško
je filmoje “Fancy Pants,” da
bar rodomoje New Yorko ir 

Brooklyno Paramount 
teatruose.

Island gyventojos dar
Floral Tele-

Kampinis Bar ir Grill, Šokių sale- 
Cafe. Apie $900 biznio J savaitę. 
Renda $125 j mėnesj. Pasirandavo- 
ja ant 10 metų. Labai geras pirki
mas. Kaina $16,000. Pinigais $9,000.

Kviečia pažiūrėti • 
pavyzdinio namo

Woodhaven Park Homes, 
■ naujų namų pardavimo įstai
ga, per savo vedėją Mr. 

į Smith praneša, jog dabar tu- 
Iri didesnį pasirinkimą įdo- 
‘ niaujantiems naujais namais,

Kepykla, ant kampo kepimas po 
dieninės šviesos. Biznio $650 ir 
aukščiau kas’ savaitę. Geros rūšies 
keptuvininkas gali padaryti dvigubai 
biznio. Labai aktyviška apylinke. 
Bargenąs. Renda $150 į mėnesj. Pa- 
sirandavoja ant 4 metų. Kaina 
$6000. Pinigais $3000 ir daugiau. 
Tuoj kreipkitės j: Hawkins Business 
Exchange, 108-03 Liberty Avė., 
Richmond Hill, N. Y. VI. 8-2611. 
Vien tik pagal sutartį. (180-182)

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Woodhaven North — Nauji atski
ri mūriniai namai; kaimiškoj^ ap
linkoje. Trys miegkambariai; vanos 
ištaisytos spalvuotų tile. Skiepas 
pilnai ištaisytas. Porčiai užpakalyje. 

[Greta turimųjų parduoti, tu- i Virtuvės grindys iš Kent tile. Du 
ri pilnai įrengtą pavyzdinį na- ibį°.kal įkL forcat Park' šeši' t v r j t , rjai Plestruotos sienos. Galima 

Į mą — model home.
Norint pamatyti jįr reikia 

(susitarti su Mr. Smith, įstai- 
įgos raštinėje, 84-19 86th Avė., 
Woodhavene, du blokai nuo 
BMT Forest Park stoties. 

Sk.

I pereiti per Model Home nuo 9 A.M. 
ik 10 P.M. kasdien. Arti visų trans- 
portacijų. Pirmieji nauji namai pa

metu. 
PARK 
Wood- 
Park-

statyti Woodhavene j 15 
Kreipkitės: WOODHAVEN 
HOMES, 84-19 — 86th St., 
haven, N.Y. BMT iki Forest 
way Sta. du blokus į šiaurę.

(181-185) į

auto- 
valy-

Brightone purkščiant 
mobilių dalis užsidegė 
mui medžiaga ir du darbinin- 
kus apsiautė liepsna. Kiti

1 darbininkai juos ištraukė ir 
] nuplėšė nuo jų degančius dra
bužius. Abu skaudžiai apde- 
[ge.

vio išrankioti. Vaistininkams 
nepritavę teks subirėjusius krūvomis 

i ii- gausybę 
Darosi aišku, i 

gydymą” gau-1 
kurio Jono ar Į 
dar kurį pa-1

bet
j Klubo knygas,

antrašo. Pagal L. K. N. Klubo į vaistus atrankioti 
'receptų daryti.
• kad tą “puikų 
sime nuo bile 

j Marijonos, jei 
vyks beprisišau

Daktarų’ii’ dabar jau yra I

1950, 
visas

būsit e
1 iesas.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE

Apeliacinis teismas New 
i Yorke įsakė vykdyti rinkimus 
I lapkričio 7-tą. Ir atsisakė 
i pratęsti nepriklausomų kan- 
1 didatų peticijoms įteikti laiką.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

UF-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

EGZ A MINIJOJ AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
■I

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

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

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

Telefonal:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, PU. G., * 

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN'EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

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
' EVergreen 4-9407

SHUFFLE BOARD

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt, Rugs. 22, 1950




