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Kanad iškęs “Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktorius 
Jonas Kardelis rašo, kad Li
teratūros Draugija esanti 
“komunistu partijos veikimui 
p ri d e n gt i ” organ i z a c i j a.

Anglų kalboje yra žodis 
“nuts,” kurį lietuvių kalboje 
labai gražiai pavaduoja žodis! 1*1 f f • v . j •
“balamūtas.” Jeigu Kardelis Jis liudys skunde pries jankių 
nežino, tai galėjo sužinoti, j , * ' į
kad Literatūros Draugija bu- jswerzimcj į r ormozos salą 
vo suorganizuota 1915 metais, į
kai niekas Amerikoje apie 
komunistų partiją nė kalbėti 
nekalbėjo. Tik paskutinis ba- 
lamūtas gali taip rašyti apie 
ILD, kaip rašo Kardelis.

Bet greičiausia Kardelis bus 
virtęs piktu provokatoriumi. 
Jis nori tą seną kultūros or
ganizaciją įkąsti.

Per ištisas penkias savaites lą. 
visiškai nebepasirodė klerika
linės “Lietuvių žinios.
bar sužinome iš Stasio Gaba- 
liausko. kad jos buvo numi
rusios iš bado. Jis sako, kad 
tik per didelį vargą pavyko 
jas iš numirusių prikelti. Da
bar jos dar smarkiau rėksian
čios prieš pažangiuosius lietu
vius.

Mane labai kietai suėmė 
pabėgėlis Dr. V. A. Dambra- 
va. Jam nepatiko, kam aš 
aną dieną pasakiau, kad “il
gainiui mums pavyks poną iš
joti iš lietuvių kalbos.” Jis 
apie tai parašė ilgą straipsnį. 
Straipsnis tilpo kunigų Drau
ge. j

★
Gal aš ir padariau* klaidą. 

Dr. Dambrava primena man 
Lietuvos istoriją. Argi aš ne
žinąs, kad Smetonos laikais 
Lietuvoje buvęs tikras rojus? 
Tame rojuje buvę visi ponai.

“Net ir elgetos,” sako tas 
atbulai mokytas vyras, “prisi
rinkę ne tik duonos, lašinių ir 
kiaušinių, bet ir atliekamo 
pinigo, jausdavosi ponais.” 
Ne tik jausdavosi, bet ir va
dindavosi ponais!

Ar prie tokių ponų ir D r. 
Dambrava priklausė?

★
Dabar šiam daktarui Lietu

va nebepatinka. Joje nebėra 
smetoninio rojaus, nes prieš 
desėtką metų Lietuvos žmo
nės nusitarė apsieiti be po
nų, ubagų ir utėlių.

Kaip tik Tito pasuko Ju
goslavijos gaires linkui ka
pitalizmo, visoje šalyje prasi
dėjo visų galų suirimas. Da
bar jis sako, kad Jugoslavijai 
grūmoja badas. Duonos šalis 
nebeturi. Prašo didelės pa
skolos iš kapitalistinės Ame 
rikos, kad išsigelbėjus nuo 
bado.

Tokia jau istorija! Visos 
socialistinės šalys apseina be 
paskolų iš Amerikos, bet nė 
viena kapitalistinė šalis nega
li gyventi nesulindus į mūsų 
Wall stryto kišenę.

★
Nors Lietuvoje pasiliko be

veik visi kunigai, bet iš jos 
pabėgo jų ganytojas arkivys- 

' kūpąs Skvireckas. Kodėl jis 
bėgo, apleidęs jam “Kristaus 
pavestas aveles” ?

žmogus, matyt, buvo sun
kiai nusidėjęs. Dabar jis gy
vena Austrijoj ir skundžiasi 
savo likimu. Jo ieškanti ko
kia ten “repatrijacinė komisi
ja.”

Nusidėjėliams ramybės nie
kur nėra.

Dabar visiems aišku, kad 
Joe I/Ouis padarė didelę klai
dą, kai bandė čampijono ti
tulą atgauti, žmogui nepavy
ko, baisiai nepavyko. Aš bū-

;J. Tautų Saugumo Taryba 
i nutarė pakviest naujosios 
i Kinijos atstovą

Flushing Meadow, N. Y.! vetuoti Saugumo Tarybos 
— Jungtinių Tautų Saugu- nutarimą, 
m o Taryba rugsėjo 29 d. 
nusprendė pakviest Kinijos 
Liaudies Respublikos atsto
vą, kuomet taryba sva'rs - 
tys Kinijos valdžios skun - 
dą prieš Amerikos laivyno 
įsiveržimą į Formozos sa-

Už.naujosios Kinijos at- 
Da- stovo pakvietimą balsavo

delegatai septynių šalių — 
Anglijos, Norvegijos, Indi
jos, Sovietų Sąjungos, 
Francijos, Ekvadoro ir Ju
goslavijos. 0 prieš jo kvie
timą padavė balsus delega
tai Jungtinių Valstijų, Ku
bos ir Čiang Kai-šeko kinų' 
tautininkų. Nuo balsavimo 
susilaikė Egipto atstovas.

Čiang Kai-šeko pasiunti
nys Ting-fu Tsiang mėgino 
vetuoti (atmesti) šį nutari
mą. Jisai sakė, jog naujo - 
sios Kinijos atstovo kvieti
mas yra svarbus esminis 
dalykas; o bet kuris nuola
tinis Saugumo Tarybos na
rys gali vetuoti septynių ar 
daugiau jos narin nutari • 
mus esminiais klausimais.

Bet devyni Saugumo Ta
rybos nariai, jų tarpe Ame
rikos ir Anglijos atstovai, 
nubalsavo, jog liaudiškos 
Kinijos atstovo . kvietimas 
kaipo liudytojo yra tik 
procedūros (formalumo) 
klausimas, o ne esminis da
lykas. Tain ir liko atmes
tas čiangininko bandymas

Teismas remia rendų 
kontrolės naikintojus

Washington. — Los An
geles miesto taryba nese
niai nutarė panaikint fede- 
ralę rendų kontrolę gyve
namiems namams. Tad Los 
Angeles Rendauninkų Ko
mitetas kreipėsi į federalį 
apskrities teismą Washing
tone, kad sulaikytų kontro
lės naikinimą. Teismas at
sisakė spręsti jų prašymą.

ILGIAUSIAS 
NUŠOKIMAS ŽEMYN.

Alamogordo,' N: M.' — 
Amerikietis lakūnų kapito^ 
nas Richard V. Wheeler su 
parašiutu iš lėktuvo sveikai 
nušoko 8 mylias žemyn. 
Tuom jis viršijo visus ilgų
jų nušokimų rekordus.

Kap. Wheeleris naudojo 
naujausią, automatiškai at
sidarantį parašiutą.

Čiau galvą guldęs, kad jis 
kumštynes laimės. Bet atsi
rado už jį jaunesnis, vikres
nis bokseris ir sudorojo. Nie
kados pirmiaui Joe nebuvo 
taip sudaužytas.

Mano geras frentas Leonas 
Jonikas turėtų pasigailėti Pi
jau Grigaičio. Juk labai ne
gražu tiesiog pirštu parody
ti, kad Pijus tapo geriausiu bi
čiuliu tų, kuriuos 1933 me
tais, jis vadino idijotais.

(Nuolatiniai Saugumo 
Tarybos nariai yra penkios 
didžiosios valstybės—Jung
tinės Valstijos, Anglija, 
Sovietų Sąjunga, Franci ja 
ir Kinija. Amerikinis blo - 
kas Jungtinėse Tautose, ta
čiau pripažįsta “visos Kini
jos atstovais” Čiang Kai- 
seko tautininkus, pabėgu-
sius į Formozos salą.) •

Kinijos Liaudies Respub
likos skundą įteikė Sovietų 
delegatai. Skundas sako, 
Amerikos karo laivai, kaip 
užpuolikai, įsiveržė For- 
mozon, kuri taip pat yra 
Kinijos žemė.
• i Saugumo Taryba pradės 
skundą svarstyti nuo lap
kričio 15 d.

Prezidentas planuoja 
greit užšaldyt algas

Washington. — Valdinin
kai sakė, jog prezidentas 
Trųmanas už desėtko die
nų pradės veikti dėl algų 
užšaldymo ir kainų kontro
liavimo.

Bet nėra kalbos apie kai
nų numušimą atgal iki to 
lygio, kur jos buvo iki Ko
rėjos karo pradžios. O kai
nos nuo to laiko pakilo 10 
iki 15 procentų; ypač mais
tas pabrango.

Manoma, Trųmanas pas
kirs Cyrusą Chingą pirmi
ninku valdinės komisijos 
dėl “algų pastovumo palai
kymo,” kitaip sakant, už
šaldymo.

Perša draftuot ir 
karo veteranus

Washington. — Verstino 
rekrutavimo direktorius 
generolas Lewis Hershey 
siūlė draftuot ir Antrojo 
pasaulinio karo veteranus 
iki 26 metų amžiaus.

Gen., Hershey, kalbėda
mas kongresinei ginkluotų 
jėgų komisijai, taipgi pir • 
šo pailgint privalomo ka 
reiviavimo laika nuo dabar
tinių 21 mėnesio iki pus
trečių metų.

Hershey kartu reikalavo 
sumažint paliuosavimus nuo 
karinės tarnybos tiems, 
kurie turi užlaikyti arti
muosius gimines.

Mina nuskandino ’ 
Amerikos destroyerį

Washington. — Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų mina 
susprogdino ir nuskandino 
karinį Amerikos laivą-nai- 
kintuvą Brush. 9 jūreiviai 
tapo užmušti, 5 be žinios 
dingo ir 10 sužeista.

COU EN-LAI SAKO, KINIJA NESTOVĖS 
NUOŠALIAI, KUOMET IMPERIALISTAI 
ATAKUOJA JOS KAIMYNUS

Peking. — KinijoS\ Liau
dies Respublikos premje
ras, komunistas Čou En-1 kaktyje
lai pareiškė, jog Kinija 
“nestovės nuošaliai,” kuo
met imperialistai užpuola 
jos kaimynus. Tuom jis į- 
spėjo amerikonus nesiveržt 
į šiaurinę Korėją.

Kalbėdamas pirmųjų me
tų sukaktyje nuo Liaudies 
Respublikos įsikūrimo, Čou 
En-lai vadino Jungtines 
Valstijas “pavojingiausiu 
Kinijos Liaudies Respubli
kos, priešu.” Kartu jis pa
reiškė, jog Kinijos žmonės 
pasiryžę “išplėšt v Formo- 

. zos salą iš amerikonų ran
ku” ir išlaisvint Tibetą ir 
Peskadores ir Kingmen

Jungt. Tautų seimas už gir siųs 
įsiveržimą į. Šiaurinę Korėją

Lake Success, N. Y. — 
Vyriausias Amerikos atsto
vas Jungtinėms Tautoms, 
Warren Austinas užreiškė 
Politiniam Jungtinių Tau
tų seimo komitetui, kad 
amerikonai ir jų talkinin
kai neturi apsistot prie ru- 
bežiaus tarp Pietų Korėjos! 
ir Šiaurinės Korėjos. Aus-1 
tinas siūlė “nušluot komu-

į nistus” Šiaurinėje Korėjo
je ir sujungt visą šalį į vie
ną valstybę (kurią valdytų 
dešinieji tautininkai).
____________ ----------------

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
London. — Anglų socia- 

listų-Darbo Partijos vadų 
susirinkimas nutarė, kad 
valdžia privalo palaikyti 
verstiną karinę tarnybą ir 
smarkiai ginkluotis.

r‘^Korėja. — Pranešama, 
kad Viena Pietinės Korėjos 
tautininkų divizija ir du 
pulkai įsiveržė jau 30 my
lių į Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką.

Šiaurinių korėjiečių prieš
lėktuvinės patrankos ap
šaudo amerikinius lėktu
vus jau ir tose vietose, ku
rias jankiai iki šiol be kliū
čių atakuodavo.

Viena, Austrija. — Aus
trų valdžia grūmoja su
triuškinti visuotiną darbi
ninkų streiką, kuris skel
biamas šiam trečiadieniui. 
Darbininkai ruošiasi strei- 
kuot, kad priverstų valdžią 
pakelt algas tiek, kiek ji
nai pabrangino duonos ir 
kitų reikmenų kainas.

/Washington. — Slapto
sios FBI polNiios direkto
rius J. Edgar Hoover ragi
no vaistininkus (aptieko- 
rius). taipgi šnipinėti prieš 
nužiūrimus “neištikimus” 
valdžiai kostumerius.

Pittsburgh. — Westing
house Elektros korporaci
ja pasirašė naują sutartį su 
CIO International Elektri- 
ninku Unija.

Korporacija pakelia de

(Quemoy) salas.
Liaudies Respublikos su- 

pusė miliono žmo
nių maršavo sostinės Pe
tingo gatvėmis. Sveikini
mus atsiuntė Sovietų Są
jungos premjeras Stalinas, 
Indijos ministras pirminin - 
kas Jawaharlal Nehru ir 
valdininkai kitų kraštų, 
pripažįstančių naująją Ki
niją.

Washington. — Vienas 
aukštas čionaitinis di^lo--. 
matas grasino: •' !>

— Jeigu Kinija; eitų, į ka
rinę talką Šiaurinės Korė
jos liaudininkams, tai. pati : 
taptų sukapota. Aš manau, 
kad jinai to nenorės.

Jisai ragino nepaisyt 38- 
tos paralelės, kuri po An
trojo pasaulinio karo buvo 
pažymėta kaip siena tarp 
Šiaurinės Korėjos, paves
tos tada sovietinei kontro
lei, ir Pietų Korėjos, kuri 
buvo perduota amerikinei 
globai.

šešiolika Jungtinių Tau • 
tų seimo narių jau pritarė 
užėmimui Šiaurinės Korė
jos. Seime dalyvauja visų 
60 tautų delegatai.

šimtuku valdinę darbinin • 
kų algą ir pasižada įvesti 
senatvės pensiją po $100 
per mėnesį.

Sutartis atstovauja 50,- 
000 tos korporacijos darbi
ninkų. Vidutinė jų alga iki 
šiol buvo pusantro dolerio 
valandai.

Duesseldorf, Vokietija.— 
Anglai užėmė čionaitinius 
Komunistų Partijos rūmus 
ir apgyvendino savo ka
riuomenę juose.

Berlin. — Anglija pasi
rašė naują prekybos sutar
tį su vakarine Vokietija 
dėl biliono dolerių apyvar
tos per metus. Jau nereika
laujama amerikinių dolerių 
prekybinėms sąskaitoms.

London. — Anglija pa
siuntė dar 800 kareivių į 
talką amerikonam Korėjoj.

Washington. — Ameri
kos valdininkai spėja, kad 
naujoji Kinija nesiųs savo 
armijos i talką Šiaurinės 
Korėjos liaudininkams, bet 
duos jiems ginklų.

Washington.—Prez. Tru- 
manas ir Anglijos užsienio 
reikalų ministras Bėvinas 
pasiuntė vakariniam Ber - 
lynui užtikrinimus, kad 
anglai - amerikonai pilnai 
apsaugos vakarinį Berlyno 
ruožtą nuo Sovietų.

Rytinė Berlyno dalis yra 
sovietinėje ‘žinyboje.

Pietų Korėjos tautininkai, 
įsiveržė į šiaurinę 
Liaudies Respubliką
Generolas MacArthur saukė
liaudininkus pasiduoti

Korėja, spal. 2. — Pieti
nės Korėjos tautininkų ka
riuomenė perėjo 38-tą pa
ralelę ir įsiveržė į Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publiką. Taip įsakė ameri
konų generolai pietiniame 
prezidento Syngmano Rhee 
Tapfjhinkams. Tuo tarpu 
jankių armija apsistojo už 
10 mylių į pietus nuo 38-tos 
paralelės, tai yra, sienos 
tarp Šiaurinės Korėjos ir 
Pietų Korėjos.

Syngmano tautininkai, 
dar nesutikdami pasiprieši
nimo iš šiaurinių liaudinin
kų pusės, užėmė Yangyang 
miestelį rytiniame pajūry
je, už 7 mylių į žiemius nuo 
ru bežiaus.

Neoficialiai pranešama, 
kad pietiečiai jau prasigrū- /

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Jungti
nių Valstijų apsigynimo 
departmentas paskelbė se - 
kamus amerikonų kariuo
menės nuostolius Korėjos 
kare, anie.kuriuos jau pra
nešta tėvams, žmonoms bei 
kitiems giminėms:

2,441 užmušta, 11,050 šu
žeista ir 3,959 be žinios 
dingę.

Šie skaitmenys neapima 
kitų nukautų, sužeistų bei 
dingusių jankių, apie ku
riuos dar nepranešta jų gi
minėms.

Vakarinėj Vokietijoj 
areštuota 1,500

Berlin. — Dešimtys tūks
tančių vokiečių darbininkų 
sekmadienį demonstravo 
vakarinės Vokietijos mies
tuose už taiką, tautos vie
nybę ir prieš anglus-ameri- 
konus ir francūzus, vakari
nės Vokietijos okupantus.

Demonstracijoms blašky
ti buvo iš anksto sumobili
zuota 100,000 policijos.1 
Taipgi paruošta anglų ka
riuomenė.

Policininkai buožėmis 
daužė ir vaikė demonstran
tus, daugiausiai vokiečius 
jaunuolius. Areštavo pus
antro tūkstančio asmenų. 
Demonstrantai 'gindamiesi 
apdaužė ir 30 policininkų.

Vakarų Vokietijos valdo
vai kaltina komunistus už 
tas demonstracijas, kurios 
įvyko Hamburge, Dort- 
munde, Bochume, Duessel
dorf e ir eilėje kitų pramo
nės miestų.

Levittown, N. Y. — Pus
penktų metų vaikutis Law
rence Nash per nosi įtrau
kė subliuškusį žaislinį ba- 
liūnuką, užspringo ir nu
mirė.

nie 30 mylių į šiaurę nuo 
sienos.

Vyriausias amerikonų 
komandierius, generolas 
MacArthur sekmadienį 
šaukė Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Armiją besąlygi
niai pasiduoti; o jei ne, tai 
grasino visiškai ją sunai
kinti. Šiaurinių korėjiečių 
komanda nieko neatsakė 
MacArthurui.

j ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, spal. 1. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies Armija veda 
ryžtingus apsigynimo mū
šius prieš skaitlingesnę ka
riuomenę amerikonų ir jų 

'pastumdėlių,' pietinių Syng
mano Rhee tautininkų. Pa
darė jiems didelių nuosto
lių Seoule ir pasitraukė į 
paruoštas iš anksto pozici
jas.

Syngmano Rhee tautinin
kai be atodairos muša ir 
žudo didelį skaičių civilių 
gyventojų — vyrų, moterų 
ir vaikų.

Liaudininkų pajūrių ar
tilerija nuskandino vieną 
amerikini torpedlaivį, su
naikino 6 amerikinius tan
kus ir nušovė 7 priešų. lėk
tuvus.

Dar keliolika miliony doL 
poniškam universitetui

Cambridge, Mass. — Po- 
niškiausias Amerikoje Har
vardo Universitetas gavo 
10 milionų dolerių dovanų 
per 3 mėnesius nuo balan
džio pradžios iki birželio 
pabaigos šiemet. 6 milio- 
nai dolerių iš tos sumos 
paskirti universitetinei Biz
nio Mokyklai.

Per tris pirmuosius 1950 
metų mėnesius turčiai, be 
to, suaukojo Harvardo Uni
versitetui 3 milionus, 300 
tūkstančių dolerių.

Bandė išmest iš namų 
tėvus užmušto kareivio

Kearny, N. J. — John 
Dugan gavo pranešimą, 
kad jo sūnus buvo pirmas 
nukautas amerikietis Korė
jos kare.

Tuo tarpu kompanija na
mų, kur gyvena Dugano 
tėvai, nusprendė išmest 
juos su 5 vaikais. Sake, jog 
reikią pamatiniai pertaisy
ti namus. Miestinis namų 
direktorius užgvre Duganų 
šeimos metimą laukan.

Bet Kearnv mieste buvo 
ha skelbtas trijų dienu ge
dulas žuvusiam kareiviui 
apgailėti. Tad kompanija 
susigėdo ir atidėjo Duganų 
šeimos išmetimą iš pasto-

ORAS. Vasariškai šilta.
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ROOSEVELTUI
Aną dieną Moterų Krik

ščionių Blaivininkių Sąjun
ga turėjo savo narių suva
žiavimą. Jame tos poniutės 
kirto dar vieną “smūgį” 
velioniui prezidentui Roo- 
seveltui. Girdi, jis pragėrė

šį sąjunga ir leido laik
raštį, o jo vyriausiuoju 
dvasios vadų ii’ politinės li
nijos nutiesėju buvo prela- vįs ' 
tas Urbonavičius (po to, | prieš neseniai 
kai Kemėšis išvyko Euro- I 
pon).

Buvo renkamos aukos iš 
lietuvių darbininkų; prašy- ; 
ta jų parama laikraščio 
spaustuvei įrengti.

Dabar laikraštis 
damas pranciškonų 
nui!

Tiesa, primena Keleivis: i 
j “jei vyskupija visą tarimą ! 

vadovaujamai! patvirtins.” j

sytas.”
Pagal šį įstatymą, fe-

reiškiasi j ralistų blogiems darbams.
Minėtais metais Kongre

sas pravedė du įstatymus— deralinė vyriausybė turėjo 
aktus. 1 'gaudyti vergus ir juos pris-

Alien Aktas suteikė pre- tatyti jų savininkams.
zidentui galią, išdeportuoti j Mūsų krašte, kaip žinia, 
iš Amerikos bet kurį sve- tuomet buvo dvejopa siste- 
turgimį, kuris pasirodytų ma: šiaurės valstijos ver- 
“pavojingu Jungtinių Vals- giją panaikino, nes čia buvo 
tijų saugumui ir taikai.”, reikalingas laisvas, sam- 
Šis įstatymas buto vyriau-į domas darbas, o pietinėse 
šiai nukreiptas prieš airius I valstijose vergija “tebežy - 
ir francūzus, tuomet gyve
nančius . šioje x šalyje, nes 
kaip vieni taip ir kiti di-

Visame krašte 
platesnis judėjimas 

i USA Kon
greso priimtą taip vadina
mąjį “Internal Security 
Act of 1950”, — bilių, ku
rio vyriausi autoriai yra 
senatoriai McCarran ir Kil-

, igore‘perve- i gįs pį|įus> kaįp žinia, buvo 
zoko- i prezidento Trumano vetuo- 

. . . j tas, bet dauguma Kongreso 
i narių, z t anti-komųnistinės 
. isterijos apimti, prezidento 

. . i veto atmętė. * .
Prezidentas, i 

savo

S U BSC RIPTIO N RATES:
and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries. 6 months

States, per year ......... $7.00 Canada
$3.75 Canada
$8.00 I Foreign

.... $4.00 i Foreign

States, per 6 months 
Co., per year .......
Co., per six months

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

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50 amerikiečių interesus Jai-

' tos konferencijoje.
i Buvo, girdi, šitaip: Sta-
j linas su savo draugais korji
i ferencijos pokylių metu gė
rė vandenį, o amerikinei 
delegacijai, 1
Roosevelto, jis siūlė šnapsą! Vadinasi, nors pinigus j 
ar vodką, kurią pastarieji | laikraščio spaustuvei įsteig- ’

N. Y.,

Korėjiečio nuomone apie pralaimėjimą |
New Yorke gyvena korėjietis Seek Hun Kimm, 82 

metu amžiaus. Jis yra karštas Korėjos patriotas. Prieš 
1905 metus, kai Japonija užgrobė ir pavergė Korėją, 
Kimm buvo Korėjos valdžioje. . s

Pietinės Korėjos, prezidentą Syngman Rhee jis skaito 
blogiausiu sutvėrimu, priešu Korėjos žmonių. Šiaurinės į

Korėjos pralaimėjimą šiame kare jis laiko" pralaimėjimu; kad sutiko su 
visos Korėjos.

Kodėl Korėja pralaimėjo? Seek Hun Kimm turi aiš
kią nuomonę. Jis mano, kad Korėjos karinė vadovybė 
padarė baisią klaidą, kai sutraukė didžiausias jėgas ir J 
bandė paimti miestą Taegu. Spėkų be galo daug išeik- į

y * ' A *

rašydamas džiąi neapkentė Anglijos

dėjo.”
Iš pietinių valstijų ver

gai (žinoma, negrai) bėgio
jo į šiaurines valstijas. Pas-

gėrė. Na, ir tuo būdu jie 
pasidarė nuolaidūs tiek, 

viskuo, ko 
i Stalinas norėjo.

Tai kvaila, tikra bobiška 
i, kurią karo metu 

nuolat kartodavo Hitleris.
i Pastarasis sakydavo: tal-

..__ pastabas dėl'šio bi- ir stojo ųž.taįkų, draugiš- tavosiose prasidėjo abolici -
tačiau |įaus netinkamumo, teisiu - ką sugyvenimą su Francu-į nis (dėl vergijos panaikink 

mo) judėjimas. Žmonės rei-
■ I t C\ 1 X r t i 4--i < * 4- i v> ei x v

gijai smūgį visose valstijo
se.

Todėl, kai vergai atbėg-

ti sudėjo lietuviai
spiendžiamą žodį dėl laik- j „aį pastebėjo, kad jis, bi- 
rascio ateities turi vysku -. SU(jaro “aišku ir tuo-

zįja. - | mo) judėjimas. Žmonės rei-
Kitas įstatymas: Sedi- lkalavo užduoti mirtiną ver- 

i darpas> kuri paskyrė Vatika-' jautįnį pavojų mūsų krašto tion Aktas. Šis buvo 
įstaigoms.” /aršesnis ir už pirmąjį. Pa-

Teisingai pasakyta. gal jį, valdžia turėjo teisę 
Bet šis “viską apimąs” į- areštuoti ir bausti kalėji- 

statymas, nukreiptas prieš Imu bei didelėmis piniginė- 
milijonus žmonių, kertąs nūs pabaudomis kiekvieną 
pagrindus mūsų Teisių Bi- asmenį, kuris išdrįs kritu
liui, nėra pirmas tos rūšies Į kuoti prezidentą, Kongre- 
istatymas. so narius, bei tūlus kitus

Tokių buvo ir praeityje, valdininkus.
Liaudies valia, jos kova 

tuos įstatymus 
kai jie buvo 
nepaisė.
Alien and Sedition

nas.
Va, kieno spaudą valdo 

svetima valstybė!

vojo. daug laiko veltui praleido, miesto nepaėmė. Korė- j ^įninkaf karo nelaimės nes I PASAKA APIE GRAŽIĄ- 
............... .C." ~ "" ,ju vadai, — Churchillas, ■ JOS

amerikiečiams susisiekimą su laegu. Rooseveitas jr Stalinas — ĮVYRĄ, KUNIGĄ IR VIE-
ios armijai reikėjo veržtis tiesiog į Pusano uostą, jį už- ■ • 
imti ir nukirsti ;
Kimm mano, kad tokia strategija būtų užtikrintai lai- / 
mėjus.

Kas liečia Syngman Rhee, tai Kimm pasakė: 
paskutinius keturis tūkstančius metų mes esame turėję i 
blogų valdovų, bet nė vienas jų negalėjo susilyginti su i 
Rhee. Jis yra žiaurus; jis išžudė ir įkalino tūkstančius; 
patriotų; jis Korėjon įvedė gengsterizmą; jis susidėjo su | 
tais korėjiečiais, kurie praturtėjo bendradarbiaudami su 
japonais; o dabar jam reikia Jungtinių Tautų armijos, 
kad pasilaikyti galioje.”

Kimm teigia, kad tarpe Šiaurinės ir Pietinės Korėjos i v 
žmonių nėra jokio skirtumo. Pats Kimm yra gimęs Pie- į P^smeizti Roosev.eltą, na, 
tinėje Korėjoje, jos sostinėje Seoul. Kimm nesąs komu- i -P ir P^smeize, pasinau- 
nistas, bet norįs, kad korėjiečiai vieni spręstų savo ša- j dedamos hitleriniu argu- 
•ies likimą. Konflikte tarpe Jungtinių Valstybių ir Tary- 
bų Sąjungos Korėja turinti būti neitrališka, 
nuošaliai.

dideli pijokai, girtuokliai.” 
Pasigėrę, jie patys nežino,.

Į ką bedarą.
Bet kas gi galutinoje iš- | 

vadoje buvo? Tie “pijokai” i 
“nepijoka” Hitlerį sumalė j 
dulkes!

Šis moterų krikščionių 
I sąjungos seimas, aiškus I 
' daiktas, ryžosi kai}) nors j

mentu.

" “DARBININKĄ’' VALDYS; 
PRANCIŠKONAI.

Laisvėje kadaise buvo ra- 
prezi- J syta, jog pranciškonų zo- 

■ . konas ryžtasi pasiimti sa - 
v-Įtą pavaryto Robert N. Denham, kuris buvo darbiniu- vo kontroleri South Bos,to

Vieną pavarė, kitą tokį paskyrė
Nacionalinės Darbo Santykių Tarybos vedėju 

.dentas Trumanas paskyrė George J. Bott. Jis užims vie-

, kų priešas ir kurį pavaryti seniai reikalavo visos dar
bo unijos.

Gerai, kad prezidentas organizuotų darbininkų reika-

no “Darbininką.” 1
Sumanymdš'' buvo iškilęs

uiui čh, nčtu pi cz.iuc j i ui guiHAuubu uču ujuuijaiį iun\ci,-| laa seniai, bet. dėl jo buvo ( 
lavimą išpildė ir Denhamą išvijo. Bet ar geresnis Bott? ūstrių. ginčų ir apsispjau- 
Labai abejotina. Per visą laiką, kai Denham dirbo išvien dymų tarp svietiškių ir zo- 
su samdytojais prieš darbininkus, Bott buvo jo dešinė | koninkų.
ranka, jo pagalbininkas. Nebebus Denham, bet pasiliks į “Darbininko” redaktorius

dymų tarp svietiškių ir zo-

jo priešdarbininkiška politika toje svarbioje Darbo San- Antanas Kneižys smarkiai
tykių Taryboje.

Trumanas ir naujasis įstatymas
Prezidentas Trumanas spaudos korespondentams p 

reiškė, kad jis praves gyveniman Kongreso priimtą įsta
tymą “Internal Security Act of 1950.” Tik su vieno 
punkto pravedimu jis palauks, dels. Tai punktas, kuris 
reikalauja, kad valdžia sudarytų ir paskelbtų sąrašą tų 
įmonių, kurios surištos su karo reikalais ir kuriose “sub- 
versyviams” bus draudžiama dirbti. Jis sako, kad šis 
punktas išduoda šalies malitarines paslaptis šnipams. 
Kaip greitai Kongresas susirinks lapkričio pabaigoje, 
prezidentas pasiūlys šį punktą iš įstatymo išmesti lau-1 
kan. \

Bet susirinkusiam Kongresui bilių jau turi pagaminęs ■ 
reprezentantas Cannon. Jo biliuje paliekamas beveik vi
sas dabartinis įstatymas, išskyrus du punktu. Jis irgi 
reikalauja, kad įmonių skelbimas būtų pašąlintas iš nau- 

' jo įstatymo ir kad nebebūtų reikalaujama komunistams 
registruotis. Cannon palieka įvedimą koncentracijos sto
vyklų, kai šalies prezidentas paskelbia nepaprastą šalyje 
padėtį bei kai iškyla karas. -

Reikia, tačiau, tikėtis, kad Kongrese atsiras senatorių 
ir ręprezentantų, kurie išstos su biliais dėl 
įstatymo atšaukimo. Jis nereikalingas. Jis 
Amerikos žmonių konstitucinėms teisėms ir 
nėms laisvėms.

2,500,000 amerikiečių
Stebėtinai giliai Amerikos žmonėse yra prigijus taikos 

idėja. Nepaisant plačiausio teroro prieš tuos, kurie dar
buojasi už taikos išlaikymą, nepaisant spaudos ir radijo 
gąsdinimų nesirašyti taikos peticijos, jau apie 2,500,000 
amerikiečių pasirašė Stockholmo taikos rezoliuciją.

1 Svarbu ir tas, kad taikos peticiją rašosi ne tik darbi
ninkai. Labai daug žmonių iš vidurinės klasės savo troš
kimą taikos išreiškė parašais. Rezoliuciją pasirašė 

* daug mokytojų, profesorių, rašytojų, dailininkų. Keletas 
desėlkų protestantų bažnyčios aukštų dvasininkų taip 
pat padėjo savo parašus.

Tų žmonių mintį teisingai išreiškė Dr. George Dabi, 
• Yale University Divinity School profesorius. Padėdamas 
parašą po Stockholmo rezoliucija jis pridėjo vieno saki
nio pareiškimą. “Dėl labo mūs pačių ir viso pasaulio”, jis 
sako, “mes turime neleisti panaudoti šį kvailą ir žmog- 
žudingą visuotino sunaikinimo įrankį.” Dr. Dabi turi 
mintyje atominę bombą, kurios vartojimas pasmerkia
mas Stockholmo taikos rezoliucijoje. /

kovojo prieš atidavimą 
pranciškonų zokonui (ordi- 

mui) laikraščio.
Kneižiui padėjo . South 

" Bostono lietuviškos parapi- 
' ' "' jos klebonas kun. Vermaus

kas, geras Kneižio bičiulis.
Dabar Keleivyj apie tai 

skaitome:
Klausimui galutinai iš

spręsti buvo sušauktas nau
jas šv. Juozapo Draugijos 
(LDS) suvažiavimas praeita 
šeštadienį, 
čų buvo ir vėl 
raštį atiduoti 
pranciškonams, 
nu viršininkas,

visiško šio 
pavojingas 
demokrati-1

Po karstų gin- 
nutarta laik- 

vienuoliams 
Pranciško- 

kun. Justi- 
pareiškė, kad

p r a n ciškonai, perlipdami 
“Darbininko” leidimą, “už
sideda didelę naštą, bet jie 
aukojasi ir sutinka paimti”, 
ir laikraštį ir visą .jo turtą, 
namus, spaustuvę ir tt.

gaišuojant 4.0 balsų pasi- 
; sake, už atidavimą laikraščio 
1 vienuoliams, o 11 balsavo 
I prieš. Prieš vienuolius pa- 
į sisake So. Bostono parapijos 

klebonas, P. Vermauskas, 
bet vienuoliai nugalėjo i‘ 
A. Kncižį ir kleboną. Lai.k- 
rąštis bus atiduotas pranciš
konams, jei vyskupija visų 
tarimą patvirtins.
Kaip žinoma, “Darbinin

ką” buvo įkūręs kunigas 
Fabijonas Kemėšis pirmo
jo pasaulinio karo metu. O 
kad užtikrinti laikraščiui 
gyvenimą, tai jis, Kemėšis, 
įkūrė Šv. Juozapo Lietuvių, 
Darbininkų Sąjungą, ku
riai priklausė tik keji dar
bininkai; ją sudarė daugu
moje vargonininkai, zak
ristijonai, kunigai, kai ku
rios davatkėlės ir tūli biz
nieriai.

NĄ DIPLOMATĄ.
Keleivyje skaitome:

Vienas lietuvis, Jurgis S., 
dar Lietuvoje, Klaipėdos 
mieste, vedė gražią moterį, 
Katriutę ž. Iš Lietuvos mu
su Jurgis išvažiavo į Pietų 
Ameriką ir apsigyveno Sao 
Paulo mieste. Gyventi jam 
sekėsi, meilė ir pasisekimas 
lydėjo jo žingsnius, jo šei
mos gyvenimas buvo pavyz
dingas, o 
atsirado, 
siturinčiai 
per eilę metų... iki 
tai “atsirado” Dievo 
telis, kunigas Stasys G., ii> 
sustojo tame pačiame mies
te. Apsigyvenęs ir apsidai
ręs kunigas pradėjo lankytis 
Jurgio namuose ir laikui bė
gant įsimylėjo j , gražiąją 
Katriutę. Pradžioje meilė 
buvo nekalta, kunigiška, bet ' 
paskui “biesas sugundė” ir 
meilė pasidarė paprasta, vy
riška ... ; .

Kunigas Stasys prikalbi
no gražiąją Katriutę ir jos I 
vyrą vykti į Uruguajų. Ten 
jau kunigas Stasys gyve
no su Katriute, kaip brolis 
su sesere — bet jis buvo 
Katriutės burgindierius.

ir žemišku turtu 
Laimingai 

gyveno
ir pa
jų rgis 
iš kur 
Paukš-

atmete, o 
galioje”, jų

taip

Tai buvo aiškiai priešta
raująs pirmajam Jungtinių 
Valstijų konstitucijos pa
taisymui, panašiai, kaip 
šiandien McCarran - Kil
gore įstatymas.

Daug žmonių buvo su- 
, įkalinta ir nu- 

į bausta piniginėmis sumo
mis. Nemažai buvo įkalin
ta ir redaktorių, ir laikraš-

Sėdi- areštuota, 
Kon- f

šiaurines, jie buvo gerų 
žmonių priimami, globoja
mi, saugojami. Įstatymas, 
reikalaująs, kad federalinė 
vyriausybė pabėgusius ne
grus gaudytų ir pristatytų 
jų savininkams, negalėjo 
veikti, nes milžiniška žmo
nių dauguma jam buvo 
priešinga.

Šis įstatymas,- aišku, ga
lutinai buvo panaikintas 
Civilinio Karo metu. Bet 
kai jis ir “galiojo”, jis buvo 
bejėgis, nes nukreiptas 
prieš daugumos žmonių 
valią ir jos interesus pana-

Amerikoje leidėjų,'ir šiaip žymių ;šiai, kaip McCarrano-Kil-
K J kėlusių j gore įstatymas.rojalistai, ne- visuomenininkų,

Susipažinkime . su 
vadinamais Alien ir 
tion įstatymais, USA 
greso pravestais 1798 me-- 
tais.

Tuo metu 
ekonominiai
apkentė revoliucinės Fran- 
cūzijos panašiai, kaip šian
dien ekonominiai rojalistai, 
stambieji kapitalistai, ne
apkenčia , revoliucinės Ta
rybų Sąjungos. Kas tada 
drįso pasakyti žodį už tai
ką su Francūzija, tas buvo 
apšauktas “jakobinu”, ir 
“anarchistu,” tas buvo 
skaitoma “Amerikos prie
šu.”

1796 metais, prezidentas i 
Jurgis Washingtonas pasa
kė, kad jis nebekandida-, v , 
tuos trečiam prezidentys- ! 
tės terminui, — atitarnavo i 
aštuonerius metus ir užten- ! į'

Bet Jurgis irgi vėtytas pasmaukiąs la-
ir mėtytas vyras. Kai jis|?111^m g'yvenimyL 
užkliuvo kunigą G. su gra- L, Amerikoje tuomet veike 
žiąja Katriute vienoje i0- įdurta fedarahstų paitija, i 

ivoje, reikalavo nuo žmo- kul’iai Prikla^se turtingieji 
| nos perskyrų, kurias ir ga- 
I vo. I

Įsimaišė katalikų aukš
tesnioji dvasiškija ir tą 
marijoną kunigą pabaudė, ! 
uždarydama vieųuolynan. Į 
Kol kunigėlis “pakūtąvo-1 
jo,” tai gražioji Katriutė 
buvo “globojama” tūlo 
aukšto lietuvio diplomato. 
Bet pastarojo žmona kartą 
“pastebėjo”... pastebėjo, nei 
du nei vieną... Kai kunigas 
po “pakiltos” išėjo įš vie
nuolyno, jis atrado gražią
ją. Katriutę skandale su di
plomatu ir šio žmona. j

Taigi pasaka apie gražią- lies vice-prezidentu 
ją Katriutę yra nei kiek ne Adams — prezidentu.

" už pasaką apie
bei I

Prie to dar galima pridė
ti vieną nepopuliarų įstaty
mą, pravestą tuojau po pir
mojo pasaulinio karo— 
blaivybes įstatymą: šis į-

savo balsą prieš Kongreso 
ir Adamso administracijos 
“žygius.” ■

Jeffersonas, būdamas ša
lies vice-prezidentu, uoliai
kovojo, ragindamas kitus statymas niekad nebuvo į- 
daryti tą patį. Bet jis kovo- vykdytas, nes daugumas 
jo slapta. Net ir konservą- i žmoniti jo nepaisė. Kai val

džia draudė alkoholinius 
gėrimus pardavinėti vie
šai, tai žmonės juos gami
nosi ir pardavinėjo (ir nau-

jo slapta. Net ir konserva
tyvūs Amerikos istorikai 
pripažįsta, jog Jefferso- 
nas gerai darė kovodamas 
slapta tą baisųjį įstatymą 
Jis ėjo išvien su lįaudimn 
Jis ragino (slapta) ją kovo
ti, nepasiduoti i

Pagaliau, ir šis įstatymas 
reakcijos negarbingai žlugo!

. Jam padėjo Todėl toliau numatą žmo- 
i kovoti tokie žmonės, kaip i ties sako, jog ir McCarran- 
I James Madison, kuris vė- TZ'’ 
i liau buvo krašto preziden- 
i tas.

Na, ir kas gi laimėjo : 
reakcingieji f.ederalistai ar 

'anų laikų jefersininkai-re-
sluogsniai, kurių tūli, kaip Į 
Hamiltonas, net siūlė šiam I 
kraštui monarchiją.

Įvyko tais metais prezi- ! 
dentiniai rinkimai. Federa-1 
listai pasiūlė savo kandida- 
tu prezidento vietai John 
Adams, buvusįjį vice-pre- 
zidentą. Jo oponentu buvo 
Thomas 
šauktas bedieviu, jakobinu 
ir anarchistu.

John Ądams . laimėjo 
apie trijų rinkikų balsų 
dauguma: John Adams ga
vo 71 rinkiko balsą, o Jef
fersonas —- 68.

mažesnė ____
. gražiąją Magehoną

Kilgore įstatymas negalės 
gyvuoti; žmonės prieš jį 
kovos ir jis turės būti at- 
keistas, panaikintas.

Nashville, Tenn. — Trys
j publikonai, apšaukti bedie- negrai studentai, pagaliaus.
viais, jakobinais, anarchis- 

I tais, ne-amerikiniais?
Laimėjo pastarieji.
1800 metais įvyko prezi

dentiniai rinkimai, kuriuo
se krašto prezidentu buvo 
išrinktas Thomas Jefferso- 
nas. Nors Kongreso narių 
daugumą dar vis sudarė fe-T p P Klevu e, Lllllcl UCV1 VAO OUUCV1 J. Vz

e eisonas, ap- ^era]įstai tačiau tieji abu 
pedon įstatymai buvo pa- į 
džiauti”. Žmonės iš kalėj i-! 
mu buvo išleisti amnesti
jos keliu; kiekvienam, ku
ris buvo sumokėjęs pinigi
nes pabaudas, valdžia jas 
sugrąžino. Isterija 
nuslopinta, isterikai 
bingai nuleido nosis. 

Liaudis, vadinasi,

tapo priimti į Tennessee 
Valstijos Universitetą.

I

Vyriausias valstijos pro
kuroras Roy H. Beeler ap
gailestavo, kad turi vykdy
ti Aukščiausio Jungtinių 
Valstijų Teismo patvarki- 
mą dėl negrų priėmimo j 
universitetą, v

i Jeffersonas pasiliko ša-
Ovice-prezidentu

buvo 
negar-

laimė-
Adams buvo liaudies prie- (į0 į 

j šas, o Jeffersonas — jos ' 
draugas.

Adams stojo už karą su
> ° Jeffersonas mai, kaip sakyta, buvo an- 

— prieš karą, už draugišką ti-konstituciniai ir jų liau- 
su ja sugyvenimą.^ i dis nepaisė. Alien įstaty-

Jeffersono šalininkai i mas mažai tebuvo gyveni- 
tuomet vadinosi republiko- 
nais, iŠ kurių, vėliau, gimė 
demokratų partija.

Norėdami užčiaupti liau
džiai burną, iš kurios plau
ke žodžiai už taiką, federa- 
listai, su Adamsu priešaky
je, 1798 metais sugalvojo

kantrią Aleną.
Bet pasaka apie Katriu

tę dar neturi, galo ir pabai- Francūzija, 
gos. Matyt, ji dar vis nie
ko sau, ir gal gi kunigėlis 
G. savo “pusseserę” kada 
nors spės pasiimti sau gas- 
padiųe, kai turės gerą, pa
rapiją.

O tas rašytojas savo raš
tą baigia šitaip: “šitas ku
niginiai diplomat iškas 
Skandalas yra geriausias į- 
rodymas, kaip jauni kuni
gai, celibato pažaboti, ardo per Kongresą pravaryti į- 
šeimas ir svietą piktina.” «*«*”*-— 

! Yqu said it!
statymus, smaugiančius
tuos, kurie priešinasi fede-

Fugitįyc Slave įstatymas.
Virš paminėtieji įstaty-

man ir vykdomas, nes pre
zidentas John Adams žino
jo, jog tai negalima įvyk
dyti.

Fugitive Slave — dėl pa
bėgančių vergų — įstaty
mas lietė 
Kongreso 
metais, o

AFL 69-tos konvencijos de-' 
legatai pasikalba sesijų 

pertraukomis.

vergiją. Jis buvo j 
praleistas 1793 

1850 .metais “tai-

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Spalio 3, 1950
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Potsdamo konferencijos nutarimų penkto-i Garbingai Užbaigtas darbas
sios metines ir jų pam irsimas dabartiniame 

atsinešime linkui Vokietijos
Vakarine Vokietija. .

Žmonių sveikatos apsaugos 
reikalai seniau ir dabar
Latvijoje

Pasirodo, kad šių dienų Latvijos vyriausybė labai daug 
dėmesio kreipia į Latvijos žmonių sveikatos apsaugoji
mą. Tam skiriamos didelės sumos pinigų ir steigiamas 
šalyje plataus masto sveikatos apsaugos įstaigų tinklas.

Apie tai rašo Arnoldas Krausas.
Apie padėtį seniau- Latvi- liaudies sveikatos apsaugos 

joje Krausas sako:
“Skurdus buvo gyvento

jų sveikatos apsaugos vaiz
das buržuazinėje Latvijoje. 
Jei turi lėšų sumokėti už 
gydymą — gydykis, nėra 
lėšų — liksi be gydymo — 
mirk. Tas barbariškas prin
cipas beribiai viešpatavo 
senosios Latvijos sveikatos 
apsaugos srityje. Latvijos ' 
buržuazinė vyriausybė iš
skirdavo liaudies sveikatos 
apsaugos reikalams pačias 
menkiausias, pačias ma
žiausias sumas. Užtenka 
pasakyti, kad 1935-1936 
metų Latvijos valstybinia
me biudžete sveikatos ap
saugai buvo skiriama 1,81 
procento. Žymi medicinos

Praėjusio šeštadienio Laisvėje mes rašėme, jog $10,- 
000 suma, kurią buvome pasibrėžę surinkti birželio me
nesį, jau baigta.

Žemiau telpa gautosios aukos, kurios dar nebuvo pa
skelbtos — viso $116.00. Vadinasi, ligi šiol jau sudėta 
$10,030.

Pridavė:
G. Shimaitis ..
V. Stankevičius

Fašistai vis atvi- 
iškeliami į vadovau

jančius postus Bonos “rei
che”. Net toks reakcinis 
laikraštis, kaip Londono 
“Star”, priverstas pripažin- i 
ti: “Denacifikacija, be abe
jonės, patyrė didžiulį kra
chą. Buvę nacistiniai vado
vai laiko savo rankose poli
tines organizacijas ir be 
paliovos keliami į pagrindi-; 
nius valstybinius postus 
visoje Vakarų Vokietijoje.”
Kita padėtis Rytinėje
Vokietijoje
Kitokia, žinoma, padėtis 

randasi Rytinėje Vokieti jo- | 
je. Čia įvykdytos milžiniš -' 
kos socialinės reformos. 
Perdavus į liaudies rankas 
kariniu nusikaltėlių ir stam
bių nacistų įmones, buvo 
likviduota monopolininkų 
valdžia rytinėje zonoje. 
Dvarininku žemė išdalinta 
valstiečiams, ko dėka kirs
tas smūgis vokiškiems jun
keriams.
dvmas sudarė svarbiausią 
prielaidą visam Rytų Vo- 

jkietiios U
j politiniam ‘ gyvenimui de
mokratizuoti. Tik to dėka 
demokratinės jėgos galėjo 
sustiprėti bei išsivystyti ir 
paimti valdžia į savo ran
kas. D. M.

Vakarine Vokietija. . I ir kitos.
Sovietų okupacijos zona riau 

pavirto Rytine Vokietija.
Kitais žodžiais, dabar tu

rime dvi Vokietijas. Taigi, 
Potsdamo konferencijos 
nutarimas dėl vieningos Vo
kietijos jau seniai tapo 
mirštąs arba paneigtas.
Trizonija — Vokietijos 
industrinė širdis
Trizonija apvienijo pra - 

moningiausias Vokietijos 
sritis. Čia sukoncentruota 
daugiau kaip 70 procentų 
visos plieno ir anglies ga
mybos Vokietijoje. Čia 
anais laikais buvo svarbiau
si Vokietijos kariniai užve
dimai. Čia Ruhras — Vo
kietijos pramonės širdis.

Tuoiau, Amerikai įsa
kius, Trizonijoie buvo įvyk
dyta atskira pinigų refor
ma, pavertufci tris zonas 
uždara, atitverta nuo likti - 
sios Vokietijos erdve. 1949 
metu rugsėio 20 d. trys di
džiosios vakaru valstybės 
užbaigė Vokietijos padali
nimo procesą, sukurdamos 
Bonos vyriausybę.
Ekonominiai monopoliai ,

Po to prasidėjo Vakari
nėje Vokietijoje Vokietijos 
kapitalistų galios ir įtakos 
atsteigimas. Atkurtos Vo
kietijos monopolininkų, tik
rųjų Vokietijos agresijos 
kaltininkų, senosios pozici • 
jos. Dinkelbachai, biuchė- 
riai, froveinai ir kiti stam
būs vokiečių magnatai, vėl 
valdo Vakarų Vokietijos 
liaudies ūkį. Jie pirmoje ei
lėje rūpinasi atkurti Vokie
tijos karinį potencialą, at
gaivinti karinius koncer
nus.

Vokietijos demokratinė 
spauda praneša apie kari
nės gamybos atnaujinimą
Blom und Fose . fablikuo-. Vertimas į( lietuvių kalbą 

se Hamburge. Tie fabrikai į yra kanadiškio Liaudies Bal- 
progra- gamina ’ ‘

ma. Ta programa numatė kams.
visišką Vokietijos nugink- įkorpus gamina “Konkordia- 
lavimą, jos karinio poten- Hiute” įmonės. “Deuče Me- 
cialo likvidavimą, likvidavi- talverke” fabrikai Akvtone 

o x y n* rl iri n Iri c* L” r\ v* << či
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1945 metų rugpiūčio mė
nesį Potsdame (arti Berly
no) pasibaigė trijų didžių
jų valstybių:TSRS, JAV, ir 
Anglijos vadovų istorinė 
konferencija. Konferencijo - 
je buvo priimti nutarimai, 
skirti Vokietijai paversti 
vieninga, taikinga ir demo
kratine valstybe.
Vokietijos vienybės 

principas
Potsdamo nutarimai

tvirtino Vokietijos ekono
minės bei politinės vieny
bės principą. Nutarimuose 
nurodyta, kad “sąjunginin
kai neketina sunaikinti ar 
įstumti į vergiją vokiečių 
tautą. Sąjungininkai keti
na suteikti vokiečių tautai 
galimumą pasiruošti tam. 
kad ateityje ji rekonstruo
tų savo gyvenimą demo
kratiniu ir taikingu pagrin
du.”

“Okupacijos laikotarpiu, I 
— pasakyta Potsdamo susi
tarime. — į Vokietiją turi 
būti žiūrima, kaip i vientisą 
ekonominę visumą.”

Potsdamo susitarime bu
vo taip pat užtvirtintas 
principas, kad Vokietiją 
bendrai valdo keturios oku
pacinės valstybės. Tuo tiks
lu buvo įsteigta Kontrolinė 
taryba, kurios sudėtyje bu
vo keturiu didžiuiu valsty
bių — TSRS. JAV, Angli
jos ir Prancūzijos — gink
luotųjų pajėgų vyriausieji 
vadai. Tam, kad toliau bū
tų vykdomas reikalingas 
paruošiamasis darbas tai
kingam sureguliavimui, bu
vo sukurta Užsienio 
lų ministrų taryba.
Prieš hitlerizmą ir 
militarizmą

, Potsdamo konferencijo
je buvo priimta plati Vo
kietijos demilitarizavimo ir 
demokratizavimo

reika-

įrengimus tan-
Plieninius tankų

$15.00 
12.00.

25.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 

.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 

.. - 4.00

John ir Alfred Walins, Stratford, Conn. ... 
Geo. Žilinskas, New Britain, Conn. 
Auka , Pittsburghiečio ......................... ..........
M. T. Laisvės skaitytojų, Montello, M'ass. ... 
Mrs. D. Monkofsky, Port Henry, N. Y..........
F. ir A. Blozneliai, Catskill, N. Y...................
L. šilabaitis, Wauregon, Conn.......................
O. P. K., Brockton, Mass. ...................... «...
Jos. Jackim, Shelter Island Hts., N. Y.........
Šimonių Juozas, Baltimore, Md..........
Pažangus Baltimorietis ......................
Helen Savukas, Portage, Pa. ...... 
L. Lavanavich, Grand Rapids, Mich. 

(Gimtadienio proga) .... 
Vin. Milisauskas, Bloomfield, N. J. .. 
B. ir M., Baltimore, Md.........................
Mary Bankevičienė, B’klyn, N. Y. .. 
Didelis, didelis ačiū!

Specialaus Vajaus Komitetas

. . 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 1.00

Franko būsiąs priimtas
. Tu reformų įvyk- IĮ karinį Atlanto paktą

Madrid. —Fašistinis Por-
ekonominiam bei tugalijos premjeras A. Sa- 

lazar’as lankėsi pas Ispani
jos diktatorių Franko. Jie
du tarėsi apie karinį ben
dradarbiavimą prieš, komu
nizmą.

New Yorko Times kores

įstaigos Latvijos respubli 
koje pralenkė buržuazinės 
Latvijos medicininį tinklą 
kelis kartus.”
Karo nuostoliai

“Fašistinė okupacija pa
darė Tarybų Latvijai mil
žiniškų nuostolių. Dešim
tys ligoninių, klinikų ir ki

ltų medicinos įstaigų buvo 
sugriauta. Vadovaudamasi 
liaudies interesais, Tarybų 
valstybė visų pirma ėmėsi 
gydymo tinklo atkūrimo. 
1944 metais respublikoje* 
jau buvo atkurtos ir veikė 
visos ligoninės. Dabar, ko 
munistų partijos ir tarybi
nės vyriausybės kasdieni
nio rūpinim’osi gyventojų

7

mą pernelyg didelės ekono
minės jėgos koncentracijos 
kartelių, sindikatų, trestų 
ir tt. pavidalu, leidimą vei- 

. kti visoms demokratinėms 
partijoms ir laisvosioms 
profesinėms sąjungoms.

Didelę reikšmę turėjo re- 
paracinė programa, priim - 
toji Potsdame siekiant rea
lizuoti Krimo konferenci
jos nutarimus šiuo reikalu. 
Pagaliau, Potsdamo konfe - 
rencija nustatė Vokietijos 
rytines sienas. Lenkijos se
novinės Žemės buvo sujung
tos su Lenkija. Be to. Ka
raliaučiaus miestas (dabar 
Kaliningradas) su artimais 
rajonais buvo perduotas 
Tarvbu Sąjungai.

. Tokios vra trumpais 
bruožais svarbiausios Pots
damo susitarimo sąlygos. 
Ju pagrindinis turinys — 
demokratizuoti ir demilita
rizuoti Vokietiją: pagrin
dinis tikslas — sukurti vie-* 
ninga, demokratinę ir tai - 
kingą Vokietijos valstybę.
Pirmieji atskyrimo žygiai.

Bet nereikėjo daug lauk-

pondentas S. I. Brewer ia^ jgįaįgų dauguma buržuazi- Į sveikatos apsauga išdavoje 
šo, jog Franko tikisi, kad ]
Amerika,ginkluos Ispanijos gįgg, komercinės įstaigos, las — lovų ligoninėse, am- 
fašistus ir įtiauks į kalinį Būdingas kapitalistinei vi- ;bulatorijų, poliklinikų, skai- 
Atlanto kraštų sąrysį pries SUpmenej laukinis I 
Sovietų Sąjungą. ; rencijos ir pasipelnijimo
—-------------------------------  dėsnis sąlygojo ir gydvmo

ištaigų paskirstymą šalyje. 
Buržuazinėje Latviioje me
dicinos įstaigos daugiau
sia koncentravosi turtin
guose rajonuose, tuo pačiu 
metu, pavyzdžiui, Latgalo • 

gyventojų 
varginga, 

beveik ne-

nėję Latvijoje buvo priva • respublikos medicinos tink-Amerika ginkluos Ispanijos ' ■ ....

Sovietų Sąjungą.
konku- | čiaus atžvilgiu,

Washington. — Valdžia 
skaičiuoja, kad dabar tėra 
tik 2,341,000 bedarbių šio
je šalyje.

Katalikų kunigo A. J. Boulier’io žodis
(Visame plačiame pasauly- 
žinomas Francūzijos katali

kų kunigas kaip kovotojas dėl 
taikos išlaikymo. Neseniai 
Boulier padarė pareiškimą, ko
dėl jis pasirašė po Stockhol- 
mo peticija. Jam buvo pri
mesta, būk jis, tai darydamas, 
“žaidžia komunistų žaidimą” 
(žaismę), na, ir tai privertė j j 
padaryti pareiškimą, iš kurio 
mes paduodame keletą ištrau-

i e
džiate komunistų žaidimą. 
Tai buvo klausimas kovos 
kartu prieš skurdą ir nežmo
nišką darbininkų išnaudoji-

Prie bažnyčių durų ti- 
pinigus 

kuriems 
yra ko-

ir šian-

SO.—Laisves Redakcija.)

Aš neatsakysiu į įžeidimus; 
bet aš noriu atsakyti kvailys
tei — “jūs žaidžiate komu
nistų žaidimą.”

Aš žaidžiu žmonijos žaidi
mą. Aš noriu išgelbėti pasau
lio moteris ir vaikus nuo 
bombų, • Francijos moteris ii 
vaikus. Aš noriu* išgelbėti juos 
ir bandysiu tą kartu su visais 
žmonėmis, kurie, kaip ir aš, 
mato pavojų ir yra pasiryžę 

,. Kodėl kal- 
apie komunistus? 

Tai klausimai 
visai žmonijai; tai plebiscitas 
po visą planetą, su bilijonu

gamina šovinius. “Šmiding' 
firma Kelne gamina kom
presorinius įrengimus toli
mo veikimo lėktuvams ir tt 
Vokietijos militarizmo 
atsteigimas
Su atsteigimu Vokietijos 

monopolinio I 
galios paraleliškai eina Va- beti man 
karinėje Vokietijoje atstei- Ką jie daro? 
girnas militarizmo.

Paskutinėje Šiaurinio
Atlanto Tarybos sesijoje į- į balsų, siekiąs galo šaltam ka- 
vykusioje šiomis ____1
New Yorke, tapo nutarta 
leisti Vokietijai susikurti 
40 tūkstančių ginkluotą 
“policiją.” Taip pat nutar
ta Vakarinę Vokietiją pa
laipsniui įtraukti į šiauri • 
nio Atlanto Sąjungą.
Hitlerizmo įtakos 
prikėlimas
Dar blogiau dalykai 

vi su Potsdamo konferenci
jos nutarimu su visomis 
šaknimis Vokietijoje išrau
ti hitlerizmą. Net jau Ame
rikos komercinė spauda ne
beslepia to fakto, kad dau
giau kaip 70 proc. Bonos 
vafstybės aparato yra senu

ti, kol Potsdamo konferen- jų hitlerininkų rankose. Jie 
cijos nutarimai pradėjo pa- pilnai viešpatauja visose

• sirodyti “nepraktiškais.” valdiškose įstaigose. Visiš- 
Nuo to prasidėjo Vokietijos kai pamirštas šalies demo- 
skaldymas. Pirmiausia bu- kratizavimas.
vo sujungtos anglų ir ame-j Stambiausi kariniai nusi- 
rikiečių okupacijos zonos į 1 kalteliai paleisti į laisvę. 
“Bizoniią.” Francūzija kiek Bujoja visokio plauko fa- 
pasilaikius pasidavė ir savo šistinės partijos ir organi • 
zoną prijungė prie “Bizoni-i zacijos — 
jos.” Taip gimė “Trizoni-' ga”, “V

kapitalizmo, pastoti jam kelią.

dienomis rui ir net pačiam karui.
Čia jūs su kuriat diversiją. 

Jūs silpninate skaičių ir jėgas 
tų, kurie kovoja už taiką. 
Kaip kad atsitiko anksčiau' su

sto-

■ “tėvynės sąjun- 
Vokietijos blokas”, 

ja,” kurią dabar vadiname “Vokietijos reicho partija”

mą. 
kintieji aukojo savo 
neklausdami, ar tie, 
ta pagalba renkama, 
munistai.

Taigi, tas pats yra
dien. Tai ne darbininkų ge
rovės klausimas, o išlikimo 
klausimas. Tai kova ne tik 
prieš skurdą, bet ir prieš mir
tį, kančias ir mirtį nuo radi
acijos apdegimo. Kaip kad 
streikas prieš neteisingumą, 
kovą prieš atominę mirtį rei
kalauja vieningo' veikimo. Bai
mė ir neapykanta komunizmo 
turi nusileisti prieš žmonių 
solidarumą, prieš mūsų jaus
mą pareigos savo draugams, 
kurie sako mums pasirašyti...

“Tu veidmainys, jei tavo 
asilas įpuolė į šulinį, o tu ne
nori sulaužyti šventę?” Jei 
jūsų namas dega, ar jūs siun
čiate atgal gaisrininkus už 
.tai, kad jų tarpe yra komu
nistų? Arba, jeigu ugnis grū
moja Komunistų Partijos bu
veinei, ar jūs atsisakėt užge
sinti ją,, kaip kad yra jūsų 
prievolė, vien tik dėl to, kad 
nežaisti komunistų žaidimą? 
Gerai, jūsų namas, kaip ir ko

pacifistais, jūs norite išsklai- jmunisto namas, jūsų žmona, ir 
dyti juos į

manau, aš neišpildyciau savo 
pareigų įaip krikščionis, ir, 
taipgi, atsižadėčiau teisių 
kaip francūzas.

Mano teisės, kaip francūzo, 
apima ir teisę apsigynimo. Ai? 
turiu teisę gintį savo šalį nuo 
atominio pavojaus. Aš turiu 
teisę atsisakyti paversti Fran
ci ją atominės kovoja lauku — 
kuriuomi ji taptų konfliktui 
prasidėjus.

Dėl šio teisėto apsigynimo 
aš turiu teisę ieškoti pagalbos 
visų nuoširdžių žmonių, kurk 

j ištiesia man nuoširdžią ran- 
ką...

Ant galo, kaip žmogus, aš 
privalau palaikyti komunistus 
visose pilietinėse teisėse ir to 
kiu būdu pripažinti jų teisę 
ieškoti, per peticijas, kartu su 
kitais piliečiais, visų piliečių 
nuomonės gyvybės ar mirties 
klausimu, kuris liečia mus vi
sus, arba aš turiu tapti jiems 
priešingu, kas negali būti pa
teisinama visuomeniniame gy
venime, ir pastatyti juos už 
Įstatymų sienų. Tai nacizmas.

Bet pažvelkime net į ma
žiau galimas Stockholm© A- 
peliacijos pasekmes. Galimas 
daiktas, kad pasaulinis ple
biscitas gali susilpninti Jung
tinių Valstijų poziciją pasau
lyje. jų materialę poziciją, o 
labiausiai moralę. Jos ir jų 

| tempiamos valdžios rasi pasi-
mažas, beviltes, i komunisto žmona, jūsų vaikai rodys kaip kriminalai, kurie 

prieštaraujančias klikas. Atsi- |ir jo vaikai, visi mes kartu iš kalno pasirengę nusižengti 
esame atominių bombų pąvo- visuomenei. Veidas į veidą su 

šis pavojus gali būti Rusija, kurią jie įsivaizduoja 
kaip būsimą kriminalą, ka
dangi ją dažnai vadina “ga
limu agresorium,” jie, iš kitos 
pusės, pasirodys kaip “galimi 
kriminalai,” kadangi jie “vei
kiausiai” planuos masines žu
dynes ir atsisakys pasmerkti 
jas.

Gerai, bet kieno kaltė? Ai 
tas reiškia, kad reikia tylėti

kreipimas nuo dukoborų, at- 
sikreipimas nuo katalikų, at- 
sikreipimas nuo sąžiniškųjų 
prieštarautojų. . .

Viešpaties įsakymų
Kame čia ko-

Leiskit man pildyti savo 
pareigas kaip žmogui ir ku
nigui ir skelbti visiems žmo
nėms
“Neužmušk.” 
munistų žaidimas? Aš žai
džiu bažnyčios žaidimą, E- 
vangelijos žaidimą, žaidimą 
gyvybės prieš mirtį ir baisias 
žudynes. Jūs sakote man, 
kad tai komunistinis žai
dimas. Jūs negalėtumėt su
teikti didesnę jiems pagarbą.

Kita, klausimas nėra nau
jas — jis jau išrištas. Laike 
pastarųjų streikų katalikai 
kovojo šalę komunistų, ginda
mi savo algas. Vyskupai rė
mė jų-bendrus siekius. Nie
kas tuomet nekėlė tokio> ab
surdiško klausimo — jūs žai-

koi- 
jūs 
bu-

juje. 
pašalintas tiktai milijonų pa
rašų. Kodėl atsisakyti pasi
rašyti ? Ar už tai, kad 
munistai pasirašė ? Ar 
turite būti blogi, kad jie 
vo geri ?

Aš pasirašiau už tai,' kad 
aš mačiau-, jog tai mano par
eiga. Aš esu laimingas, jeigu 
komunistai jaučiasi taip pat 
Nes tai ta pati pareiga, jau
čiama jų 
būdų, ta 
tuo pačiu

ir mano, tuo pačiii 
pačia priežastimi, 
Dievo balsu.

prie konkrečių pa-Eikime 
vyzdžių ir panagrinėkime ne- 
pasirašymo kartui su komu
nistais pasekmes. -Jeigu, -pa
vyzdžiui, ' a š atsisakyčiau 
žaisti komunistų žaidimą, 
kuomet jie aiškiai deda visas 
pastangas išgelbėti aukščiau
sias žmonijos vertybes, tai, as

, jose dir
bančių gydytoju skaičiaus 
atžvilgiu, — jau žymiai 
prašoko prieškarinį lygį.” 
Didelių sumų paskyrimas 
sveikatos apsaugai
Krausas patiekia davinių,^ 

kiek Latvijos vyriausybė 
skiria pinigų žmonių svei
katos apsaugos reikalams. 
Jis rašo:

“Tarybinės Vyriausybės 
asignavimai sveikatos ap
saugos įstaigoms statyti, 
aprūpinti ir išlaikyti visą 
laiką auga. 1945 metais j 
respublikos liaudies svei
katos reikalą buvo inves
tuota 104,500,000 rublių. 
1950 metais asignavimai 
gyventojų sveikatos ap - 
saugos reikalams padidė
jo jau daugiau kaip 2,5 
karto.

Nūnai respublikoje su
kurtas platus tinklas to
kių medicinos įstaigų, ku
rių Latvijoje aplamai nie
kuomet nebuvo — tai kai
mų ligoninės ir poliklini-. 
kos, kaimų vaikų konsul
tacijos, įvairūs dispanse
riai, sanitarinės - epidemi
ologinės stotys, sveikatin
gumo punktai pramonės 
įmonėse. Naujai suorgani- " 
zuoti ortopediios ir he •

ie, kur didesnė 
dalis buvo labai 
medicinos tinklo 
buvo.

Stacionarinės
Į pagalbos šalyje visiškai 
nebuvo. Beveik jokio dėme
sio nebuvo skirjama medi • 
cininiam vaiku aptarnavi
mui. Profilaktiniai skiepiji
mai, jei neskaityti skiepiji
mų prieš rauples, gyvento
jams nebuvo privaloma.

Kadangi nebuvo rūpini
mosi gyventojų sveikatos 
apsauga ir dėl blogos medi
cinos pagalbos, natūralu
sis gyventojų prieauglis 
buržuazinėje Latvijoje 
smukdavo iš metu į metus 
Antai, nuo 1920 iki 1935 
metų laikotarpiu gyvento
ju prieauglis šalyje suma
žėjo du su viršum kartu.”
Nauji laikai, naujas požiū
ris į liaudies sveikatos 
reikalus
Padėtis, kaip matome, se

noje Latvijoje buvo žmonių matologijos mokslinio tyri- 
sveikatos apsaugos dirvoje • mo institutai.
labai . prasta. Arnoldas I Palyginti su prieškari- 
Krausas tvirtina, kad vis- Iniu laiku, ambulatorinių- 
kas iš pagrindų pasikeitė r poliklinikinių įstaigų skai- 
Latvijoje, kai Latvių tauta I čius Tarybų Latviioje pa- 
pasuko socialistiniu keliu. | didėjo du kartus. Pagerė- 
Jis rašo:

“Tuoj po to, kai Latvijo
je latvių tautos valia ir pa
geidavimu buvo paskelbta 
Tarybų valdžia', medicinos 
pagalba gyventojams Lat
vijoje pasidarė svarbiausiu 
valstvbiniu uždaviniu ir tos 
pagalbos visos rūšys tapo 
nemokamos ir visiems pri
einamos. Jau 1941 metais 
nemokamos’ valstybinės

gimdymo

jo greitosios neatidėtinos 
medicinos pagalbos organi
zacija: antai, greitosios pa
galbos stočių skaičius pa
didėjo beveik 9 kartus. 
Naujai sukurtas įsišako- 
ięs tinklas gydymo-profi- 
laktikos ištaigų, aptarnau
jančių vaikus ir paaug
lius. Respublikoje veikia 
60 vaiku konsultacijų, taip 
pat dešimtys vaikų medi
cinos kabinetu prie visų 
miestų ir kaimu polikli- 
nįkų. Visos nėščios mote-

H'iiroshimą į kelias sekundes... 
Stockolmo Apeliacija sako,

“mes laikysime pirmą atomi- rvs gauna nemokamą me- ’ 
apie tą nusižengimą, kadan- i nius ginklus panaudojusią 
gi jis gali būti amerikoniškas? {prieš bile šalį valdžią, kokia 

ji nebūtų, papildžiusią nusi
žengimą prieš žmoniją, ir, 
kaip tokia, btss traktuojama 
kaip kariškas kriminaftstas.” 

Kas pasirašo šį pasmerki
mą? žmonija. Parašai ate- 
eina iš Rusijos, iš Jungtinių 
Valstijų. Jie renkami po visą 
pasaulį, kadangi jie kyla iš

Aš tikrai nesutiksiu su tokia 
žioplyste. .

Rusijoj; nėra 
kurios kristų 
ar Paryžiaus, 
kurios kristų

dicinos pagalba valstybi • 
nėse medicinos įstaigose.”
Medicinos darbuotojų 
ruoša

“Tarybų Latvijoje dir
bamas didelis darbas pa- * 
rengiant gydytojus ir vi
dutinius medicinos darbuo
tojus. tobulinant jų kvali
fikaciją. Vien tik Latvi-

4-me pusi.)

Nėra gerų; bombų, kad ir, 
Amerikoj gamintų, ir blogų 
bombų, gamintų 
blogų bombų, 
ant New Yorko 
ir gerų bombų,
ant Maskvols. Visos atominės j žmonių sąžinės sukilimo. . . 
bombos yra kriminąliŠkos,'_ ___ _—.......... ........
įskaitant ir tą, kuri nušlavė | 3 pusi.—Laisvi CLiberty, Lith. Daily)—Antr., Spalio 3, 1950
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Vaižgantas

Bevardžiai
(Apmatai)

(Tąsa)
Prie pat durų stovėjo gražus vyras di

deliais tisais — feldfebelis — su kardu ir 
apsivilkęs miline, ant kurios kabojo kry
žius ir vengrų medalis. Viduriu kamba
rio ten ir atgal žingsniavo neaukštas 40 
metų štabo karininkas, apsirišęs sutinu
sį žandą, apsivilkęs sena plonos medžia
gos miline.

— Turiu garbę prisistatyti, paskirtas 
į penktąją lengvąją bateriją, praporšči
kas Kozelcovas antrasis, — išpylė išmok
tą sakinį įeidamas kambarin Volodia.

Baterijos vadas šaltai atsake į pasvei
kinimą ir, nepaduodamas rankos, papra
šė sėstis.

Volodia baikščiai atsisėdo j kėdę šalia 
rašomojo stalo ir ėmė pirštais žaisti su 
pakliuvusiomis i rankas žirklėmis, o ba
terijos vadas, užsidėjęs rankas už nuga
ros ir nuleidęs galvą, tik retkarčiais pa
žvelgdamas į žirkles vartančias rankas, 
tylėdamas vis tebevaikščiojo po kamba
rį, tarsi stengdamos kažką prisiminti.

Baterijos vadas buvo gana storas žmo
gus su didele plike viršugalvy, žemyn 
nulinkusiais ir uždengiančiais burną tan
kiais. ūsais ir didelėmis, maloniomis, 
akimis. Jo rankos buvo gražios, švarios 
ir. putnios, kojelės labai išsuktos į šalis, 
žengė su pasitikėjimu ir tam tikru ele
gantiškumu, rodančiu, kad baterijos va
das ne iš droviųjų.

— Taip,--tarė jis, sustodamas prieš 
feldfebelį, — dėžiniams reikės nuo ryt
dienos dar po gorčių pridėti, nes jie la
bai liesi. Kaip tu manai?

— Ką gi, pridėti galima, jūsų kilny
be! Dabar avižos vis pinga, — atsakė 
feldfebelis, judindamas rankų pirštus. 
Rankas jis laikė prispaudęs prie kelnių 
siūlių, bet jos, matyt, buvo pratusios 
mostais padėti kalbai. — Dar mūsų pa
šariniu k as Franščukas vakar man iš ū- 
kio dalies raštelį, jūsų kilnybe, atsiuntė, 
kad būtinai reikia ten pirkti ašių, sa
ko, pigios, — kaip malonėsite įsakyti? 
. —• Ką gi, reikia pirkti: juk jis turi 
pinigų.

Ir baterijos vadas vėl ėmė žingsniuoti 
po kambarį.

— O kur jūsų daiktai? — staiga jis 
paklausė Volodia, sustojęs ties juo.

Vargšas Volodia taip buvo nusmelktas 
minties, kad jis bailys, kad jis kiekvie
name žvilgsny, kiekviename žody regė
jo panieką sau, kaip pasigailėtinam bai
liui. Jam pasirodė, kad ir baterijos va
das jau suvokė jo paslaptį ir šaiposi iš 
jo. ' ,

Sumišęs atsakė, kAd daiktai Gra’fsko- 
je ir kad brolis prižadėjo rytoj juos at
gabenti jam.

Bet papulkininkis neišklausė jo iki ga
lo ir paklausė feldfebelį:

— Kurgi praporščiką patalpinsim?
'— Praporščiką? — tarė feldfebelis ir 

dar labiau sutrikdė Volodia, žvilgterė
jęs į jį tokiu žvilgsniu, kuriame tarsi 
švystelėjo klausimas: “Koks gi čia pra
porščikas, ir ar verta jį kur nors tal
pinti?” — Tai apačioj, jūsų kilnybe, pas 
štabo kapitoną galės jo kilnybė apsisto
ti,— kalbėjo jis, truputį pamąstęs. — 
Dabar štabo kapitonas baksijone, tai 
jo lova stovi tuščia. * ,

— Tai štai, ar nemalonėsit kol kas?— 
tarė baterijos vadas. — Jūs, aš manau, 
pavargot, o rytoj geriau įtaisysima

Volodia atsistojo ir nusilenkė.
— Gal malonėsite arbatos? — tarė ba

terijos vadas, kai Volodia jau ėjo į du
ris. — Galima užkaisti samovarą.«

Volodia nusilenkė ir išėjo. Pulkininko 
pasiuntinys nuvedė žemyn ir įvedė į pli
ką, nešvarų kambarį, kuriame mėtėsi -į- 
vairūs seni daiktai ir stovėjo geležinė 
lova be marškos ir antklodės. Lovoje, 
apsiklojęs stora miline, miegojo kažkoks 
žmogus rausvais marškiniais.

Volodia jį būtų palaikęs eiliniu karei
viu.

— Piotrai Nikolajičiau!—tarė pasiun
tinys, judindamas už peties miegantį.— 
Čia guls praporščikas... Tai mūsų jun
keris,—pridūrė jis, kreipdamasis į pra
porščiką.
-— Ach, nesirūpinkite,1— tarė Volodia; 

bet junkeris, aukštas, apkūnus jaunas

vyras, gražaus, bet labai kvailo veido, į 
atsikėlė iš lovos, užsimetė milinę ir, ma
tyt, dar kaip reikiant neatsibudęs, išėjo 
iš kambario.

— Nieko, aš kieme atsigulsiu,—su
murmėjo jis.

Likęs vienas, Volodia pirmiausia pasi- ■ 
šlykštėjo savo sujaukta, biauria nuotai
ka. Jis panoro užmigti ir viską užmiršti, 
svarbiausia, patį save. Jis užgesino žva
kę, atsigulė lovon ir, nusivilkęs milinę, 
apsiklojo ir galvą, kad nejaustų tamsos 
baimės, kuri jam liko dar iš vaikystės 
dienų. Bet staiga jam kilo mintis, kad 
atlėks bomba, pramuš stogą ir užmuš 
jį. Jis ėmė klausyti; virš galvos buvo gir
dėti baterijos vado žingsniai.

“Pagaliau, jei ir atlėks, — pagalvojo 
jis, — tai pirmiausia užmuš jį ten viršu
je ir tik vėliau mane; galų gale ne mane 
vieną”. Ši mintis ji truputį nuramino; 
jis omo migti. “O jei staiga naktį paima 
Sevastopolį ir čia Įsiveržia prancūzai? ■ 
Kuo aš ginsiuos?” Jis vėl atsikėlė ir pa
vaikščiojo po kambarį. Tikrojo pavojaus 
baime ėmė stelbti paslaptingą tamsos 
baimę. Kambaryje, be balno ir samovaro, 
nebuvo jokio kieto’ daikto. “Aš niekšas, | 
aš bailys, niekšingas bailys?” staiga pa
galvojo jis, ir jį vėl apėmė sunkus panie
kos ir pasišlykštėjimo jausmas net pa
čiu savimi. Jis vėl atsigulė ir stengėsi 
nemąstyti. Tačiau, girdint nenutilstantį 
dundėjimą, virpinantį vienintelio lango 
stiklus, vaizduotėje nenoromis kilo die
nos įspūdžiai ir vėl priminė pavojų: tai 
jam vaidenosi sužeistieji ir kraujas’ tai , 
bombos ir įlekiančios kambarin skeveld
ros, tai gražutė gailestingoji seselė, jį, 
mirštantį, petrišanti ir verkianti, tai 
apskrities mieste jį lydinti ir 
karštai su ašaromis prieš stebuklingąjį 
paveikslą besimeldžianti motina, ir vėl 
buvo neįmanoma užmigti. Bet staiga . 
jam atėjo aiški mintis apie dievą, visa
galį ir gerą, kuris viską gali padaryti ir 
išklausyti kiekvieną maldą.- Jis atsiklau
pė, persižegnojo ir sudėjo rankas taip, 
kaip jį dar vaikystėje mokė melstis. Šis 
judesys staiga jam \ sukėlė seniai už
mirštį džiaugsmingą jausmą.

“Jei reikia mirti, jei reikia, kad manęs j 
nebūtų, padaryk tą, viešpatie, — mąstė 
jis, — greičiau tą padaryk. Bet jei rei
kalinga drąsa, tvirtumas, kurių aš netu- • 
riu, suteik juos man, išgelbėk mane iš 
gėdos, kurios negaliu pakelti, bet išmo
kyk, kas man daryti, kad įvykdyčiau ta
vo valią.” |

Vaikiška, įsibaiminusi, menkutė jo 
siela staiga padrąsėjo, prašvito ir išvy
do naujus, plačius, šviesius horizontus. 
Daug dar pergalvojo ir perjautė jis tuo 
trumpu laiku, kol tebsitęsė ta palaimos 
valandėle, bet greit užmigo ramiai ir 
saugiai, griaudžiant šūviams, trinksint ‘I 
bomboms ir virpant stiklams. IViešpatie didis! Tik tu vienas girdėjai ! 
ir žinai tuos paprastus, bet karštus ir be
viltiškus nežinios, graužiančios atgailos 
maldavimus, prašymus pagydyti kūną ir I 
praskaidrinti sielą, kuriuos kėlė į tave 
iš šios baisios mirties vietos visi, prade
dant generolu, prieš valandėlę galvoju
siu apie pusryčius ir apie Georgijų ant 
kaklo ii1 išgąstingai thvo artumą jautu
siu, baigiant iškankintu, alkanu, utėlė
tu kareiviu, pargriuvusiu plikoje Niko- 
lajevos baterijos asloje ir prašančiu tave 
greičiau duoti jam . jo nesąmoningai nu
jaučiamą atpildą už visus kentėjimus! 
Taip, tu niekad nepailsti, < beklausydamas 
savo vaikų maldavimų, nusiimti jiems 
visur angelą ramintoją, kuris kiekvieno 
sielai įkvepia kantrybę, pareigos jausmą 
ir vilties džiaugsmą.

/ 15Gatvėje sutikęs savo pulko kareivį, 
vyresnysis Kozelcovas khrtu su juo nu
ėjo tiesiog į penktąjį bastioną.

— Laikykitės arčiau sienos, jūsų kil
nybe! — tarė kareivis.

— O kas?
— Pavojinga, jūsų kilnybe, — štai kur 

net perlekia, — tarė kareivis, klausyda
masis, kaip zvimbia sviedinys, smogęs 
į sausą kelią anoje gatvės pusėje.

Neklausydamas kareivio, Kozelcovas 
žvaliai pasileido gatvės viduriu.

(Daugiau bus)

(Tąsa.)

PEšIOTOJAI
Giedriame vidudienyje ra

tu ant pievos susisėdę pus
berniai arkliagoniai nešinoj 
ką veikti. Iš nuobodžio nie
kus tauškia, kits kitą pa
juokia, ypač tuos, kurie ne
turi gero liežuvio'jiems at
sikirsti. Gana ir to. Ką 
daugiau ?

Štai, vienas, kojas pasisė
dęs ir rankom iš užpaka
lio atsirėmęs, nejučiomis 
velėnėles pešioja, o antras, 
tiesiai prieš, atsisėdęs pa
galėlį pianisto. Tiktai 
pumpt velėnėlė jam į kak
ta ir užbėrė akis. Darbinin
kas krūpt, staigiai išgąs
dintas; mirkt, mirkt į vi
sus: kas čia bus metęs? O 
čia pešt jį iš dešinės pusės. 
Jis grįžt į tą pusę, o čia 
dar skardžiau pešti jį iš 
antrosios pusės. Puola jis 
ten, o čia trukt jį už kojos, 
jis knapt į vidurį' ringio. 
Visomis keturiomis pasirė
męs, apmeta akim visų vei
dus, o tie visi rimtumu sus
tingę, akys šaltos, griežtai 
nieko nereiškiančios, — nėr 
kaltininko... . Strikt kelia
klupsčias, o čia timpt jį už 
apykaklės, jis driokst aukš- 
tynelkas. Vitirkš ant šono, 
o čia dilkt, kaip su yla, pe- 
šimas už duobystėlės, pa
kaušio duobelės.

Kankinamojo veidas tie - 
siog biaurus: nebe raudo
nas, bet pamėlynavęs; kaip 
vėžio, raudonos akys iš kak
tos spanka; lūpos biauriai 
piktumu iškrypusios, o vis
kas drauge reiškia ne tiek 
skausmą, kiek netikėtą pa
žeminimą ir tuščią pyktį, 
nežinant, ant kurio priguli 
jis išlieti: visų veidai, kaip 
ir pirma, šalti, nė šyptelė
jimo, kaip kad niekur nie
ko.

Dykai nebegalvodamas, 
rėžia per ausį artimiau
siam, bet visiškai nekal
tam iš tikro, nė piršto prie 
jo nepridėjusiam ir dėl to 
per ausį nė kiek nelauku
siam. Dabar jau šis pasiju-1 
to nuskaustas, pilną turįs 
teisę atsilyginti; drožia tad 
su kumštimi tiesiai į nosį. 
Kraujas pliupt — “komedi
ja” pabaigta.

Visiems nebe smagu, sto
vint aplink varvinantį 
kraują ir ašaras, nors ne
verkiantį, draugą. Kitas nu
bėgo kraujažolių nosiai už
kimšti, kitas, už pečių nut-I 
vėręs, dideliu užjautimu 
vadina sužeistąjį prie val
kos apsimazgotų. Visi — ir 
kankinę, ir nekankinę — 
kalti jaučiasi: kaltieji, kad 
“iš užpakajio pešiojo”; ne
kaltieji, kad tylėdami padė
jo kaltiesiems kaltybę pas
lėpti ir veidmainiuoti.

Tad per ausį gavęs, nors 
nepešiojo, bene vertai bus 
gavęs?

*-0-* 
APKALBĖTOJA

Į Grigą netyčiomis užėjo 
keliaujantis gydytojas mo- 
nelninkas ir, ar jo klausės 
kas patarimo, ar ne, ėmė 
visiems patarinėti, kas rei
kia daryti, kad sveiki būtų. 
Visi juokavo iš “pono” gy
dytojo; sau, ypač gi mer
gaitėms, išmislinėjo negir
dėtas ligas. Juoko buvo, 
kaip krekeno.

Tame tarpe į priemenę 
įbėga kaimynė, Grigo mer
gaičių draugė.

■ Per uždaras duris girdi 
svetimą žmogų, gydytoją 
esant; girdi visokius ligų 
vardus minint, — ir, kaip 
galvon skelta, šauna atgal 
namulio.

, — Ar žinote, — sako į- 
bėgdama, uždususi, — pas 
Grigą gydytojas ir visi gy
dosi...

— O Karusė nuo ko gi? 
— klausia jaunikiai. Karu
sė buvo gražioji Grigų duk
tė...

— Karusė? Karuse... ro
dos, nuo “padlecos”.

“Padleca” aukštaičiai 
rytiečiai vadina odos ligą, 
kada ji pasidaro balkšvais 
taškais išmarginta; ne de
di rvinės, ne kas bloga — 
vienas negražumas. Žmo
nės laiko ją limpama.

Tą patį vakarą jau visas 
sodžius žinojo Karusę tu
rint biauria limpamą pad
lecos ligą; jog ji paslap
čiomis parsikvietė gydyto - 
ją, kursai vienok atsisakė 
ją beišgydyti; jog ta liga 
ji seniai jau serga, o jei 
niekas nematė, tai vien dėl 
to, kad labai rūpestingai 
dangstės; ir didelę daugy
bę kitų išgalių.

Vyriškieji neapsakomai 
užjautė skaisčią, dorą ir 
linksmą, kaip voveris, kai
myne. Užtat moteriškąsias 
tiesiog šišas pagavo: tokiūo 
džiaugsmu pašaliais kike
no, kad net biauria savo, 
nuo purvino liežuvio plau
kiančia seile užsirydamos. 
Tikros raganės! Gaili, kad

dabar jų upėje nebepluk- 
do.

Ant rytojaus šventa die
na. ’ Paprastai visa iš baž
nyčios sugrįžusi sodžiaus 
jaunuomenė susirinkdavo 
pas Grigą ant lygios vejos 
pašoktų ir padainuotų. Bet 
šiandien nebuvo nieko. Ka
rusė panuobodžiavusi nu
bėgo į drauges ir nustebo: 
visos draugės šukė burnas, 
nesibučiavo, o jaunikiai, 
tai išvydę, purptelėjo į sau
ją ir pro duris išrūko.

Išbalo Karusė, kaip dro
bė: patylomis juokas užpni- 
ša žmogų. “Kas čia gali 
būti? — klausia draugių. 
— Kas jums yr?” ir ne
gauna atsakymo. Bėga, ry
dama ašaras, namo ir grau
žiasi, nežinodama, už ką iš 
jos patylomis juokiasi ir. 
nuo jos šalinas. Net sulyso 
nabagė, kol gavo žinoti 
priežastį, kol verkdama ne? 
prisiprašė draugių apžiū
rėti jos krūtinės ir nuga
ros, jog taip pat švarios, 
kaip ir pirma.

— Še tai tau! — sukliko 
raganės. — Tai kas gi to
kius niekus pramanė?

— Kas! — visi vienu 
balsu siaudė... — Tai ir su
sek gi teisybę!

— Išlupti pramanyto ją!
Bet pramanyto j a buvo 

bevardė ir pati gal nejau
tė, kas iš jos, niekatauškės, 
užsidegė ir kiek širdies 
skausmo pasidarė.

(Daugiau bus)

Žmonių Sveikatos 
Apsaugos Reikalai...

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

jos valstybinis universite- 
1 tas kasmet išleidžia 4-5 
kartus daugiau gydytojų, 

'negu visa buržuazinė Lat
vija Ulmanio režimo lai
kais. Dideles lėšas Tary
bų valstybė išskiria me- 
dicinos-sanitarijos įstai
goms įrengti respubliko
je. žymi poliklinikų dau
guma aprūpinta naujais 
rentgeno ir fizioterapijos 

. kabinetais' bei įvairiomis 
laboratorijomis.”
Vaistų gaminimo pramonė

“Beveik naujai respubli
koje organizuota farma
ceutinė pramonė. Vietoje 
privačių smulkių, naminio 
pobūdžio farmaceutinių 
gamyklėlių, išleidžiusių va
dinamas patentuotas abe
jotinos kokybės priemo • 
nes, Tarybų Latvijoje su
kurtos galingos chemijos 
farmacijos įmonės, gami
nančios įtin vertingus šiuo
laikinėje medicinoje gydo - 
muosius preparatus.

Visų šių priemonių išda
voje Latvijos respublikoje 
smarkiai sumažėjo darbo 
žmonių sergamumas ir 
gyventojų mirštamumas. 
Natūralusis gyventojų prie
auglis 1949 metais Latvijai 
buvo didžiausias per pas - 
kutiniuosius dvidešimt pen
kerius metus.”

Stokite j Kontestų 
Gauti Laisvei

V

Naujų Skaitytojų<r
■t

Laisvės vajus gavimui naujų skaitytoją prasidės su
1 diena spalių-Oct. ir tęsis iki 1 d. sausio-Jan., 1951 m.

KONTESTANTAMS YRA SKIRIAMOS PINIGAIS 
SEKAMOS DOVANOS:

7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10, ir 10-ta $5.

Kiekvienam skaitytojui laišku yra išaiškinta technikiniai vajaus vedimui 
reikalai. Prašome atydžiai persiskaityti laišką, kur nurodoma kaip yra ve
damas vajus gavimui, naujų skaitytojų ir kviečiame tuojau stoti i vajų.

Jauskimes visi sau už būtiną pareigą platinti dienrašti Laisvę, palaikyti 
jį kaipo savo kolektyvi mokytoją ir vadą. Plintanti infliacija ir reakci- 

* jos siautėjimas mūsų šalyje labai smaugia mūsų dienraštį finansiniai. Visi 
turime kuom nors prisidėti prie finansinio sustiprinimo savo dienraščio.

Gaunant nors 500 naujų skaitytojų šiame vajuje ir sukeliant aukomis 
tinkamą fondą dienraščio palaikymui bus galima užtikrinti jo ateitį. Dau
gelis skaitytojų, atsinaujindami prenumeratą atsiunčia $10, pabrėždami: 
$7 už prenumeratą ir $3 auką dienraščio palaikymui. Tas yra puikus daly
kas, kad išgalintieji patys savo iniciatyva užsimoka daugiau, negu nustaty
ta laikraščio kaina. Jie padeda už žemesnę kainą gauti laikraštį žmonėms 
su skrumnomis įplaukomis.

Laisves prenumerata $7.00 metams ir $3.75 pusei metų. Kanadoje $8.00 me
tams ir $4.j0 pusei metų. Kitur užsieniuose $9.00 metams.

Perkant money-orderius, pašto notas ar čekius apmokėjimui už Laisvės 
prenumeratas reikia rašyti tik LAISVĖ. Tiktai vieną žodį LAISVĖ. Nerei- 
ika dėti Daily ar Lithuanian Daily. 1 Rašydami vajaus reikalais adresuo
kite :

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Qaily)—Antr., Spalio 3, 1950



IŠ LLD KANADOJE VEIKIANČIO 
KOMITETO RAŠTINĖS

pridavė $9.50. Aukojo seka
mieji : J. Berškis, Ch. Morkū
nas. G. Ralis, J. Gi'igaliūiuib 
ir K. Miąkūnas po $1. A. 
Maigis $1.50. šeši rėmėjai po

Oakland, Cal

VYKDYKIME LLD SUVA
ŽIAVIMO TARIMUS

Lietuvių Literatūros Drau
gijos suvažiavimas, kuris įvy
ko liepos 1-2 dienomis, Rich
mond Hill, N. Y., dalinai jau 
b u v o spaudoje aprašytas. 
(Dalis suvažiavimo medžia
gos tilpo “šviesos“ No. 3.) Ta
čiau tenka kai ką pakartoti ir 
priminti visiems aldicčiams 
Kanadoje, kad svarbieji suva
žiavimo tarimai, -kuriuos mes 
visi privalome vykdyti gyveni
mam yra sekami: Pasmar
kinti naujlį narių verbavimo 
darbą. Gauti į Draugiją kuo 
daugiau jaunuolių. Organi
zuoti pažangių moterų klu
bus. Visur ir visais galimais 
būdais prisidėti prie kovos už 
išlaikymą pasaulinės taikos.

Suvažiavimo obalsis buvo: 
Gauti į Draugiją 1,000 naujų 
narių !

Kad įgyvendinti suvažiavi
mo tarimus, mūsų visti parei
ga vieningai dirbti. Dirbti 
už išlaikymą taikos ir savo 
Draugijos budavojimą. Toks 
yra antrasis suvažiavimo obai- 
sis.

iki šiol 
tik 12. 
a psi I ei-

daryti ?

Winnipeg 
$6.50. Au 

$1 ir vienuo 
50 centui.
Balsą prisiun-

Nauji nariai
Jubiliejinio vajaus mety

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, AND CIR
CULATION REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 
21, 1912, AS AMENDED BY THE 
ACTS OF MARCH 3, 1933, AND 
JULY 2, 1946 (Title 39, 
States Code, Section 233)
Of LAISVE, published daily cxc. 
Sundays & Mondays, at Richmond 
Hill. N

1.
tiie publisher, editor, managing edi
tor, and business managers are:

Publisher Laisve, Inc., 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Editor Roy Mizara, 110-12 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Managing Editor Roy Mizara. 
110-12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill,, N. Y.

Business manager I). M. Sholl,

liko tik vienas ketvirtadalis, o 
nąujų narių Kanadoje 

Įgauta labai mažai —
Tai rezultatas mūsiĮ 
dimo bei atidėliojimo.

Ką dabar turime
i Ogi turime mestis visi į ryž- 
Itingą. darbą. Perorganizuoki- 
i me bei sustiprinkime jubilie- 
i įinio vajaus komitetus. Gau
kime daugiau vajininkų-kių 
ir, be to, kiekvienas aldietis 

lir aldietė imkime už pareigų 
■ —gauti po vieną naują narį. 
Jei visi nuoširdžiai dirbsime, 
tai, užbaigiant vajų, 
galėsime matyti savo 
giją gerokai padidintą,
gi neužmirškime ir apie 
bi liejinius parengimus, 
dar neįvyko — dėkime 

‘stangas surengti.
LLD lapeliai

Drau- 
Taip- 

j ti
ku t 
pa-

Drau-j Lietuvių Literatūros 
gijos Centras išleido lapelius, 
kuriuose daug pasakyta apie 
mūsų Draugijos tikslus ir sie
kius. Lapelius gavo visos 
pos. Kuopos privalo 
skleisti, ypatingai tarpe 
priklausančių prie m 
Draugijos ■ lietuvių.

I 
Knyga

Ši ii metų 
ir Lietuvių 
iš spaudos. 
Ji parašyta

Be abejo,

ku o- 
juos 

ne- 
ū s u

in duokles 
knyga “Popiežiai 
Tauta“ jau išėjo 
Ją greit gausime.
prof. P. Pakar-

knyga įdomi. Vi-
United i si jos laukiame.

nemažas skaičius
ft Mondays,

Y. for October 1st, 1950.
The names and addresses of

50 centų.
A. Samalionis, 

Man., prisiuntė 
kojo: Diksonas 
lika r ėmė j lį po

Per Liaudies
te bei pridavė sekamai:

P. Dargužis, Toronto, •$!. 
Aukojo du rėmėjai po 50 c.

J. Lesevičius, Montreal, nuo 
sudburiečių, $4. Aukojo: J. 
Brazdžius, K. Juška, S. Rakš
tis po $1. Už išplatintas 
brošiūras taipgi $1.

O. Debsienė, Brooklyn, N. 
Y., per J. Lesevičių, $5.
i A. Rutkauskas,
Altą.,

K.
Man., pei- M. Vidruką

L. Skundikas ir T.
Tontiečiai, po $1.

. Du torontiečiai
Tilsb. po

Bendrai
$18.

Visiems
darbavusiems širdingas ačiū

LLD Kanados
Veik. Komitetas.

P. O. Sta. “C,“ Box 1007 
Toronto 3, Ont.

iš mūsų iždo aukoti $50, o ki
tus $34 sudėjo susirinkimo da- 

i lyvihi, kuris kiek galėjo. Vi
so paramos “Vilniai“ susida
rė $84,v kurie buvo priduoti 
Jokūbkai parvežti dienraščio 
paramai.

Po susirinkimo Kaziukas ir 
Elžbietėle šlegeriai pavaišino 
visus skaniais užkandžiais. 
Mums, oaklandiečiams, buvo 
labai linksma ir smagu turėti 
susirinkime tokį gražų būrį 
svečių, išklausyti jų kalbų ir 

drau- 
vi- 

klausi- 
veiklos rei-

ir gaspadi- 
ir kiti pa-

dienraščiui

progresyviai '

girnų.
Geraj darbavosi 

nes, bartenderiai 
tarnautojai.

Piknikas duos 
gražios paramos.

Nors jaunieji
turėjo golfo rungtynes visų 
vidurvakarių LDS golf įninku, 
piknike buvo nemažai čiagi- 
mių.

Abelnai, piknikas pavyko 
gerai. Rep.

Tel. A V. 2-4026 A

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

Cadomin, 
per J. K u nd ro t, $3.

Gritėnas, Winnipeg,

ir
50 centui.

M. to-

vienas

rėmėjams ir pasi-

I miesto mokyklas jau įve
dami visokį vaikams ir jau 
nukams darbeliai po Junior 
Red Cross globa, kaip kad 
buvo karo laiku.

narių, y pa-J 
tingai didmiesčiuose, dar ne- 
pasimokėjo narinių duoklių. 
Tuo turėtų susirūpinti kuopų 
frn. sekretoriai ir kiekvienas 
nepasimokėjęs narys.

Kad palengvinti kuopti se-. 
k rotoriams darbą, kiekvienas 
nepasimokėjęs narys,
negalės dalyvauti savo kuo
pos susirinkime, turėtų

kurie

pa-
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill.’i sistengti matyti savo kuopos 
N. Y.

2. The owner js: - (If owned by a 
corporation, its name "rtffd WfTdress 
must be slated and also immediate
ly thereunder the names and ad
dresses of stockholders owning or 
holding 1 percent of more of total i . 
amount of stock, if not owned by a į <Lai nepasilieka nei vienas 
corporation, the names and addres- narys, nepasimokėjęs duoklių 
ses of the individual owners must 
be given.)

Laisve. Inc., 110-12 Atlantic Ave., 
Richmond Hill. N. Y.

Pres. Geo. Wares, 136 McKibben 
St., Brooklyn, N. Y.

Manager D. M. Sholl, 110-12 
lantic Ave., Richmond Hill, N.

Secy-Treas. Wm. Chapels, 
Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

3. The known bondholders, mort
gagees, and other security holders j 
owning or holding 1 percent or more 
of total amount of bonds, mortga- giais. 
ges, or other securities are: sju keliu

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 1 
Inc., 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. N. Y.

A. Balchunas. 102-14 88th Ave. 
Richmond Hill, N. Y.

Mrs. K. Petrick, 221 So. 4th St., 
Brooklyn, N. Y.

Geo. Wares. 136 McKibben St., 
Brooklyn, N. Y.

V. Kazei, 72-03 Austin St., Forest 
Hill, N. Y.

M. Liepa, 85-01 — 87th St., 
Woodhaven, N. Y.

J. Rushinskas, 37-30 — 74th St., 
Jackson Hts., N. Y. i

D. M. Sholl, 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Wm. Chapels, 442 Chauncey St. 
Brooklyn, N. Y.

J. Bernot, 88-19 — 74th Pl., 
Woodhaven, N. Y.

V. Baltrušaitis, 13 Logan Street, 
Brooklyn, N. Y.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in 
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting; 
also the statements in the two pa
ragraphs show the affiant's full 
knowledge and belief as to the cir
cumstances and < 
which stockholders and 
holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capa
city other than that of a bona fide 
owner.

5. The average number of copies 
of each issue of this publica'tion sold 
or distributed, through the mails or 
otherwise, to paid subscribers du
ring the 12 months the date shown 
above was: (This information is re
quired from daily, weekly, semi
weekly, and triweekly newspapers 
only.) 10,079.

D. M. SHOLL. Mgr.
Sworn to and subscribed before 

me this 26th day of Sept. 1950.
LILLIAN BELTE 

Notary Public, State of New York
No. 24-0235050

Qualified in Kings County
Cert, filed with Kgs. Co., Clk. & Reg.

Term Expires March 30, 1951.

sekretorių, per jį pasimokėti 
duokles ir atsiimti knygą.

Pavieniai nariai prašomi 
siųsti duokles LLD Kanados 

‘veikiančiam komitetui.
.Lai nepasilieka nei

Be
di

už 1950 metus!
Liaudies Balso vajus

Už poros savaičiiĮ mes, 
diečiai ir šiaip pažangūs

At- j tuviai, turėsime dar vieną 
442 dėlę darbymetę, tai Liaudies 

Balso vajų.
Liaudies Balsas daug mums 

patarnauja įvairiais ' atžvil- 
Jis veda mus tiesiau- 

į šviesesnį rytojų.
Jis teisingai mus informuoja 
apie Lietuvą, Jis talpina įvai
rius mūsų Draugijos praneši
mus ir, be to, jis pateikia 
mums džiaugsmo bei liūdesio 
žinutes iš mūsii veikimo ir iš 
mūši) pačių gyvenimo įvykių. 
Tuomi jis sujungia mus į 
vieną didele šeimą, nežiūrint 
kuriame Kanados kampelyje 
mes gyvename.

Todėl, atėjus darbymetei, 
ir stokime jam į talką visi, 
kaip vienos šeimos nariai. Pa
sidarbuokime kartu ir dien
raščiams.

Dar vienas j-eįkalas
Pastaruoju laiku mes turi

me labai nupiginta kaina par
davimui gerų knygų. Jų skel
bimas, laks nuo laiko, tilps 
spaudoje.

Būtų gerai, kad kiekviena 
LLD kuopa įgaliotų po vieną 

conditions undei’ narį rinkti knygų užsakymus.
security ’ Užsakymų rinkėjas daug pa

tarnautų . norintiems įsigyti 
knygų.

Brošiūros reikalais
Dauguma draugų bei drau

gių, gavę “Už šviesią Ateitį“ 
brošiūrą, už ją atsilygino, kai 
kurie su .geru kaupu, tačiau, 
dalis draugų dar neatsiliepė.

Brošiūros atspausdinimo bei 
persiuntimo išlaidos dar ne
pilnai padengtos. Todėl, pra
šome visų, kurie dar nespėjo
te atsilyginti, tą padaryti.
, Pastaruoju laiku brošiūros 

fondan gauta sekamai:
A. Karosas, Toronto, Ont.,

Antanas Shatas 
Oregon,

i rusiojo 
lais.

pribuvo 
Jono

iš W. Lynu, 
rūpintis mi- 

Koblino rcika-

4 CHARLES J. ROMAIN
LAIDOTUVip
DIREKTORIUS

Gi svečiai iš
Tąraškai su 

mano apsistoti 
mums daug

j Rugpjūčio 20 d'. San Fran- 
• cisco -lietuviai surengė gražų 
ipažmonį pas J. ir M. Alvinus. 
ISusirinko gražus būrys lietu
sių ir svetimtaučių. Duota 
Į geri pietūs ir šiaip buvome 
Į pavaišinti pasidarbavimu Al- 
viiiLi ir Sutkų. Jie užkvietė 
ir oaklandiečius, kurių gražus 
skaičius dalyvavo.

Rugsėjo 15 d. mes, oaklan-;po susirinkimo su jais 
diečiai, turėjome speciali su- Įgiškai apsikeisti mintimis 
sirinkimą pas K. ii* A. šie- sais svarbiais dienos 
gėrius. Besvarstant rimtus mais ir draugi j lį 
klausimus, priėjom prie tikslo kalais. 
ir užkvietėm svečius ką nors 
mums pasakyti.

A. Zixiene, chicagiėtė, ge
rai kalbėjo apie visuomenės ir 
savo dalykus. 
Boston, Mass., 
dukrele, kurie 
čionai, pasakė
apie rytines valstijas ir tenai- 
tinius lietuvius bei jų veiklą.

1 Trečias kalbėjo J. Kanceris, 
kaipo bendrakeleivis ir šo.fei 
ris S. J. Jokūbkos.

Pakviestas ir Jokūbka pakal
bėti. Jis aiškiai ir daug daly
kų nupiešė apie Braziliją, ko
kiose apystovose ten gyvena 
ir veikia darbininkai. Prisi
minė progresyvūs spaudos 

į reikšmę ir ragino remti ją 
su lyg geriausios išgalės. Ypa
tingai dabar reikalinga pa
galba “Vilniai,“ kurią- puola 
lietuviški reakcininkai.

Po Jokūbkos kalbos nutarta

Chicagos Žinios
PIKNIKAS PAVYKO

Nors diena sekmadienį, rug- 
įsėjo 24, buvo šalta ir pikni- 
ikas ruoštas paskubomis, jis 

pavyko. Sekmadienis 
ypač prieš pie- 

maniau, 
tik - keletas 

Taip ma

gerai 
buvo šaltas, 
tus.' 
jog

UŽUOJAUTA

Reiškiu širdingiausią užuojautą

Bronei ir Viktorijai Zmitraitems

del mirties jų mylimo tėvelio

Augustino Zmitros

Važiuodamas 
piknikausime 1 

desėtku žmonių.
,nydamas suklydau. 
! Liberty daržan 
gan daug žmonių, 
.jau . paltus dėvėjo, 
salta.

L. Prūseika ankstokai 
pietiĮ pasakė gerą kalbą 
bėgamus reikalus ir 
“Vilnį.“ Kiek vėliau St. 
šys pakvietė’ V. Andrulį 
kalbėti . Jis aiškino apie 
bylą, kiek tai liečia “V 
ir laikraščio skundikus. Skun
dikų pasimota per didelis žy
gis. Jie norėtų dienraščiui 

Įduoti pavojingą smūgį, bet tas 
jieiųes nepavyks, kaip nepa- 

įvyko jų pirmesni pasimojimai.
Visi dalyviai labai atydžiai 

klausėsi kalbos.
Pats pirmininkas St. Vėšys 

.taipgi tarė kelioliką žodžiu 
‘Vilnies“ rėmimo, su- 
visli progresyvi lį j ė-

suvažiavo
Kai kurie
nes buvo

p G 
apie 
apie

pa
savo

JUOZAS DEGUTIS, 
Romulus, N. Y.

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

’’PROŠVAISTES”
JONO KAšKAIčIO

parinktinės poezijos leidinys
256 puslapių, kaina $1.00

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

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

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

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
a

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

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

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

ir LiLĮJ apskričiui kc( 
suruošdami šį pikni-

būrimo
gų.

LDS
m i teta i,

I ką, atliko labai gerą darbą.
Laikraščiui bus nemažai nau- 

i dos.
Justas Misevičius savo gar

siakalbiu, taipgi muzikaliais 
instrumentais labai gerai pik- 
nikieriams patarnavo. Jis tu
ri daug ir gerui rekordų ir 

j pagrojo labai gražių dainų— 
j Kenstavičionės ir Abekicnės 
ir kitų , dainas. •

Tai labai geras paįvairini
mas. Misevičius vertas gra
žios padėkos už tai.

Avižienis gi gavo daug pa- 
Į dėkos už skaniai iškeptas sil- 
i kės, kurias daugelis dalyvių 
pirko ir valgė dideliu p am ė-

Nainy Savininkams *
Mes namus taisome, penti- 

į name iš lauko ir vidaus; tai- 
) som stogus, gatarus ir kami- 
I nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
| kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

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

So. Bostono
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

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

NEWARK 4, N. 3.
HUmboldt 2-7964L__ _ _ Z. - ____ - ______ -

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
1 lewark 5, N. J.

MArket 2-5172

valandoj kreipki 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą 
gražiai mo- 

mūsų

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

1113 M t. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮS1GYK1T JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

knyga yra jums daktaras narpuose, ir štai kodėl: ji pa- 
ap- 
kai

ši 
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; 
pasiutęs šuo įkanda ai- 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, .pūslėjimas, 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 vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Parašė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

DR. ANTANO PETRIKUS
Ši 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, palydančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

5 gusi.—Laisve (Liberiją Lith. Daily ) ■



NewYorto^/Z^zferZliilov Kiek reikia vietos 
laikraščiui?

Kitas “liudytojas” 
suklupo “liūdyme”

j Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
I HELU WANTED—FEMALE

Pulaskio dienos proga iPasveikinkini Hartfordo 
skleidė užkarinę 
propagandą

i vaidintojus!
I Pirksi namui šildyti 
pečiu? Pasitark su 
miesto valdžia

Atsakymas priklauso 
to, kokio dydžio jis daromas, 
kiek kopijų spausdinama, ir 
tt.

nuo

Pastaruoju laiku mes labai 
[mažai turim teatrališkų gru
pių bei vaidintojų. Išskyrus 
keletą didžiųjų miestų, kitur 
beveik kaip ir nėra, žinoma, 
dramos grupes suagituol ir 
palaikyt, tai reikia įdėt daug 
darbo ir pastangų. Bet to
kios grupės šiandien yra la
bai reikalingos ir gerbtinos,

karą, Ir tiems draugams, kurie jas 
ii’ kare palaiko, priklauso didelė gar- 

Įbė. Ir, ot, viena iš tokių gru-

I pių yra Laisves Choro Dra- 
i mos grupė, l Hartforde. Ji at
ivažiuos į mūsų Kultūrini Cen- 
įtrą ir suvaidins trijų veiks
imų dramą “Nevykusi Meile,” j kymas. 
Įkuria parašė R. Ulevičiūtė.

Taigi, visi ir visos Brookly- 
i no ir apylinkės lietuviai, spa
lini 8-tą, 3:30 po pietų, stisi- 
; rinkim į Liberty Auditoriją ii 
pasveikinkim hartfordiečiiu?

• vaidintojus!
Brooklyno Menininkas.

Sąryšyje su pastangomis 
! mažinti mieste dūmus ir šuo- 

išleista naujas patvar-
Naujuose pastatuo- 

p e r t a i s o m u o s e seimo- 
įvedantieji šildymui 

privalo prašyti leidi- 
Aplikacijas įteikti Bu- 

of Smoke Control, 140

su-

negaila 
turėtų

Spalio 1-mą Didžiajame 
New Yorke įvykęs tradicini? 
Pulaski dienos paradas buvę 
panaudotas užkarinei propa
gandai. Jame garbės svečiu 
ir atydos centru buvo pasta
tytas lenkas fašistas genero
las Wladyslaw Anders, 
rado vadovybės užgirtos iška
bos šaukė už atominį 
už pagrobimą Korėjos 
maršavimą į Maskvą.

Fašistams, žinoma, 
tų jaunų vyrų, kurie
tą maršavimą į Maskvą (mi
lijonams maršavimą į kapus, 
nemačius Maskvos) atlikti 
Nieko ir nestebino fašistų šū
kaliojimai.

Miestiečius; stebino tas, kad 
to parado stebėtojuose, ani 
garbės svečių pastolio, radosi 
gubernatorius Dewey, repu- 
51 ikonų kandidatas sekamam 
terminui; k ongresm anai 
Lynch, demokratų kandidatas 
į gubernatorių: gubernato
riaus pavaduotojas Hanley, 
senatorius įves, senatorių? 
Lehmanas.

Demokratų oficialis 
datas į majorą Pecora 
publikonų kandidatas 
nedalyvavo po to, kai 
rican Labor Party
Anders’o fašistinį pobūdį, pa
skelbė prieš jį protestą. Pa
rado komiteto vadovybėje 
buvo F. J. Wazeter,

Šimtai policijos seklių
sugrąžinti uniformon

kandi- 
ir re- 
Corsi 
Ame-

išaiškino

Protestavo dėl kėlimo 
pieno kainų

Į se - ir 
siuose 
pečius 
m o. 
re a u <

j Nassau St., New Yorke.
Aplikacijose reikalauja iš-

I dėstyti, kokios rūšies pečių 
(furnace) ketinama pirkti it. 
kokios rūšies pastatui jis tai
komas.

Šiomis dienomis komercinis 
New Yorko laikraštis Daily 
News paskelbė, jog tik po- 
pieros sandėliui įsteigti pa
vartos 16 akrų plotą ties Cof
fey St., Brooklyne. Pastatas 
turės 200,000 pėdų vietos, su 
450 pėdų prieplauka, kurioje 
vienu kartu galės iškrauti iš 
laivų po S vagonus popieros.

Pastatas kainuos du ir pu
sę milijonų dolerių.

Mokytojo David L. Fricd- 
mano teisme (miestinės švie
timo tarybos p at alpo s e , 

i Brooklyne) praėjusį penkta
dienį buvo pašauktas liudyto
jo kėdėn tūlas Leonard Pat
terson. Sakėsi esąs taksiko 
vairuotoju. Gyvenąs 2060 
Third Ave., New Yorke.

Pattersonas liudijo, būk jis 
buvęs “aukštu pareigūnu’’ ko
munistų partijos ir* jaunųjų 
komunistų nuo 1928 iki 1937 

dalyvavęs 1932 ir 
dviejuose studentų ir 
frakcijos 
ten

Namų darbininkė pilnam laikui. 
Guolis kitur. Prižiūrėti namus ir 
vaikus. Lengvas valgių padarymas 
ir skalbimas. Maloni ir patyrusi. 

■Paliūdijimai. TW. 7-3188. šaukite 
r8 A. M. iki 10 P. M. bile vakarą po
5 P. M. ' (186-199)

Namų darbininkė-virėja. $40 į sa
vaitę. Patyrusi; paliudijimai. Du 
vaikai. Great Neck 2-3632-J.

(187-188)

Namų darbininkė; guolis vietoje 
kitur. Turi mylėti vaikus; paliū- 

'dijimai. MO. 2-7196. (187-189)
I

■ Aplikaciją turės pa- 
savininkas ir regis- 

ar inži-

Atbuvo kalėjime, bet 
sakosi nekaltas

susi rink i- 
susitikęs Fried-

advokatas Ka
po to “liudyto-

Namų darbininkė*; lengvas valgių 
darymas. Pagelbėti su vaikais; guo
lis nuosavame kambaryje. Skalbia
ma mašina ir prosytojas. $120 į 
mėnesį. CO. 6-3003.

(187-189)

Naujasis policijos komisijo- 
inierius Murphy praėjusį 
Į penktadienį įsakė visus buvu
sius gembleriams sekioti pa
skirtus slaptuosius seklius su
grąžinti i uniformuotą polici
ją. O tokioms pat pareigoms 
paskirti visai naujus, niekad 

I pirmiau nėjusius tų pareigų.

Pakaita paliečia 336 asme- 
Tarpe tų radosi < 

kapitonai, 23
7 vykdantieji leite- 
saržentai ir

uis. 
dantie.) i 
nantai, 
nantai, 
linini.

Įeito-

298 ei-

rašyta, 
Partijos 

kreiptasi j 
gubernatorių Dewey, kad jis
įsikištų į tą gemblerystės ir

Laisvėje jau buvo 
jog Amerikos Darbo 
viršininkų buvo

| policijos apsaugos gemblc- 
; riams skandalą. Gubernato- 
į rius buvo pasišaukęs miesto 
majorą Impellitterį ir Mur-

j P h.y.
iš to pokalbio su 

Į gubernatoriumi, komisijonie- 
I rius Murphy ir paskelbė tą 
milžinišką pakaitą policijoje. 
Tokios seniau niekad nebuvo 
buvę. Neįmanoma buvo be
atrank ioti, kas kaltas, o kas 
ne, tad visus buvusius to dar
bo sričiai paskirtuosius iš 
slaptųjų pakeitė į uniformuo
tus.

' Viršininkas sakė, kad 
pažeminimas laipsnio dar 
viskas tiems, kurie busią 
pažinti kaltais. Jie būsią 
tinkamai nubausti.

l truotas architektas 
Inierius ir paliudyti notaras.
i Jeigu leidimą užgirs, 
į liestis už leidimą gali 1 
bile kurioje sumoje nuo 
iki $200. Už nevykdymą, 
nant esamaisiais įstatais, gali

| bausti $25 iki $100 ir iki 3 
i mėnesių kalėjimo už pirmąjį 
į prasikaltimą ir nuo $50
$500, taipgi iki 6 menesių 

‘Įėjimo už antrąjį.

mo
kėti 

$2

k a-

Vėl kelia pieno kainas

ne 
pri- 
ati-

Dvi didžiausios firmos, Bor- 
iden ii- Sheffield, vėl pakėlė po 
Į centą ant kvortos. Tai jau 
' bus ketvirtasis pakėlimas kai
nų nuo praėjusio birželio, 

ga-Naujasis pakėlimas įėjo 
Į lion spalio 1-mą.

Didžiųjų firmų kainas 
Į prastai paseka ir kitos.

pa-

Šimtai žmoniy pikietavo 
Anders’ui hankietą

Brooklyno Raudonasis 
žius planuoja pradėti 
pirmosios pagalbos klasių 
mėnesį.

Kry-
700

me-
Ka-

buvo
k a-

pa- 
j am 
pri

Atbuvęs kalėjimo 6-ris 
tus, newyorkietis Nathan 
plan įteikė teisėjui paliudy
mą, kuriame kitas Kaplan’as, 
Max, prisiekė, jog jis
kaltas tuo, už ką atbuvo 
Įėjime Nathanas.
' Jeigu valdžia negalėtų 

rodyti Nathano kaltumo, 
atsteigtų gerą vardą. Ir
sipažinusysis n e n u kentėtų, 
nes jis vėliau buvęs suimtas, 
prisipažinęs, nuteistas ir at
kasėjęs už tokį pat prasikal
timą.

Abu Kaplanai, vienas ki
tam negiminingi, buvo kalti
nami ir nuteisti už narkotikus.

Auto užmušė jaunuolį

kompa- 
tris 
m ė-

u z-

New Yorko Vartotojų Ta
rybos (Consumer Council) 
pirmininkė Mildred A. Gut- 
ivillig praėjusį penktadie
nį kreipėsi į žemdirbystes se
kretorių Brannan. Jo prašė,
kad jis atšauktų taisyklę, k u- būtyje, New 
ria remiantis pieno 
nijos pakėlė pieno kainas 
kartus bėgiu paskiausių 3 
nėšių. ’ •

Paskiausias pakėlimas
dėtas spalio 1-mą. Paskiau
sias, bet ne paskutinis. Jeigu 
vartotojų veikla tam nepastos 
kelio, sekamas pakėlimas nu
matomas lapkričio 1-mą.

Vartotojų organizacijos vir
šininkė primena, kad paties 
miesto pieno administrato
riaus raportas rodo, jog pa
staruoju laiku mieste mažiau 
suvartojama 
reiškia, kad 
mažiau tegali 
Ir farmeriams
sumažėjimo pienui rinkos.

Prašyme taipgi pažymėjo, 
jog leidimas pieno kompani
joms gauti daug pigiau pieną 
iŠdirbystei pieno produktų, 
yra neteisingas vartotojams, 
kuomet jie yra verčiami už

pieno. O tai 
biednuomenė 

pirktis pieno, 
nėra naudos iš

Apie 800 darbiečių ir kitų i susirinkusiai visų fašistuojan- 
organizacijų narių pikietavo čių ir reakcinių grupių 
lenkų fašistui Wladyslaw An- 

.ders’ui surengtą bankietą, 
I įvykusį Waldorf-Astoria vieš- 

Yorkc.

Sme
tonai, Anders’as šaukė už ka-

Paul 
Party 

N estu o- 
pikietuotojai

ersas agitavo už. tokį 
kuris atkariautų nuo 

visas naująsias derno- 
ir atiduotų jas fa- 
Jis pats labai norė- 

Lenkijos valdovu. Bi-

PAJ1EŠK0JIMAI
Paieškai! savo dėdės Juozo Sau- 

serio. Gimęs Kretingoj (Lietuvoj) 
gyvenęs Kretingos kaime. Esu Pet
ronėlė S Urbaitė, duktė Sauseraitės 
Pranciškos. Jisai gyveno Bostone. 
Petronėlė Januleyįčienč, Vilią Zeli- 
na, Rua Mareskal, Maleti nr. 80.

j Coreo V. Prudente, Sao Paulo, 
lBraz.il. 9 (188-190)

Pikietui vadovavo
Ross, American Labor 
kandidatas į majorą.
se plakatuose
kaltino Andersą “karo krimi
nalistu“7 ii- “Hitlerio bendra
darbiu.“ ' Ir sutartine šaukė 
prieškarinius obalsius.

I

Gi kalbėdamas viešbutyje

karą, 
žmonių4- 
k rat i j as 
šistams. 
tų būti
le tiktai amerikiečiai savo gy
vybėmis .jam tą vietą įgytų.

Kaip lengva viešbutyje sė
dintiems ponams nukariauti 
pasaulį ir gauti sau sostus!

REAL ESTATE
Parsiduoda 2 šeimų moderninis 

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

(186-190)

Tėvams išėjus, 
vaikai užduso dūmais

maži vaikai, 4 ir 2 
ir vienas 5 mėnesių, 
dūmais užsikorus so- 
ir Mrs. Robert Roe-

15 Thames St., 
praėjusį šešta-

iDarbiečiy kandidatas
Įkaitina O’Dwyer’i 
dėl graftoTrys 

metų, 
užduso 
f ai Mr.
ber bute, 
Ridgewoode, 
dienį.

Tėvai nešini kūdikiais apie 
pusiaunaktį buvę parėję iš 

[svečių pas gimines. Paguldę
pieną mokėti daug brangiau, kūdikius, 
negu moka kompanijos.

Paul L. Ross, American La
bor Party kandidatas į majo
rą, sako, kad tebebūdamas 

i majoru O’Dwyer ir jo tuomet 
t buvęs tyrinėjimų komisijonie- 
■ rius Murtagh “nukreipdavo“ 
i grand džiūrės pastangas? tyri- 
Inėti policijos ryšius su Įorga-

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

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

Kraujo ir šlapumo' Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00. 
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

Dr. A. Petriką

Nuostoliai Korėjoje
Paskiausiamc paskelbime 

kare užmuštų — mirusių yra 
newyorkieciai: John D. Bo
rner, Emilio Garcia, Frank 
Gianitelli, Reinaldo Navarez, 
ir Frank Giangrasso iš Rich
mond Hill. Tai tik skaitant 
miestiečius, be apylinkių.

Visos šalies nukentėjusių 
kare iki rugsėjo 22-ros buvo 
paskelbta 17,220; iš to skai
čiaus mirusių 2,441, sužeistų 
11,050, dingusių be žinios 3,- 
959.

Sužeistų Didžiojo New Yor- 
vyrų paskiausiame valdi- 

pranešime buvo 
dingęs be žinios 1.

18,

Namų darbininkė-virėja; guolis 
vietoje. Patyrusi; paliūdijimai. Du 
mokiniai; motina dilba. TA. 9-9157. 
Skambinkite rytais. (188-192)

gyvenime. Kad jo 
yra sufrėmavimu.”

1 e i d us I?r i e d m ano
jį perklausinėti,

Molinos pagelbininkė, žemiau 35 
m., priežiūrai 3 vaikų, namų dar
bui ir skalbimui. Reikalaujama pui
kiausių paliudijimų, guolis vietojo, 
gera alga, Long Island, DA. 6-1021.

(188-190)

jie nuėję už pusės ! nizuotais gembleriais. 
bloko į restaurantą užkąsti.

Į Ten belaukiant užkandžio, 
• pasigirdo gaisragesių signa
las. Išbėgo iš restauranto ir 
tėvai. Jiems parbėgus, praei
viai jauni vyrai jau buvo iš
nešę iš buto pridususius kūdi
kius, tačiau nebepavyko at-

I gaivinti.
Sofa, menama, įsiruseno 

užkritus cigaretės žarijai.

Tokią nuomonę darbiečių 
■ kandidatas pareiškė savo 
prašyme gubernatoriui Dew- 
jey, kad tas paskirtų komisi- 
Ijonierių tyrinėti tą skandalą. 
j —

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Keturi newyorkieciai ir ar
timos New Jersey gyventojai 
įtarti esant dalyviais suokal
bio, kuriame $10,000,000 ver
tės cukraus buvo pasukta j 
juodąjį turgų. Tačiau jie 
kliuvo ne už cukrų, bet 
nesumokūjinTO taksų.

pa- 
dėl

Queens (demokratų suruoš- 
: tame mitinge praėjusį sekma- 
į dienį, įvykusiame Lost Batta- 

Atkeliamam tiltui skersai lion Hall, Elmhurst, buvo pa- 
Harlem Upę nebeužsidarius, kviesti abu demokratų kan- 
juomi važiuotė susitrukdč virš didatai į majorą —- teisėjas 
Valandą. | Pecora ir Impellitteifis.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 

antradienį, spalio (Oct.) 3 d., 8 vai, 
vakare, Šapolo-Vaiginio salėje, 147 
Thames St., visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 

i reikalų aptarimui. Nepamirškite 
pasižiūrėti į mokesčių knygelę, gal 
jau laikas užsimokėti duokles. 
Babarskas, prot. sekr.

- p.

įvyks 
prasi- 
L. P.

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 1 kp. susirinkimas 

antradienį, spalio (Oct.) 3 d., 
dės 7:30 vai. vakare, bus A.
Kliubo salėje, 280 Union Avo. • Visi 
nariai dalyvaukite šiame 
me, artinasi ruduo, tuęime pradėti 
ką nors veikti labui savo draugijos.

Prot. Rašt.

susirinki-

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS Richmond Hillio kuopos su

sirinkimas jvyks šj ketvirtadieni, 
spalio 5, 8 vai. vakare, Kultūrinia
me Centre, — Valdyba (188-189) i

Namų darbininkė, motiniško lipo, 
priežiūrai 
amžiaus, 
tinkamai 
biznierių 
I)o 10 A.

2 vaikų, 5 ir 1 L metų 
nuolatiniai geri namai, 

asmenybei, guolis vietoje, 
pora. HA. 6-8470, šaukite 
M. (188-190)

m. Ir jis 
1933 m. 
mokytojų 
muose ir 
maną.

Friedman o 
rold Cammer 
jo“ kalbos sakė:

“Mano klijentas sako, jog 
jie niekad to asmens nesusi
tiko savo 
liūdymas

Vėliau, 
advokatui
Pattersonas prisipažino, kad 
jis Friedmano nebuvo matęs 
pirm 1932 metų, 
paskui, 
tame, 
muose 
nebuvo Friedmanui 
tas, nei 
Tačiau jis, girdi, 
Friedmanas ten 
pirmininkas iššaukęs jo 
vardę ii’ link jo pirštu paro
dęs.

Dar daugiau klausinėjamas, 
Pattersonas prisipažino, kad 
jis paskiausiu laiku “liudijo“ 

> trijuose perklausinėjimuose 
! asmenų, sulaikytų deportuoti, 

už tai pasiėmė 
“eksperto liudytojo“ mokestį 
po $25 už liūdymo dieną ir 
po $35 liudytojo iškaščių die
nai.

nei matė
Vėliau prisipažino ir 

kad jis ir tuose taria- 
f rak ei jos mitinguose

p r i stat y
si! juomi sveikinosi, 

žinojęs, jog 
buvęs, nes 

pa-

Namų darbininkė. Kalbanti an
gliškai. Nereikia virti. Darbas tris 
dienas daktaro namuose. Nuo 10 
iki po pietų. 1 kūdikis. $15. Telefo- 
nuokite: Ravenswood 8-4930.

(188-192)

MALE and FEMALE

Virėjai—Namų Darbininkai. Daug 
j da'rbų prie geriausių šeimų, aukštos 
I algos. Tuoj kreipkitės.

INTERNATIONAL AGENCY
202 E. 117 St., N. Y. C., LE. 4-0877 

(188-189)

Vincent Turchio, 20 metų
tapo užmuštas prie St. Johns j ir kad jis 
Place ir Ralph Ave., Brookly
ne, praėjusį šeštadienį. Sykiu 
su juo ėjęs Joseph De Rose 
išliko tik apdaužytas, api
braižytas. ‘Automobilistas pa
bėgo.

Pėstininkams

PARDAVIMAI
PARSIDŪ6DA 2 NAMAI 

KAMPINIAI »
Parsiduoda namai su bizniais. I 

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

REpublic 94506. (185-194)

Gardene prasidėjo rodeo, 
kuris baigsis spalio 22-rą. Da
lyvauja- 200 aktorių. Turi

Kas nors naujo tapo dadė- 
ta Brooklynui. Virš automo- 

i biliams kelio, jungiančio Long 
■ Island parkway sistemą su 
, Brooklyn - Battery tuneliu, 
, Įrengtas pėstininkams pasi-

.virš 500 visokiausių parodinių | vaikščioti takas . promenada, 
gyvuliu ir žvėrelių. i r, . _ ... , _I _________________________ ' Ug’o puse mylios—tarp Ivam-

. —----- ' r,en ir Middagh Sts. Oficialus
t atidarymo iškilmės Įvyks šeš- I
. tadienį.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GIHIf
Savininkas

IGNAS SUTKUS
1 .«

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.

i ; . i
Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

REAL ESTATE
i Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4fh Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn. N. Y.
t • t 

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. 7-6283

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAMS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFTFVTQmiV
EVergreen 4-9407 1 I j ▼ I O 1 V H

SHUFFLE BOARD
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