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Narinės duoklės organizaci
jai yra reikalingas, bet neina- | 
Jonus dalykas. Su duoklių j 
užsimokėjimu daug bėdos tu- i -j • • • a j v v• • ,
n n-jungtinės Tautos, iki ;apeliaciią Anksčiausiam I 
šiol už 1950 metus duokles • > J _

'nXč<1 Jungi. Valstijų Teismui j 
nos šalys “pamiršta” pasi- j ___________________
mokėti, kitos neturi pinigų, ' t j.—• j j . • • • i
trečios atidėlioja iš nerangu- j 1VlA1*O(llJT@J€Ly kad įie nuteisti j 

pagal nekonstitucinį, įstatymą I

11 komunistų vadų įteikė {Vaflis dėl Sukėlimo Amerikonai artėja prie
!$10r0<M> Laisvei

IAV SUKELTA $9,914;
DAR REIKIA $86

sienos tarp Pietinės 
ir Šiaurinės Korėjos

1

Panašios bėdos su duoklė
mis turime visose mūsų orga
nizacijose. štai dar apie vie
nas ketvirtadalis Lietuvių Li
teratūros Draugijos narių te
bėra nepasimokėję duoklių už 
šiuos metus. Kaltas apsilei
dimas ir nepaisymas. Tik la
bai retas kuris narys nepasi- 
mokėjo iš nepajėgimo. Du 
doleriai labai maža duoklė.

b*

i

Nepatvirtinti gandai, kad 
Šiaurinė Korėja prašo taikosAukų pridavė:

V. Žilinskas ■. ■..
V. J. Stankus ...
St. Tvari jon^s ..

. 15.00
. 13.00

Korėja, rugs. 28. — Ame-! jiečiai, privertė šiaurinius 
rikos kariuomenė, blokšda -Į liaudininkus pasitraukti iš 
mą šiaurinius Korėjos liau
dininkus atgal, pasiekė 
punktus jau tiktai už 12 
mylių nuo 38-tos paralelės, 
tai yra, linijos, skiriančios 
Pietų Korėją nuo Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res - 
publikos.

Amerikonai vakariniame 
fronte užėmė Taejoną, čo- 
čivoną, Anui ir tūlus 
miestus, o šiauriniai 
niame fronte jankiai 
talkininkai, pietiniai

Washington. — Vienuoli- mas reikalauja bausti už 
ka Komunistų Partijos va- tų teisių naudojimą kaip 
du per savo advokatus įtei-Įuž kriminalinį nusidėjimą, 
kė apeliaciją Aukščiausiam Į Apeliacija kartu nurodo, 

' kaip teisėjas Haroldas Me
dina New Yorke vienpusiš
kai, neteisingai vedė bylą 
prieš komunistų vadus.

Jie buvo nuteisti už tai, 
kad “suokalbiavę skelbti, 
jog reikėsią nuverst Ameri
kos valdžią per jėgą bei 
prievartą.”

Federalis New Yorko 
apygardos teismas patvirti-

Jungtinių Valstijų Teis
mui; prašo panaikint fede
ral i o apskrities te i am o 
sprendimą prieš juos New 
Yorke.

★ Apeliacija tvirtina, kad i
ar jau gavote šių rnc- jįe nuteisti kalėjiman pa

gal nekonstitucinį Smitho
įstatymą. Sako, šalies Kon
stitucija- užtikrina laisvas 
žodžio, spaudos ir susirinki
mų teises; o Smitho įstaty-’no Medinos sprendimą.

Beje, ;
tų knygą “Popiežiai ir Lietu
vių Tauta”? Gavę 
skaitykite. Perska 
kite i spaudą, ką 
knygą.

Dėl techniškų kliūčių žur
nalo šviesos trečiasis nume- 
rvs gerokai suvėlavo. Bet jau 
išsiuntinėtas ir visi nariai grei
tai gausite.

tuojau 
parašy- 

anote apie

Plinta streikai prieš 
brangenybę Austrijoj

Tito mažina duonos 
kiekį jugoslavams

Kinijos vyriausybė patvar
kė, kad Kinijos krikščionys 
turi verstis savais kaštais. Iš 
užsienio gautais pinigais ne
valia žmonėms savo dievą 
pardavinėti.

Tų krikščioniškų misijų biz
nis buvo keistas, 
vo iš Amerikos 
kiniečius atvestų 
čionybės, bet iš

Jos gauda- 
pinigų, kad 
prie krikš- 
at verstų ki

niečių imdavo pinigus už tikė
jimą į tą dievą.

šiam riebiam bizniui 
pasibaigė.

Viena, Austrija. — Dar
bininkų streikai prieš bran
genybę plinta visoje Austri
joje. Pačioje sostinėje Vie
noje streikuoja apie 100,- 
000 geležinkeliečių, elektros 
darbininkų ir kitų; protes
tuoja, kad valdžia pakėlė 

i maisto_p.rodūktų kainą apie 
50 procentų, o algas darbi
ninkams nutarė tiktai 10 
iki 14 procentų pakelti.

dienos

YorkoM ū su d i d ž i o.j o New 
buvęs majoras William O’
Dwyer tapo Amerikos amba
sadoriumi Meksikoje. Labai 
laiku iš majoro vietos jis pa
bėgo. Jo policijos depart- 
mente korupcija sprogo, kaip 
pikčiausia votis. Ponas O’
Dwyer žinojo, kad taip bus.

Už davimą miestui korupci
joje paskendusios policijos 
ponas O’Dwyer tapo paaukš
tintas į ambasadorius!

Tai dar vienas ryškus įro
dymas, kad šiandien žmogus 
negali atsilaikyti prieš moder
nišką mašiną. Korėjoje karą 
laimi mašina.

Kokią gi viltį korėjiečiai tu
rėjo laimėti karą beveik pli
komis rankomis, tik su tuzi
nu kitu tankų ir šautuvais, 
prieš milžinišką Amerikos 
techniką? Ar gali šiame am
žiuje karą laimėti šalis be 
lėktuvų ir laivyno? Negali.

Aukojo: 
W. Dipukas, Easton, Pa.......................
A. Gliaubičius, Newark, N. J..............
ALDLD 45 Kp., St. Petersburg, Fla. 
Domininkas Grinius, Detroit, Mich. ..
J. Marcinkevičius, Harrison, N. J. ..
Ir Dipuke, Harrison, N. J................ .
W. Grigonis, Newark, N. J...........,..
A. Gotauta, Detroit, Mich..................
K .J. Toshalis, St. Petersburg, Fla. .., 
St. Pangonis, Detroit, Mich................
K. Naktinis, Hartford, Conn.............
Visiems aukojusiems reiškiame nuoširdžią padėką.

Specialaus Vajaus Komitetas.

15.00 
12.00 
10.00 
10.00
5.00 
3.00 
2.00 
2.00
2.00 
1.00 
1.00

Vėliausios Žinios
Korėja. — Amerikonų 

komandieriai skelbia, jog 
šiaurinių Korėjos liaudiniu- 

i “suardyta,”
Tito valdžia įsakė 10 pro- į 
centų numušt duonos kiekį kų armija taip 
vartotojams.

Sausra
derlių, ir gręsia alkis jugo
slavams.

Tito prašo 100 milionų 
dolerių paskolos iš Ameri
kos dėl maisto pirkimo iš 
užsienių. Jis jau yra gavęs 
apie $60,000,000 amerikinės 

. pramonei

negalėtų panau 
sunaikino daug ofensyvo prieš jankius.

Flushing Meadow, N. Y. 
— Indijos atstovas Jungt. 
Tautų seimui, Sir Benegal 
Rau ragino užsieninius 
Amerikos, Anglijos, Fran - 
cijos ir Sovietų valdininkus

• 1 • • 1 1 1 — 1 J • 1Valdžia'ir socialistų va- paskolos pramonei kelti sueiti į derybas dėl taikaus 
dai pasakoja, kad streikus [Jugoslavijoje. Bet jos pra- 
komunistai sukurstę; šau-Įmonė pastaruoju laiku dar sprendimo, 
kia streikierius grįžti dar-i nupuolė, 
ban. I —

ginčijamų klausimų

Indžiu rašytojas nuteistas 
UŽ “l

Trumanas užgyrė 17
Tam pritarė Kanados, 

Norvegijos, Izraelio, Ekva
doro ir Liberijos delegatai.

paniekinimą Kongreso” bilioKŲ dolfiriy ginklam j
Washington.—Prez. Tru-

Charles laimėjo kumštynes 
prieš negrą Joe Louisą, bu
vusį iki šiol pasaulinį bok
so Čampioną. Louis “neišna- 
kintas,” tik šiaip smarkiai, 
kruvinai sukumščiuotas.

Chicago. — Atominiai 
mokslininkai John L. Ku- 
ranz ir Robert J. Moon su
rado, jog vadinamas neu- 
troniškas termometras gali 
tiesioginiai pakeisti atomi
nę jėgą į, mažus kiekius 
elektros, nenaudojant jokių 
garinių katilų nei dinamų 
(generatorių).

Utčino ir Čunyango.
Pietinės Korėjos sostinė

je Seoule amerikonai užė
mė valdžios ir amerikinės 
ambasados rūmus ir iškėlė 
Jungtinių Valstijų vėliavą.

Jankiai daro apsupimo 
žygius prieš likusius Seou
le tūkstančius liaudininkų, 
kurie mirtinai kovoja dėl 

kitus' kiekvieno namo ir dėl kiek- 
ryti- 
ir jų 
korė-

Amerikonai apšaudė 
Kinijos laivą

Kai 1798 m. Kongresas pri
ėmė žiaurius “Alien and Se
dition Acts,” Thomas Jeffer- 
sonas pasakė: Tai pančiai 
ant Amerikos žmonių rankų. 
Jie turi būti sutraukyti ir nu
mesti. Jis laimėjo, nes žmonės 
išgirdo ir suprato jo balsą. 
Jie jį išrinko prezidentu tuos 
pančius sutraukyti ir numesti.

Kai 1850 metais Kongresas 
priėmė “Fugitive Slave Law,” 
Abraomas Lincolnas atsistojo 

• ir pasakė: Tai įamžinimas 
vergijos Amerikoje. Vergija 
turi išnykti. Amerikos žmo
nės išgirdo Lincolną, išrinko 
jį prezidentu ir nušlavė tą* 
įstatymą.

Dabar Kongresas priėmė 
“Internal Security Act of 
1950.” Tai nauji vergijos pan
čiai ant Amerikos žmonių ran- 

(Tąsa ant 5 pusi.)

vienos gatvių pėdos.
Bombardavimai ir gais

rai f ak tinai supleškino visą 
Seoulą.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugs. 27. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi-

Peking, Kinija. — Kinų | ninku radijas sakė:
Liaudies Respublikos vai- i Liaudies Armija visuose 
džia pasiuntė Jungtinėm? f frontuose vedė karčius ap- 
Tautoms protestą, kad ka- sigynimo mūšius prieš ame- 
rinis Amerikos laivas ap • 
šaudė ir sulaikė prekinį 
Kinijos laivą už 50 mylių 
nuo Kinijos frantų.

Kinijos užsienio reikalų 
ministras Čou En-lai sako, 
tai nauja provokacija’ iš 
amerikonų pusės.

(Amerikos atstovas Jung
tinėse Tautose 
kad Aįmerikos 
“gal per klaidą’ 
bombardavo bei 
kinų miestus Mandžūrijoj.)

rikonus.
Seoule ne tik liaudininkų 

kariuomenė, bet ir gyven
tojai, vyrai ir moterys, ur
mu pakilo kovon ir su did
vyriška narsa ir pasiauko
jimu kaujasi prieš ameriko
nus.

Per dvi dienas liaudinin
kai Seoule užmušė bei su
žeidė 1,900 priešų kareivių 
ir oficierių ir sunaikino 17 
amerikinių tankų, 9 patran
kas ir 6 minosvaidžius.

pripažino, 
lakūnai 

du sykiu 
apšaudėWashington. — Darbinio 

departmento sekretorius 
Maurice Tobin pranešė, jog GANDAI APIE TAIKĄ

Flushing Meadow, N. Y. 
— Pasklido gandai, kad 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublika siūlo Amerikai 
taikytis. Niekas tų gandų 
nepatvirtina, bet visi Jung- 

j tinių Tautų seimo delega
tai t'arp savęs šnekasi apie 
galimybes dėl karo baigi
mo Korėjoje.

Anglijos delegatai su 
siūlo

seimui tokį 
planą, kad būtų užimta ir 
Šiaurinė Korėja; tuomet, 
sako, turėtų būti suruošti 
bendri visai Korėjai valdi
niai rinkimai, kuriuos pri-’ 
žiūrėtų Jungtinių Tautų' 
komisija.

Į Washington. — Genero- 
| las Omar N. Bradley, kari
nių Amerikos štabų galva, 
pareiškė, kad būtinai reika- 

. . t. linga vokiečių armija va- 
sKn.ia j karinėje Vokietijoje, norint 

nuo Sovietų “apginti” va
karinę Europą.

JLVlclUI ICC 1UO1I1 pi ctllcoC, ,|Ug /*A i -• |

dabar didesnis amerikiečiui bll procentų netinka
Washington. — Federa -

lis teismas nuteisė judamų- manas pasirašė Kongreso 
paveikslų priimtą bilių, kuris i1’ 

dar 17 bilionų dolerių gink
lams per 12 mėnesių. $11,- 
600,000,000 iš tos sumos 
bus panaudota pasmarkin-: New York. _  Ezzard
tam Amerikos ginklavimui, I___________ ______ ...........
o 4 bihonai dolerių vakari-l siunčia lėktuvus 
nei Europai ginkluoti pries . . . v . . v.Ikarui prieš vietnamiečius

jų Hollywoodo 
rašytoją Adrianą Scottą 
vienus metus kalėti ir $1,- 
000 piniginės baudos sumo
kėti už “paniekinimą Kon
greso.” Vadinamas “panie
kinimas” tame, kad Scott 
nedavė atsakymo į Neame- 
rikinės Kongresmanų Veik- Sovietų Sąjungą, 
los Komiteto klausimą: — 
Ar esti komunistas,..ar bet 
kada buvai komunistas?

Už tokį pat “nusikalti-

O jau pirmiau Kongresas 
paskyrė ir prez. Trumanas 
užgyrė apie 15 bilionų dole
rių kariniams' Jungtinių 

mą” tapo jau pirmiau ’įka- Valstijų tikslams per me
tinti devyni Hollywoodo ju- 
džių rašytojai bei direkto
riai.

Alameda, Calif. — Jung
tinės Valstijos pasiuntė 
dar 50 lėktuvų francūzams 
Indo-Kinoje, karui prieš 

Liaudies Respub-

skaičius turi apmokamus 
darbus, negu bet kada per 
pastaruosius 5 metus.

Rugpiūčio mėnesį gavo 
darbą fabrikinėje pramonė
je dar 023,600 žmonių, o 
farmos pasamdė dar 917,- 
500.

Anglija neleis svetimšalių 
i taikos kongresą

karinei tarnybai
Washington. — Dabarti

niame drafte yra atmeta
ma iki 60 procentų jaunų 
vyrų; surandama, kad jie 
dėl fizinių ir protinių silp
numų netinka karinei tar
nybai.

Anglai-amerikonai žada 
užblokuot žibalą Kinijai

Hong Kong. — Anglų- 
amerikonų valdininkai ste
bisi, kaip vienas Norvegi - 
jos laivas, sakoma, slaptai 
įgabeno 10,000 statinių ži
balo į Kinijos Liaudies 
Respubliką. Planuoja tik- 
riaus užblokuoti žibalo ga
benimą Kinijai.

ČIANGAS FORMOZOJ 
SUĖMĖ DAR 200

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko tautininkai Formozos 
saloje suėmė dar 200 įta
riamų komunistu; sako, jie 
slaptai darbavosi už For
mozos priiungima Kinijos

tus. i Vietnamo
Teigiama, kad po naujųjliką. 

metų prezidentas, - be to, Saigon, 
reikalaus dar 10 bilionų do- Vietnamo 
lerių Amerikai ginkluoti. ‘ tarnoju 

francūzų 
miestus arti rubežiaus

Indo-Kina. ■ — 
liaudininkai pas- 
laiku atėmė iš 
du tvirtoviškus 

suAustralų darbiečiai prieš 
verstiną armijos siuntimą 
į užsienį

Canberra,
Darbo Partijos vadas Aus-!
tralijos seime, Josephas Kinos provincijose — Kam- 
Cifley smerkė valdžios įsa- bodijoj ir Laose.
kymą rekrutuoti australus _____ T_______
ir verstinam siuntimui į piet 
užsienį. I ii •

Darbo Partijos vadovų j taikauja amerikonams 
susirinkimas taipgi nutarei --------
priešintis premjero Men-, Durban, Pietų Afrika. —
zies reikalavimui įvesti
verstiną karinę tarnybą.

Australijos valdžia jau 
pasiuntė savo armijos jun
ginius, kain vadinamus 
“savanorius”, talkon ameri- 

■konam Korėjoje.

London.f— Buvo šaukia
mas Pasaulinis Kongresas 
dėl Taikos lapkrityje, Shef
field mieste, Anglijoj.

Bet “socialistas” Angli
jos premjeras Clement 
Attlee pranešė Anglų Tai
kos Komitetui, kad valdžia 
neįleis delegatų iš svetimų 
kraštų į tą kongresą. Attlee 
vadina juos “nepageidauja
mais.”

• Amerikos užgyrimu
Karinė kongresmanų ko-1 Jungt. Tautų 

misija pradeda tyrinėti, ar 
ištikrųjų dauguma jaunų 
amerikiečių netinka karui.

Sovietai suėmė du anglų 
laivus kaip šnipinėtojus

Pasmarkėjo liaudies par-
Australija. — tizanų kova prieš francū-

žus ir dviejose kitose Indo-

Šio krašto valdžia pasiun
tė būrį lėktuvų į talką ame
rikonam ' prieš Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus.

Pietų Afrika yra savival- 
dine Anglijos imperijos 
dalis.

Australijos premjeras vė) 
bando užgint Kom. Partiją
, Canberra, Australija. — 
Konservatas (atžagareivis) 
Australijos premjeras Men
zies ketina vėl siūlyti sei
mui, kad uždraustų 
nistų Partiją.

Birželio mėnesį 
Australijos senatas
valdžios bilių, reikalaujan
tį baustinai užgint Komu
nistų Partiją. Dauguma se
natorių yra darbiečiai - so
cialistai.

Komu-

šiemet 
atmetė

London. — Karinis So
vietų laivas Baltijos jūroje 
suėmė jau antrą vadinamą 

Įžvejinį anglų laivą Swanel- 
| la, 684 tonų, kuomet žvejai 
priplaukė per arti prie so
vietinio kranto. Sovietų 
vyriausybė nužiūri, kad 
tas laivas šnipinėjo.

Praeitą gegužės mėnesį 
Sovietai užgrobė anglų 
žvejybos laivą Etruria, 373 
tonų, kuris žuvavo tik už 
pusantros mylios nuo Sov. 
kranto. Tada anglų laivas 
buvo $75 nubaustas ir už 16 
dienų paleistas.

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Trumanas ir 
valstybės sekretorius Dean 
Achesonas davė leidimą ge-‘ 
nerolui MacArthurui verž
tis iš Pietinės Korėjos per 
rubežių i Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respubliką.

New Yorko Daily Wor- 
kerio korespondentas" Jo
seph Starobin rašo, jog 
Washingtono generolai bi
jo, kad neįvyktų taika Ko
rėjoje.

Washington.—Prez. Tru- 
mano užgirtas lėšų bilius, 
tarp kitko, skiria'dar 6 mi- 
lionus dolerių slaptajai FBI

Washington. — Alaus 
bravorai žadėjo dovanai 
pasiusti 1 milioną, 200 tūks
tančių skardiniu (kenukų) 
alaus jankiams Korėjoje/

ORAS. — Apsiniaukę, vė- 
su ir tarpais lietus.
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KAS KA RAŠO IR SAKO NAUDOS NĖ UŽ VIENA CENTĄ, 0 ŽA
LOS UŽ VISĄ MILIJONĄ DOLERIU M

DĖL MENININKĖJ
VEIKLOS

Kanadiškiame Liaudies 
Balse skaitome:

Jau prasideda žieminis se
zonas. Pereisime Į dažnes
nius suėjimus salėse.
c ertų, kultūrinių parengimų 
jau pradedame 1 
jų esamo pasiilgę.

Dabar mūsų visų

čiau jis “žino”, kad 
“Dievas katalikybėje.”

yra peštynes, arba išeiti, nepa- 
I sakius šeimininkui

Na, tai kur čia tas Ours- “gudbai.” 
lerio genijalumas? Mums. Grigaitis, 

’ atrodo, kad to žmogaus, tokio šeimininko 
j kaip ir daugelio kitų senų kytų: jis tikrai 

, senatvėje protas; pasielgė.
“suminkštėjo” ir jis atėjo

/> 11V O « v •

Kon- zmom4’

nei

iš 
sa-

išeidamas 
buto, 
kiauliškai

Argi čia buvo 
iai? Daug kas g

ne pana-

Klerikalinėje - fašistinėje skaudžiausiu šašu ant Ame- 
spaudoje mačiau pasigyri • ( rikos lietuvių visuomenės 
mus apie Amerikos Lietu- kūno. Su savo fašistine vei- 
vių Tarybą. Jai sukako de- kla ir propaganda ji p rida- 
šimt metų. Ją organizuoti re aibes žalos. Per visą sa- 
pradėjo klerikalai Rymo’vo gyvavimą ji sistematiš- 
Katalikų Federacijos su- i kai ir be jokio perstojimo 
važiavime 1940 metais. Vė-j erzino ir kiršino Amerikos 
liau prie jų prisidėjo Gri- j lietuvius. Jai pavyko pasėti 
gaitis su Vaidyla. Grigai- labai daug neapykantos, 
tis atstovavo lietuviškus nesusipratimų ir
menševikus, o Vaidyla pak-; Kiekvienoje kolonijoj tary- 
lydusius smetonininkus,Į bininkai tapo lietuvių vie - 
pasivadinusius sandarie- | nybės ardytojais, karsty
čiais. Berods dar pernai ■ tojais vienų lietuvių prieš 
prie Amerikos Lietuvių Ta-. kitus. Tarybininkai tapo 
rybos prisidėjo ir ščyrieji, skundikais, šnipais ir pro- 
smetonininkai su Oliu prie-! vokatoriais. Ne vieną lie- 
šakyje. Todėl dabar, ALT tuvį jie savo skundais 
sudaro keturios grupės.

Kunigų Draugas . (rugs

laukti, visi prie tos stadijos, kur, pra
Į mokęs katekizmų, berniu-' tą ir kitką pasakyti, 

akys: kas yra jau užsigrūdinęs ' reikia žinoti, kur ir kada.
* Ponas Grigaitis, išėjęs auk- 

Paimkime dar ir kitą da- j štus mokslus, tačiau, neži- 
lykėlį: kaip kas aiškina.ka- i no to paprasto etikos daly- 
talikybę? Kum Prunskis kelio.
ją aiškins ir joje Dievo bu-1 O gal jis kada nors žino- 
vimą supras vienaip, arki-1 jo, bet neapykanta Tarybų 
vyskupas Geniotis aiškins i Sąjungai “užmiršino”,

bet

krypsta Į dainininkus ir kitus katalikas, 
menininkus.

Kreipiame visi Į juos 
žvilgsnį ir klausiame: drau
gai ir draugės, ar jau pra
dedate tartis, planuoti, ką šj 
sezoną duosite scenoje? Mes

1 pasiilgę Jūsų kultūrinio me
no ir laukiame Jus vėl pa
matyt scenoje su dainomis, 
su šokiais, su vaidinimais.

Be Jūsų kultūrinio veikimo 
žiemos sezonas būtų labai il
gas, nuobodus ir tamsus.

Laikas apie scenos menini 
veikimą pradėti kalbėti, tar
tis, planuoti. O tuo turėtų 
rūpintis no tik didžiosios 
1 on i jos, bet ir mažosios, 
sur yra galima, kai ką 
likti, nuveikti.

Neleiskime 
kam liaudies 
Pasistenkime 
stiprinti.

Torontiečiai 
apie tai kalbėti, 
Geras ženklas, 
pradedama judėti.
Pas mus taipgi meninin

kai turėtų pradėti darbą: 
chorai, dramos grupės ir 
kiti*' menininkų

Masiniai kapai
Aną dieną Anglijos kasykloje žuvo dvejetas desėtkų 

mainierių. Šiomis dienomis kitoje kasykloje tapo uždu
sinta aštuoniasdešimt mainieriii. Du masiniai kapai.

Amerikoje anglies kasyklos taip pat turi palaidojusios 
tūkstančius mainierių per nelaimes. Galimas daiktas, 
kad tokia darbo vieta, kaip anglies kasykla, niekuomet 

; negali būti šimtu procentų saugi vieta. Juk ir šiaip fab- 
■ rikuose daugybė nelaimių atsitinka. Amerikos pramonė- 

. je kasmet sužeidžiama šimtai tūkstančių darbininkų.
Bet negalima pabėgti nuo to fakto, kad kapitalistinė

je santvarkoje taip sutvarkytos darbavietės, jog juo 
sunkesnis, įkiresnis darbas, tuo jis mažiau prižiūrimas 
it- apsaugomas nuo pavojų. Kasyklos paliekamos pasku
tinėje vietoje. Kur pavojus didžiausias darbininkui, ten 
darbininko mažiausia tepaisoma.

Daugybės nelaimių kasyklose būtų galima išvengti, 
jeigu rimtai ir griežtai būtų dabojama darbininkų svei
kata ir gyvybe. Paimkime kad ir šią paskutinę nelaimę ; 
Anglijos kasykloje. Vienoje vietoje prie konvejerio elek
tra sugedo, pasidarė kibirkštis, susidarė gazų ir kaip be
regint visa kasykla pavirto baisiausiu pragaru.

Kodėl nuo tos kibirkšties galėjo kilti toks gaisras? Iš 
kur ir kaip tie gazai atsirado tik nuo užsidegusio kon
vejerio? Kodėl kasykla nebuvo išvėdinta, nebuvo laisva 
nuo visokių gazų! Nejaugi iki šiol mokslas nesurado 
priemonės vedimui kasyklų taip, jog jose niekuomet ne- 

. turėtų atsirasti arba susidaryti gazų, kurie dega?
Žinoma, kad tokios priemonės yra išrastos. Žinoma,' 

kad galima kasyklas taip apsaugoti, jog nei nuo degtu- ■ 
ko, nei nuo elektros kibirkšties neturėtų kilti gaisras, I vvi<rivti p-vvpnimnn 
neturėtų įvykti eksplozija. Tik vieno dalyko reikia ir - ....
trūksta: reikia ir trūksta susirūpinimo mainierių svei
kata ir gyvybe. Kadangi tokio susirūpinimo nesirandą, 
tai atsiranda šimtai baisiausių nelaimių.

užmiršino”, ir 
ir pats supras kitaip, vys-1 šiandien jis atsidūrė ,eili- 
kupas Vipartas — vėl ki- nio ablavuko- padėtim 
taip, o kunigas Valatka - -------------
veikiausiai išaiškins, kad i RUSIŠKOJI UPĖ — 
nei vienas jų nesupranta 1 PROPAGANDA, SAKO 
taip, kaip jis, kaip reikia! įPATRIJOTAI

ko

at

lietu vis-mūsų 
menui 
jį pakelti, su-

jau pradėjo 
disk usuoti. 

Reiškia, jau

suirutės.

*■

ir1 
šnipinėjimu įkando, ne vie
na išėdė iš darbo. Savo fa-

122 d.) daug rašė anie Ame- islstjnę propaganda jie ne- 
! rikos Lietuvių Tarybos de- i maza\ hetuvT11? užnuodijo 

Šiaurinėje Kalifornijoje i šimtmetį. Draugas sako, I neapykanta Lietuvai., 
upė, vadinama rusišką-j kad Taryba per dešimtine- L 1<a.1 .tuojau po karo pa- 

/. - Rlv.r”. Jos tį nuvertus didžiausius ..^ngieji Amenkos hetuviai
■vardas pareina nuo to, kad (kalnūs labai didelių darbų, ta /anka 

gi savaip, dažnai sakydami, J |-oje apylinkėje 'praėjusio “Pakaks” sako “konsta- ?1_n 1 iop' kataliku dvamškiia, J - 1J j-- - i • • 1 aKaKS >.saKo, Konsta nes paramos Lietuvai,nieko neįmano apie Ko' t mZ’aUS buvo’s1’ tuoti patį faktą, kad ALT i AmerikP0S Lietuviu Taryba
nieko neišmano apie ku,usi KLlsų koloni]a. Rad vadovybe ngra praleidusi | ir jos pasekgjai visomis je- 

uek, jei ano meto caristi- ng vienos progos Lietuvos1 gOmis kenkė toms ju gar- 
nis režimas butu buvęs , ■ ■ ’ ~ . “

pasirinkimas” gudreanis ir apdairesnis, keiti, išgarsinti. Ji “palaikė ySi nortio^kfd S
i šeinium. Hm. A. , i. tt oininKdį noiejo, Kau neįu-

Pravoslavas rusas, ma- 
I hometonas, žydas, įvairių 
I protestantų sektos 
'buvimą, jo esmę aiškins ir

. - yra i
Dievo i ja — “Russian River”. Jos ; tį

jog katalikų dvasiški j a

buvimą.
Taigi Ourslerio “ieškoji

mas” ir ”
nepadaro jo nei , 12—
neigi iš tikrųjų pavyzdžiu 
kitiems. Jis katalikybę 
pasirinko veikiausiai dėl 
to, kad jos dvasiški ja la
bai /‘reakcinė, daugelyj 
kraštų sufašistėjusi. Be to,

“Pakaks”, sako, “konsta-

ėmėsi darbo 
rinkti Amerikoje medžiagi- 

Lietuvai

kiek 
nis režimas būtų buvęs 

ir 
genijum, dabartinė Kalifornija, Ore- nuolatini kontaktą su U. S. 
n T H rl T11 1 -r -r T T • J l—i

.. gomis kenkė toms jų gar- 
nepriklausomybės bylai iš-_ bingoms pastangoms. Tary-

vių tauta kuoilgiausia ne-TT7 i * i i-i. — v c vili iciuux nv-
gonas, Washmgtonas butų valstybes department, pil-, užsigydytų karo padarytų

vienetai suradęs “Dievą katalikybė-
, r------  - - nustatyti je , ___
j savo darbų programą ir jį kad dabar jis už savo iš-

Oursleris yra tikras,

galėję patapti tikrai Tusiš- įe apipilant jį raštais, me- i-žaizdu.' •
komis, kaip buvo Alaska. morandumais, prašymais j Amerikos Lietuviu Tary- 

Na, iv del to, kad čia ru- ir reikalavimais. Nuolat bos pikta propaganda prieš 
abiejų Kong- Lietuvą suklaidino ir suve- 

j reso rūmų žymesnieji at- j Jžiojo daug pabėgėlių. Jie 
stovai (senatoriai ir kon- negpyžo Lietuvon, kur jie 
gresmonai). ALI delegaci- Rūtų galėję gražiai įsikur-

Keturi kandidatai
New Yorko mieste* politinis puodas jau smarkiai ver

da. Kandidatai į miesto majoro vietą pliekia ilgas pra
kalbas ir perša save ir savo partijas šio didmiesčio žmo
nėms.

Turime net keturis kandidatus. Demokratų partija 
(arba Tammany Hall) susiskaldę. Kadangi partijos ly
deriai nesutiko veikiantįjį majorą Impellitteri statyti sa
vo kandidatu, jis paskelbė savo kandidatūrą nepriklau
somai nuo tos partijos. Reguliariuoju partijos kandida
tu yra ištikimas Tammany Hall žmogus teisėjas Pecora. 
Buvo bandyta teismo pagalba uždraust Impellitteriui 
kandidatuoti, bet tos pastangos nepavyko.

Republikonų partija pastatė kandidatu komisionie- 
rių Corsi, ištikimą gubernatoriaus Dewey mašinos žmo
gų. Jis sako, kad jis, patekęs majoro vieton, miesto val
džią apvalytų nuo grafto ir kriminalysčių. Jis sako, kad 
majoras O’Dwyer pabėgo, kai sužinojo, kad policijos de- 
partmente baisiausia korupcija bus iškelta aikštėn. Jis 
sako, kad Pecora ir Impellitteri yra tik du šaukštai iš to 
paties sriubos bliūdo.' Jie yra Tammany Hall vaikai.

Labai rimtai šion rinkimų kampanijon įsitraukė Ame
rikos Darbo Partija. Savo kandidatu ji pastatė žymų 
liberalą Ross. Nereikia nė aiškinti, kad visa pažangioji 
New Yorko visuomenė balsuos už Darbo Partijos kan
didatą. Šiuose rinkimuose tik jis atstovauja darbo žino
mi^ interesus.

Tiesa, labai gražiai moka kalbėti bei argumentuoti 
Gorsr, Pecora ir Impellitteri, bet visi jie atstovauja tos 

■ pačios išnaudotojų klasės interesus. Jie vienas kitą aš-. 
- triad pakritikuoja, bet ne tam,, kad norėtų, tapę majoru, 
dalykus pagrindiniai pataisyti, bet tik tam, kad laimėti 
vietą.

Karas, biznis ir kandidatai
Amerikos Darbo Partijos kandidatu iš New Yorko 

valstijos į Jungtinių Valstybių Senatą yra labai žymus 
visuomenininkas Dr. DuBois. Savo pirmutiniam atsi
šaukime i New Yorko balsuotojus Dr. Dufeois pasakė:

“Karas yra didysis biznis, ir tai labai pelningas biz
nis saujelei, bet neišmatuojama nelaimė ir mirtis dau
gybei. Didysis Biznis nori karo dar ir tuo tikslu, kad 
neduoti mums pagalvoti apie socialines reformas. Jis 
greičiau jūsų taksus praleis atominėms bomboms, negu 
nlokykloms, nes taip biznis pasidaro daugiau pinigų. Jam 
gėriau, kad jūsų sūnūs mirtų Korėjoje, negu lankytų 
mokyklas Amerikoje ir keltų gyvybinius klausimus...”

Kur Šiaurinės Korėjos armija?
The N. Y. Times kolumnistas Baldwin ieško atsakymo 

| šį klausimą. Jis sako, kad amerikiečiai tik labai mažai 
korėjiečių paima nelaisvėn. O juk keletas desėtkų tūks
tančių Šiaurinės Korėjos karių kovojo Taegu srityje. 
Kur jie pasidėjo? Kodėl, jie nepatenka į amerikiečių 
rankas ?
'Vienas iš dviejų: arba Šiaurinės Korėjos armija’pie

tuose “sutirpo”, tai yra, kariai persirengė ir tapo Civili-

Praėjusieji metai pas mus 
meno atžvilgiu buvo gan 
našūs, bet šiemet meninin
kų darbas, atrodo, dar vis 

j tik kai kur pradedamas 
dirbti.

mintinguosius raštus gaus 
milijoną kitą dolerių.

Business is business!

Na, ir del to, kad čia ru- jr reikalavimais, 
sai gyveno, tuo vardu ir u- j kontaktuoti 
pe buvo praminta — Rus’- 
sian River.

, Dabar skaitome spaudo
je, jog organizacija, pasi
vadinusi “Redwood Empire

j Association”, reikalaują, 
! kad šios, upės vardas būtų 
pakeistas, kad ji būtų pa
vadinta “Redwood River” 
vardu — Raudonmedžio U-j

negryžo Lietuvon, kur jie

I

| ja net tris kartus buvo pri
imta Jungt. Valstybių 
zidento.”

Tai visa tiesa. Bet 
gali ALT pasirodyti? 
kia iš tų prašymų ir reika
lavimų ir po kanceliarijas 
landžiojimų nauda? Nė už 
vieną centą. Ir pats Drau
gas negali paduoti nė ma-

pre-
ti ir prisidėti prie Lietu - 
vos atstatymo, tik todėl, 
kad patikėjo Tarybos fa
šistine propaganda. Dauge
lis jų išsimėtė po įvairius 
pasaulio kraštus ir dingo 
lietuvių tautai. Tai dide
liam laipšnyje Amerikos 
Lietuvių Tarybos propa
gandos nuopelnas ir laimė
jimas. . ’

Kodėl Draugas pamiršo 
tuos “laimėjimus”? Gal gė
dinasi? Gal sąžinė grau
žia? Amerikonas.

kuo
RoKURIS PASIELGĖ 

ETIšKIAU?
Naujienos 

damos rašo apie tą inci
dentą, kuris įvyko praėju

sią savaitę Waldorf Asto-

pasigardžiuo-1 pės vardu.
Ši Associacija šitaip sam

protauja:
,____ v _____ _ ___ “Būdami lojaliais ameri- L- , -

Kunigas Prunskis kleri - j viešbutyje, Niujorke. į kiečiais,
kalų Drauge posmuoja apie. Ten buvo taip: 
Fulton Ourslerį, ‘ rašytoją, miestas 
kuris neseniai parašė kny
gą “Why I Know there is 
a God”. Ot, tai žmogus! 
Per 50 metų Oursleris ieš
kojo Dievo, na, ir jį, paga
liau, surado, 
kio: “atrado 
kybeje.”

* Oursleris, 
džiais, šitaip

Pirmasis

PRUNSKIS PRUNSKIš- 
KAI RAŠO.

mes priešinamėsAT._. . r> . . Betgi, iš x kitps pusės,
N1UJ??Ž0. .?• P’ Amerikos Lietuvių Taryba

i nuo pat savo atsiradimo 
. . i pradžios buvo ir pasilikopriesmames, kad musų u- __ _____________________

surengė pietus goms praplėtimui josios i- 
Jungtinių Tautų asemblė- dejų per visą pasaulį. Mes 
jos (seimo) atstovams ir i 
juos pakvietė, aišku, ir Ta
rybų Sąjungos atstovybę.

Pietuose dalyvavo ir Niu
jorko valstijos gubernato
rius Dewey. Pastarasis bu- 
vo pakviestas kalbėti ir, be- 

Prunskio žo- kalbėdamas, jis užpuolė Į Galimas daiktas, kad at- Į 
Tarybų Sąjungą, jog, gir-bsiras ir tokių, kurie reika- i Biržų 

sužinoti di, joje esą “tarp 10 ir 15 j lauš pakeisti net kai kurių įmes”
1 • 1 1 • _. 1 • ' c L H /r T •

Anot Pruns-
Dievą katali-

sako: 
būdas

I

įmonės

rugp. 15 d.—Bu-

mokyklai

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rūgs. 29, 1950

d.—“Sta- 
kolūkie- 

e rd via ir 
Mokyklos

naujas 
šiuo metu

rajono
kolūkyje,.
vis aukštyn

mokyklos pastatas.
naujai

Vito vardo 
išplėtimas

VILNIUS, 
vęs prieš kelis metus pusiau-
amatininkiško pobūdžio Vito

Jie Įsipareigojo remonto dar
bus baigti iki rugpjūčio 20 d.

V. Slavinskas.

šviesią mokyklą.
pastatui jaui pargabenta me
džiaga, ir greitu laiku bus 
pradėta statyba. Naujoje mo
kykloje bus Įrengtos erdvios 
klasės bei kambariai moky
tojams. Kolūkiečiai įsiparei
gojo pastatyti mokyklą per 
mėnesį. H. Bočkauskas.

Kolūkiečių vaikai mokysis 
naujoje mokykloje

VIEVIS, rugp. 15
! lino keliu” kolūkio

į/, ivu.ni.o.vo, u j ■■ .......................................................- -  —   ■- - .................

"" ŽINIOS IŠ LIETUVOSTai, jei norit!
Nesistebėtum, jei šiuo 

keistos > nuotaikos
! tasai istorinis upės pavadi- i 
inimas būtų pakeistas.

apie Dievą, yra grynas pro- milijonų žmonių, gyvenan- i miestelių, vadinamų “Mas- dieną
tas, smegenų įtempimas. Tai 
buvo mano pirmasis kelias... 
Kiekvięnas aukštesnės mo
kyklos studentas žino, 
kartkartėmis astronomai 
randa žvaigždę visai jos ne
matę . . . Taip, tuo pačiu in
telekto keliu, mūsų Tėvas 
Danguje aiškiai apreiškia 
Save 
minčiai.
Jeigu tokiam gabiam, Dewey, o ne Višinskis ir ki- 

išmintingam, tiesiog geni - į ti jo bičiuliai. Tai pripa- 
• • 1 • T • - . - f* A ve 1 iii m n •

čių vergų darbo sąlygose.” 
Tarybų Sąjungos delega-

metu, Stato naują 
septynmetę 'mokyklą

*
BIRŽAI, rugp. 6 d.—Nauja 

Iseptynmetė mokykla statoma 
Tarybinės že-

Kiekvieną 
stiebiasi

kvomis”, vardus.
Bet kodėl, tuo pačiu sy-

ATT* T • • I vardo kailių apdirbimo fabri- 
komi riisu kolbom? Toip’u Mokyklos statybą vykdo' kas Vilniuje plečiamas ir pa
imi vvH f^ikolūkio statybininkų brigada,! verčiamas moderniška įmone.
J -K ’ I vadovaujama statybos brigą- | Fabrikas aprūpinamas prieš- 

iusu (Įjnįn]<0 d Vaidinausko. Pri- akine technika. šiomis die- 
statant Į darbovietę statybi
nes medžiagas, talkininkauja 
kolūkiečiai. '•

i Naujai statoma septynmetė 
kolūkio mokykla pradės veik
ti, dar šiais metais. 

A. Stebulis.

, . icija, tai išgirdusi, pakilo ir : kiu, Alaskoje esą kariai mo- lau dengiamas stogas. Kaip .v—» .V 1— ■*<’.^1 1.1„~q1. išėjo is sales.
Naujienų Grigaitis ma

no, jog De^vey pasielgęs nereikia mokytis nei 
taip gražiai, kaip gražiau i kalbos/reikia vyti iš čia ir 
nei nereikėjo. Bet tai yra' 

logiškai galvojančiai paiko žmogaus džiaugsmas.
^Neetiškai pasielgė pats

jui, kaip Ourslerjs, ėmė 50 
metų, kol atrado “Dievą 
katalikybėje,” jeigu jam 
reikėjo turėti grynas pro
tas ir “smegenų įtempi
mas,” tai'Oursleris nėra ga
bus neigi galvočius. Pats 
Prunskis “atrado Dievą 
katalikybėje” dar tuomet, 
kai jis buvo jaunas berniu
kas, vos praniovęs poterių; 
nereikėjo jam turėti dide
lio proto tuomet, neturi jis 
jo ir šiandien; netampė 
Prunskis' dėl to smegenų- 
tuomet, netampo jis jų ir 
šiandien. Na, o Prunskis 
gi ne tik pats kelią surado, 
o ir kitiems jis jį rodo, ži
noma, už gerus pinigus.

Arba paimkime papras - 
tą žmogelį, kuris nemoka 
nei rašyti nei skaityti, ta-

žįsta net toks T. Sąjungos 
neapkenčiąs laikraštis, kaip 
“New York Tjmes”. Šis 
dienraštis sako, kad mies
tas turėtų Višinskio viešai 
atsiprašyti už tai, kad De
wey taip netaktiškai pasiel
gė. Laikraštis (“Times“) 
teisingai samprotauja: jei
gu tu pasikvietei žmogų į 
svečius, tai neprivalai jo 
plūsti, ypatingai neprivalai 
jo plūsti tuomet, kai tavo 
svečias negali nei vienu žo
džiu tau atsikirsti, pasa
kant “meluoji.”

Sakysime, jeigu kas patį 
Grigaitį pasikviestų į. sve
čius, na, ir tuojau jam pa
sakytų: tu
šioks. Ką tuomet sakytų 
Grigaitis?
■vienintelis

rusų kalboje esamas kny
gas bei laikraščius; reikia 
atsiriboti nuo rusų “idėjų” 
visiškai.

Beje, sumanytojai pa
miršta vieną: vietoj rusiš-. 
kos upės, jie žada padaryti 
“raudonąją upę”, — kaip 
jie išaiškins, kad “raudon
medis” nepareina n u o 
“raudonųjų”, nuo taip bai
siai šmeižiamųjų “reds”?!..

15 d.~ 
Verti- 

centre.

niais žmonėmis, 
Šiaurinę Korėją.

Statybos dafbai 
apylinkės centre

JURBARKAS, rugp. 
Gyva statyba vyksta 
muose .-— apylinkės

ilškilp du nauji pastatai, kurių 
vienas skirtas septynmetei 
mokyklai, kitas— klubui-skai- 
tyklai. Numatyta taip pat 
pastatyti namą pradinei mo
kyklai. Šalia švietimo ir kul
tūros židinių statybos vyksta 
ir kiti darbai:
ja pieninė, miestelis turi tele
fono ryšius, jis bus radiofi
kuotas. šalia apylinkės cen
tro kuriama naujoji “Verti- 

arba; nepastebint, pasitraukė atgal į mų” kolūkio gyvenvietė.
K. Norkus.

esi toks, tu esi

Jam pasiliktų 
kelias: pradėti

vykdomi remonto dar- 
111-siuose mokyklos rū- 

kapitalinis 
kla- 

ir langai, taip pat per- | 
--- --- j

a p- ! i

Šiomis die
nomis jis gavo mašiną, iš- 
spaudžiančią drėgmę iš drėg
nų kailiukų. ši mašina žy
miai palengvina darbą ir pa
spartina gamybą. Naujais 
įrengimais aprūpintas mecha
ninis cechas.

Vyksta statyba. Naujose 
patalpose bus Įrengti cechai, 
dideli sandėliai, džiovykla, 
valymo skyrius ir tt. Statybi
ninkai, vadovaujami Pečiulio, 
Įsipareigojo anksčiau nusta
tyto laiko—ligi rugsėjo mėn. 
1 d.—užbaigti statybos dar
bus. J. Žilinskas.

Jurbarkiečių pavyzdžiu
UTENA, rugp. 15 d. 1 vi

durinės mokyklos darbininkų 
ir technikinis personalas nu
tarė, mokyklos remonto’ dar
bus užbaigti iki rugpiūčio 
men. T5 -d.' šiuo metu moky
kloje 
bai.
muose vykdomas 
remontas, padidinamos 
sės i 
tvarkomas elektros laidų 
klas . Mokyklos rajonas 
tveriamas 460 m. ilgio tvora, j čiai pastatys naują

Remonto darbai vyksta taip..........
pat ir* “Nėmtino” kolūkyje 
(šiaudinių apyl.). Apylinkės 
kolūkiečiai nutarė savo jego- 

astatyta nau- j mis įrengti mokyklą. Moky
klai numatytas pastatas jau 
remontu jojamas. Jį remontuo
ja kolūkio meistrai — staty
tojai Janulionis ir-Lamauskas.

i '



Pilnutinis mėnulio užtemimas' 
kada ir kodėl jis įvyksta

Praeito pirmadienio nak
tį įvyko visuotinis mėnulio 
užtemimas — vienas “dan
giškųjų teatrų”, kaip sako
ma Amerikoj.

Užtemimas buvo matyt 
visoje Šiaurinėje Ameriko
je, kur tik jo nekliudė de
besys, ūkanos ar dūmai.

Dūmai iš Kanados miškų 
gaisrų buvo apgulę New 
Yorko padangę taip, • kad 
newyorkieciai negalėjo ge
rai stebėti užtemdyta mė
nulio veidą.

Mėnulis, kaip žinoma, 
pats neturi šviesos. Tik 
saulė jį apšviečia, o mėnu
lis atspindi saulinę šviesą.

Mėnulio užtemimo 
priežastis

Bet kodėl ir kada mėnu
lis užtemsta?

Mėnulis lekia aplink že
mės rutulį, pilnai atlikda
mas savo kelionę per 27 pa
ras, 7 valandas ir 43 minu
tes. Tam tikrais laikotar
piais mėnulis savo kelionė
je atsiduria tiesiog antroje 
pusėje nuo saulės. Tuomet 
saulė, žemė ir mėnulis už 
jos būna vienoje tiesioje li
nijoje. Tain tai žemė ir už
stoja saulės šviesą mėnu
liui. Jis patenka į milžiniš
ka žemės šešėli.

Žemės skersmuo (diame
tras) yra 7,918 amerikiniu 
mvliu, o jos šešėlis turi 860 
tūkstančiu mvliu. Prade
dant nuo žemės, šešėlis to- 
Ivn eina vis laibvn. iki už
sibaigia “smailgaliu” toli
mo ie erdvele.

Kai mėnulis nirmadDni 
temo, iis buvo už anie 240 
tūkstančiu mvliu nuo že
mės. antrapus ios nuo sau
lės. Žemės šešėlis toje vie
toje tnreio 5 tūkstančius, 
800 mvliu pločio. O mėnulio 
skersmuo (dmmefrns) v- 
ra tiktai 2 tūkstančiu, 163 
mvliu.

Dalinis mėnulio užtemi
mas prasidėjo 1 minute no 
9 vai. vakare. Visiškai mė
nulis užtemo 54 minutėse 
no 10 vai. nakti. ir rn’lnas 
iu užtemimas tesėsi 46 mi
nutes. Paskui mėnulis nra- 
dėio palaipsniui “išbristi” 
iš žemės šešėlin iki 2:13 
vai. po vidunakčio vėl jis 
visas nušvito.
Užtemusio mėnulio spalva

Užtemęs mėnulis gied
riame nakties ore atrodo 
kaip tamsiai rausvas vari
nis apskritimas.

Kad mėnulis ir užtemi
me bent tiek matomas, reiš
kia, jis dar gauna truputį 
šviesos. Bet tai menka ne
tiesioginė saulės šviesa.

Kai kurie raudonieji sau
lės spinduliai, apeidami že
mę, įlinksta i ios šešėli. Tai 
šie spinduliai ir suteikia už
temusiam mėnuliui paniu
rusia varinę snalvą. Bet 
mėnulis nėr šešėli negauna 
šviesesnių saulės spindu
liu. ------

Mėnulio užtemimas tiktai 
pilnatyje tegali įvykti.
Nuo karščio į didį šaltį
Pilnatyje saulė įkaitina 

matomąją mums mėnulio 
puse iki 156 laipsnių Fah- 
renheito, naudojamo Ame
rikoje termometro. O kai 
mėnulis patenka į pilną už
temimą, jo temperatūra ū- 
mai nupuola iki 250 laips

nių šalčio žemiau zero (nu
lio).

Per tokią staigią atmainą 
nuo karščio iki baisaus šal
čio kartais skyla mėnulio 
paviršius ir susidaro dide
lės daubos, — sako tūli 
mokslininkai. Mėnuliui atsi 
tinka panašiai, kaip moli
niam indui, išėmus jį iš 
perkaitinto pečiaus ir tuoj 
panėrus į lediniai - šaltą 
vandeni.

Daugybė didžiulių daubų, 
per teleskopą matomu, mė
nulyje yra laikoma užgesu
sių ugniakalniu gerklėmis 
(krateriais). Bet dalis tų 
daubų galėjo būti padaryta 
per visuotinius mėnulio už
temimus, trūkstant mėnulio 
paviršiui dėl tokių staigių 
temperatūros pasikeitimų 
nuo svilinančio karščio i 
giliausia .šaltį.

Skaičiuojant per kelis 
tūkstančius metu, pilnuti
niai mėnulio užtemimai į- 
vvko kas pusantrų metų, 
vidutiniai imant.

Amerikoje matytas pir
mesnis prieš dabartini užte
mimas buvo pernai spalio 
6 d. Sekamasis visuotinis 
mėnulio užtemimas įvyks 
1953 m. sausio 29 d.

N. M.

PĖSTININKU mirtys 
NUO AUTOMOBILIŲ

Automobiliai užmuša 
daugiausia einančių sker
sai kelio tokių vyrų, kurie 
neturi . savo automobiliu. 
Tnrintieii supranta auto
mobilio vairavimo keblu
mus, todėl apdairiau eina 
skersai gatvės bei vieške
lio.

Motervs nėstininkės at
sargesnės už vyrus. Kiek
vienoje dešimtyje pėstinin
ku, kuriuos automobiliai 
užmuša, todėl yra 7 vyrai 
ir tik 3 moterys.

TSETSE MUSĖ APKRE- 
ČIA MIEGLIGE

Rytinės Afrikos muse 
tsetse apkrečia galvijus ir 
žmones neatbundama mieg- 
lige.

Buvo skelbiama, kad 
anglai ' išrado antrycide 
skiepus, kurie apsaugosią 
nuo tos ligos. Bet šie skie
pai pasirodė neveiklūs 
prieš miegligės perus. Ban
doma pagaminti geresnius 
skiepus.

KŪRO EIKVOJIMAS
Pečiai ir inžinai-motorai 

šioje šalyje dar tokie neto
buli, kad du trečdaliai kū
renamo žibalo, anglies ir 
dujų jėgos bergždžiai išsi
eikvoja, išeinant oran kaip 
garai bei karštos dujos.

KOKIAME AUKŠTYJE 
AVIATORIAI NEGALI 
KVĖPUOTI

Iškilę į 10,000 pėdų ar 
daugiau erdvės' aukštumas, 
mūsiškiai aviatoriai jau ne
gali kvėpuoti be tam tikrų 
oksigeną teikiančių apara
tu arba kvėpavimo kaukių. 
Tiktai indijoniško kraujo 
Peruvijos aviatoriai, kurie 
vra iprate gyventi aukštose 
žemes sritvse. gali orlai
viais skraidyti 24,000 pėdų 
aukštumoje, nenaudojant 
ekstra oksigeno neigi pa- 
gelbinių kvėpimo prietaisų.

KAIP BŪVI > NI (KANKINTAS VENGRŲ Kitokios žinios ir istorijos
SUKILĖLIŲ VADAS GYORGY DOZS

Jo garbei išleistas pašto ženklas byloja negirdėtą 
16-to šimtmečio valdonų žiaurumą.

Pašto ženklų rinkėjams 
arba filatelistams tenka 
susipažinti su įdomiais pa
saulio įvykiais įvairiose gy
venimo srityse, kadangi 
kiekviena stampa turi ko
kią nors istorinę reikšmę 
Vieną tokių nepaprastų į- 
vykių, ypač žiaurumo at
žvilgiu, teikia
pašto ženklas su Gyorgy 
Dozs atvaizdu.
las buvo išleistas Belą Kun 
vyriausybės li918 m. atmin
čiai tos šalies garsaus re- 
voliucijonieriaus Gyorgy

Vengrijos

ženk-

anksčiau ir visados savo 
širdyje nešiojo apmaudą 
prieš valdančiąją poniją.

1514 metais jam pasidarė 
progą atkeršyti liaudies 
engėjams i r-išlaisvinti bied- 
nuomenę. Tuo laiku jis bu
vo paskirtas suorganizuoti 
armiją karui prieš Turkiją. 
Tačiau, pirm negu valdonai 
patyrė, ką iš tikrųjų Dozs’a 
daro, jis savo suorganizuo
tai armijai įkvėpė revoliuci
nę dvasią ir vietoj atakuo
ti turkus, pradėjo pulti ir 
naikinti savo tautos engė-

Dozs’os, gyvenusio 16 šimt- jus bajorus. Ši netikėtai ki
nietyje. Istorija tokia:

Gyorgy Dozs buvo papra
stas valstietis, biedniokas, 
kuriam kartu su kitais savo 
vientaučiais teko daug var 
go ir priespaudos kentėti 
nuo tais laikais viešpatau
jančios vengrų bajorijos. 
Tačiau jis dalinai išvengė 
savo persekiojamų tautie
čių likimo, įstodamas į ka-1 kėlimo, jis apsileido—ypač 

savo kareiviu užlaikvmo ir 
iu disrtinlinos atžvilgiu. 
Dėka tokiam io apsileidi
mui, senieji valdonai vėl at
sigavo. Sukilėliai tano iš- 
blaškvti, o patą Dozs’a buvo 
suimtas.

Nugaletoiai tuomet nu
sprendė ii nubausti nepap
rastai žiauriu būdu. — kad 
baimė širdvie nasiliktu ant 
visados prieš panašius su
kilimus ateitvje.

riuomenę.
Būdamas kariuomenėje 

Dozs’a savo stiprumu ir 
gabumais dasigavo į aukš
to laipsnio viršininkus ir 
pagarsėjo kaipo geriausias 
Vengrijos kovotojas. Jis pa
kilo į garbe ir prestižą.

Tuomet Dozs’a įgijo val
dančiosios poniios pasitikė
jimą. Bet jis niekad neuž
miršo, kas jam ir jo vien
taučiams teko nukentėti

iš Krieno Observatorijos
KIEK ŽMOGUJE 
YRA ELEKTROS

Kiekvienas žmogus turi 
savyje pakankamai elekt
ros, kuria galima būtų už
žibinti šviečiamąją elektri-

lusi revoliucija plėtėsi labai 
sparčiai ir ponams teko 
nešdintis savo kudašių 
kaip tik jie galėjo, jeigu 
dar suspėjo.

Pasisekimais vainikuoja
mas Dozs’a tuomet pradėjo 
galvoti apie tapimą Veng
rijos karalium. Bet, turėda
mas perdaug savimi pasiti-

NORMALŪS ŽMONES IR
Policija ir teismai kar

tais naudoja tam tikrus
sta 10 žmonių. Kvietėjai 
buvo iš anksto sužinoję tū

chemikalus, vadi namus lūs nesmagius- bei gėdingus 
“teisybės vaistais.” Pirm įvykius tų žmonių gyveni- 
kvočiant areštantą bei kai- me.
tinamąjį, būna įleidžiama 
jam tų chemikalų į kraują. 
Tatai pasilpnina galvojimą; 
ir dalinai “apmigdytas” — 
apsvaigintas kvočiamasis 
dažnai praranda gabumą 
išsimeluoti ir prisipažįsta. . o*. • 4. buvoBet ne visuomet.

Bandymai, padaryti pas- , 
taraisiais laikais, įrodė, jog 
dar nėra vaisto, kuris tik
rai priverstų kiekvieną kal
tinamąjį pasakyti teisybę ir 
prisipažinti.

Yale Universiteto medici
nos profesoriai neseniai da
rė tyrimus, norėdami suži
not, kaip veikia “teisybės 
vaistai” normaliams žmo
nėms, turintiems sveikus 
stiprius nervus, ir kaip tie 
vaistai atsiliepia nervin
giems asmenims ir silpna
pročiams.

Buvo draugiškai pakvie-1 Keturi protiniai norma

Vienam profesoriui buvo 
pavesta prašyt, kad jie pa
pasakotų apie nuotikius, 
kurių tie žmonės gėdijosi 
arba jautėsi kaltais. Pir
mame apklausinėjime ne

naudojama jokių 
“teisybės vaistų.” Visi tie 
žmonės, suprantama, dali
nai melavo, įvairiais išsisu
kinėjimais bandė pridengti 
bei nudailinti savo kaltę, ar 
klaidą.

Paskui buvo jiems įleista j 
tų vaistu (sodium amytal), 
ir jau kitas profesorius ap- 
klausinėjo juos apie tuos 
nacius nesmagius įvykius 
Jisai statė “kryžiavus” 
klausimus, mėgindamas su
kritikuoti pirmesnius jų pa
sakojimus. Ir štai kas pasi
rodė :

MIŠKINIAI

Kadangi Dozs’os tikslas 
buvo tapti karalium, tad 
pasityčiojimui buvo pada
rytas geležinis karališkas 
sostas, į 
geležinis skepetaras (kara
liškąjį autoritetą reiškiąs 
batonas). Šį geležinį sostą, 
karūną ir batoną įkaitino 
iki žėruojančio raudonumo 
ir žiūrėtoju minios akyvaiz- SAUSO IR DRĖGNO 
doje pasodino^ Dozs’a į žė- ORO SVORIS 
ruojantį^ karštos geležies į Sausasis oras yra sun- 
sostą, uždėdami _ raudonai |<esnjs drėgnąjį, kadan- 

N gi drėgnasis 
zeruo- vandens garu, 

jantį batoną padedami ant nįaį 
jo kelių.

Bent dalelę minutės Do
zs’a bandė tiesiai sėdėti, 
nerkentėdamas baisiausias 
kančias su nenugalimo did-; 
vyriškumo pasiryžimu i...

geležinė karūna ir nę lemputę. Žmogaus kūnas
sunaudoja beveik tiek pat 
elektrinės energijos, kaip 
kad 100 wattų elektrinė 
lemputė.

sun-

žėruojančią karūną ant jo 
galvos ir taip pat

turi biskelį 
o vandeni- 

garai yra skaitomi 
lengvesniais už orą. Todėl 
drėgnas oras yra lengves
nis už sausąjį, 
fizikos žinovai

O kiek svertų auksas 
vienos keturkampės pėdos 
šmote? Atsakymas — nie
ko. Todėl, kad tokia miera 
neparodo storumo. Štai ka
me keturkampės ir kubiki- 
nės pėdos skirtumas.

KĄ REIŠKIA BŪTI 
“UŽPAKALY 8-TOS 
BOLIUKĖS”

Amerikos biznieriuose y- 
ra įgyvendintas posakis: 
“Aš esu užpakalyje 8-tos 
boliukės.” Kai kuriose įstai
gose galima pamatyti juo
dą rituliuką su numeriu 8 
ant stalo arba prie pinigų 
registerio, kas irgi reiškia, 
kad biznis ten yra “užpaka* 
lyje 8-tos boliukės”, O ben-

sako jraj reiškia, kad nesise- 
; ka biznyje, nėra giliuko —- 
j dar nepadaryta pakankamai 
į pageidaujamo pelno ir t.t.

Ir štai kaip šis posakis 
atsirado:

Yra taip vadinamas Kel
ly lošimas iš pinigų, ritu- 
liukais, kurie esti sunume
ruoti nuo 1 iki 15. Rituliu- 
kai bonkutėje pakratomi ir 
paberiami ant stalo. Lošime 
dalyvauja keletas asmenų 
ir žemiausi numeriai laimi.

Tokios rūšies lošimu tū
las Allie Flint labai daug, 
sykių pralaimėjo ir todėl r 
karta, supykęs, jis sviedė 

i rituliukus šalin ir pareiš- 
AMERIKOS INDIJON AI? kė: “Aš niekad neturiu gi- 

Nenaisant, kad indi jonai įlinkio: visados esu užpaka- 
skaitomi pirmaisiais šios 

Filatelistas K. I šalies švento ja is, Ameri
kos nilietvbė jiems tapo

I suteikta tik Kongreso nu- 
i tarimu. Taigi. Amerikos in-

[ iki ŽVĖRIŲ ELGSENA 
pagalios tyliai nukrito ant PAMAČIUS GAISRĄ

Ne visi laukiniai žvėrys 
bėga pamatę gaisrą. Pa
vyzdžiui, drambliai, rino- 
serai (nosaragiai) ir hipo
potamai pamatę rusenančią 
ugniavietę arba degančią 
krūvą malkų, puolasi kojo
mis traplenti, mindžioti ir 
tokiu būdu užgesinti ugnį. 
Sakoma, toks žvėrių elge
sys Afrikoje yra sutaupęs 
milionus akrų miško nuo 
sunaikinimo ugnimi.

šaltos žemės.
Tų visų žiaurių ceremo

nijų čiukurui dar buvo iš
leistas iš kalėjimo ilgai al- 
k in tas būrvs Dozs’os drau
gu ir pasekėju, kuriems per 
daugeli dienu nedavė nieko 
valgyti. Juos visus alkanus 
privedė prie dar kvėpuo
jančio pusiau iškepto Do
zs’os kūno...

Toki tai valandančiosios 
klasės žiaurumą dabar bv- 
loia filateliioi 1918 m. iš
leistas Vengri ios pašto 
ženklas su Gyorgy Dozs’os 
atvaizdu.

AR HATA BALSUOTI

MELAGIAI

Ivie * 8-tos boliukės.” Nuo 
to laiko šis išsireiškimas ir 
dabar tebenaudojamas.

TELESKOPINĖ ŠVIESOS
lus, sveikų nervų žmonės 
gerai laikėsi pirmesnių sa-

Jenai vra pilni šios šalies 
piliečiai ir jie gali balsuoti

KONCENTRAVIMO
JĖGA t

kaip ir visi kiti 
jeigu tik išpildo

vo istorijų, nepaisant “tei- tain pat, 
sybės vaistų”, šeši kiti, silp- i piliečiai, 
nesnio proto ir opių nervų | visus balsavimu reikalavi- 
žmonės pakeitė pirmesnius | mus tose valstijose, kurio

se jie gyvena.savo pasakojimus ir susi
painiojo, patys sau prieš
taraudami.

Tad profesoriai padarė 
išvadą, kad normalūs, stip
rių nervu žmonės yra “ge
resni melagiai,” negu ner
vingi silpnapročiai.

Tardant k ai ti n am uosius, 
policija ir teismai, apart 
tokių vaistų, naudoja dar ir 
elektronišką prietaisą. Prie
taisas parodo skirtingą šir-1 svarų, 
dies tvaksėjimą ir kitokį e- j 
lektros srovenimą smege
nyse pas daugeli, kuomet 
ne pradeda meluoti. Bet 
būna ir tokių užkietėjusiu, 
begėdiškų piktadarių, kad 
lie sugeba šaltai meluoti be 
iokių atmainų ' širdies pla
kime ar elektros bangavi-, 
me smegenyse. N. M.

KAIP SENIAI NAUDO
JAMI MOTORCIKLIAI

Motorinius dviračius ai 
ba moto reiklius
Gottlieb Daimler 1885
tais ir nuo to laiko jie 
naudojami.

išrado 
me- 
yra

AUKSO SVORIS
Viena kubikinė pėda 

ro aukso sveria 1,204.32
tv-

PAVOJAI MIESTIEČIAMS
žalingų vabalų.

Miestiečiai žiūri į farmas 
kaip sveikatvietes ir tikisi 
sustiprėti, geriant pieną 
“tiesiog iš karvės” ir val-

Vasarą ir rudenį, kol ne 
per šalta, žmonės važiuoja 
į miškus “sveikatos pasi
gauti.” Bet Science Digest, 
mokslinis amerikonų žur-
nalas, sako, miškuose taip 1 jgant šviežią, tik ką papjau- 
pat galima surasti sau Ii- tų gyvulių mėsą. >
gą. Pavyzdžiui, Rocky kai-1 
nų miškuose veisiasi daug 
įkyrių “tiek” parazitų, ku
rie prasiskverbia per odą 
ir sukelia dėmėtąsias raup
les. Nuo tos ligos kasmet 
miršta'bent 100 amerikie
čių.

Vasarojimo grintelėse 
miškuose dažnai randasi

Bet farmerių karvės to
limuose nuo miestų užkam
piuose neretai serga “ban
guojančiu drugiu” (undu- 
lant fever). Ir kas metai 
tūkstančiai vasarotojų, ger
dami tokį šviežią pieną, su
serga šia 
išgydoma 
geriant

bjauria, sunkiai 
liga. Taigi, pirm 
tarmišką fneną

turi būti ypač gerai išvirta 
bei iškepta.

Nuo kralikienos dažnai 
gaunama pavojinga tulare- 
mijos liga. Norint tos ligos 
išvengti, taip pat reikia 
kiaurai pervirinti bei iškep
ti kralikieną.

Miškuose būna pagedusių 
lapių ir vilkų, kurie aprie- 
ja farmerių šunis bei kitus 
naminius gyvulius. O atvy
kę į tolimas pamiškių far
mas miestiečiai paprastai 
nenužiūri tokių pavojų.

Daugelis miškuose apsi
nuodija odą nuodžolėmis 
(poison ivy).

Nuvažiavus j nežinomąją 
farmu-miškų vietovę, todėl 
patartina kreiptis į tos a- 

taip pat nesaugu gerti bejpvlinkės gydytoją, prašant

Didžiausias pasaulyje te
leskopas, kuris randasi Ka
lifornijoj ant Palomar kal
no, turi tokią šviesos kon
centravimo pajėgą, kaip 
kad turėtų dienas milijonas 
žmogaus akių. Reiškia, jei
gu sudėtum į daiktą tiek 
žmogaus akių, tai galėtum 
matyti taip toli, kaip kad 
žiūrint per Palomar teles
kopą.

Bet sudėjus į daiktą vie
ną milijoną akių, dar nepa
sidarytų toks geras instru
mentas, kaip 200 colių te
leskopas, kadangi teleskopi
nį instrumentą galima fo
kusuoti (tiksliai nustatyti) 
fotografiškoms nuotrau
koms per ištisas valandas, 
laiko. O tai jau yra toks 
dalykas, kurio negalima pa
daryti su žmogaus akimis.

“tiesiog iš karvės”, reikia 
jį gerai pavirinti, kad gali
ma būtų sunaikinti banguo
jančio drugio perus.

Miškinių upelių vandeny
je- gali būti šiltinės bakte
rijų, nors tai atrodytų ty
ras vanduo, plaukiąs iŠ 
“šaltinių.” Toks vanduo

virinimo.
Šviežioje farmos paršie- 

noje gali būti trichinosio 
parazitų, kurie sukelia 
žmogui šlykščia, per ilgą 
laiką nepagydomą ligą. 
Taigi farmiška kiauliena

nurodyti, kokių pavoju ten 
labiausiai saugotis ir kokių 
vaistų dėl apsaugos pasiim
ti.

K. Vasarotojas

KAS PARDAVĖ PIRMĄ
JĮ NAUDOTĄ 
AUTOMOBILĮ

Kadangi pirkimas ir par
davimas vartotų automobi
lių Amerikoje yra labai di
delis biznis, tad įdomu ži
noti, kada ir kas jį čia pra
dėjo. Pasirodo, kad pirmąjį 
naudotą automobilį parda
vė Henry Ford’as. Išvažinė
jęs apie 1,000 mylių, For- ' 
das anais laikais, tai yra 
1896 metais, pardavė jį 
Charliui Ainsley, iš Detroi
to, už $200. Tas automobilis 
buvo vienas pirmųjų mode
lių, gazu varomas, panašus 
į tų laiku “bričkinį” vežimą.

Surankiojo Krienas.
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PUŠKINAS IR RADIŠCEVAS
(Istorinis braižinys).

ir suteikia jam teisę į liau
dies meilę, kuri, jam yra 
aukščiausias jo, kaip rašy-

Detroit, Mich.

(Tąsa)
Belaukdami vežimo/ broliai perėjo pir

mąjį pontoną ir sustojo ant antrojo, ku
ris vietomis jau buvo užsemtas vandens. 
Vėjas, lauke atrodęs visiškai silpnas, čia 
buvo labai stiprus ir ūmus; tiltas siūba
vo, ir vilnys, triukšmingai plakdamos į 
sienojus ir skildamos į inkarus ir vir
ves, sėmė lentas. Dešinėje miglotai, ne
draugiškai ūžė ir juodavo jūra, skirda
mas! be galo lygia juoda linija nuo žvaig
ždėto ir susilie'jusio su jūra šviesiai pil
ko horizonto; kažkur toli mirgėjo prie
šų laivyno žiburiai. Kairėje juodavo 
tamsi mūsų laivo masė, ir buvo girdėt 
vilnių dūžiai į jo bortą;- buvo' matyt, 
kaip nuo Sievernos garsiai ir greit plau
kė garlaivis. Netoli jo sprogusios bombos 
ugnis akimirksniui nušvietė aukštai su
verstus turus denyje, du viršuje stovin
čius žmones, garlaivio plaunamų žalsvų 
vilnių baltas putas ir purslus. Ant tilto 
krašto, nuleidęs kojas į vandenį, sėdėjo 
kažkoks matrosas vienais marškiniais ir 
kažką kapojo kirviu. Priešakyje, ant Se
vastopolio, lakstė tos pačios ugnys ir vis 
garsiau dunkčiojo baisūs trenksmai. At
bėgusi iš jūros vilnis sutyško dešinėj til
to pusėj ir sušlapino Volodiai kojas; 
šlepsėdami per vandenį, pro šalį praėjo 
dū kareiviai. Staiga kažkas sutraškėjo 
ir nušvietė tiltą priešaky, važiuojantį 
juo vežimą bei raitelį, ir skeveldros, 
švilpdamos bei taškydamos vandenį, su
krito į jūrą.

— O, Michailas Semioničius! — tarė 
raitelis, stabdydamas arklį prieš vyres
nįjį Kozelcovą,' — tai ką, jau visiškai 
pasveikot?

— Kaip matot. Kurgi jus dievas neša?
— Į Sieverną šovinių; juk šiandien pa

vaduoju pulko adjutantą... Kas valan
dą laukiam atakos, o patrontašuose nė 
po penkiolika šovinių nėra. Puiki tvar
ka!

— O kurgi Marcovas!
— Vakar koją nutraukė... mieste, 

kambary miegojo... Gal jūs jį sutiksi
te, jis perrišimo punkte.

— Pulkas penktame, tiesa?
— Taip, pakeitė M. pulką. Užeikit į 

perrišimo punktą: ten yra mūsiškių— 
jus nuves.

— Na, o mano butukas Morskoje gat
vėj ar sveikas?

— Ė, tamstele! Jau seniai visą bombos 
sudaužė. Nepažinsite dabar, Sevastopo
lio; jau moterų nei kvapo nėra, nei trak
tierių, nei koncertų; vakar paskutinė į- 
staiga persikėlė. Dabar labai liūdna pa
sidarė ... Sudie!

Ir karininkas risčia nujojo toliau.
Volodiai staiga pasidarė labai baisu: 

jam vis rodėsi, kad tuoj atlėks sviedi
nys ar skeveldra ir smogs jam tiesiai 
galvon. Šis. drėgnas rūkas, visi šitie gar
sai, ypač murmantis vilnių plakimas, at
rodė, jam kalbėjo, kad jis neitų toliau, 
kad čia jo nieko gero nelaukia, kad jo 
koja jau niekad nestovės anapus įlankos, 
kad tuoj pat jis'grįžtų ir bėgtų kažkur, 
kąip galima toliau nuo šitos baisios mir
ties vietos. “Bet gal jau yėlu, gal jau 
nuspręsta dabar,” pagalvojo jis, sudre
bėdamas iš dalies dėl šios minties, iš da
lies dėl to,-kad vanduo prasisunkė jam 
per batus ir šlapino kojas.

Volodia giliai atsiduso ir pasitraukė 
truputį į šalį nuo brolio.

— Viešpatie! nejaugi mane užmuš, 
kaip tik mane. Viešpatie, pasigailėk "ma
nęs! — tarė jis pašnibždoms ir persi
žegnojo.

— Na, eime, Volodia, — tarė vyres
nysis brolis, kai vežimėlis užvažiavo ant 
tilto. — Matei bombą? 1

Ant tilto broliai susitiko vežimą su 
sužeistaisiais, su turais, vieną su bal
dais, kuriuos vežė kažkokia moteris. A- 
noje pusėje niekas jų nesulaikė.

Instinktyviai, Nikolajevo baterijos 
pasieniu, tylėdami ir klausydamies jau 
virš galvų sprogstančių bombų ir iš vir
šaus krintančių skeveldrų dūzgimo, bro
liai priėjo* tą baterijos vietą, kur ,yra 
šventasis paveikslas. Čia-jie sužinojo, 
kad penktoji lengvoji baterija, į kurią 
paskirtas Volodia, stovi Korabelnoje, ir 
nutarė kartu, nežiūrėdami pavojaus, eiti 
nakvoti pas vyresnįjį brolį į penktąjį 
bastioną, o iš ten rytoj į bateriją. Pasu
kę į koridorių ir žengdami per kojas

miegančių kareivių, kurie gulėjo visu 
baterijos pasieniu, jie pagaliau atėjo į 
perrišimo punktą.

11
Įėję į pirmąjį kambarį, pristatytą lo

vų, kuriose gulėjo sužeistieji, ir prisi
sunkusį sunkaus ir biauraus ligoninės 
kvapo, jie susitiko einančias jiems prie
šais dvi gailestingąsias seseris.

Viena, 50 metų moteris, juodų akių ir 
rimto veido, nešė raiščius bei tvarsčius 
ir įsakinėjo kažką einančiam paskui ją 
jaunam berniukui, felčeriui; antroji, la
bai graži mergaitė, 20 metų, šviesia
plaukė, išbalusio ir malonaus veidelio, 
kažkaip ypač meiliai ir trapiai iš po bal
to gaubtuvėlio žvelgdama, susikišusi 
rankas į prijuostės kišenes, palenkusi 
galvą, ėjo greta vyresniosios ir, atrodė, 
bijojo nuo jos atsilikti.

Kozelcovas paklausė, ar jos nežinan
čios, kur Marcovas, kuriam vakar nu
traukė koją.

— Tai, rodos, P. pulko? — paklausė, 
vyresnioji. — Ar jis jūsų giminaitis?

— Ne, draugas.
— Hm! Nuveskit juos, — tarė ji jau

najai seseriai prancūziškai, — štai čia,
— o pati priėjo su felčeriu prie sužeis
tojo. , ..y

— Eime, ko žiūri! — tarė Kozelcovąs 
Volodiai, kuris, pakėlęs antakius, įšu 
kažkokia kančios išraiška veide, negalė
jo atsitraukti — žiūrėjo į sužeistuosius.
— Eime gi. T /

... d \
’Volodia ėmė eiti su broliu, bet visada? 

dairydamasis ir nesąmoningai ltarto|a- 
mas:

— Ach, dieve mano! ach, dieve mano!
— Matyt, jis čia neseniai? — paklau

sė seselė Kozelcovą, rodydama į Volo
dia, kuris aikčiodamas ir dūsaudamas 
ėjo koridorium paskui juos.

— Tik ką atvažiavo.
Gražutė seselė pažvelgė į Volodia ir 

staiga pravirko:
— Dieve mano, dieve mano! Kada tas 

viskas baigsis! — tarė ji, ir jos balse 
skambėjo neviltis.

Jie įėjo į karininkų palatą. Marcovas" 
gulėjo aukštielninkas, užmetęs gyslotas^.! 
iki alkūnių apnuogintas rankas už gak 
vos, ir jo geltonam veide buvo matyti iš
raiška žmogaus, kuris suspaudė dantis, 
kad nerėktų iš skausmo. Sveikoji koja, 
apmauta kojine, kyšojo iš po apkloto ir 
buvo matyt, kaip mėšlungiškai virpa jos 
pirštai.

— Na ką, kaip jums? — paklausė se
selė, savo plonučiais, švel
niais pirštais (ant vieno iš 
jų Volodia pastebėjo auksinį žiedą), 
pakeldama jo nuplikusią galvą ir patai
sydama priegalvį. — Štai draugai atėjo 
jūsų aplankyti.

— Savaime suprantama, skauda, — 
piktai atsakė jis. — Palikit taip, man 
gerai, — ir pirštai kojinėje dar greičiau 
sujudėjo. U

— Sveiki! Atsiprašau, kaip jūs vadi
natės, — tarė jis KozelcovuL — Ach, 
taip, atleisk, čia viską užmiršti, — tarė 
jis, kai tas pasakė savo pavardę. — Juk 
mes su tavim kartu gyvenom, — pridūrė 
jis, visai nenudžiugęs ir klausiamai 
žvelgdamas į Volodia.

— Tai mano brolis, šiandien atvažia
vo iš Peterburgo.

— Hm! O aš štai pilną pensiją ištar
navau, — tarė jis raukdamasis. — Ach, 
kaip skauda!... Kad nbrs galas grei
čiau ...

Jis surietė koją ir, kažką sumykęs, 
užsidengė rankom veidą.

Palikim jį, — tarė pašnibždomis 
sesutė, su ašaromis akyse: — jis labai 
silpnas.

Broliai dar Sievernoje nusprendė -eiti 
kartu į penktąjį bastioną. Bet, išeidami 
iš Nikolajevo baterijos, jie tartum susi
tarė be reikalo nelįsti pavojun ir eiti at
skirai.

— Tik kaip tu, Volodia, surasi? — ta
rė vyresnysis. — Tiesa, Nikolajevas ta
ve palydės į Korabelną, o aš eisiu vienas 
ir rytoj atvyksiu pas tave. >

Daugiau nieko nebuvo pasakyta per 
šį paskutinį dviejų brolių atsisveikini
mą.

(Daugiau bus)

(Pabaiga)
Dekabristų bajoriškoji 

revoliucija buvo sutriuškin
ta Senato aikštėje, o naujo
sios klasės atstovų — revo
liucinių demokratų, nekil
mingųjų inteligentų — re
voliucingumas Puškino me
tu dar nebuvo susidaręs. 
Tuo paaiškinamas Puškino 
pozicijų valstiečių sukili
mų atžvilgiu sudėtingumas 
ir kartais prieštaravimas.

Puškinas, suprantama, 
negalėjo iki galo išspręsti 
priešais jį iškilusios revo
liucijos Rusijoje problemos. 
Jis pripažino valstiečių ko
vos prieš dvarininkus teisė
tumą, bet jis matė jos gai
vališkumą, neorganizuotu- 
mą, kokios nors nustatytos 
veikimo programos neturė
jimą ir todėl kalbėjo apie 
“beprasmį maištą”. Remda
masis tuo, kad liaudies ju
dėjimai neduodavo laukia
mų rezultatų, Puškinas pa
reikšdavo apie “prievarti
nių politinių sukrėtimų” 
netikslingumą jo metu, pir
maeiliu uždaviniu laikyda - 
mas liaudies “švietimą”. 
Atskiruose poeto pasisaky
muose pasireiškė tos socia
linės aplinkos, iš kurios ji
sai buvo kilęs, ribotumas.

Nepaisant to, savo epo
chos galimybių ribose Puš
kinas davė teisingą, istoriš-

sių savo meto idėjų skelbė
jas. Radiščevo pavyzdys, jo 
drąsus ir negailestingas 
despotizmo demaskavimas 
visada įkvėpdavo Puškiną. 
Todėl Puškinui buvo arti
mas ir brangus Radiščevas 
ir revoliucinio pakilimo 
prieš dekabristų sukilimą 
laikotarpiu ir 30-jų metų 
politinių svyravimų bei ieš
kojimų laikotarpiu.

1836 metais, beveik vienu 
metu su straipsniu “Alek
sandras Radiščevas”, Puš
kinas rašo savo garsųjį ei
lėraštį “Sukūriau sau pa
minklą, ne ranka statytą...”, 
tartum susumuoja visos 
savo ankstyvesniosios veik
los rezultatus.

Pirmajame, necenzūruo
tame šio eilėraščio variante 
Puškinas rašė:

Todėl ilgai aš būsiu 
mielas liaudžiai, 
Kad lyra žadinau kil
nius jausmus žmogaus, 
Kad kaip Radiščevas aš 
laisvės giesmę audžiau

Ir gailystos nupuolu- 
siems šaukiaus.

Puškinas didžiuojasi kaip 
tik tuo, kad jis “kaip Ra
diščevas” išgarbino laisvę 
ir apdainavo kilnius huma
niškuosius idealus. Kaip 
tik tatai, Puškino nuomone,

tojo, žygdarbio įvertinimas.
Puškinui Radiščevas vi

sada liko vergijos priešas 
ir laisvės dainius, kurio 

t balsas skambėjo jam visu 
jo gyvenimo ir kūrybos ke
liu.

St. Petersburg, Fla.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 45 kuopa paaukavo dien- 
i raščiui Laisvei $10, taipgi ir 
atskiri asmenys aukavo tam 
svarbiam reikalui. Atleiskit, 
kad mes vėlai ateiname j pa
galbą sukelti $10,000 fondą. 
Mat, mūsų kuopos komitetas 
susideda iš trijų miestų, tai 
neparanku suvažiuoti. Mitin
gų vasaros laiku nelaikome, 
nes kai kurie nariai išvyksta 
į kitus miestus.

Aplankiau Jurgį Zablacką, 
seniau gyvenusį Maspeth, N. 
Y. Gaila, kad gani ta taip 
žiauri linkui gerų žmonių. 
Jurgis du kartus gavo stroke. 
Pirmas buvo netaip skaudus, 
bet antras, tai* suparalyžiavo 
dešinę pusę. Dabar Jurgis 
jau povaliai sveiksta, geriau 
atrodo, kas suteikia smagumo 

i geriems ir nuoširdiems jo 
! draugams. Blogumas ir tame, 
■ kad Zablackienė taipgi serga 
akimis. Todėl jų dukra ir 
žentas turi daug rūpesčio ir 
išlaidų. Linkiu Zablackams 
greitai pasveikti, o jų dukrai 
ir žentui ištvermės.

K. J. T.

Dr. Palevičius ir jo žmona— 
diedukai

Penktadienį, rugsėjo 15 d., 
Birutė Price (Palevičiūtė) su
silaukė dukrelės virš 7 svarų. 
Jai duota vardas Dave Katha- 
leen.

, Motina ir naujagimė jau
čiasi gerai ir randasi Memo
rial Hospital, buvusioje . St. 
Mary’s. Kambario numeris 
410.

Mes, Moterų Choro ir Klu
bo narės, vėlinant jums, drau
gai Price, būti linksmiems, 

į sveikiems ir užaugint dukrelę 
'tokioje dvasioje, kokioje esa
te judu.

Daktaras su savo žmona Ur
šule yra patenkinti patapę 
diedukais. M. Srnalstis.

Tokio, Japonija. — Nu
krito amerikinis bombane- 
šis į jūrą. 10 žmonių išgel
bėta, vienas žuvo.

SEKITE REIKALAVIMUS 
DARBININKŲ

Sekite ir pasinaudokite 
■ Laisvėje reikalavimais dar

bininkų. Yra daug pasiū
lymų įvairių darbų. Žiūrė
kite ant paskutinio pusla
pio. Radę sau tinkamą pa
siūlymą, nesivėlinkite kreip
tis sulyg nurodymo.

Iš Laisvėje telpamu rei
kalavimų darbininkų dau
gelis yra gavę darbų ir dau
gelis yra pasitenkinusių.

kai gilų valstiečių revoliu
cijos įvertinimą ir tikrą jos 
atvaizdavimą — ir čia, šia
me kelyje, jis susitinka su 
Radiščevu, kaip su savo 
pirmtaku.

Puškinui Radiščevas buvo 
•ne tik busimojo gimtosios 
šalies išsivadavimo iš pat - 
valdystės ir baudžiavos pra
našas, jis buvo ir Puškino 
primtakas kuriant realisti-
nį meną. i

Teisingi ir ryškūs rusų Į 
gyvenimo paveikslai, ku
riuos nupiešė Radiščevas; 
“Kelionėj-e...”, jau skelbė 
gimus tą realistinį metodą, 
kuris toliau vystėsi XIX 
amžiaus rusų literatūroje. 
Sentimentalinės mokyklos 
bajorų rašytojų veikalų 
idiliškumui Radiščevas pas
tatė priešpriešiais nepagra
žintą, teisingą liaudies gy
venimo tikrovės vaizdavi-

Radiščevas parodė pavyz-1 
dį, kaip reikia derinti pub- 
licistiškumą su plačiu me
niniu apibendrinimu. Radiš
čevo novatoriškumas pada
rė pradžią tam politiniam 
prisotinimui, kuriuo pasi-1 
žymi ir Puškino publicisti
ka, visų pirma jo “Kelionė 
iš Maskvos į Peterburgą”, 
o taip pat ir toks veikalas, 
kaip “Goriuchino kaimo is
torija”.

Puškinas pasinaudojo me
nine Radiščevo patirtimi, 
bet jis pažengė nepalygina
mai ‘ už jį toliau, atskleidė 
naują puslapį rusų litera ■ 
tūros istorijoje. Radiščevo 
veikalai parašyti senąja, 
dar menkai kultivuota kal
ba; jis nevisada galėjo į- 
vilkti'savo idėjas į realisti
nius vaizdus. Puškinas bu
vo rusų literatūrinės kalbos 
kūrėjas, naujosios rusų li
teratūros protėvis, jis su
kūrė didžiulės meninės jė • 
gos veikalų, pasiekė pilnu- 
tiniausią savo meninių vaiz
dų natūralumą, gyvenimiš- 
kumą esant didžiuliam idė
jinio turinio turtui.

Sekdamas Radiščevu, 
Puškinas' užsibrėžė sau 
tikslą tarnauti liaudžiai.

Prisirengkim
Laisvės Vai ui

Kaip kitais metais taip ir šiemet su spalio-Oct. 1 d. 
prasidės Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų. Tai 
yra labai svarbus apšvietos darbas, į kurį turime sto
ti visi. Tai darbas, kuriam turime gerai prisirengti.

Spalio-Oct. mėnesio organizacijų s u s i r i likimuose 
dienraščio Laisvės vajus, gavimui naujų skaitytojų, 
turi būti mūsų dienotvarkyje, turime iš anksto planuo
ti, kaip sėkmingiausia darbuotis vajuje, kad jis būtų 
sėkmingas. O jau su pradžia spalio-Oct. turime pradė
ti darbų.

Vajaus vedimui neturime jokių naujų būdų, 
turėsime senais įprastais būdais verbuoti naujus 
skaitytojus ir darbuotis atnaujinimu prenumeratų. Ge
riausios darbo pasekmės kai pačios kolonijos pasida
ro planus kaip veikti ir sulyg jų veikia. Todėl ir pra
šome pačių kolonijų iniciatyvos tam svarbiam darbui.

Dabar jau su parengimais iš laukų grįštame į pasto
ges. Dienos trumpėja, oras atvėsta, žmonės pradeda 
daugiau skaityti. Tad jau laikas rūpintis dienraščio 
platinimu. Taipgi laikas rūpintis parengimais dienraš- 

• čio paramai. Vajaus medžiaga jau prirengiama ir už 
savaitės ar poros bus pasiųsta skaitytojams. Būkime 
pasirengę, gavę pakvietimų į vajų, kad tuojau 
galėtume stoti į darbų.

Infliacijos spaudžiami daugiau pasirįžkime darbui 
dienraščio platinimui. Taipgi parengimais ir aukomis 
rūpinkimės sukelti biudžetų savo dienraščiui 1951 
metams. Budėkim, kad atsilaikyti prieš kryžiokų už
puolimus mūsų dienraštį pasmaukti.

Laisvės Administracija
Kaip ir Radiščevas, jis bu- .. . ...... ..........—.... . ... ............. ■

i vo* poetas-pilietis, kovoto- ................. ............. ............... ........ ..........................
į jas dėl laisvės, pažangiau- 4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pcnkt., Rugs. 29, 1950



Ties mėlynojo Nemuno krantais
KAUNAS. —- Motorlai- { 

vis, pavadintas lietuvių tau
tai brangiu Petro Cvirkos 
vardu, plaukia Nemuno pa
sroviui. Iš už posūkio, len
gvai įveikdamas srovę, pa
sirodo galingas buksyras, 
velkąs liaudies 
krautų baržų virtinę.

Pasisveikinę sirenų kau- I 
kimu,

Rašo J. Matulionis

siilgusiai laukta didžiojo pre
zidento greitos mirties.

Washington. — Lietuviš- 
' ki dipukai iš Great Necko, 
N. Y., atsiuntė prez. Tru- 
manui $103 kovai prieš ko
munizmą. .

bei technikumuose. Kolū
kiečių Kosto Dočkaus ir 

; Vlado Veličkos sūnūs — 
| Kauno universiteto studen- 
j tai, jauna kolūkietė Bronė 
iAmutaitė mokosi- Vilniaus 
' pedagoginiame institute, 
i Daugelis kolūkiečių lanko 
suaugusių vakarinę mokyk
lą ir liaudies universitetą 
Veliuonoje. Visi valstiečiai 
gauna laikraščių. 
Klangiuose, kur 
vaikystės metais daugiau ! 
kaip 80 procentų gyventojui i 
buvo neraštingi.
Nemuno žvejų kolektyvas į

N ėmimo 
stambiausioji

i Rusnės 
kurios kolektyvą

nes? Prieina vienas žmogus 
ir klausia manęs: ar aš esąs

Taip, sakau, o ką nori pasa
kyti ?

—Aš dipukas,—sako žmo
gus, --- gavau gerą darbą,
štai $15, pasiųsk darbininkų 
užtarytojai Laisvei. Mano pa
vardės neskelbk, nes kryžio
kai, sužinoję, galėtų mane su-

Bonn, Vokietija. —■ Visų 
vakarinės Vokietijos reika
lų ministras Jacob Kaiser, 
reikalavo sugrąžint Vokie- j 
tijai visas vadinamas vokiš-1 
kas žemes, kurios po Ant- ; gyvenimui draugę. Turiu namus ir 

rojo pasaulinio karo tapo 
prijungtos Lenkijai, Sovie
tų Sąjungai bei Lietuvai.

Lietuvos ir Nemuno dai- 
i nius rašytojas P. Cvirka 
I romane “Žemė maitintoja” 
i kadaise rašė apie tą Nemu
no krašta. Su visa savo 

i meninio talento giluma jis 
I pasakojo apie gimtojo 
1 Klangių kaimo darbo vals- 
I tiečių sunkų ir niūrų gyve- 
į n imą Smetonos laikais.

“Atėjo ruduo, — rašė 
■ Cvirka, — vilkų metas, — 
i ir jiems atimdavo derlių i-

Keliais vaikšto sunkveži
miai, virtinės vežimų, pa
puoštų vėliavomis bei pla
katais.' Tai — kolūkinės 
gurguolės, jos veža naujo 

turto pri- | derliaus grūdus į valstybi
nius aruodus.

Kolūkio klojimas. Vir- 
laivai nuplaukia į sum kuliamosios ir didžiu- 

įvairias puses. Po kiek lai- lės kaugės kabo plakatas; 
aplenkė iš motorlaivio denio gerai

“Pasiauko-j ki paskutiniojo grūdo. Jie 
stiprinkime' kūlė, vėtė, o po to — jis 

patekdavo į sodybos aruo- 
' dą, pas tuos, kurie skolino 
1 duoną iki derliaus nuėmi- 
’ mo, pas lupikus, kunigus ir 

kiek-! varpininkus, o artojui te- 
metais gražėja likdavo pelai. Iš jų kepda-

Ir tai1 Ačiū tau, gerbiamas lietuvi 
Cvirkos ! pasiųsiu čekį Laisvei!

V. J. Stankus.

PAJIEŠKOJIMAI
Paicškau moterį arba merginą —

i biznį, vienam labai nuobodu gyventi 
Rašykite laišką —

BARONAS,
11059 Dodge Rd., Van Dyke, Mich.

(185-186)

ko motorlaivis 
šimtais metrų išsitiesusius ! matyti žodžiai: 
sielius. Tai plukdomas miš-ijamu darbu 
kas, paruoštas aukštupyje, j taika visame 
kažkur Baltarusijos Poles- I 
įėję ar pietų Lietuvoje. Šie- j 
liūs pririš prie kranto ties i 
lentpjūvių. Čia jį supiaus ir1 
jis eis toliau — į naujas 
Lietuvos bei kitų šalies 
-miestų statybas. Iš jo su
kals dėžes Gruzijos citru
sams, apdarys vagonus 
Smolensko depo, iš jo ga
mins kuliamąsias Charkovo 
gamykloje “Piautuvas ir

KRISLAI
(Tasa nūn I-mo nusT.1

Kas šiandien jiems

4 CHARLES J. ROMAN

Ant Nemuno kranto 
Kaunas

Kiekvieną mėnesį, 
vieneriais
Tarybų Lietuva. Moteriai- vo duoną.” 
vis “Petras Cvirka” pra-' 
plaukia pro Druskininkus 
— vieną geriausiųjų res
publikos kurortų, kuris yra 

gydomuoju 
mineraliniais 
Per tarybų

garsus savo
dumblu bei

: vandenimis.
valdžios metus kurortas ne 
tik atkurtas, bet ir pilnuti
nai rekonstruotas, žymiai

tančių Lietuvos darbo 
žmonių gydosi ir ilsisi ku
rorto gydyklose.

Ant Nemuno kranto yra 
Kaunas — vienas stam
biausių respublikos miestų. 
Senaisiais smetoniškais lai
kais uoste veikė iš viso vie
nas pusės tonos kranas. Per 
ketverius pokarinio penk-! v 
mečio metus uostas tapo | 
aprūpintas portaliniais ir 
plaukiančiais kranais, tran- 
sportieriais bei kitais me
chanizmais, palengvinan
čiais ir pakeičiančiais ran-! 
ku darba. v

Petro Cvirkos gimtinė
— savaeigis kombainas,1 Arti Nemuno, prie Jur- 
stepių laivas, kaip jį vadi-1 bar ko išsitiesė Klangių kai
na Lietuvoje. Po baltu liet-imas — įžymiojo lietuvių ra- 
sargiu, splėdamasis nuo ' šytojo, patrioto Petro Cvir- 
kaitrios saulės — jaunas: kos gimtinė. Čia išliko nu- 
kombainininkas. Jo rankai 
paklusni mašina piauna, 
kulia, rūšiuoja javus 
krauna šiaudus į kūgius.

neatpažįstamai
Šiomis šiltomis 
dienomis ypač

Jau-

Lietuvos žemė rugpiūčio 
dienomis

Per paskutiniuosius me- ; 
tus gyvenimas ties Nemuno 
krantais 
pasikeitė, 
rugpiūčio
graži Lietuvos žemė, 
dina peizažai atsiskleidžia 
žiūrint iš “Petro Cvirkos” į 
motorlaivio denio.

Beribiai laukai tįso vie-; 
toj buvusių siaurų žemės 
juostelių, perkirstų ežiomis j 
Išilgai Nemuno, visame jo 
ilgyje dabar tįso kolūkines 
žemės.

Is motorlaivio matyti 
laukai. Jau subrendo vasa
rinei javai, vyksta gau
saus derliaus nuėmimas. Po j 
lauką juda galinga mašina' 

kombainas,1

* A, J lUI.žemupyje yra i / -- + , •• .>1,7 i vi • dovaus ts tos vergijos ?1 respublikoje *
žuvies gamykla,; Korėjos karas clave milita- 

. neseniai : rizmui negirdėtą rugiapiūtę. 
tapo nugalėtoju Visasąjun-1 Tuojau turėsime pastovias 
giniamę s o c ialistiniame ginkluotas jėgas iš trijų mili- 
lenktyniavime. Gamykla1 jonų 

'išleidžia tiktai puikios ko
kybės produkciją.Cvirkos svajonė

šitaip Smetonos laikais 
gyveno romano “Žeme 
maitintoja” herojai. Ne-

1 daug tepraėjo laiko nuo to 
meto, bet kokios permainos 
aplinkui. Išsipildė svajonė, j mano vardą- ji gy"u:js 
kurią “žemes maitintojos’J dvejus metus ir vienija apie 
herojai nunešė per eilę me- šimtą žvejų. Per tuos me
tų. “Nereikėjo rėžti rėžių, o tus išaugo arteles ūkis. Už 
gyventi be ežių ir gairių, o 
gyventi ranka į ranką, sic- j 
la į sielą...”

Dabar Klangiuose Petro 
Cvirkos vardo kolūkis.

—- Netrukus pastatysime 
naują kaimą, — sako kol
ūkiečiai, — o senąjį nu
griausime. Namą, kuriame [ 

i gyveno “Žemės : 
Įjos” autorius, paliksime J tus gyvei 
Itegu mūsų vaikai žino ir j iš jų — 
atmena, kaip mes kadaise Jiybai. Vi 
gyvenome. i svajojo a

Petro Cvirkos vardo ar-!savąjį i 
teles kolūkiečiai šiemet su-| neįstengė

Žuvis, kuri 
šioje įmonėje, 
žvejų artelių, 
gai Nemuno, 
turi šlovingąjį 

» vardą;

perdirbama 
gaunama iš 
esančių išil- 
Viena iš jų 
Ernesto Tel- 

ji gyvuoja

visa

vyrų. Taksai jau pa- 
nuo 15 iki 20 .procentų, 
dar aukščiau. Tuojau 
puse kiekvienos algos eis

militarizmo išlaikymui.

Kodėl 1944 metų Demokra
tų Partijos konvencijoje taip 
aštriai buvo kovota už kan
didatūrą į vice-prezidento vie-

šimtus tūkstančių rublių 
j ž ve j ai įsigij o ž ve j o j imo Į -

nas papildytas, dešimtimis 
naujų laivų. Artelė kas
met turi daugiau kaip šim
tą tūkstančių rublių paja, • 
mų.

Neišmatuojamai pakili 
maitinto-j kolūkiečių gerove. 65 me

č aro lis Kenkys 
o atiduota žve- 

gyvenimą jis

1 '; nerių grūdų iš hektaro. Po; aktyviausių artelės

' darbadienį gauna jie. O juk l įc
į išdirbo jo uždar| daugelis valstiečių

po 300, ir net 400 darbadie-
1 nių! Kiekviena kolūkinė 
I šeima Klangiuose turi po 

' šlijusi, šiaudais dengta pir-; vieną - dvi karves, kiaulių, 
kia su pajuodavusiomis šie- j daug naminių paukščių, 

su- Tomis bei molio grindimis.
Čia gyveno Petras Cvirka.

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

Išnyko ir dvasinė tamsybe
Kartu su buržuazine san- 

| tvarka iš Lietuvos išnyko 
‘ dvasinė tamsybė, apie ku
rią rašė Petras Cvirka, 
Daugelis jo gimtojo kaimo 
valstiečių vaikų dabar mo- 

! kosi aukštosiose mokyklose

tą? Dabar t? 
nathan Daniel, 
apie Trumaną.

ketverius 1

k

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

g
I

3

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia. Pa.

Tp] Poplar 4110paro- 
mate

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

1 metus
greitai taps prezi- JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 

ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

narni 
o svajonė išsipildė artelė . j; 
\ Jis įsigijo namą, karvėj

2000 rublių per mėnesį.
Pasikeitęs gyvenimas

Pasikeitė gyvenimas Ne
muno krašte. Auga ir tvar
kosi pakrantės miestai bei 
kaimai. Daugelyje jų per 
paskutiniuosius metus už - 
sidege elektros šviesa. Gy
venimas ties Nemuno kran
tais, lygiai kaip ir visoje 
Tarybų Lietuvoje, tapo 
laimingas ir džiaugsmin
gas.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

) 5-les kuopos susirinkimas! 
kartu su LDS 8 kuopęs ,(Oct.) i
3 <1., 7:30 vai. vak. .Turginėj 

nė j. ISO New York Avenue.
biikil šiame susirinkime, 

jau gavome* knyga "Po- 
i ii- lietuvių tjbta,” kuri bus 

išduota nariams, kurie yra užsinio- į 
kėję duokles už šiuos metus, o ku
rie dar neužsimokėjote, tai užsimo

to. V. J. Uasparas, sekr.

IIARRISON-KEARNV, N. J.
136 kuopos susirinkimas 

■ai. po į 
vasara' 

pasibaigė ir susirinkimai vėliai pra-

I I.LD
' ivykx
Įlietų.

Gerbiamieji draugai!. Jau

sideda sekmadieniais, kaip ir pir
miau. J šį .susirinkimą ateikite visi, 
nes knyga “Popiežiaai ir lietuvių 
tauta” jau atėjo Hr visi ją gausite 

užsimokėję duokles už šį 
metą, ir tie, kurie užsimokėsite šia
me susirinkime. .

Dabai- nei vienas neturite priežas
ties, dėl kurios negalėtumėt ate 
į susirinkimą. Todėl būkite visi.

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Literatūros Draugijos 

kp. mėnesinis susirinkimas j\’j 
sĮialių (Oct.) 2, Liet. Taut. Namo 

— : kambariuose, kaip 7:30 vai. vakare.

I tie, kurie

6 I

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap-

ši 
taria, 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį; užspringimas, galvos svaigimas. Kau- 

• lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaįstų pirmosios pagalbos reikalui.

"PROŠVAISTES”
JONO KAŠKAIČIO 

parinktines poezijos leidinys 
256 puslapių, kaina $1.00

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar pla-

Kelionės įspūdžiai
Praleidus Darbo Dienos —- 

Labor Day šventes, atėjo lai
kas keliauti į savo naują tė
vynę—saulėtąją Floridą. Iš
važiuojant paaiškėjo gyvas 
reikalas atsisveikinti su savo 
artimaisiais vienminčiais drau-

dienų. Miestas 9 mylios nuo 
Newarko, su 12 tūkstančių 
gyventojų, su vienintele lie
tuvių (Iriciūnų šeima—dukra 
ir žentu. Iš gamtiško atžvil
gio miestas atrodo kaip kok.v 
milžiniškas parkas — visas

Visi nariai būkite, atsiveskite ir 
naujų, gausite šių metų knygą, ku- j 
rią išleido centras: "Popiežiai ir Į 

| lietuvių tauta." — Fin. rali. Geo. i 
| Shimaitis. (185-186) jj--------- ------- —- į

Narni; Savininkams j
i

Mes namus taisome, penti- 
narne iš lauko ir vidaus; tai- 
šom stogus, gatarus ir kami-

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

čiau žinomas kaipo Dr. Jonas Kaškiaučius, nuošir
dus, darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus.

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65-1’i metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisvė 
išleis jo poezijos knygą.

Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją i? 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 eilėje prisidė- 
jusiųjų prie išleidimo. s

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

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

i
i

gaiš.
Pittston,

į medžių žalumynuose puškeli- | nūs. Nesvarbu kaip toji ir 
Pa.,z pas fotogra- dęs. Vieni palociai ir rezi- | kaip didelis ar mažas darbas.

fus Stanley ir Luce Rauduves 
praleidome savaitę laiko. Fo
tografų biznis pastaruoju lai
ku eina kiek silpniau. Rau- 
duvė yrh pusėtinai susidomė
jęs floridiškiu Miamės did
miesčiu ir fotografiniu bizniu. 
Atrodo, kad ateinančią žiemą

dencijų sekcijos. Darbininkų i Reikale 
apgyventos vietos neperpras- 
čiausios. Fabrikų nėra, yra
pora įstaigų pavidale labora
torijų išdirbimui vaistų.

Griciūnas iš amato yra na
mų dažytojas ir dekoruotojas. 
Darbo tu.ri iki valios.

parašykite atvirutę 
arba telefonuokite: f

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

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

turėsime profesijonalą foto
grafą Miamėj.

Angį i a kasyk lose nekuric 
darbininkai skundėsi, kad 
neužtenkamai yra darbo. 
Daug pagerintų anglim kasti 
mašinų išmeta dalį darbinin
kų laukan. Nauda ir gerbū
vis tiktai anglių baronams, 
kuriems galvos neskauda, kad 
angliakasys pusbadyj iešku 
kito darbo.

Antras fotografas, Antanas 
Valinčius, darė pragyvenimą 
iš fotografijų per 40 metų. 
Namui perėjus į kito rankas, 
jis pradėtas perbūdavote į 
apartmentnamį. Valinčius sa
vo studiją uždare, nemaloniai 
jausdamasis. Aiškinau, kad 
visokių . prietikių turime per
gyventi.

Summit, N. J., buvome už
kviesti pas J. ir M. Griciūnus, 
pas kuriuos praleidome porą

Livingston, N. J., yra už r 
•kelių myliu nuo Summit. Ta I 
proga su Griciūnais apšilau- Į 
kerne pas veikėją Geo. Jami
son ir jo šeimą. Radome ten- 
Charles Januškį ir dar porą 
draugų. Jamisonai inus visus 
gėrimais pavaišino ir supa- Į 
žindino su savo dukra ir I 
dviem anūkais. Anūkas su sa
vo mamyte davė mums šaunų 
koncertą pianu ir piano ar
monika. Būsiantis muzikan
tas yra 8 metų, o valdo ga- | 
biai armoniką, kuri atrodė 
kuone didesnė už jį patį. At
sisveikinę, leidomės linkui na
mų, prie saldaus miego, pa- 
ačiuodami už vaišes. j

Jau mėnesis laiko, kai pras
tas oras—lija ir šalta. Paga
vome taip vadinamas ligas— 
šalčius ir slogas.

Kaštone. Kas gali sakyti, 
kad visi dipukai blogi žmo-

J. J. Kaškiaučius, HL D.
530 Summer A ve. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 
gyvybes atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje1 knygoje yra platus Dcntisterijos Skyrius, 
parašytas • x

DR. ANTANO PETRIKOS
4ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai* 
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje. ,

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

5 pusi.—Laisve (LibertytLith. Daily)— Penktu' Ruge. 29, 1950



NewWko^ėž^2liiios Kandidatai atsidarė 
savo raštines

Kanados dūmai vis 
dar dengia miestą

Holp Wanted Agcy Te]. Plaza 7-2896
HELE WANTED—FEMALE

D-ro Kaškiaučiaus i Sveikina Dr. Kaškiaučiu 
paskaita apie sveikatą ! - - - - - - -

Didelė didžiuma amerikie- 
įčių lietuvių suspėjo sužinoti
apie rengtą daktarui Raškiau-

Kokie yra maisto virškini
mo organai? Kur prasideda 
ir kur pasibaigia virškinimas?]^*1’* Pagerbti bankietą, įvyku- 
Kam yra reikalingos seilės?]"/ 
Kokio maisto turi prisilaikyti^^- 
seni žmonės? Ką daryt, kai 
viduriai sukietėja arba kai 
juos paleidžia?

. šie ir kiti sveikatos klausi
mai bus nušviesti D-ro Kaš- 
kiaučiaus parašytoj paskaitoj, 
kurią turite progą girdėt šį 
sekmadienį, spalio 1, 2 vai. 
popiet, Kultūrinio Centro ma
žojoj salėj.

Paskaitą rengia Literatūros 
Draugijos Richmond H ii lio 
kuopa. Ją skaitys vienas iš 
kuopos narių.
• Jėjimas nemokamas.

Prie paskaitos bus ir prte- 
dų. Elena Brazauskienė pa
sižadėjo padeklamuot.

Pasistenkite patys pribūt 
savo draugus pakviest.

Komitetas.

arti pusšimčio metų literatū
rinio darbo sukakties proga, 
mes, Argentinos progresyvus 
lietuvės moterys, linkime 
jums ilgiausių ir laimingiau
sių metų ir didelės ištvermes 
jūsų mokslo srityje.

Siunčiame didelį nuoširdų

5 Policijoje įvyko 
j daugiau pakaitą

ir

Tarp Lietuvių
Irena ir Kancy Levanai ga- 

savaitės buvo 
svečiuose pas dukterį 
su šeima, Walteris ir 
Incas neseniai pirkosi 
Pompton Lakes, N.

le praėjusios 
nuvykę 
ir žentą 
Helena 
namuką

naujoje, mažoje kolonijo- 
Ten jie įsikūrė ir jaučia- 

kaip namie, sako Levanie-
Tik pajunta ilgesį senų-

,ie. 
si, 
nė.
jų savo draugų miestiečių, su
kuriais susisiekti jau ne taip 
lengva, apsigyvenus toli 
mie>styje. žadėje 
mieste, nors laike 
kilmių.

uz- 
atsilankyti

Grupė lietuviu 
čių buvo nuvykę

Gražiai 
Tačiau 

brook ly- 
palikti.

brooklynie- 
pas buvusį 

brooklynietį Skuodį, 
jis įsikūręs farmoje. 
išvažiuodami namo, 
nieČiai gailėję jį ten
Visuomet gyvenęs tarp dauge
lio žmonių, Skuodis tebepri
klauso miestui, ne farmoms, 
sako jie.

Tiesa, jis miestiečių neuž
miršta. Nežiūrint tolimo ke
lio, buvo atvykęs dalyvauti 
daktarui Kaškiaučiui pagerb
ti bankiete. • i

Brooklyniečiai susidomėju
siai laukia pamatyti hartfor- 
diečių vaidintojų pastatysimą 
veikalą 
Kas bus, 
priklauso 
kiai. O 
Hartfordo aktoriai mėgėjai 
atvyks spalio 8-tą, Vaidins 
Liberty Auditorijoje.

“Nevykusi Meilė.“ 
kas nebus, ta diena 
jiems, sako mūsiš- 

ta diena jau netoli. 
. aktoriai 

8-tą.

|Sį rugsėjo 10-tą, Richmond
Ten atsiuntė pasveiki

nimus. Bet tolimojoj Pietų 
'Amerikoj, kur laiškai ir laik- 
I naščiai dažnai keliauja virš ! dėkui už jūsų didžiai svarbius 
I mėnesį laiko, apie tai sužinojo 
vėliau, 
mis

įbankietui rengti gavo

Ir štai šiomis dieno- 
komitetas jubiliejiniam 

toki

Didžiai gerbiamam 
Dr. Jonui Kaškiaučiui:

Jūsų 65 metų amžiaus ir1

patarimus sveikatos saugoji
mui, nes dauguma mūsų žmo
nių yra jais pasinaudoję. No
rime, kad jūs ir ateityje vi
suomet galėtumėt teikti raštų 
visuomenei.

Su aukšta pagarba 
nuo visų,

Ona Undraitienė.

! Piliečių registraci j a 
i įvyks spalio 9-14

Spalio 9-tos, baigiant 14-ta, 
savaitė paskirta piliečių regis
tracijai. Tai svarbi pilietinė 
savaitė. Nuo jos priklausys, 
kas laimės rinkimus.

Tos savaitės svarbą suprato 
valdančiosios partijos. Jos 
jau atsidarė rinkimų kampa
nijos centrus. Jų distriktų ly
deriai, veikėjai, turintieji po
litinius darbus ar jų laukian
tieji jau skambina durų var
pelius.

Mažumų partijoms sunkiau. 
Už vis sunkiau darbininkų
partijoms. Atidirbusiems ii- milžiniška.

gas valandas šapose, pajūriuo
se, raštinėse, nėra lengva iš
eiti darbuotis. Ir laiko lieka 
mažai. Tad daugelis eina į 
rinkimines pareigas nei neva
karieniavę, nes, jei lauksi va
karienės, gal rasi žmones ei
nančius ilsėtis, nedrąsu bus į 
jų duris belstis.

Vienok darbininkų yra di
džiuma. Jeigu kiekvienas, ku
ris nori išrinkti darbo žmonių 
kandidatą ar prietelių, išeitų 
per visą šį laiką atlankyti 
bent 20 žmonių, nauda būtų

Budenz savo kliudymais” 
pelnęsis $40,000

mokytojo 
Friedman’o 
teisme jo 
pašauktąjį

buvo prispirtas prisipa-

Atstatytojo iš 
i pareigų David L.
department.iniame 
gynėjas kvotė
liudyti Louis F. Budenz. Vi
saip išsisukinėjęs nuo pasisa
kymo ko nors apie save, Bu
denz

. žinti, jog Judos karjera jam 
• gerai apsimoka.

Friedmanas yra persekioja
mas kaipo ištikimas mokyto
jo profesijai ir liaudžiai mo
kytojas. Jį, kaip ir kitus to- 

, kilis, vadina raudonuoju.

Aido Choras

i Budenz, buvęs prisimetelis 
“raudonuoju,“ atėjo .liūdyti 
prieš Friedmaną.

Jis prisipažino, jog tie Pū
dymai jam per tuos kelerius 
metus jau atnešė 40 tūkstan
čių dolerių. Ta suma gauta 
virš to, ką jis gauna kaipo 
algą iš klerikalų kontroliuo- 
amo Fordham Universiteto.

] Tas darbas taipgi yra gautas 
už Judos nuopelnus, po atvir- 
timo “prie dvąsios šventos.’’

Budenz labai rangėsi nuo 
1 prisipažinimo, ar jis liudijo, 
ir kiek kartų FBI agentams 
nuo 1945 metų spalio mene
sio.. Tačiau bylos vedėjui
Kiendl leidus klausti, jis at-■ 
sakė,, jog kalbėjosi su FBI' 
“daugeliu atvejų.“

Atsistatydinus 
majoro 

j O’Brien 
i pareigų,

Nepriklausomojo demokrato 
kandidato į majorą rinkimų 
kampanijos raštinė atidaryta 
įloto] Abbey, New Yorke. J. 
k a m p anijos mobilizatorius 
stojo ir jo žmona. Ji sako, 
kad jinai gal net rizikuosian
ti sakyti prakalbų, nors nie
kad pirmiau publikai nokąl-

Paskutines progas pasigau
ti saulės spindulių newyorkio- 
čiams atima iš Kanados miš
kų gaisrų užneštieji dūmai. 
Dūmai, tikrovėje, dabar jau 
nebe iš Kanados. Iš ten pū
tęs ilgą laiką vėjas, buvęs dū
mus ’ nugabenęs net iki Flori
dos. O paskiau, atsisukus
jui iš to krašto, tie patys dū- 

, mai, šiek tiek praskiesti, vėl 
(atvaromi čia.

Jei vėjas vėl nepasirinks 
kito kelio, tikimasi, kad 
dienos kitos tie dūmai bus 
varyti ant Atlantiko.

Namų darbininkė — virėja. Pra- 
! prastas virimas. Mylinti vaikus nuo 
j 5V2 ir 3 m. amžiaus. Reikia paliūdi- 
! jimai. Guolis violoje, $40. IL. 9-0787. 
i‘ (182-186)

NAMŲ DARBININKĖ — patyrusi, 
su puikiausiais paliudijimais, apžiū
rėjimui apartment o, guolis vietoje 
ar kitur, labai gera mokestis, my- 

ilinti vaikus, kalbanti angliškai.
j BO. 8-3213. (183-187)

č-

buvusiajam
O’Dwyer paskirtiniui j 
iš policijos viršininko I 
atsistatydino ii' kiti |

du aukšti pareigūnai, inspek
torius John T. Flynn ir Willi- 

mokratų kandidatas, atsidarė 
raštinę Hotel Commodore. ♦T c

Teisėjas Pecora,
am T. Whalen.

pirniuoj uFlynn tarnavo 
detektyvų viršininko 
ju, o Whalenas viršininku. 
Abu atsistatydinusieji įteikė 
prašymą pensijos. Pensijos 
pareikalavo ir atsistatydinęs 
O’.Brien’as. Jo alga 
$ 15,000 metams, 
gaus $6,000 metams, 
alga buvo $7,450

Mažiau parduota,. 
daugiau pelnyta

n\i-

] Šuniukas pagavęs

j Moteriškė, tinkama prižiūrėjimui 
Hik užgimusio kūdikio, $100 j mėne
sį, kambarys, valgis ir 1 diena ato
stogų j savaite, nėra kitų pareigų, 

[darbas nuolatinis. J JT. 6-6796.
(184-186)

Namų darbininko, mylinti vaikus, 
patyrusi, su paliudijimais, guolis 
vietojo, $40 j savaite. JA. 3-5024.

(184-186)

Šaukiamųjų militariškon 
tarnybon eilėse pradeda rastis 
vis daugiau ir lietuvių. Tarpe 

' paskiausia pašauktųjų egza
minui randasi ir Balčiūnų Al
bertas.

Aido Choro pamokos įvyks 
šį penktadienį, rugsėjo 29-tą, 
lygiai 8 vai., Liberty Audito
rijoje. Visi choristai prašo
mi atvykti.

Komitetas, kuris planuoja 
j programą gruodžio 10-tą 
i įvyksiančiam Aido koncertui, 
prašomas susirinkti 7 
toje pat vietoje.

vat.,

buvo 
Pensijos 
Flynn’o 

metams,
pensijos būtų pusė tos sumos. 
Gi Whalenas paprašė pensi
jai mokėti tris ketvirtadalius 
buvusios jo algos (alga buvo 
$9,350 metams), kaipo atpil
dą dėl buvusiu sužeidimu tar- b C v
nybinėse pareigose.

Visi pasitraukusieji tarnavo 
policijoje nuo jaunų dienų.

Dipukės gorsete 
radę $15,000

Cimbcls didžiosios depart- | bute vagį 
! mentinės krautuvės apyvarta ' 
1 pirmaisiais šešiais mėnesiais | 
buvusi $127,964,813. Pernai1 
tuo pat laikotarpiu buvo par
duota prekių už $128,222,089.

Apyvartos šiemet mažiau, 
j bet pelnai buvo didesni. Per
nai pelnė $1,565,395, arba po I 
62 centus ant šėro. šiemet 
per 
867, 
šėro.

i

ant šėro 
pusmetį pelne 
arba po 65 centus

Veteraną išteisino

ant

Sugrįžę-namo iš svetur 
vo butą, New Yorke, 
Mrs. Vero išgirdo 
piktai urzgiant jų miegamaja
me. Atsargiai jie atidarė du
ris. Kambaryje atrado jauną 
vyriškį slypint kampe, su ap
draskytomis abiem is ranko
mis. Pašaukta policija. Ji 
vyruką pirmiau nuvežė į ligo
ninę, p paskiau į kalėjimą.

Suimtasis sakėsi esąs John 
j Duggan, iš Bedford, Mass.

sa-
Mr. ir

savo šunį

Namų darbininkė, mylinti vaikus, 
geri namai lengvas namų darbas, 
patikima ir patvrusi. BE. 5-3913.

(184-186)

■ Moteris ar mergina prie namų 
; darbo Jamaica. L. I. Šaukite RE-
public 9-710$. C184-186)

i Namų darbininkė. Prižiūrėti kū- 
| dikj. Guolis vietoje. Turime daugiau 
darbininkų. Šaukite SC. 4-1190.

Į (185-187)

Pora su 11 motų amžiaus mergai
te reikalauja jaunos mandagios mo- 
treiškės namų darbui, galime su
teikti gorus namus. KI. 3-3738.

Vėlai pirmadienio vakarą 
vienas plėšikas įsigaVo į Mrs. 
Zaderman butą, Bronxc, klaus
damas jos šeimininkės. Zader- 
manai, kurie sakosi esą bė
gliais iš Lenkijos, yra atvykę 

mėnesį laiko. Jie 
vieną kambarį 

Nesuprasdama ge- 
nežinodama visų

Zadermanienė neži-

nun 
vete-

Bronx džiūrė atleido 
bausmės Oswald Ebner, 
raną, buvusį sulaikytą 
mui už turėjimą šautuvo, ne
turint tam leidimo. Tą jisai 
gąvo ne be koncesijos. Pro
kuroro pavaduotojas Delagi 
s'akė teismui, kad Ebneris jam 
pažadėjęs eiti į karinę tarny- 

!bą. Ebneris buvo pasišovęs 
dėl to, kad nebenorėjo eiti.

Lehmanas pasiskyrė 
(kampanijos vedėją

Senatorius Herbert H. Leh
man, kandidatuojąs toms pa
čioms pareigoms, savo rinki
mų kampanijos vedėju pasi
skyrė buvusį magistratą Ed
ward C. Magu ii-e.

Namų darbininkė pilnam laikui. 
Guolis kitur. Prižiūrėti namus ir 
vaikus. Lengvas valgių padarymas 
ir skalbimas. Maloni ir patyrusi. 
Paliudijimai. TW. 7-3188. Šaukite 
8 A, M. iki 10 P. M. bile vakarą po 
5 P. M. (186-190)

I Namų darbininkė, patyrusi, su 
paliudijimais, pagelbinė virėja —

i Bendix, guolis vietoje, gera alga.
J E. 7-7135. (186-187)

teis-

metų berniukas

liktai prieš 
nuomuojasi 
pas kitus, 
rai kalbos, 
sąlygų,
nomą vyriškį įleido butai).

Karta įsigavęs, vyrukas, pa-|Larl'v ta»0 aulomobi-
vertęs Zadermanienę ant lo. I liaus užgautas, važinėjantis 
vos, užvertęs sijonus, “pagins-1'lv,iac"1 netoli naml1’ Bronxe. 
tęs“ rankomis atitinkamas 
vietas ir pačiupęs ten paslėp
tus 15 tūkstantėlių, 
ke pradėjo šaukti. 

Į.jęs šauksmu ir vagis,
įbėgdamas rėkė: “Policijos!
Policijos! Ten, viršuje, api
plėšė moteriškę.’’ Taip jis ir 
i šs i n e šd i n o n e k 1 i u d y tas.

New York o du trafiko 
mai sujungiami į vieną Man
hattan Traffic Court, 100 
Centre St.

į Pašaukti liudyti
I dar 17 policisty

Motoriš-
Priside-

Vyriausiojo teismo teisėjas 
Botein atmetė dviejų namų 
savininkų grupių prašymą 
leisti pakelti rendas. Byla 
paliečia apie 100,000 rendau- 

I ninku.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 NAMAI 

KAMPINIAI
Parsiduoda namai su bizniais.

Vienas biznis Bar & Grill, kitas —( 
storas su restaurantu. 14 kambarių! 
garu apšildomas, 3 šeimom. Niekas j 
neturi Lease. Priežastis pardavimo, 
senatvė ir nesveikata. Turi būt par
duota, kad ir už žemiausią kainą,1 
nes aplinkybės verčia prie to. [

REpublic 9-1506. (185-194) Į

REAL ESTATE ;
Parsiduoda 2 šeimų moderninis 

namas su visais įrengimais.
NE. 9-0733. Vakare po. 6 P. M. 1

(186-190) '

Pirmą savo darbo dieną 
naujasis policijos komisijonie- 
rius Murphy buvo nuvykęs 
pasitarti su prokuroru Mc
Donald ii- to pasėkoje būrys 
policijos pareigūnų buvo pa
šaukti liudyti. Du tų pa
šauktųjų tuojau atsistatydino.

Viršininkas sako, kad “pa-
! daryta progreso.-’’ Koks tas 
i progresas, kol kas neskelbia- 
1 ma.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

TONY’S REAL ESTATE
PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Iš Airijos atplaukė 
36 pėdų laivuku

Choro pirmininke, j

susirenka antradienių vaka- 
į rais, Liberty Auditorijos alė- 
se. Sekama žaismė įvyks spa- 

Lietuvių boulininkų būrys lio 3-čios vakarą. . Ar.

Laisvės Koncertas

šiomis dienomis iš Airijos į 
New Yorką keli jauni vyrai 
atvyko 36 pėdų laivuku. Ke
lyje dar buvę užsukę į Ber
mudų ir ten pabuvoję.

Nieko tame nepaprasto, sa
ko vyrukai. Turintiems laiko 
ir ištekliaus, šiek tiek pažįs- 
tantiems marininystę, toks ke
liavimas — geras sportas.

Tas man priminė, 
“kankiniais“ anais

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

Odos Liros, 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, 4:00—7:00.
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMINUI) JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

Tik už vieno mėnesio. Ar jau įsigijote 
i koncerto bilietą?

Prašome įsitėmyti, kad sėdynės rezervuotos. Už
tikrinimui sėdynės, tuojaus įsigykite bilietą.

KONCERTAS [VYKS SEKMADIENĮ
SPALIO 29 OCTOBER

Bus mūsų gražiajame Kultūros Centre, 
kurį vadiname 

LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic A ve., Richmond Hill, N. Y.

Koncertas prasidės 3.30 vai. po pietų. 
Po koncerto bus šokiai.

Koncertui Bilietai $1.25 ir $1.50 
Vien tik šokiams įžanga 75 c.

kokiais 
metais 

spauda statė ponus latvius ir 
estonus dipukus, tuo būdu 
keliavusius Amerikon. D.

Pavojingai apdegė 
darbavietėje

at-
K.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists z 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

REPUBLIC BAR & GRILL
/

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI ‘

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, _N. Y. 

Telefoną*: EVergreen 4-8174

Dirbdamas Felton Chemical 
Co., 559 Johnson Ave., Brook- 
lyne, darbininkas James Clark 
staiga visas užsidegė eksplo- 
davus chemikalams. Pavojin
gai apdegusį, jį nugabeno į 
St. Catherine’s ligoninę.

NEW YORKAS [VYKDĖ 
DRAFTO KVOTĄ

New Yorkas buvęs pirmasis 
miestas gauti įsakytą jaunų 
draftuojamų vyrų kvotą. Iki 
rugsėjo 30-tos turėjo gauti 
3,008. Kvotą užbaigė 26-tą.

Savininkas %

IGNAS SUTKUS *
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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

degtines, vynai ir alus 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407

SHUFFLE BOARD
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