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Dr. Kinsey užsispyręs tyri
nėja Amerikos žmonių 
moralybės lygį. Dabar 
rašė ir išleido naują 
kurioje paima naga n
kolegijų jaunimą, mūsų 
nūs vyrus. Jis giriasi “ 
viedojęs” 8,500 studentų 
8.000 studenčių. Apie studen
tes parašysiąs vėliau.

šis gerasis daktaras sužino
jęs, kad net 42 procentai mū
sų kolegijų studentų lytiniai 
“sugriešija” pinna, negu 
veda ir gauna iš teisėjo 
kunigo leidimą griešyti.

apsi- 
arba

DU TERORISTĄ! BANDĖ NU2UDH PREZID. TRUMARį"M T
*
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KORĖJOS LIAUDININKAI 
APSUPO PULKĄ JANKIŲ
Pasmarkino ko ntr-atakas prieš 
amerikonus ištisame fronte

Korėja, lapkr. 2. —Šiau- frontuose veikliai 
rinės Korėjos liaudininkų ,nėjo atakuojančius

Mūsų moralistai užsidės už 
galvos rankas ir pasakys, jog 
tai skandalas, jog tai baisu! : 
Bet dar baisiau jiems pasida- Unsan 
rytų, jeigu jie sužinotų, kad 
to paties amžiaus jauni vyrai, 
kurie neturėjo arba nesusi
laukė progos kolegijų suolus 
trinti, toli gražu labiau “pra
žuvę.” Tokių jaunų vyrų nuo 
75 iki 85 procentų užgintojo 
vaisiaus paragauna pirma, ne
gu gauna leidimą.

Visa tai Dr. Kinsey sužino
jęs iš 8.500 studentų.

atmuši- 
ameri; j 

kariuomenė apsupo pulką j konus ir jų talkininkus, j 
amerikonų, o kitus jankius! Pietinės Korėjos tautiniu-! 
privertė pasitraukti atgal I kus. Kirto priešams skau- 

srityje, 36 mylios I džius smūgius.
Tuose mūšiuose liaudi

ninkai paėmė

SMERKIAME.'5* I NUKAUTAS 1 UŽPUOLI- 
iKAS IR PAŠAUTAS KITAS

nuo Mandžūrijos sienos.
Liaudininkai šiame fron

te taipgi nuvi jo 10 iki 15 Į daugiau kaip 1,000 priešų 
i mylių atgal Pietinės Korė-' ’
jos tautininkus, amerikonų 
talkininkus.

Vakarinio 
liaudininkai 
konus, kurie 
iki 14 mylių 
Korėjos rubežiaus su Man- 
džūrija.

Rytiniame pajūryje liau-
1 dininkai kontr-atakavo pie
tinius tautininkus

(EDITORIALAS)
Griežčiausiai pasmerkiame pasikėsinimą ant preziden-l

I to Harry S. Trumano gyvybės. Kartu su visais Amerikos I 
j žmonėmis džiaugiamės, kad kriminalistų žygis nepavy- 
j ko.

Kaip visi susipratę žmonės, taip mes atmetame terorą 
kaipo priemonę siekimui klasinių, tautinių bei rasinių j 
interesų. Teroras visuomet buvo ir yra sufašistėjusios j 

į buržuazijos priemonė palaikymui savo viešpatavimo i torikiečiai 
j prieš žmonių valią. | šaudydami

šis suokalbis ir pasikėsinimas ant prezidento gyvybes ,
I sudavė skaudžiausj smūgi Porto Rikoj žmonių kovai už mėgino įsiveržt į preziden- bausmė, 
tautinę nepriklausomybę. Sustiprės kaip tik tos jėgos to Trumano ~
čia Jungtinėse Valstybėse ir Porto Rikoj, kurios višuo- House ir nužudyt preziden- prezidento sargus, 

nelaisvėn met buvo priešingos teisingiems portorikiečiu sieki-Į ta.

Užpuolikai mirtinai, peršovė 1
Prezidento sargą ir sužeidė 2

Washington. — Du por- žmogžudiškam pasimojimui 
“nacionalistai,” prieš prez. Trumana. Colla- 

....... iš vokiškų Lu- zo bus teisiamas kaip žmog- 
I- pasikėsinimas ant prezidento gyvybės ger revolverių, lapkr. 1 d. žudis. Jam gręsia mirties

portorikiečiu

butą Blair

Dabar lauksime, 
giedos apie mūsų 
kolegijų studentes, 
jam aiškiai ir atvirai
sakiusios, kaip daboja 
pragano “rūtų vainikėlį”.

Vienas dalykas aiškus: Mū
sų jaunosios sesės pasirodys 
tokiomis pat geromis ir šven
tomis, kaip ir jųjų broliai. Ne 
tik Dr. Kinsey, bet ir kiekvie
nam iš mūsų daugiau negu 
aišku, kad vyrams išdykauti 
be moterų nelabai paranku. 
Lytinė problema visam jauni- 

. mui lygiai rimta ir svarbi.

Užpuolikai pašovė tris 
. Vienas 

prezidentinių rūmų polici- 
užkirto nis sargas, Leslie Coffelt, 

prezidento 41 metu, paskui mirė nuo 
Užpuolikai šaudė žaizdų krūtinėje ir pilve, 

o sargai užpuoli- 2_____ _________  __

žmogžudžiams
geriau- p<G]ią policiniai 

...... sargai.
sargus,

mams;
kareivių ir oficierii/; pa
grobė 52 amerikines pat
rankas ir minosvaidžius, 40 

pajūrio ruožte kulkosvaidžių, daugiau 
------ : kaip 400 šautuvų, 200 kari 

nių automobilių ir 5 radi ji 
duotuvus.

Rytiniame pajūryje liau 
dininkai sulaikė priešus 
žiemius nuo Hamhungo.

sulaikė ameri- 
buvo dasivarę 
nuo Šiaurinės

ką jis pa
gražinsi as

Jos irgi
pasi-
arba mylių i žiemius nuo stam

baus Hamhung miesto.
Šiauriniai liaudininkai, 

naudodami patrankas, tan
kus, minosvaidžius ir nau
juosius rakietinius pabūk-

IJit;- į

nž 15 i Kinijos kariuomenė
' užėmė Cangtu, Tibete

Šis desperatų “nacionalistų” žygis pakenks g"......
sieros Amerikos žmonių interesams. Siautėjanti beribė! 
isterija dar aštriau sius. Naujo karo kurstytojams dar-! 
b is palengvės. Komercinėje spaudoje jau bandomas šis 
teroristų pasimojimas susieti su tūlomis politinėmis gru
pėmis tikslu dar labiau suvaržyti Ameril\ o s z n o ii 
lines laisves ir demokratines teises.

Kolumniste Sylvia F. Por
ter sužinojus, kad mūsų tur
tingiausieji žmonės tikrai išsi
gandę atominės bombos ir be 
jokio triukšmo kraustosi iš 
New Yorko.

Pirmiausia bankieriai, šėri- 
ninkai, kapitalistai nukopijuo
ja visus rekordus ir dokumentus 
ant mikrofilmų, krauna į dė
žes ir veža iš miesto paslėpi
mui. Paskui, prie pirmo pa
vojaus, ir patys išsinešdins.

Šis kraustymasis prasidėjo 
tuojau po paskelbimo karo 
Korėjai. “Nors spaudoje apie 
tai nieko n e s a k omą, 
kraustymasis 
mastu,” rašo

bet 
eina pilniausiu 
Porter.

kad mūsų tur-Nesakysiu, 
čiai yra bailiai. Jie yra gud
rūs. Jie nelaukia, kada bom
ba ant New Yorko nukris ir 
juos, kaip ir mus, gražiai su
maišys su sieraia žeme.

Bet kur pasidėsime mes, 
aštuoni milijonai paprastųjų 

**žmonių ? Mums ne tiek svarbu 
mūsų rekordai, kiek mūsų 
gyvastis. Atrodo, kad turėsi
me sėdėti ir laukti 
nosios dienos.”

Ne tik lauksime, 
svietiškus taksus 
jos priartinimui...

Kuomet Torresola ir Col
lazo ėmė šaudyti sargus, 

Vienas teroristas, G rise- bandydami įsiveržt į prezi- 
30 dento butą, Trumanas mie- 

mėtų amžiaus, tano nušau- gojo, bet pabudęs pribėgo 
tas, o io sėbras Oscar Col-j prie lango. Sargai sušuko, 

. pavojingai Į “pasitrauk, pasitrauk !” ir 
suimtas. Abudu prezidentas nuėjo šalin nuo 

Yorko atvyko gresusio pavojaus.

lio Lorenza Torresola,

į Komunistų Partija smerkia g met^.
č j sužeistas ir sui

pasinio] imą prieš Trumaną L New
Pas nušautai] Torresola i .r o

policininkai rado .laišką nuo 
Poi’to Riko nacionalistų va- 

i Alb. Camposo. 
Laiškas ragina Torresolą 
“be jokio dvejojimo vado
vauti judėjimui dėl Porto 

i Riko nepriklausomybės’” 
nuo Amerikos.

(Gubernatoriaus Luiso 
M. Marino valdžia Porto 
Rikoj jau suėmė P. A. Cam- 
posą, vadą dabartinio na- 

icionalistų sukilimo dėl ne
priklausomybės nuo Ame
rikos.)

Teismas atmetė Erie
kateriu žygis

“Tos ri 
tai kenkia teisingiems Por- i 
to Riko žmonių troškimams 
nepriklausomybės ir išva
davimo nuo ekonominio ir 
politinio Wall Stryto kor
poracijų viešpatavimo, šis 
veiksmas, tačiau, neturi 
būti naudojamas kaip prie
kabė persekiojimams prieš 
portorikiečius nei šioje ša
lyje, nei Porto Rikoje.

“Mes atsišaukiame į savo 
bendrus amerikiečius, kad

New York. — Amerikos
Komunistų Partijos pirmi- J 
ninkas William Z. Foster 
ir sekretorius Gus Hali iš

leido pareiškimą, partijos 
■ vardu smerkdami teroristų 
I bandymą nužudyt prezi- 
! dentą Trumaną. Pareiški
mas, sako:

; “Mes, komunistai, lygiai 
[kaip ir visi mūsų bendrai 
į amerikiečiai, esame giliai 

sudrebinti p a s i m ojimu 
prieš prezidento Trumano 
gyvybę.

“Komunistų Partija, kaip j mus naudoti ta teroristų 
jau gerai žinoma, smerkia žygi kain kurą karinės is- 

kada a^meta žmogžudystę ir terijos liepsnoms ir polici- 
visus prievartos ir teroro nes valstybės daromai prie- 
veiksmus. Šis gi pasikėsini- spaudai, kuri jau i. . 
mas tegali būti tik teroris
tų, pamišėlių arba provo- lliui ir pasaulinei taikai.

ZVglS. Į. . . •• i ui 10 rur

ūšies veiksmai tik-1 komunistu registraciją ldo. ?edi -°
Tokio. — Naujosios Kini- 

j jos radijas pranešė, kad 
] jos kariuomenė užėmė 

; nu
kovė 4.000 tibetiečių ii 
tarp kitko, suėmė du ang.-

lūs. puola amerikonus ir jų (jungtu miestą, Tibete;
i talkininkus visame fronte.
Tūkstantis šiaurinių raiti- . }
ninku taipgi atakavo jan- ]us 
kius. Ore pasirodė ir rakie- 
tiniai liaudininku lėktuvai.

Vietiniai amerikonų ko- Kinijos liaudininkai žada 
mandieriai skelbia, kad Ki
nijos komunistų karinome 
nė taikau ja liaudininkams. 
Bet vyriausios amerikinės 
komandos pranešimai ne
prisimena anie tai.

Jankiai Unsano fronte 
atsidūrė sunkioje padėtvie, 
kaip pripažįsta jų oficie- 
riai.

priešintis amerikonams

7

Pittsburgh. — Federalis 
apskrities teisihas laikinai 
uždraudė vykdyti miestinį 
Erie, Pa.. įstatymą, reika
laujantį, kad susiregistruo- 
tų policijoje visi komunis
tai ir jų pritarėjai.

J. Tautu seimas nutarė 
palaikyti Lie Sekretorium

ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Maskva. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 
sakė:

Liaudies Armija visuose

Hong Kong. -— Čia girdė
tas naujosios Kinijos radi
jas sakė: — Kinu Liaudies 
Armija pasipriešins ameri
kiniams užpuolikams, 
laikas ateis. Kinijos žmo
nės negalės nuošaliai stovė
ti, kuomet amerikonai įsi
veržia i mūsų broliu žeme 
ir * amerikiniai lėktuvai 
skraido per mūsų kraštą.

Flushing Meadow, N. Y. 
— Jungtinių Tautu seimas 
46 balsais prieš 5 užgyrė A- 
merikos reikalavimą pratę- 

;sti generalinio Jungtinių

orėsią pavojum'Teisių Bi-

uz-

Sužeistas ir areštuotas 
ColKzo nri«inažinn, kad jis 
su Torresola norėjo nušau
ti prez. Trumaną.

Portorikiečiu areštai 
New Yorke

New York. — Valdžios 
agentai suėmė 13 portori- 
kiečių, 7 vyrus ir 6 moteris. 
Juos kvočia apie ryšius su 
pasimojusiais prieš Truma
na teroristais.

Tarp suimtųjų yra ir su
žeistojo teroristo Collazo 
žmona Rosa. Valdžios agen
tai įtaria ją kaip sąmokslo 
dalyvę prieš prezidentą. Ro
sa Collazo laikoma kalėji
me ir nuolat kvočiama. Val
džia reikalauja, $50,000 už- 

I stato už jos paleidimą.
Trys portorikiečiai pašauti 

New Yorkei
New York. — Nežinia 

kas trečiadieni, pravažiuo
damas automobiliu, šovė ir 
sužeidė tris portorikiečius, 
du vyrus ir vieną moterį, 
Bronxe, už trejeto blokų 
nuo namų, kur gyveno vie
nas iš bandžiusiųjų nužudyt 
prez. Trumana.

Tą pačią dieną kažin kas 
imetė du gazolino butelius 
kaip “bombas” į valdinę 
Porto Riko raštine dėl dar
bu suradimo, ant Broadway 
prie 62-ros, gatvės, New 
Yorke. Vadinamos bombos 
nesprogo ir nieko nesužei
dė.

j / J. LV j

ir taip Tautų sekretoriaus Trygve 
-Lie terminą dar trejiems 
metams. Septynių kraštų 
atstovai susilaikė nuo bal
savimo.

Sovietų delegatas Andrius 
Višinskis smerkė šį seimo 
nutarimą, kad jis apeina 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybą, kuriai priklauso sek
retoriaus skyrimas pagal 
Jungtinių Tautų konstituci
ja.

MIRE SHAW, GARSIAUSIAS 
ANGLĮJ RAŠYTOJASPietų Korėjos diktatorius 

nrašo $2,000,000,000
Seoul. — Pietinės Kore- 

1 jos tautininkų prezidentas- 
diktatorius Syngman Rhee 
apskaičiavo, kad reikės 
2000 milionų dolerių ameri
kinės paramos, norint iš
gelbėti korėjiečius nuo ba
do ir atsteigti Korėjos ūkį- 
nramonę po karinio nusiaiv 
bimo.

Ayot St. Lawrence, Ang- pareiškė pritarimą Sovietų 
Sa iungai.

Pirm keleto savaičių 
Shaw, griūdamas savo so
de, nusilaužė kulšies kaulo 
sąnarį. Dėl to buvo pada- 

I ryta operacija, kuri, sako-
apie 601 ma, pavykus.

ir apvsa- I Paskui gydytojai atrado 
ku. Jis buvo pasauliniai pa- pas Shaw inkstu lip’a ir pa

darė naują operaciją. Po 
antrosios operacijos Shaw

lija. — Mirė George Ber
nard Shaw, 94 metų am
žiaus, garsiausias anglų ra
šytojas nėr pastaruosius 50 
metų. Jis buvo 
mes.

Shaw parašė 
teatriniu veikalu

airių kil- Aukščiausi plieno 
korporacijos pelnai

į Vienas Filipiny politikas 
nušautas, kitas sužeistas 

Manila. — Nežinomi 
puolikai nušovė Eugėnio
Jaro, buvusį gubernatorių 
Filipinų Leyte provincijos, 
bevažiuojant jam namo kai- 

| mišku keliu.
I -Tarlac provincijoj būrys 

tos ^sūd- |vyrll apšaudė \ automobilį, 
i kuriuo važiavo Filipinų sei
mo narys Jose Feliciano su 
žmona. Feliciano tapo su
žeistas, o žmona nušauta ar 

'žuvo ugnyje, kuomet užsi- 
Į degė automobilio gazoli
nas.

Filipinų valdžia 
sukilėlius valstiečius 
tuos užpuolimus.
Prancūzai atmušė Vietna

mo liaudininkus
Saigon, Indo - Kiną. -— 

Prancūzai praneša, kad jie 
atmušė Vietnamo liaudinin
ku ataką prieš Laokay 
miestą, francūzu tvirtovę 
šiauriniame Indo - Kinos 
ruožte.

bet ir ne
mokėsime

Meksika nepripažins Franko

skilbes kaip satirikas-ju-
morjstas.

Shaw turėjo socialistinių . sunkiau susirgo ir jau ne
palinkimų ir daug kartų 1 pagijo.

Kaip bus, taip bus, bet su | 
pirma diena, kai kuriame nors 
pasaulio kampe sprogs pirmoji 
atomine bomba, atsikėlę ry
te New Yorke neberasime nė 
vieno kapitalisto! Ne velnias 
juos pasiims, bet automobi
liai, traukiniai ir lėktuvai juos 
išgabens į ramias, saugias 
vietas tarpe kalnų ir miškų.

Vienas kvailas žurnalistas 
paklausė Harold Stasseno, ar 
jis nesulaužė Amerikos įsta
tymų ir Konstitucijos, kai pa-

(Tąsa ant 5 pusi.)

kaltina
už

Mexico City. — Meksikos 
valdžios atstovas sakė, 
Meksika neprinažins Fran
ko fašistu "Valdžios Ispani
joj, nepaisant, kaip Jungti
nių Tautų dauguma patai
kaus Frankui.

VISUOTINAS VEŽIKU 
STREIKAS EKVADORE
Guayaquil, Ecuador.—Au

tomobilių vairuotojai pa
skelbė generalį streiką vi
same Ekvadore. Valdžia 
apšaukė streikierius “suki
lėliais” ir daugelį areštavo.

laikoma Ellis Islande
'New York. — Federalis 

apskrities teisėjas John

Amerikos valdžia žada 11 McCarrano kalinio 
I Titui $105,000,000
I Washington. — Trumano 
valdžia pažadėjo Jugoslavia
jos valdovui Titui bent 105 McGohey atsisakė paliuo- 
milionus dolerių, sako, ju-j 
goslavamas nuo bado gel- į liečiu* sveturgimiu.
bėti. Nes sausra sunaikino 1 iie ir toliau laikomi Ellis Is- 
apie pusę visų Jugoslavijos 
derlių/.

Amerikos valdžia- ryšium 
su šia parama ketina duoti 
Titui “tam tikrus patari
mus.”

suoti už užstatus 11 nepi-
Todėl

lando ateivybės stoties ka
lėjime.

Tie žmonės areštuoti pa- 
gal McCarrano policinės 
valstybės įstatymą kaip 
nužiūrimi komunistai.

New York. — United 
States Plieno korporacija 
paskelbė .kad ji per 9 pir
muosius šių metų mėnesius 
gavo $178,821,540 gryno 
pelno, likusio po visu taksų 
išmokėjimo. Tai didžiausi 
tos korporacijos pelnai vi
soje jos istorijoje.

Anglų Guiana. — Strei
kuoja cukraus darbininkai, 
geležinkeliečiai, paštininkai 
ir laivininkai, reikalaudami 
daugiau algos.

Riverhead, Long Island. 
Policija pagavo tris pabė
gusius iš kalėjimo pavoiin- 

ieškogus kriminalistus;
ketvirto pabėgėlio.
ORAS.—Bus daug vešiau.

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia žada panaikint sau- 
vališkus areštus.
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’Keisti demokratijos supratimai 
mūsų didžiosios šalies

šio fašisto ir apgaviko^! garbingo je sostinėje 
tų veidą. Kuo greičiau tai 
įvyks, tuo geriau.

DMKK.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
APIE! VIENĄ TAUTININ
KŲ KAVALIERIŲ, 
VINCĄ RASTENĮ

Vilniuje išeinančiame 
savaitraštyj, “Tėvynės Bal- 
randame Stepo Blindos 
se” (š. m. rugp. 31 d.)$8.00

$900 straiPsni aPie Vincą Ras-
$4.50 tenį, tautininkų vadovą ir$9.00

senęs, jis be didelių pastan
gų įtikina Smetoną ir Tūbe- 
lį, kad pavestų jam organi
zuoti masinę lietuviškųjų 
fašistų partiją Romos ir 
Miuncheno pavyzdžiu. čia 
Rastenį geru žodžiu vėl už
taria saugumo departamento 
direktorius Statkus.

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

Kur link Jungtines Tautos?
Tokį klausimą šiandien sau stato kiekvienas blaivaus ; 

proto žmogus ne tik Amerikoje, bet visuose kraštuose. 1 
Vėliausias Jungtinių Tautų Asemblėjos žygis-Miutari- ! 
mas generalinio sekretoriaus vietoje palikti Trygve Lie 
dar trejerius metus, pabrėžė dar vieną pasaulinėje orga
nizacijoje Amerikos politikos laimėjimą. Kai Jungtinių I 
Valstybių delegatas Austin pareiškė, kad mūsų delega- | 
cija nepriims jokio l$ito žmogaus sekretoriaus vieton, a-; 
part Lie, jo palikimas buvo užtikrintas.

Prieš Lie kandidatūrą griežtai kovojo Tarybų Sąjun
ga ir josios talkininkės. Bet jos ir vėl pasirodė didelėje 
mažumoje.

Trygve Lie nuo pat Korėjos konflikto pradžios griež
tai ir aiškiai atsistojo amerikiečių - anglų bloko pusėje. 
Nuo tada visais klausiniais ir visuose atsitikimuose Lie 
vykdė šio bloko norus ir valią.

Bet kaip tik ši padėtis, šis generalinio sekretoriaus 
griežtas pasisukimas, iškelia klausimą apie visą Jungti
nių Tautų ateiti. Sekretorius yra organizacijos galva. Jis 
savo rankose turi milžinišką aparatą. Organizacijos čar- 
teris turi uždėjęs ant jo visą organizacijos vadovybę. Jo 
polinkiai, jo pažiūros neišvengiamai atspindi visuose jo 
darbuose.

Tokia vieta nebūtų taip rimta ir svarbi tokioje orga
nizacijoje, kuri yra vienlypė, vieninga, be prieštaraujam | 
čių interesų. Bet juk Jungtinės Tautos nėra tokia orga
nizacija. Tai žinoma kiekvienam. Ji susideda iš kraštų 
su įvairiomis socialinėmis santvarkomis. Tos santvarkos! 
neatsirado tik dabar. Jos buvo jau tada, kada Jungtinės; 
Tautos buvo organizuojamos. Visi steigiamosios konven-' 
cijos nutarimai ir Čarteris tą tiesą byloja. I

Tai kaii) bus, kai organizacijos sekretorius veiks iš
vien, tarnaus tik vienai tautų grupei?

Vienas dalykas aiškus: šis susjkirtimas dėl generali
nio sekretoriaus tik dar labiait^pagilins Jungtinių Tau
tų organizacijoje krizę. O nuo to, suprantama, skau
džiai nukentės visas taikos išlaikymo reikalas. Apie tai | 
nereikia abejoti. Jungtinės Tautos pažengs dar vieną' 
žingsni toliau nuo tų idealų, kuriems jos buvo suorgani-• 
zuotos

Apsigynimo ministrų konferencija
WashingUme šiuo tarpu posėdžiauja Šiaurinio Atlan

to Sąjungos Apsigynimo ministrai. Ameriką atstovauja 
• apsigynimo sekretorius gen. Marshall.

Konferencijos tikslas: pagaminti planą didesniam, ge
resniam apginklavimui vakarinės^ Europos. Bet, kaip 
atrodo, konferencija neina taip sklandžiai, kaip tikėtasi. 
Joje vėl visu aštrumu iškilo Vokietijos apginklavimo 
klausimas. Francūzai dar vis spardosi prieš tai? kad Vo
kietijai būtų leista turėti savo armiją. Jie siūlo vokiečių 
dalinius išmaišyt po visą apvienytą Šiaurinio Atlanto 

s Sąjungos armiją. Francūzai teigia, kad toks vokiečių 
sumaišymas su kitais bendroje armijoje neleistų jiems 
pasidaryti galingais ir nesukalbamais.

Bet su tokia nuomone, matyt, nesutinka Jungtinės 
Valstybės. Todėl konferencijos darbas trukdosi. Genero
las Marshall pasakė, kad šis vokiečių klausimas bus iš
spręstas tik bėgiu keleto savaičių. Jis aiškiai duoda su
prasti, kad francūzų planas pakenkė konferencijai. Buvo 
manyta, kad ši konferencija tikrai duos aiškų apsigink
lavimo Dianą. Jau plačiai buvo kalbama, kad tos didžio
sios, bendrosios armijos vyriausiu komandierium bus pa
skirtas generolas Eisenhower. Jis jau spėjo viešai pa
sakyti, kad nuo tokios aukštos vietos jis neatsisakytų, 
jeigu būtų skiriamas. Tačiau tokio komandieriaus pa
skyrimas berods tampa tūlam laikui atidėtas.

Taika su Japonija
Pastari mai tarpe Dulles ir Maliko privedė prie susi

tarimo dėl reikalo eiti prie padarymo taikos su Japoni
ja. Tarybų Sąjungos atstovas sutiko su Amerikos pasiū- 

. lymu, kad ta;kos sutartį parašytų Tolimųjų Rytų Komi
sija, kuri susideda iš vienuolikos šalių atstovų. Abi di
džiosios šalys sutinka,’kad jau labai laikas kalbėtis dėl 
taikos su Japonija.

Tas, žinoma, dar nereiškia, kad šis pradinis susitari- 
' mas jau duos taiką. Iškils šimtai klausimų, kai prasidės 

t taikos rašymas, o paskui jos priėmimas.

S>n komisijon iš vienuolikos narių įeina, apart Ame- 
s, Anglijos, Australijos, Filipinų, taip pat Kinija ir 
Tarybų Sąjungą. Tuojau iškils klausimas, kas atstovaus 

Kiniją. Jungtinės Valstybės greičiausia laikysis tos nuo
monės, kad Čiang Kai-šekas atstovautų Kiniją. Tuo tar
pu taip pat aišku, kad Tarybų Sąjunga stovės už Kinijos 

' Liaudies Respubliką.
Kils klausimas ir Formozos. Amerikiečiai siūlo For- 

. mozos likimo sprendimą pavesti. Jungtinėms Tautoms,

Mes turime labai aukštai žinojęs, kad Columbijos Di- 
valdžioje sėdinčių žmonių, strikte, kuriame randasi 

Tai štai, kokia yra pra- kurie demokratiją pripažįs- Washingtonas, didelė gy- . 
eitis to žmogaus, kuris kai- ta Tik sau. Demokratija ei- ventojų dauguma yra neg- 
kada gi net randa reikalo j na arba turi eiti velniop, j rai. Tuo būdu jie ir išrink- 
kalbėti apie demokratiją! .kai ja bando naudotis kiti | tų tam distriktui negrišką 

! v I valdžią. O jei taip atsitik
tų, tai, šaukia šis apjakęs 
politikierius, viskas aukš-' 
tyn kojomis apsiverstų. Bū
tų girdi, didžiausias “įžei
dimas tiems, kurie tokios 
valdžios turėtų klausyti.” 

Todėl demokratija, Kon
stitucija, Teisių Bilius turi,

; žmonės./
I Štai jau seniai eina smar- 
j kus judėjimas už suteikimą 

Dirvos Raila parašė ilgą i JunfIt,in^. Valstybių sosti- 
straipsni, prakeikdamas 1 ąei Washingtonui teises pa

ltuos, kurie vadina Displa- |ciai tvarkytis Dabar visus 
i eed Persons tokiu vardu lsostlnes leikalus veda Kpn- 
arba lietuviškai “dipukais.” i PasĮn *-a komisija. 
Jis mano, iog dipuku vardą i ^Ąonas lr trys slmtai 
ant dipukų uždėjo “Mask
vai pataikautojai.” Raila 
siūlo: 

“Jei mes dorai rūpinsimės 
žinoti, kas iš tikrųjų esame 

|ir nuosekliai žiūrėsime savo 
Grėbliaus-Į tautinių bei žmogiškųjų parei- 

jaunalie-! gų, tai čiupkimės muilo ir 
plaukime velniop tą Maskvos 
pakalikų žodyną, skirtą mū
sų politinei sąmonei pagrauž
ti.”

Kaip nekalbėsime, tačiau 
sutikti turėsime, kad to
kiam Railai ir jam pana
šiems reikėtų “čiuptis mui 
lo” ir juo nusiplauti, anot 
Keleivio, smetoniškas utė
les. Tuomet jam nebus bai
sus ir dipukiškas pavadini
mas.

Nei dideliais laimėjimais, į NEKENČIA DIPUKŲ 
nei mažais pasisekimais Ras- VARDO 
tenis politiniame fronte pa
sigirti negalėjo. Bebūnant ge

neraliniu sekretoriumi, jam • 
pasisekė suburti į tautiniu- 
kus tokius pat karjeristus ir ! 
kyšininkus, kaip jis pats. 
Rastenis įtrauė į tautininkų 
partiją persimetėlius — dai
ly dės ir kvieskas. Jam pa
sisekė suvaryti į tautininkų 
organizacijas valdininkus-sa- 
vanaudžius. Jis organizavo 
pagal “hitlerjugendo” pa
vyzdį Grėbliūno - 

"ko vadovaujamus
tuvius. Tautininkai, kaip ir 
ligi tol, galėjo ramtis tik 
saujele buožių, dvarininkų, 
kapitalistų, policijos durtu
vais ir žvalgybos karceriais.

Užtat Rastenis galėjo pa
sigirti kitais laimėjimais. 
•Advokatai ir teisėjai, direk

toriai ir referentai, padariu-, 
šieji karjerą per Rastenį,x at- 
1 ik įsieji per jį savo nešva
rias machinacijas, atsilygin- 

’ davo, kad neužsitrauktų ge
neralinio sekretoriaus nema
lonės. Kiti vėl ieškojo nau
jo kelio karjerai daryti. Vi
sokie pretendentai į mokes- 

I čių arba mokyklų inspekto- 
; rius, akcizo 
! m o antstolius 
' ir pelningas 

lankydavosi 
Į Rastenį.

dabartinį “Dirvos” redak
torių. S. Blinda'rašo: t

Neseniai šį “politinį veikė- | 
ją” dažnai galima buvo su
tikti Paryžiaus gatvėse. Vin
cas Rastenis prekiavo Pary
žiaus gatvėse ’ kaklaryšiais: 
Šiuo laikotarpiu Vincas da
rydavo žalą daugiausiai tik 
tiems D P lietuviams, kurie 
audė ir gamino jam kakla
ryšius. Juos jis parduodavo, 
dėdamas pelną į savo kiše
nę.

Kaip ten bebūtų, jau an
tri metai kaip Vincas Ras- 
tenis likvidavo savo biznį 

? Paryžiuje ir kampanijoje su 
misteriu žiūriu ir misteriu' 
Oliu mėgina atgaivinti Ame
rikoje dar prieš 10 metų 
bankrutavusį Lietuvoje tau- 
tininkišką biznį. Amerikoje 
Rastenis vėl norėtų pritapti 
prie politikos.

Apie Vincą Rastenį galima 
būtų daug parašyti. Tik mes 
paliekame šią galimybę pa
čiam Rasteniui. Mes pasi
tenkinsime tik trumpa cha
rakteristika, kurią patartina 
įsidėmėti pirmiausiai “Dir
vos” skaitytojams ir negau
siems Rastenio klausytojams

Kol Lietuvoje krikdemai 
sėdėjo prie valdžios lovio, 
Vincas Rastenis, 
masis principu 
srėbs, ton ir paršeliui už- j 
teks,” buvo dievobaimingas 
ateitininkas. Bet atėjo 1926 i 
metai, ir Rastenis pajunta, 
kad reikia keisti kailį. Jis 
jau buvo linkęs rašytis j 
liaudininkus arba socialde
mokratus, bet kažkoks “die
vo balsas” (tai buvo žval
gybos šulo Statkaus balsas) 
pašnibždėjo Rasteniui. jog 
Grinius, Šleževičius, Kairys 
ir kiti tik “kalifai vienai va
landai,” kuriems pavesta 
įduoti valdžią į Smetonos 
rankas. . . Šio balso vedinas 
Rastenis atsidūrė tautininkų 
partijoje.

Na, o tuomet: .. j
“Lietuvos Aide” Rasteniui | 

atsiveria dar platesni hori 
zontai.
luoti ir veidmainiauti plunk
sna Rastenis slėpdamasis K. 
Mariaus pseudonimu, tampa 
lietuviškojo fašizmo " ideolo

gijos trubadūru. Rastenis- |
Marius per visą smetonmetį į . 
buvo karščiausias itališkojo 
fašizmo ir vokiškojo nacio- do, kad Rastenis yra tiek su- 
naliznio apaštalas Lietuvoje. ' sikompromitavęs, jog juo pa- 
Rastenis - Marius uoliai sė
ja Lietuvoje rasizmo sėklą, 

nemaža 
ant savo 

galvos.
Vrancūzi-

-- v ~  ----- - d ’ ---- v ----- :
I tūkstančių Wash ingtono pagal kongresmaną Plum- 
gyventojų yra beteisiai. Jie;ley ir, suprantama, didelę 
negali naudotis Konstituci
jos garantuotomis teisėmis 

: išsirinkti savo valdžią. Tai 
1 labai juokinga, bet taip yra.

i Beveik pusantro milijono 
žmonių neturi pilietinių tei
sių! Ir tai Amerikoje, ir tai 
Amerikos sostinėje!

Koks gi vėliausias argu
mentas prieš suteikimą 
tiems amerikiečiams pilieti

nių teisių? Jį “gražiai” ir 
aiškiai išdėsto ne koks pie
tinis šovinistas, bet iš Ver
mont valstijos kongresma- 
nas Charles A. Plumley, re- 
publikonas. Jis nurodo, kad 
suteikimas Washingtono 
gyventojams balsavimo, 
rinkimų ir pilietybės teisių

Miami, Florida. — Tapo reikštų nei mažiau, nei skaitosi tie, kurie davė A-

1 daugumą viso Kongreso, ei
ti į šiukšlyną. Juodosios 
spalvos žmonės, jų suprati- 

jmu, nėra užsitarnavę de
mokratijos ir pilietybės. 
Tas visas Civilinis Karas, 
vestas Abraomo Lincolno 
už negrų išlaisvinimą, taip 

;pat nieko nebereiškia jūsų 
i išrinktiems kongresma- 
nams. Kadangi juodaspal- 
viai žmonės sostinėje suda
ro gyventojų daugumą, tai 
konstitucinių teisių netenka 
ir baltaspalviai žmonės, ku
riems pasitaiko toje sosti
nėje apsigyventi.

Tokiam argumente juk 
nėra nei sąžinės, nei proto. 
Bet argi su sąžine ir protu

vadovauda- j ’ 
“kur kiaule i r

revizorius, teis- 
bei kitas šiltas 
vieteles nuolat 
su kyšiais pas

suspenduotas Daytonos pa- daugiau, kaip įsteigimą pa- merikai Taft - Hartley ir 
širdyje McCarran įstatymus?

Salictis.
jūrio šerifas, kad už kyšius’; čioje Amerikos 
leido gembleriauti. I “negrų valstybės”. Jis su-

Pagaliau Vincas Raste
nis įklimpsta vokiškų auto
mobilių biznyje:, iškyla 
skandalas ir tautininkai 
buvo priversti pavaryti jį 

| iš tautininkų partijos sek
retoriaus vietos.

Toliau:
Išmestas iš generalinio se

kretoriaus vietos, Rastenis 
vistiek pasilieka “Pažangos” i pasaulyje, 
rūmuose, kur ,įį toliau globo
ja persikėlęs į tautininkų 
leidyklos vadovo vietą buvęs 
saugumo <

Jungtiniu Tautų Asemblejoje
H-----------------------------------

i milžinas, kaip Kinija; šian- 
rium — to reikalavo T. Są- !dien su ja stovi liaudiškos 
jungos delegatas Malikas. ! demokratijos ir milijonai 

Kaipgi buvo nubalsuota? j Vakarų valstybių darbo 
Už pirmąjį punktą pa-j žmonių.

duota 7« balsai, prieš 38, o > Kalbant apie šį T. Sąjun- 
14 susilaikė nuo balsavi- i gos “pralaimėjimą”, jūsų 
mo. I korespondentui prisimena

■ -.................... į andai Syrijos delegato pa
sakyti žodžiai:

— Tarybų Sąjunga pasiū-.

Rašo akredituotas Laisves korespondentas
KOMITETAS NUBAL

SAVO
i .

Lake Success. — Jungti- 
i nių Tautų asemblėjos pir
masis politinis komitetas ir 
Saugumo Taryba atmetė 
Tarybų Sąjungos siūlymą 
taikos reikalui sutvirtinti I Už antrąjį 9 balsai, prieš ' 

; 32, 14 nebalsavo. » K
To, žinoma, buvo laukta,; Už tretįjį 11, prieš 33, j į0 labai gerų sumanymų, 

to buvo tikėta. Jau ne kai - i U susilaikė -— nebalsavo, j Let, ot, mes už juos nebal-
Už ketvirtąjį 5, prieš 41, Į suojam’e ir gana!...departamento di- tą buvo rašyta, kad Jungti-j 

rektorius, senas Vinco globė- nes Valstijos turi ,savo ži- -q 10 susilaikė.
jas Statkus, Rastenis grįžta 
į “Lietuvos Aidą,” kur pa
gal seną pripratimą Uoliau 

įgipda aleliuja Adolfui Ilitle-
Jau išmiklinta me-

Rastenis - Marius 
pamazgų išpylė ir 
dabartinių “bosų’ 
Amerika, Anglija,
ja ir, svarbiausia, šių kraš
tų liaudis ir demokratinės 
tradicijos buvo nuolatiniu 
Rastenio—kalbų ir Mariaus 
—rašinių pagiežos ir panie
kos objektu.

Rastenis nepasitenkina 
vien lietuviškojo gebelsiuko 
vaidmeniu. Jis taiko aukš
čiau. Rastenis pataikauja 
Smetonai ir jo švogeriui Tū- 
beliui, jų žmonoms Sofijai ir 
Jadvygai, o taip pat' pasta
rųjų broliui Tadui Choda- 
kauskui. Sugebėjęs įsiteikti 
šiai šeimynėlei, nutarusiai vi
są Lietuvą sudėti į savo ki-

'_____________

riui. Už tai jis gauna kai 
kurias vokiškųjų prekių at
stovybes Lietuvai. Gebelsi- 
nis propagandininkas Lietu
voje tapo lygiagrečiai hitle
rinių erzacų komisionierium.

Vokiškųjų fašistų okupaci
jos metu Gebelso žinyba ra

sinaudoti nebetinka. Jam, 
buvusiam Kauno universite
to “amžinam studentui,” bu
vo suteikta teisė verstis ad

vokato praktika Šiauliuose.
Misterį žiūrį, misterį Olį 

ir jų tikruosius šeimininkus 
iš Vašingtono galima tik pa
sveikinti su tokiu “radiniu.” 
Jie pakėlė Gebelso išmestą, 
visiškai susitepusį Vincą Ras
tenį ir pastatė jį į “Dirvos” 
redaktoriaus vietą, kurią tu
rėjo palikti Smetonos įpėdi
nis nevykėlis Juliukas.

nioje daugumą kraštų, ku-1 
rie negalėtų kitaip balsuoti, i 
jei ir labai norėtų, kadangi 
jie yra į _ ' _ ’ 
nėms Valstijoms; jų egzis
tencija nuo jų priklauso.

Moralis laimėjimas
Ši rezoliucija, aišku, dar |C- * v '

įsiskolinę Jungti- turės būti balsuota plena-1

i KOVA DĖL GENERALI
NIO SEKRETORIAUS

Flushing Meadow. — An- 
susirinko 

plenarinė (pilnoji) Jungti
nių Tautų1 asemblėjos sesi- 

Klausimas, reikalingas 
: generalinis se 

kretorius.
buvo rašyta,

rinės asemblėjos sesijos I tradienį ir vėl 
(seimo), bet, reikia many-

O visgi visa eilė kraštų ti, kad ji ir ten nepraeis.
Bet Tarybų Sąjungos de- la- 

legacija, kaip kiekvienas sprendimo: 
kretorius.

gdll dUpi Llj U.Zj čclVU įllC” |

3 už-i Šimą labai tvirtai laikosi, lv. ailJ *iauT . . m 
nors;gerai žinodama, jog jis tu-lsiuo Jungtinių. Tautų 

didelio pritarimo pla- generaliniu sekietonum y-

susilaikė nuo balsavimo, ta- • 
rytum sakydami: mes ne
balsuojame už tarybinius gali suprasti, už savo įne-; 
pasiūlytus, nes bijomės už- j 
rūstinti Dėdę Šamą, i 
mes tiems pasiūlymams irrėš 
pritariame.

Kai kada ir kai kur susi
laikymas nuo balsavimo 
pasako nemažiau, J 
balsavimas už arba prieš 
balsuojamąjį dalyką.

Į čiosiose pasaulio darbo 
žmonių masėse. Kitais žo
džiais: nors <

ra Trygve Lie, norvegas. 
Jis buvo išrinktas penke-

Jungtim Tau- iaems metams. Jo tarnybos
kain ir tu asemblėjoje Tarybų Są- laikas baigsis sekamų metų# ... nrodvinwjunga formaliai pralaimi, 

ji laimi moraliai; ji paro- 1*1 ’• •• ». •Tarybų Sąjungos rezoliu-(do/jog jai. rūpi išlaikymas •
ei joje dėl taikos buvo keturi 
punktai, verti čia priminti:

1. Įsakyti visoms šalims^ 
esančioms Jungtinėse Tau
tose, kad jos uždraustų už- 
karinę propagandą savo’ 
ribose; kurių kraštų vy-

taikos, ji kovoja už tai.

p radžio je.
Einant Jungtinių Tautų 

čarteriu (konstitucija), se
kretorius renkamas tokiu 

f būdu: Saugumo Taryba pa-

Rastenis kiek prirašo, tiek rįauSybes to nedarys,. —
ir primeluoja. Jis daug 
pliurpia, pasakodamas “Dir
voje” nebūtus dalykus apie 
Tarybų Lietuvą. Gal jam 
pavyks apgauti kokius leng
vatikius žmones. Bet anks
čiau ar vėliau visi pamatys

traukti jas atsakomybėn.
2. Atsisakyti naudoti ato

minius ginklus; įvesti 
griežtą atominių ginklų 
tarptautinę kontrolę.

3. Raginti penkias di
džiąsias valstybes
sudaryti specialų paktą 
taikai sutvirtinti.

tartis,
Dar vienas yra amerikiečių plane punktas, kuris su

kels ginčų. Jamė siūloma, kad Japonijos apsiginklavimas 
ir “apsauga” būtų paljkta amerikiečių priežiūroje, Prak
tikoje gi taą reikštų, kad Japonija, pasiliktų mlitariškai 
Amerikos priklausomybėje. Ar Kinija iy Tarybų Sąjun
ga, kurių rubežiai sueina su Japonijos rubežiais, priims

Antrojo pasaulinio karo |siūlo kandidatą asemjolėjai, 
metu kiekvienas, didžiai į-|0 pastaroji jį 
vertino Litvinovo kovą , už Bet Saugumo' Taryba .... 
taiką buvusioj Tautų Sąj. Ir tuomet tegali siūlyti kandi- 
tuomet jis ten buvo mažu- data> jei už jį yra paduota 
moję, jo sumanymai ir prie- septyni S. Tarybos balsai, 
mones taikai išlaikyti ne- ■ kurių tarpe yra penkių pa-

o pastaroji jį užtvirtina.
. tik

praėjo, tačiau, kai antrojo 
pasaulinio karo siaubas pa
saulį užgulė, ne vienas gal
vojo: koks Litvinovas buvo 
teisingas! Jei tuomet jis 
būtų buvęs išklausytas, pa-

stoviųjų (didžiųjų) valsty
bių balsai.

Kai šiemet iškilo Saugu
mo Taryboje sekretoriaus 
skyrimo bei rinkimo klau
simas, tai Jungtinės Valsti-

šauliui nebūtų yeikėję rai-j jos pasiūlė, kad Trygve Lie 
tytis karo kančiose.. . paliktas dar trejiems

P° V1SU iyy- metams. T. Sąjungos atsto- 
»v. ., i . •. „ i „j • . v v-v., -. ’ vas tam pasipriešino. Jis^.b,UL!_!4?.dJ.0S S'ūlyma.1 talkal palaikyti y- sak§. igpiAime kitą žmo- 

gų, kitos valstybėj atstovą

4. Reikalauti penkių di- kiu, Višinskio ar Maliko

sumažintų savo ginkluotą- ra kur kas svaresni nei bu-
sias pajėgas vienu trečda- !

kuriose didelė dauguma pritars amerikiečių planui. Bet tokią padėti? Labai abejotina.
gi Kinija ir Tarybų Sąjunga griežtai laikosi tos’nuomo-j Taigi, susitarimas eiti prie parašymo sutarties dar bėgyje 1950 ir 1951 metų, 
nės, kad Formoza yra Kinijos teritorija ir jokia kita toli gražu nereiškia, kad sutartis bus parašyta ir pri- 
šalis bei ištaiga neturi teisės jos ateitį spręsti. įmt be labai ilgų derybų ir aštrių ginčų.šalis bei ištaiga neturi teisės jos ateitį spręsti.

i sia$ pajėgas vienu trecda-|Vo Litvinovo, nes šiandien qpkrpfnrinmi Tnrvbu liu; tai turėtų būti atlikta pati T. Sąjunga tvirtesnė; sekletoliumi-

Visi šitie punktai buvo 
leidžiami balsuoti pasky-

šiandien su- ja stovi tokis
junga atsisako remti Tryg- 

' (T^sa 4-me pusi.)

2 psl.—Laisvė (L|berty, Lith. Daily) —Penk., Lapk.-Nov. 3, 1950

k.r



Gali Amerikai pritrūkti būtino Ar gaiima pagamini dirbtinį mėnulį?

i

I

io metalo — mangano
per joj surasta platūs mangano 
:sta l rūdos klodai, bet jis taip la- f 

bai susimaišęs su kitomis 
medžiagomis, jog mangano 
išskyrimas lėšuoja kur kas 
brangiau, kaip jo įgabeni- 
mas iš Indijos ar Afrikos.

Jeigu kiltų Jungtinių Val-

— Negana tankų 
mažai patrankų, t 
šarvų lėktuvnešiams (ga
benantiems lėktuvus lai
vams), — rašo amerikinis 
žurnalas Science Digest. —

tikti, jeigu stekuos Ameri- i 
kai tik vieno mangano me-1 stijų karas su Sovietų Są- 
talo. • I junga ir sovietiniai subma-

I rinai atakuotų amerik. lai
vus vandenynuose, tai ši ša- 

mangano iš Sovietu Sajun- lis atsidurtų tikrai keblioje 
: padėtyje kas liečia manga
no gavima, sako Science 

Tuomet Amerika

miau pirkdavo daugumą

gos. Bet jau pusantrų me
tų, kai Sovietų vyriausybė 
griežtai suvaržė mangano] 
gabenimą Amerikon. rl 
būdu ji “atsiteisia” už tai,

Amerikos karininkai pla- į tūkstančių mylių per valan- 
nuoja pagamint dirbtinį 
mėnulį; sako, toks mėnulis 
tarnautų Jungtinėms Vals
tijoms ypač kaip automati
nis šnipas prieš Sovietų Są
jungą.

Karinį mėnulį pirmiau
siai įsakė daryt velionis Ja
mes Forrestal, buvęs Ame
rikos apsigynimo sekreto
rius.

(Forrestal nusižudė, sa- 
paliodamas, 
netikėtai užpuls Ameriką, 
arba klejodamas, kad bom-

i “nu-

dą. Jinai turėtų pasiekti 
bent 300 mylių aukščio nuo 
žemės. Tuomet 'rakieta pa- 
siliuosuotų nuo žemės pri
traukiančios jėgos (gravi
tacijos), ir pradėtų keliauti

Gydytojo Patarimai fanatiškom 
“dulkių medžiotojom”

Žinomas amerikietis dak
taras Peter J. Steinchron 
apgailestauja, kad daugu
ma šeimininkių be reikalo 
varginasi, nuolat “medžio- 

....... - Idamos kiekvieną dulkę.” 
jėgą savo veikimui jie gau- Savo knygoje “How to 

Stop Killing Yourself” 
(Kaip Nustoti Save Žudy
ti) dr. Steinhron rašo apie 
dviejų rūšių moteris:

Vienos palaipsniui naiki
na save, kuomet jos vaikosi 
kiekvieną dulkelę. Kitos su
pranta, jog sveikata ir pa
sitenkinimas yra svarbiau, 
negu taip švariai išpucuo-

pai, fotografiniai prietai
sai, šalčio bei karščio pažy
mėjimo instrumentai, radi
jo - televizijos prietaisai, 
tolių rekorduotojai ir 1.1. 
Visi tie instrumentai savai
me automatiškai veiktu. O, C-

1 I C JI -------- , | J O V V O

šiai, kai]) tikrasjs mėnulis, tų iš atominės baterijos, į 
tik daug greičiau. /

Rakietinis mėnulis 16 sy- ] nul>'’e- Sykiu tie Pataisai 
kių kas 24 valandas aplėktų ■ 
aplink žemę, kaip skaičiuo- j 

kad Sovietai|Kaliniai inžinieriai.

taisytos rakietiniame mė-

| dl Uct niejUUclIIlclb, ixclll 
. jbiniai Rusijos lakūnai

fuo turėtų naudoti manga.no at-1 į Washingtoną.”)
Kariniai inžinieriai jau 

buvo pradėję bandymus 
dirbtiniam mėnuliui paga- 

! minti. Apskaičiuota, kad ' 
I toks mėnulis lėšuotų “tik- 
•tai 250 milionų dolerių”, 
! Paskui tas darbas sulaiky
tas dėl lėšų taupymo. Wa
shington© valdžia surado, 
jog dabar praktiškiau būtų 
už tuos pinigus daryti dau
giau atominių bombų ir 
bandyti išvystyt dar baises
nę hydrogeninę bombą.

Vadinamas naujas mėnu
lis tai būtų sudėtinė rakie
ta. Ji susidėtų iš trijų ra- ' 
kietu.

Pirmoji rakieta skristų 
kelis tūkstančius mylių per 
.valandą. Kada jinai išsieik
votų, tai antroji rakieta dar 
smarkiau lėktų. Antrosios 
kurui išsibaigus, trečioji 
rakieta skristų jau iki 17

sargas iš savo sandėlių, oi 
kiek j° Vra sandėliuose, tai 

gynė pardavinėti Sovietams | ^uinis dietas. Istuštė- 
amerikines mašinas ir i 1US ,tiera sandeliam, is, 
techninius darbo įrankius, i kur tada Ameuka galėtus 

v įgauti mangano patrankoms!
Jungtines Valstijos nuo] ir šarvam daryti? Šis klau- į 

to laiko desperatiškai sten-'Sjmas stovi kaip grasinau- j 
giasi užkišti tą spragą, ku- ] t is “siaubas amerikinėms 
rią padarė Sovietų Sąjun- j apsigvnimo pastangoms”, 
ga, beveik nukirsdama Į rašo Science Digest, 
mangano pateikimą Ameri-: —----------------

SOVIETINIO BALIONO 
REKORDAS

’ Indi ' Maskva. — Nevairuoja- 
? v, .. ] mas Sovietų baliūnas išsi- 
ies^ ? 1 j laikė 83 valandas ore, iki 

L I nusileido žemyn Taldy-
11 ls j Kurgan srityje, už 1.926 

mylių nuo Maskvos. Tiek 
ibaliūną nunešė vėjai ir oro 

". | srovės.
Dar joks kitas baliūnas 

i pasauly je taip ilgai neišsi- ir i -i -■ ore.

kai, sako Science Digest.
Amerikos valdžia pasiun

tė savo specialistus ir įran- į 
kius į Pietų Afriką, 
ją ir kitus kraštus 
mangano, bet labai 
buvo tiek jo surasti 
kasti, kiek gaudavo 
vietų Sąjungos — 350 tūks- i "Į; 
tančių tonu per metus. Be' 
to, amerikiniai laivai turi | 
daryti tūkstančiais mylių i 
ilgesnes keliones, gabenam, 
manganą iš naujųjų “šalti
nių.” |

Manganas būtinai reika
lingas geram plienui ga
minti. Jis yra nepavaduoja-Į 2 v
mas priedas prie plieno tan-! K“vlneJe , trmks- 
kams natrankoms ir kitiem į "es g®1 kalbėjo sy- 
nauioviniams trinkiams. O klu’ ir ^nkol«b nes, atve- 
,Jungtinėse Valstijose iška- su®.oru1’ lanSal buvo uzda" 
sama tiktai viena dešimta' J * 
dalis mangano, reikalingo! Storas žurnalistas lėtai 
plienui gerinti. į siurbčiojo kvapnią kavą iš

Berods, Arizonos valsti- ; mažyčio puodelio, plonyčiai 
— i sausainiukai traškėjo tarp

1 didelių baltų jo dantų, žur
nalistas buvo orus ir pasi-Politinių kalinių 

būklė Ellis Islande
Herbertas Behrens keliavo 

iš Vokietijos i Jung. Valsti
jas, bet buvo sulaikytas El
lis Island ateivybės stotyje, 
New Yorke, ir sugrąžintas

Norint to pasiekti, ta
čiau, dirbtinis mėnulis tu-

kad skristu tuo pačiu keliu. 
Jeigu jis būtu prastai nu
taikytas erdvėn, tai rakie
tinis mėnulis klaidžiotų ap
link žemės rutuli i visas pu

savo radiją perduotų 
žinias — pažymėjimus ame- 

i ribiniams radijams ant že
mės.

Ir dirbtinis mėnulis su 
visais tais įrengimais, gir
di, būtų lengvesnis ir grei
tesnis darbas, negu atomi-
nis submarinas, kaip tvirti- ^os grindys, kad galima bu- 

Yoi’ko tų tiesiog nuo grindų vai-

ne-Bet 300 myliu aukščio 
užtenka, kad dirbtinis mė
nulis amžinai skraidytu. 
Tokioje aukštumoje dar per 
tirštas oras, kuris sudarytų 
trynimąsi. Tad rakietinis 
mėnulis po poros metų tu
rėtų nukristi.

Rakietinįai specialistai 
todėl suranda, kad dirbtinis 
mėnulis turėtu būti iššau
tas iki 400 mylių aukščio, 
kur beveik nėra oro. šito
kiame aukštyje dirbtinis 
mėnulis galėtų jau beveik 
per neribotą metu skaičių 
keliauti aplink žeme.

Toks mėnulis planuoja
mas kariniais sumetimais.
Jame būtų sudėti teieško-i būdais.

na mokslinis New
Herald Tribune rašytojas 
Stewart Alsop. Jisai sako, 
rakietinis mėnulis, būtų 
naudingas, be kitko, auto- 

| matiniams bombanešiams 
i siuntinėti j priešų šalį ir 
(pagaminti tikresnius Sovie- 
’ tų Sąiungos žemlapius. Nes 
amerikonai sužinoję, 
sovietiniai žemlapiai 
klaidina, p a žy m ė d am i 
bius miestus keliomis 
liomis arčiau

visu nuotaika.
Dr. Steinchron tęsia:
— Užklauskit bet kurį 

vyrą: Ar tau geriau patik
tų pasilsėjusi, linksma žmo
na, nors ir ne perdaug ap
valytuose namuose, ar nu
vargusi ir nusiminusi pati, 
kad ir švariausiai išvalyta
me bute? Didžioji dauguma 
vyrų balsuos už pirmąją 
žmoną ir už tokius namus, 
kur jie gali laisvai, nevar
žomai pasilsėti.”

Šeimininkės sveikata, jos 
išvaizda ir smagi dvasia y- 
ra begaliniai svarbesnis da
lykas, negu kiekvienos dul
kės medžiojimas.

Tikrasis “sekretas”, kaip 
nurodo dr. Steinchron, yra 
palaikyti vidutinę žmonišką 
švarą namie, bet neįpulti į 
begalinio švarumo fanatiz
mą. Vyro ir vaikų pasiten
kinimas, naminė laisvė, 
smagus ūpas ir pačios žmo
nos sveikata turėtų būti 
pirmojoj vietoj. J. U.

Dauguma moterų skun
džiasi, kad visuomet jau
čiasi nuvargusios. Bet daž
niausia tai todėl, kad jos 
per daug jėgų eikvoja na
miniams mažmožiams.

Tokios moterys neduoda 
sau poilsio. Kai vieną daik- 

tyčia į tą grynai apvalo nuo dul- 
sv ar

iu y- 
ar toliau, į 

nuo tos 
vietos, kur iš tikrųjų tie 
miestai yra.

Tvirtinama, 
Trumanas “ti 

! gaminti tokį dirbtini mė-1 jei įsismaginęs šuniukas už- 
inulį. kada nuspręs, jog A-1 šoka ant žvilgančios kėdės. 
Įmerika yra jau įvalias ap-ilr vargas vyrui, jeigu jis 
'siginklavus visais kitokiais išsitiesia ant sofos, su- 

N. M. glamžo paduškaites arba 
numeta laikraštį ant grin- 

Idų. Jis jaučiasi nusikaltęs, 
| jeigu net nurūkytos ciga
retės galiuką palieka pele
ninėje!

Negeriau ir vaikams, jei
gu jie bet kokius daiktus 

• “suvelia” arba žaislus ne

kių, tai pastebi kitoj vietoj 
dulke, ir tuo i bėga ja “už-
kariauti.”

— Tos rūšies šeimininkė 
taip begaliniai žiūri šva-'j 
ros, kad gadina visų namiš- 

jog prezid. kių ūpą, — sako dr. Štein
ai įsakys” chron. — Ji kelia skandalą,

B. B ar u che receptas 
ir išpažintis

KEISTAS VIENOS CIGAREČIŲ DĖŽUTĖS LIKIMAS
0 Iš pasikalbėjimų su naujos Pakistano respublikos žur

nalistais, kuriuos turėjo žymusis tarybinis rašytojas 
N. Tichonovas. Jis rašo:

tę. Jis paėmė dėžutę ir ii- Indo 
jgai ją apžiūrinėjo.

— Aš dar nemačiau tokių Į — Ne, nesu .... v.,.
amerikietiškų cigarečių, — | ten būti’žurnalistui? Ten 
tarė jis. — Aš paprastai į gyvena neraštingi, puslau- 
rukau “Kernel” arba “Čes- j kiniai, šiurkštūs žmonės, 
terfild."^ . neturį jokių aukštų intere-
_— Tai tarybinės cigare- ųsų, nieko nenusimaną apie 

tės, — tariau aš. | didžiąją politiką.
— Tarybinės cigaretes!1, AV .. . .. . .r As nusijuokiau, ir jis isi- 

pažiūrėjo į mane.

tu vietų,C- 4-7

kur Kabules upė įteka į jį?

čiusią išraišką, jis tarė:
— Pas mus galima spau

sdinti viską, ką nori!
iNcvv xviixv, ii cĮ/.uiLae, — Abejoju, ar taip yra!
praeitą savaitę į Hambur- Į— pastebėjau aš.
gą.

Besikalbėdamas su Ham
burgo laikraščio Freie Pre- 
sse korespondentu, Behrens 
pasakojo, ką patyrė per 
vaitę Ellis Islande. Jisai 
kė:

— Prastas maistas ir 
tikę kambariai Ellis Islan
de.

Pusryčiams mes gauda
vome po dvi riekutes duo
nos, labai blogo marmala
de, avižinės košės ir silp
nos kavos. Net pietums mes 
negavome mėsos. Bet dau 
gelis mūsų ir taip buvome 
praradę norą valgyti, 
tydami bėgiojančius 
stalą tarakonus.

O kas liečia butą, tai 96 
žmonės miegojome viename 
dideliame kambaryje, —sa
kė Behrens.

Štai kokios ir dar aršes
nės “vaišės” laukia tų ne- 
piliečių sveturgimių, ku
riuos valdžia gaudo ir ga
bena į Ellis Islandą pagal 
McCarrano įstatymą.

sa-

ne-

ma-
pęr

Susiteikęs savo juodoms _ žurnalistas išplėtė akis, 
aksominėms akims susimąs- vėl ėmėsi apžiūrėti dėžutę.

» I

Jis neskubėdamas pastū
mė tuščią puodelį ir lėkštu
tę su sausainiais, tartum 
jam reikėtų laisvos erdvės, 
kad galėtų paprieštarauti, 
lengvai skėstelėjo storulė
mis rankomis ir tarė:

— Tiesa,

—Kas atvaizduota ant jos?
— Ant jos atvaizduotas- 

Kremlius Maskvoje. Ciga- !
retės vadinasi “Maskva.”

— Kremlius... A, tai 
kažkas senoviška, — tarė 
jis, su nepasitikėjimu užrū
kydamas cigaretę. Bet, pa-1

jis eiliodamas su tik ką pasi
baigusios Pakistano prog-

tais rutuliukais, jis paklau- 
,sė:

kysią ne mažiau kaip pen
ki žmonės, norėdami suži
noti tarybinio tabako skonį 
ir. sugriauti skleidžiamą 
šmeižtą, kad Tarybų Sąjun
ga cigaretes perka Ameri
koje. Bet svarbiausia —dė
žutė. Ant jos atvaizduota 
Maskva, atvaizduotas 
Kremlius, kur gyvena Sta- 

| linas. Tą dėžutę jis rody- 
Isiąs visuose savo tėviškės 
kaimuose, ir kiekvienas 
džiaugsis ją matydamas. O 
paskui jis padėsiąs ją gar
bingoje vietoje savo na
muose.

Jis rūpestingai suvyniojo

Besaikis “tvarkingumas” 
tuo būdu puldo šeimos ūna 
ir daro paniūriu, nejaukią

Miliūnai pamišėlių 
ir silpnapročių

Bernard Baruch’as, Jung. 
Valstijų “prezidentu pata
rėjas”, tvirtina, kad ir da
bar “bile amerikietis” galįs 
susikrauti milioną dolerių.

Baruchas tapo milionie- 
rium, spekuliuodamas Wall 
Stryto Šerais.

Metai po metų leidžiamo
ji knyga “Who’s Who in A- 
merica” (apie žymius ame-' 
rikiečius) andai rašydavo . 
apie Baruchą tik tiek, kad 
jis yra “pralobęs šėrų

Bet ilgainiui Baruchas 
pakilo į didelius politikie
rius. Pagalinus, jis paga
mino ir amerikinį planą a- 

jtominei jėgai kontroliuoti.
(Sovietų vadovai nekar-> 

į tą sakė, jog Amerika su 
! Barucho planu siekia mono- 
; peliniai užvaldyti atomų 
jėgą ir atomines medžia
gas pasaulyje, kuomet pąti 

I Amerika gamins sau dar 
daugiau bombų.)

Tas Baruchas pereitą sa
vaitę kalbėjo Brown Uni
versitete, Providence, R. L, 
duodamas receptus, kaip 

istudentai galėtų tapti mi- 
lionieriais. Tie receptai 
'kartu buvo ir Barucho iš
pažintis. Jisai sakė:

“Visuomet yra (pelno) 
. progų geriausiam žmogui.

x_____ I “Kai kurie žmonės gali
sako dr. i tapt Al Jolsonais (populia- 

IvU-Ucį artistais) arba di-

— Kodėl jus juokiatės? i
—Aš šiai])'sau-juokiuos,— dėžutę į nosinę ir paslėpė 

juokiausi .l'a nesuskaičiuojamose savo 
plataus drabužio raukšlėse.

šneku-' Toji dėžutė skrido su ma- Į u • • • TT* *1 1 v • j L, -L

atsakiau, bet aš j 
ne šiaip sau.

’Dieną prieš lai,
traukęs trejetą kartų 
nustebęs tarė:

— Geros cigaretės, pui- resyviųjų rašytojų 
kios cigaretės, geresnės už rencijos dalyviais, 

reikšti savo amerikietiškas. O pasaky- 
nuomonę gali tik du pro- kite, į ką jūs iškeitėt tą ei- 
centai gyventojų, ne dau
giau, bet ką gi padarysi...

— Na, štai matote, o jei
gu pareikštų likusieji devy
niasdešimt astuoni procen

tai reikalas pakryptų 
linkme!
Čia Pakistanas. Aš ži- 
kad pas jus, Tarybų 

kitaip. O, aš

tai, 
kita

nau, 
Sąjungoje, 
puikiai pažįstu jūsų kraštą, 
aš ilgai- jį studijavau, ir 
daug apie jį rašiau. Mane džiaugiuosi, 
čionai laiko Tarybų Sąjun
gos ir viso to, kas liečia jos 
gyvenimą, žinovu...

Čia jis pasižiūrėjo į ma
ne taip, lyg norėtu pasa
kyti: manęs neapdumsite, 
aš šaudytas 
žvirblis...

Aš pasiūliau jam cigare-

nimi per Hindukušą, persi
kėlė per Latibando uolas ir 

l konfe- ^Chaibero perėją, ir dabar 
? aš vaiši- ji iškeliavo į naują, tolimą ’ll* V*

Medicinos mokslininkas 
dr. Lloyd N. Yepsen skai
čiuoja, kad Jungtinėse Val
stijose yra pusantro milio- 
no pamišėlių bei tikrų silp
napročių. Tiktai dešimta 
dalis proto ligonių tėra pa
mišėlių namuose bei ligoni-

Ir jų ūžia ikymas 
gydymas to

se įstaigose per metus lė
šuoja 1500 milionų dolerių, 
kuriuos žmonės taksais su
moka.

Be tp, yra pora milionų, 
amerikiečių, kurių protas 
dalinai šlubuoja, :

tYepsen; taigi viso 3 milio-Iriais
nai, 500 tūkstančių pamišė- džiais piešėjais _bei gydyto- 
lių ir protiniai nesveikų as- jais. Aš negalėjau tokiu 
menų. . I tapti.

Rekrutavimo stotys pas-; “Jūs turite nusispręsti, 
taruoju laiku atmeta apie J ko norite. Jeigu norite pi- 
35 procentus jaunų vyrųįnigų, tai turite eiti į pini- 
kaip netinkamų karinei |gų gavimo biznį. Jūs nega- 
tarnybai dėl blogos sveika- lite pinigus krautis ir.
tos ir proto silpnumų.. Bent pačiu laiku ką kita.veikti,” 
pusė to skaičiaus atmeta- 1 
ma dėl protinių trūkumų, j mas.

kelionę per nežinomus kal
nus ir kaimus. Aš mintyse 
mačiau šimtus rankų, at
sargiai., ją imančių, ir šim
tus akių, apžiūrinčių Krem
lių ant jos. Tai buvo tie, 
kuriuos žinovas žurnalistas 
pavadino šiurkščiais žmo
nėmis, neturinčiais jokių 
aukštų interesų.

Žurnalistas mirktelėjo 
man ir tarė kaip žmogus, 
pagaliau įminęs mįslę:

— Aš žinau, kodėl jūs 
klausėte apie Indo aukšt
upį! Ir kodėl jūs juokėtės!

— Kodėl?
— Todėl, kad jus domina 

Kašmiro klausimas. Aš jus 
suprantu — tai didžioji po
litika: kieno bus Kašmiras; 

aš daug rašiau apie Kabula įteka į Indą, iš kur Kabulos upę jūs paminėjote

garečių dėžutę ?
— Kaip tai iškenčiau? Aš 

jūsų nesupratu I...
— Betgi pas jus kailių 

prekyba! Pas jus gi vyksta 
mainai. Aš klausiu, nes no
riu žinoti tų cigarečių kai
ną.

— Tokią dėžutę ir kiek 
tiktai nori tokių dėžučių 
gali nusipirkti kiekvienas 
tarybinis žmogus, ir taš 

g a 1 ė d amas
jums, kaip Tarybų Sąjun
gos žinovui, apie tai pa
reikšti. O dabar jūs pasa
kykite: jūs geruli pažįstate 
savo

’ 7 I
Pakistano tas, 

jį- •

nau juos tokiomis pat ciga
retėmis. Kai dėžutėje beli
ko viena cigaretė, ją norėjo 
paimti aukštas liesas vy
ras, ir jis paėmė kažkaip 
sumišęs ir kažką ėmė kalbė
ti urdiškai. Aš paklausiau: 

nesivaržo 
dar tu-

Aš negalėjau tokiu

kad ne 
leidinio tuo

paties kraštą?
O, taip! Aš žurnalis- aukščiau

kas yra? Tegu 
imti paskutinės, aš 
riu cigarečių.

Bet man išvertė, 
čia esmė. Jis prašo
paimti su cigarete ir dėžu
tę. Aš mačiau, kad jis ne
užsirūkė cigaretes.

— Kodėl jis jos neužsirū
kė ir kam jam reikalinga 
dėžutė? — paklausiau aš.

Tąsyk vyras paminėjo to
limą gyvenvietę, esančią 

tos vietos, kur

pareiškė Baruchas baigda-.

jis atvyko į Lachorą. Jis pa- j akims apdumti ir juokėtės, 
Jūs esate buvęs prie sakė, kad tą cigaretę surū- kad aš nesuprasiu. Tiesa, aš

atspėjau?
— Jūs atspėjot! — tariau 

aš. — Aš įsitikinau, kad jū
sų neapdumsi!

Ir žurnalistas nusijuokė 
trumpu patenkintu juoku.

Jis pats ėjo politinės gar
bės'ieškoti tiktai po to, kai 
makliavodamas Wall Stry- 
to Šerais susikuopė gana 
daug milionų dolerių, nieko 
naudingo nedirbdamas.

3 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Lapk.-Nov. 3, 1950
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LEVAS TOLSTOJUS

VAIZDAI IŠ KARIŠKIŲ GYVENIMO
—io— MIŠKO KIRTIMAS. — Junkerio pasakojimas. 10-19-50

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ASAMBLĖJOJE

(Tąsa nuo Z-ro pusi.)

Lie kandidatūrą, nes ji 
nepasitiki,

ge šitaip: net jeigu Trygve p;rmfl:; I iphlVP
Lie ir bus išrinktas sekre- * •UIIUJI LIČIU V c 
torium, Tarybų Sąjunga jo Kandidatė i Kongresą 
tokiuo nepripažins. e o t

(Tąsa)
— Gal būt, upė, — tarė Bolchovas.
— Ne, tiesiog skarelis. Mes tenai, o 

čia, ar tikėsit, tokia ugnis, kad baisu...
Tuo momentu už palapinės kažkas pa

klausė manęs. Tai buvo Maksimovas. 
Kadangi, išklausius sudėtingą dvieju py
limų istoriją, liko dar trylika, apsidžiau
giau gavęs progos išeiti prie savo būrio. 
Trosenko išėjo kartu su manim. “Viską 
meluoja, — tarė jis man, kai mes atsi- 
traukėm keletą žingsnių nuo palapines, 

V — jis nė nebuvo ant pylimų,” ir Trosen
ko taip nuoširdžiai nusikvatojo, kad ir 
mane juokas paėmė.

XIII
Jau buvo tamsi naktis, ir tik laužai, 

blausiai švietė stovyklą, kai aš, baigęs 
ruošą, priėjau prie savo kareivių. Didi- 
lis kelmas rusendamas gulėjo žarijose.

Aplink jį sėdėjo tik trys žmonės: Anto
novas, sukiodamas ant ugnies katiliuką, 
kuriame virė mirkyti sausainiai su tau
kais, Ždanovas, susimąstęs Žagarei i u 
maišydamas penelus, ir Čikinas su savo 
amžinai neišrūkoma pypke. Kiti jau 
rengėsi poilsio — kas po dėžėm, kas šie
ne, kas prie laužų. Silpnoje žarijų švie
soje išskyrus p a žįst a m a s 
man n u g a r a s, r a n k a s, g a 1 - 
v a s ; pastarųjų tarpe buvo ir nau
jokas, kuris, prisislinkęs prie pat ug
nies, atrodė, jau miegojo. Antonovas pa
sitraukė, duodamas man vietos. Atsisė
dau šalia jo ir užsirūkiau papirosą. Mi
glos ir žalių malkų dūmų kvapas, sklis
damas ore, graužė akis, ir toks pat drėg
nas rūkas dulkė iš niūraus dangaus.

Šalia buvo girdėti lygus knarkimas, 
šakų traškėjimas ugnyje, tylios šnekos 
ir retkarciaais pėstininkų šautuvų barš
kėjimas. Aplink visur žioravo laužai, nu- 
šviesdami nedideliam rate aplink save 
tamsius kareivių šešėlius. Prie arti
miausių laužų nušviestose vietose įžvel
giau nuogų kareivių, ant pačios liepsnos 
mosuojančių savo marškiniais. Dar daug 
žmonių nemiegojo, judėjo ir kalbėjo 
dvylikos kvadratinių sieksnių plote; ta
čiau niūri, gūdi naktis visą šitą judėji
mą darė kažkaip ypatingą, tarsi kiekvie
nas būtų jautęs šią niūrią tylą ir būtų 
bijojęs pakenkti jos ramiai harmonijai. 
Kai prašnekau, tuoj pajutau, kad mano 
balsas kitaip skamba; iš sėdėjusių prie 
laužo kareivių veidų mačiau, kad jie irgi 
taip mano. Aš maniau, kad jie prieš 
mąn ateinant kalbėjo apie sužeistąjį 
draugą; tačiau nebuvo nieko panašaus. 
Čikinas pasakojo apie bagažo priėmimą 
Tiflise ir apie tenykščius moksleivius.

Aš visada, ypač Kaukaze, pastebėda
vau mūsų kareivio ypatingą taktą pavo
jaus metu nutylėti ir aplenkti tuos daik
tus, kurie galėtų blogai paveikti draugų 
nuotaiką. Rusų* kareivio drąsa nesiremia, 
kaip pietų tautų narsumas, greit su- 
liepsnojančiu ir greit užgęstančiu entu
ziazmu: jį taip pat sunku uždegti, kaip 
ir numušti jam dvasią. Jam nereikia 
efekto, prakalbų, karo šūkių, dainų ir 
būgnų, jam, priešingai, reikia ramybės, 
tvarkos, jis nepakenčia įsitempimo. Ru
so, tikro ruso kareivio niekada nepaste- 

'• besite giriantis, karščiuojantis, norint 
| apsisvaiginti, užsidegti
k pavojuj; priešingai, svarbiausi jo

charakterio bruožai yra kuklumas, pa
prastumas ir sugebėjimas pavojaus me
tu matyti visai ką kita negu pavojų. 
Maciau sužeistą į koją kareivį, kuris 
pradžioje gailėjosi tik prakirstų naujų 
kailinukų, mačiau raitelį, kuris, išlin
dęs iš po nukauto arklio, segė paspręstę, 
norėdamas nuimti balną. Kas neatsime
na atsitikimo apsiautus Gergebelį, kai 
laboratorijoj užsidegė užtaisytos bombos 
degiklis, ir fejerverkeris dviem karei
viams įsakė paimti bombą ir bėgti iš
mesti ją į griovį, ir kareiviai jos nemetė 
artimiausioje vietoje, prie pulkininko 
palapinės, stovėjusios prie kriaušiaus, 
bet nešė toliau, kad nepabudintų ponų, 
kurie nakvojo palapinėje, ir abu buvo’į 
gabalus sudraskyti. Atsimenu taip pat, 

:kaip 1852 metų žygyje vienas jaunas ka
reivis kažkodėl per kautynes pasakė, kad- 
jau, rodos, būrys neišeisiąs iš čia, ir vi
gas būrys užgriuvo ant jo už tokius pik
ius žodžius, kurių jie ir pakartoti neno- 

| rejo. Štai, ir dabar, kai kiekvieno sieloje

turėjo glūdėti mintis apie Velenčuką ir 
kai kiekvieną sekundę galėjo į mus salvę 
pliekti prisėlinę totoriai, visi klausėsi 
gyvo Čikino pasakojimo, ir nė vienas ne
priminė nei šios dienos kautynių, nei 
laukiančio pavojaus, nei sužeistojo, tarsi 
tas viskas būtų įvykę dievas žino kaip 
seniai arba visai nebūtų įvykę. Man tik 
pasirodė, kad jų veidai buvo truputį 
blausesni negu paprastai; jie ne visai 
domėdamies klausėsi Čikino pasakojimo, 
ir net Čikinas jautė, kad jo neklauso, ir 
kalbėjo tik taip sau.

Prie laužo priėjo Maksimovas ir atsi
sėdo šalia manęs. Čikinas pasitraukė, 
nutilo ir vėl ėmė čiulpti savo pypkutę.

— Pėstininkai buvo nuėję į stovyklą 
degtinės, — tarė Maksimovas, gana il
gai patylėjęs,—tik ką grįžo.—Jis spiovė 
ugnim — Puskarininkis pasakojo, esą, 
mūsiškį matę.

— Na, ar gyvas? — paklausė Antono
vas, sukiodamas katiliuką.

—Ne, mirė.
Naujokėlis staiga pakėlė virš laužo sa

vo mažą galvutę raudona kepuraite, va
landėlę įsmeigęs akis pažiūrėjo į Maksi
mov ą ir į manę, paskui greit nuleido gal
vą ir susivyniojo miline.

— Tai mat, mirtis ne be reikalo šį ry
tą pas jį buvo atėjusi, kai aš jį parke 
žadi mm, — tarė Antonovas.

— Niekai! — tarė Ždanovas, pavers
damas smilkstantį kelmą, ir visi nutilo.

Visuotinėje tyloje užpakaly mūsų pa
sigirdo stovykloje šūvis. Mūsų būgninin
kai atsakė į jį ir užbūgnijo vakarinę. 
Kai nutilo paskutinis dunkstelėjimas, 
Ždanovas pirmas atsistojo ir nusiėmė 
kepurę. Mes visi pasekėm jo pavyzdžiu.

Gūdžioje nakties tyloje suskambo dar
nus vyrų balsų choras:

“Tėve mūsų, kursai esi danguje! To
šie šventas tavo vardas; teateinie tavo 
karalystė; tebūnie tavo valia, kaip dan
guje, taip ir žemėje; kasdienės mūsų 
duonos duok pnums šiandie; ir atleisk 
mums mūsų kaltes, kaip ir mes atlei
džiam savo kaltininkams: ir nevesk mus 
į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto.”

—Keturiasdešimt penktais metais pas 
mus kaip tik šitoj vietoj vieną kontūzijo,
— tarė Antonovas, kai mes užsidėjom 
kepures ir vėl sėdome prie ugnies; — tai 
dvi dienas mes jį ant patrankos vežio- 
jom ... Ar atsimeni Ševčenką, Ždano- 
vai? ,.. taip ir palikom jį ten po medžiu.

Tuo metu pėstininkas su didžiuliais 
bakenbardais ir ūsais, su šautuvu ir 
krepšiu priėjo prie mūsų laužo.

— Leiskite, tautiečiai, ugnelės pypke
lei užsidegti, — tarė jis.

— Ką gi, dėkitės; ugnies pakankamai,
— pastebėjo Čikinas.

— Matyt, apie Dargi, tautieti, pasa
kojate? — kreipėsi pėstininkas į Anto
nova.

— Apie 45-tuosius metus, apie Dargį,
— atsakė Antonovas.

Pėstininkas pakraipė galvą, užsimer
kė ir atsitūpė prie mūsų.

— Ir juoda, ir balta teko ten patirti, 
—pastebėjo jis.

—Kodėl gi palikot?—paklausiau An
tonovą.

— Buvo sužeistas į pilvą, labai kanki
nosi. Kai stovim, būdavo, tai nieko, o kai 
tik važiuot, tai rėkte rėkia. Melste-mel- 
dė, kad paliktumėm, bet vis buvo gaila. 
Na, o kai jis stipriai mus prigriebė, tris 
mūsų žmones užmušė, karininką nukovė, 
ir, be to, dar nuo savo baterijos kažkaip 
nuklydom,'— tai nemanėm ir patrankos 
vežtis. Juk koki purvynai tada telkšojo.

— Blogiausia, kad prie Indijos kalno 
buvo purvynas,—pastebėjo kažkuris ka
reivis.

— Taigi ten jam ir pasidarė užvis blo
giausia. Pagalvojom mudu su Anošenka 
—senu fejerverkeriu, — ką gi, tiesą sa
kant, nebebuvo vilties išlikti jam gyvam, 
o čia melste meldžia — palikim, girdi, jį 
čia. Taip ir padarėm. Augo ten šakotas 
toks medis. Ėmėm, -mirkytų sausainių 
jam padėjom, — Ždanovas turėjo, — at- 
rėmėm prie to medžio, apvilkom švariais 
marškiniais, atsisveikinom, kaip pride
ra, ir palikom taip.

— Ar geras buvo kareivis?
—Nieko sau buvo kareivis, — paste

bėjo Ždanovas.
(Daugiau bus)

I ve 
juo nepasitiki, kadangi 
Trygve Lie, Tarybų Sąjun
gos akimis, yra neteisingas, 
dviveidis.

Pirmiau T. Sąjunga bu
vo pasiūliusi Lenkijos užsie
nių reikalų ministrą gene
ralinio sekretoriaus vietai. 
Bet, kai buvo numatyta, 

j jog tas nepraeis, tai T. Są,- 
{junga sutiko bent už kurį 
(asmenį balsuoti, tik ne už 
Trygve Lie.

Amerikos atstovas Mr. ( 
Austin .iškilmingai pareiš
kė: jis atsisako balsuoti už 
bent kurį kitą asmenį —jis 
balsuos tik už Trygve Lie. 

[O jei Saugumo Taryba 
Į ir asemblėja pasisakytų už 
kurį kitą asmenį, tuometi 
Amerika tokį tarimą ve
tuos. • ‘

Na, tai šis reikalas ir bu-

Padaryta pertrauka pie
tums. ' f j'

Vėliau, kitose dviejose se
sijose dar tuo klausimu kal
bėjo: Filipinų, Ukrainos, 
Kanados, Kubos, Bolivijos, 
Lenkijos, čechoslovakijos, 
Peru, Baltarusijos, Angli
jos, Kinijos (Kuomintan- 
go), Izraeliaus, Tarybų Są
jungos, Syrijos, Egypto ir

pareigas gerai, bešališkai ir 
drąsiai.

Tuomet ėmė balsą Alek- 
sis Kyrou (Graikijos), Sir 
Carl Berendsen (Naujosios 
Zelandijos), Jean Chauvel 
(Francūzijos), Joao Carlos 
Muniz (Brazilijos), Dr. An
tonio J. Quevedo (Ekuado- 
ro), ir kt.

Kalbėjusieji į aukštybes NikVraguos deTegatak
kėlė Trygve Lie nuopelnus; 
kartkarčiais, besiklausant 
tūlų delegatų kalbų, atrodė, 
jog žmogus sėdi ne tarptau
tiniame seime - parlamente, 

į o kaž kokiame^ Amerikos 
mieste ir klausaisi rinkimi
nės propagandos: balsuok 
už mano partijos kandida
tą; jis išgelbės kraštą! jis 
toks gerutis - gerutėlis, 
kaip nekaltas avinėlis!

Kiekvienas iš vakarinio 
bloko valstybių delegatų, 
girdamas Trygve Lie, nesi
varžydamas puolė Tarybų

vo paduotas asemblėjos pil- gąjungą> ]yg sakydamas:
naties sesijai.

Aštrūs ginčai
Antradienį sesijai prasi

dėjus, pirmininkas Nasrol-
lah Entezem pirmiausiai 
pasiūlė, kad asemblėjos na
riai formaliai pagerbtų 
prieš keletą dienų mirusįjį 
Švedijos karalių Gustavą 

Į V-tąjį. Jis buvo pagerbtas 
atsistojimu.

Seimui (asemblėjai) buvo 
įteikta rezoliucija, reika
laujanti, kad Trygve Lie 
būtų paliktas generaliniu 
sekretorium dar trejiems 
metams. Šią rezoliuciją į- 
teikė: Jungtinės Valstijos, 

‘ Anglija, Kanada, Brazilija, 
Cuba, Ecuador, Francūzija, 
Graikija, Indija. Naujoji 
Zelandija, Nicaragua, Nor
vegija, Pakistanas, .Filipi
nai ir Jugoslavija.

1

Tarybų Sąjungos
(vas Malikas padarė pasiū
lymą ,kad šis klausimas ne
būtų čia diskusuojamas da
bar, bet kad jis būtų su
grąžintas Saugumo Tary

tu retų 
surasti

ant kurio Sau
gumo Taryba sutiktų.

Maliko . įnešimas nepraė
jo: 5 balsai buvo už, 45 
prieš ir 9 susilaikė nuo bal
savimo..

Lenkijos atstovas Dr. 
Katz-Suchy reikalavo bal
so dėl tvarkos, bet pirmi
ninkas atsisakė jam balsą 
suteikti, pareikšdamas, jog 
tuo klausimu Lenkijos at
stovas vėliau galėsiąs kal
bėti.

atsto-

kuri iš naujo 
ir■: padiskusuoti

! kandidatą

Diskusijos«
Tuomet prasidėjo bend

ros diskusijos dėl generali
nio sekretoriaus.

Pirmuoju, sakiusiuoju il- 
i gesnę kalbą, buvo Ameri- 
' kos atstovas ir šiuo metu 
einąs Saugumo Tarybos 
pirmininko pareigas, War
ren R. Austin.

Jis pasakė, jog Amerika 
griežtai stoja už tai, kad 
sekretorium būtų paliktas 
Trygve Lie, — trejiems me
tams. Lie esąs to'pilnai už
sitarnavęs. Tarybų Sąjun
gai Trygve Lie nepatinka 
dėl to, kad jis gerai laikėsi 
Korėjos karo klausimu, ge
rai atlikdamas savo parei
gas.

— Stovėkime visi drauge 
prieš tuos, kurie bando pa
laužti kolektyvio saugumo 
sistemą, kurią mes suorga
nizavome po birželio 25 d. 
—sakė Mr. Austin. — Mes 
gerai žinome iš prityrimo, 
jog Trygve Lie atliks savo

ot, atkeršysim mes jums! 
5 | o t, kokią progą mes turi

me jums kailiui išpilti!
Tarybų Sąjungos delega

cijos vadovas Višinskis iš 
tikrųjų, savo išsamia kalba 
prablaivė visą nuotaiką. 
Kaip ir visuomet, Višinskis 
kalbėjo energiškai, bet pro
fesorišku tonu, tarytum 
teikdamas pamoką studen
tams. Jis pateikė istoriją 
viso reikalo: kaip, besior
ganizuojant Jungtim Tau
toms, buvo nustatyti būdai 
ir priemones generaliniam 
sekretoriui išrinkti, kaip 
visa tai buvo įjungta į 
Jungt. Tautų čarterį, kaip 
dabar visa tai siekiamas! 
laužyti, paneigti. Ir tai esą 
daroma užsispyrimu vieno 
krašto — Jungtinių Valsti- 

( jų.
i Jungtinių Valstijų dele
gaciją pavadino “kaprizna 
moterim.”

— Tik kaprizna moteris, 
kuri gal būt ryte atsikėlė 
iš lovos ne per tą kraštą, 
gali šitaip daryti!

Višinskis nurodė, ' kaip 
Tarybų Sąjungos delegaci
ja siūlė sekretoriaus vietai 
generolą Romulo, paskui 
Lebanono delegatą Charles. 
Maliką, paskui Indijos dele
gatą Sir Benegal Rau, pas
kui Meksikos delegatą Pa- 
dillą Nervo; nei vienas su
minėtųjų, sakė Višinskis, 
nėra Tarybų Sąjungos pri
tarėjas; kiekvienas iš jų y- 
ra pritarėjas Amerikos, bet
gi pastarosios delegacijai 
jie nepriimtini; ji stoja už 
Trygve Lie ir gana!

paleiskime, sakė Višins
kis, kad mes stojame prieš 
Trygve Lie dėl to, ką jis at
liko Korėjos atžvilgiu. Ge
rai. Bet kas gi yra Romulo, | 
už kurio išrinkimą mes sto- i 
jame? Jis yra nei kiek ne- 
geresnis T. Sąjungai drau
gas, kaip Trygve Lie. Be 
Indijos, visi kiti trys kan-i 
didatai, priimtini mums, 
Korėjos atžvilgiu stovi, 
kaip Trygve Lie. Bet mes 
juos remiame, sakė Višins
kis. 0 remiame ‘vyriausiai 
dėl to, kad jie nesą veid
mainiai, kaip Trygve Lie. O 
kiek liečia veto teisę, Ame
rika ir kitos didžiosios val
stybės ja gali naudotis, kaip 
ir T. Sąjunga.

Trygve Lie, nurodė kal
bėtojas, yra niekas dau
giau, kaip aklas Amerikos 
įrankis. Jis remia jos kiek
vieną žygį, nepaisydamas, 
jog tai pažeidžia jo beša
liškumą, kurio privalo pri- 

i silaikyti generalinis Jungt. 
, Tautų sekretorius.
i Savo kalbą Višinskis bai-

Žymėtina tai, kad visų 
penkių rytinio bloko valsty
bių — Tarybų Sąjungos, 
Če’choslovakijos, Baltarusi
jos, Lenkijos ir Ukrainos— 
delegatai pareiškė: jei Try
gve Lie ir būsiąs išrinktas, 
jie jo Jungtinių Tautų sek
retoriumi nepripažinsią.

Reikšmingą kalbą pasakė 
Lenkijos delegatas Dr. 
Katz-Suchy (Jis, beje, pui
kiai vartoja anglų kalbą). 
Kėl visų šitų kivirčių sek
retoriaus skyrimo klausimu 
jis' primetė kaltę prie Jung. 
Valstijų durų. Jis jas smer
kė dėl įžūlios politikos. Jis 
sakė, jog Amerika vartoja 
visokias nešvarias priemo
nes kitoms delegacijoms j 
palenkti į savo pusę. Jis, į 
tačiau, nurodė ir tai: jeigu 
renkame sekretorių, rinki
me taip, kaip nurodo Jungt. 
Tautų čarteris. Galima 
rinkti ir tas pats Trygve 
Lie, bet jis turi būti renka
mas teisėtai.

Dr. Katz-Suchy priminė 
Amerikos prezidento rinki
mus: nežiūrint, kad krašto 
prezidentas renkamas ant
ram ar trečiam terminui, 
jis, renkant, privalo pereiti 
visas legales stadijas, pana
šiai, kaip bet kuris kitas 
kandidatas. Na, o Jungt. 
Tautų sekretoriui skirti ta 
pati Amerika siūlo prieš- 
konstitucines priemones.

Connecticut valstijos Peop
les Partija turi išstačius! visą 
eilę žymių visuomenės veikėjų 
rinkimų kandidatais. Tarp tų 
kandidatų yra ir viena lietu
ve veikėja, iš 3-čiojo rinkimų 
distrikto kandidatuojanti į 
J. V. Kongresą.

Tai mums gerai žinoma 
veikėja—Kristina Stanislovai- 
tienė, Dr. Stanislovąičio žmo
na iš Waterbury, Conn.

Tuo svarbiau, kad tai bus 
pirmutinė lietuvė kandidatė į 
J. V. Kongresą, nes iki šiol 
dar nei viena lietuvė moteris 
nėra į tokią aukštą vietą kan
didatavusi. Tad labai svarbu 
visiems lietuviams tai įsitėmy- 
ti.

Kiti minimos partijos kan
didatai yra sekamai: karo ve
teranas ir dainininkas - mu
zikas Ben Cohen — pirmame 
kongresiniame distrikte; Dr. 
John Maršalka — penktame 
kongresiniame distrikte; ve
teranas, biznierius Clyde; Tru
deau — į leitenantus guber
natorius; unijos veikėjas Oli
ver Arsenauld — iždininko 
vietai; episkopalų bažnyčios 
vadovė Dorothy Havėn—vals
tijos sekretorės vietai; Eslan- 

ida Goode Robeson, daininin- 
Iko Robesono žjmona — į 
kongresą; karo veteranas Bert 
Gilden — valstijos kontrolie
rium.

Partija stovi už taiką, sau
gumą ir laisvę.

Lapkričio 7 dieną visi Conn, 
į valstijos lietuviai piliečiai 
kviečiami rinkimuose daly
vauti ir kur tik yra Peoples 
Partijos kandidatai, balsuoti 
už tuos kandidatus.

Pilietis.

u

kalbėjo, trečiadienį buvo 
balsuota. Pirmininkas siūlė, 
kad balsavimas būtų slap
tas, bet Čilei pasipriešinus, 
balsuota viešai. 46 balsai 
buvo už Lie, 5 prieš ir 9 su-

Kai visi delegatai išsi- I silaikė.

Coimecticut’o Lietuviams
Išrinkite pirmą lietuvę moterį į Kongresą

FOR U. S. CONGRESS 
5th DISTRICT

.Motina 8 sūnų;
Diplomuota Cornell Universiteto;
Veikėja karo laiku Raudonojo 

Kryžiaus darbe;
O.P.A. pirmininkė Prospecte;
Ex-Sekretorė Russian War Relief;
Pirmininkė Progressive Partijos

Lietuvių Nacionalio Komiteto 
1948 metais.

CHRISTINA W 
STANESLOW
Iš PROSPECT, CONN.

7-tą Lapkričio patraukite 4-tą rankeną 
už Peoples Party of Connecticut.
BALSUOKITE Už:

TAIKA
LAISVĘ 

GERBŪVI
Lapkričio 7-tą nulemsite savo ateitį— 

ar žmonijos gerbūvį ar bankieriams milžiniškus 
pelnus ir koncentracijos stovyklas nepiliečįams!

Taipgi balsuokite už‘:
ESLANDA GOODE ROBESON, Candidate- for 
Congressman-at-Large; JOHN M. MARŠALKA for 
Congress 3d District; BEN COHEN for Congress 
1st District; CLYDE TRUDEAU for Lieut. Gover
nor: DOROTHY HAVEN for Secretary of State; 
OLIVĘR ARSENAULT for Treasurer; BERT GIL
DEN for Comptroller; ir DR. JOHN S. STANĘS- 
LOW už Representative to State Assembly iš Pros
pect, Conn.
Peoples Party of Connecticut—69 Congress Ave., New Haven, Conn.
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DETROITO ŽINIOS
Politicus buvo iškeliavęs.

Atleiskite, kad per kelius 
mėnesius negalėjau pasidalin
ti su skaitytojais savo minti
mis.

Kaip ir daugelis kitų, Poli
ticus buvo iškeliavęs.

Sugrįžęs randu daug ko 
naujo. Reikia palengva pasi
dalinti mintimis su skaityto
jais.

Reakcija ir Fašizmas.

Per nekurį laiką reakcija ir 
amerikoniškas fašizmas skver
bės pro užpakalines duris. 
Dabar bando per priekines su 
McCarrano įstatymu.

McCarran bilių pre z II. S. 
Truman as vetavo! O tą jis 
atliko vien dėlto, kad pasiro
dyti liberalu prieš rinkimus, 
gerai žinodamas, kad jo visa 
demokratų mašina, bendrai 
su republikonais, perleis tą 
bilių prieš jo veto.

Ergo: tik keli republikonai 
ir demokratai tebalsavo, kad 
palaikyti tą jo '‘veto.”

Darbas buvo atliktas atida
rymui priešakinių durų ameri
koniškam fašizmui.

Negimusi Gentkartė 
Prakeiks Mus

Paėmęs tik pastarąjį rapor
tą, kurį pagamino dėl prez. 
Trumano informacijos, Daniel 
W. Bell apie Philippinų val
džią, randi:

Tenai nurodoma, kad Phili
ppinų valdžiai duotos pasko
los nuėjo į sukčių kišenes. Bi- 
lionai dolerių buvo suteikta 
visokiems čiang-Kaišekams, 
Karaliams Jurgiams Graikijo
je ir kitiems tokiems.

Tie bilionai mėtomų pinigų, 
pagal pasakymą valstijos sek
retoriaus Dean Acheson: “ži
noma, mes atsiduriame keblio
je padėtyje, nes remiame 
tuos, kurie sumirkę korupci
joj,” gulės ant sprando dar 
negimusios gentkartės ir da
bar dar augančios.

Ką pasakys toji gentkartė, 
kada pamatys, kad jie turės 
atsakyti už tokį beprotišką 
pasielgimą savo tėvų ir pro
tėvių, kurie uždėjo tą naštą 
ant jų ?

Manau, kad anūkai pra
keiks savo tėvus ir protėvius 
už tokį beprotišką pasielgi
mą !

j Lapkričio 5 Diena Detroite.
! c

Kilus reakcijai 1920 me
tais (taip vadinami “Palmer- 
Raids”) šimtai žmonių nak
ties laiku buvo sukišti į kalė
jimus ir urvus.

Isterija persekiojimų įsisiū
bavo visoj platumoj.

Rodės, žmogus nebegalėsi 
i niekur pasisukti arba žodį 
: betarti, tave tuojau uždarys.

Taip ir būtų buvę, jeigu ne 
sveiko proto žmonės, kurie 
matydami, kad pavieniai nie- 

į ko nepadarys, suprato, kad 
1 ta darba reikia vesti organi- 

■ . . '

z uotai.
Pasekmės: — reakcija bu

vo sumušta.
Taip ir šiandien, po 30 me

tų prabėgusio laiko, reakcija 
• vėl pasikartoja.

Išleistas McCarrano įstaty
mas laužo visas pamatines 
Jungtinių Valstijų teises, “Bill 

| of Rights;” šiandien mes įžen- 
rgiam į naują periodą reakci
jos ir amerikoniško fašizmo, 
k u r i s b a n d o kopijuoti hit
lerinį nacizmą.

Bet Vokietijoj jau Hitlerio 
nebėra, jis dingęs. O čia mums 
reikės prašalinti tokius Mc- 
Carranus su jų fašistiniais 

■ pasimojimais.
Tai mes galėsime atlikti 

i bendrai veikdami, rinkimuose 
j dalyvaudami, pakeisdami par
sidavėlius advokatus, tarnus' 
didžiųjų korporacijų, tikrais 

i liaudies atstovais, dalyvauda
mi aktyvėj kovoj už McCar
rano įstatymo atšaukimą.

Pradžią galėsime padaryti 
lapkričio 5 d., kurioje Civilių 

j Teisių Kongresas ir sVeturgi- 
mius ginti komitetas šaukia 
masinį mitingą 2 vai. po pie

tį ų, Music Hali.
Visi tie, kuriems tik rūpi 

j atmušti reakciją ir fašizmą, 
(turėtų šiame susirinkime da- 
(lyvauti.

Kaip buvo atmušta Palme- 
I rio laikų reakcija, taip ir da- 
! bar bendrai veikdami galė
sime atmušti šią reakciją, 
McCarrano pastangas sufašis- 
tinti Ameriką. Tad visi daly- 

įvaukime šiame susirinkime.
! ... *
, Lapkričio 7 d. Rinkimai ir
- Progresyvė Partija

Man teko iš daugelio girde- 
iti, kad įvesta nauja taisyk
lė, numeravimas, kaip balsuo
ti, kad nubalsavus gerus žmo-

nes į valdvictes.
Kaip jau visi patėmijote, 

republikonai ir demokratai 
Kongrese ir kitur eina bend
rai prieš visokį progresą. Ga- 

jvau daug demokratų ir repub- 
I likonų literatūros, bet niekur 
; nemačiau pamatinio skirtu
mo. Nerūpi jiems ligonbučių 
statymas. Mokyklų stoka ir 
mokytojai mažai apmokami, i 

; Namu stoka, bet ir šis darbas 
i sulaikytas. I Kur tik bus Progresyvės j 
I Partijos kandidatai, visi ture-i 
Itume už tuos kandidatus bal- 
Isuoti. Politikus.

! . . * JI Balsuokite Michigan Valstijoj 
i prieš 3 Patvarkymą.
į

7 dieną lapkričio rasite ko- | 
į liūs leidžiamus balsavimui Į 
Michigan x Valstijos Konstitu- 

; ei jos pataisymus.
Vienas iš jų 3 — tai laužy- 

imas Michigan Valstijos Kons- 
į tituc i jos.

Tas 3 pasiūlymas tai kopi
ja M c C a r r a n o kongresi
nio akto.

Tie, kurie norite po senovei 
turėti asmeniška nepaliečia- 

,mybės teisę, balsuokite pasiū- j 
■lymą 3 — no — pridedant i 
į ten kryžiuką.

Jeigu balsuosite “yes,” tai 
Į neteksite iki šiol turėtų pilie- 
i tiniu . teisiu. >

Kurie, norite turėti spal- 
ivotą Oleo, balsuokite yes, nes 
(dabar farmeriai juomi maiti- 
jnasi, o miesto darbininkai I v -11(turi savo žmonas i darbą va- 
(ryti, kad sviesto galėtų turėti.

J. Danta.

! KRISLAI i
I

(Tąsa nuo 1-mo dust.)
I
(rašė laišką Juozapui Stalinui.

Stassen as teisingai supyko Į 
ir atkirto tokiu klausimu:

(Argi prieš įstatymus ir Kons
tituciją darbuotis už taiką?

★
žinoma, kad Stassenas neis 

kalėjimai! už , laišką Stalinui. 
Viena, kad tas jo laiškas .nie
ko bendra neturi su taikos 
reikalu, antra — jis yra Sta
ssenas, republikonų šulas, 

i universiteto prezidentas, ir

KANADOS ŽINIOS
300,000 žmonių pasirašė

Kanadoje pasirašė apie 
300,()()() žmonių po apeliacija 
prieš atomines bombas. Rin
kimas parašų tebeeina ir eis 
iki lapkričio 11 dienos.

Visuomenės Opinijos Tyri
nėjimo Institutas 'pravedė 
balsavimus, per kuriuos bu
vo patirta, kad didesnė pusė 
kanadiečių yra priešingi ato
minėms bomboms.

Tą priešingumą reikėtų dar 
tvirčiau užakcentuoti pasira
šant po Stockholmo apeliacija.

★
Farmeriai bruzda

Vakarų Kanadoj praside
da farmerių bruzdėjimas už 
aukštesnes kainas kviečiams. 
Kartais pasigirsta balsai už 
žygiavimą į Ottavyą.

Farmeriai reikalauja, kad 
valdžia garantuotų $1.60 už 
bušelį pirmos rūšies kviečių.

Užsispyręs
Windsor© Fordas ir vėl už- 

sinaravijo, kaip senas arklys. 
Jis viską daro, kad tiktai iš
sisukti nuo patenkinimo darbi
ninkų reikalavimo pakelti 
algas 15 centų į valandą.

Jis taipgi labai norėtų pasi
kinkyti darbininkus su 5 metų 
kontraktu.'

Darbininkų pasipiktinimas 
Fordo korporacija smarkiai 
auga. Kanadietis

Staigiai Mirė
Hamilton, — Spalio 15 die

ną, Petras Kutis, parėjęs na-
mo 3 valandą po pietų, pava
dino žmoną nueiti aplankyti 
ligonį ir nuėjo persirengti, 
žmona, nesulaukdama, nuėjo 
pažiūrėti ir, didžiausiam nu
stebimui, rado pusiau apsi-(besiu.

Paterson, N. J.
Pagerbtuvės

Miami, Fla.
i rengusį gulint jau be gyvy- 
,bes žymių.

Staigios mirties priežastimi 
'buvo sustojimas širdies.
I . *
! Bandė Nusižudyti
1 Spalio 15 dieną, nakties 
laike, Antanas Gudaitis, nau
jas kanadietis, persipiovė 
'rankos riešą ir nuleisdamas 
j k rau j ą n orėj o n u s i ž u d y t i. 
įTuom sykiu užėjo švogeris ir 
! išgelbėjo gyvybę. Tuoj buvo 
pašauktas ambulansas ir poli
cija.

Dabar A. Gudaitis randasi 
(kalėjime ir’laukia teismo. 
Į Hamiltonietis

★
Susilaukė Dukrelės

Toronto. — Draugai Geor
ge ir Phylis Dagiai susilaukė 
gražios dukrelės, kuriai duo
tas Arlene Phylis vardas.

George ir Phylis yra dar 
jauni, bet jau atsižymėję vi- 
|suomeniniame veikime. Abu 
!ilgą laiką priklausė prie Ban- 
'gos choro. Phylis nekurį laiką 
atgal buvo vaikučių choro

■ mokytoja.
Torontiečiai džiaugiasi jų 

šeimynine laime ir linki jiems 
visiems geros sveikatos.

Reporteris

Buvo Smagus Vakarėlis
Spalio 21 d. mūsų Lyriečiai 

' pateikė smagu gražų koncer- I • ** . vtūlį. Tai buvo, senai žadėtas ir 
senai laukiamas Lyros Choro

šeštadienį, 28-tąi dieną spa- Baisūs Uragano Nuostoliai

CURRENT TOPICS. . by Con Edison

faktinai yra povalgis savai- 
mi. Galima, pagamint keturis 
už mažiau kaip c ivertės 

elektros.

200SVEIKATOS SARGAI! Daugiau kaip 
daktarų, dentistų, slaugių ir vaistininkų 
paruošta Con Edison’o darbininkam pa
tarnauti. šie “sveikatos sargai“ yra nu
garkaulis grupinės mūsų medikalės pro
gramos,' padengiančios apsaugą nuo ligos 
ir iki pat sveikstančiųjų sugydymo. Pa
darydami Con Edison’ą gera darbo vieta, 
mes patraukiame ir palaikome kompeten- 
tiškus žmones, užtikrindami jums patiki

mus aptarnavimus elektro ir gesu.

*0000 tMPtęyfKAND f

PIRMI PAGALBON!
Pagelbėti vienas kitam, Con 

Edison žmonės suorganizavo pirmą
jį industrinį kraujo banką Ame
rikoje. Dabar šis kraujo bankas 
yra pirmutinis dalintis savo krau
ju su kovojančiomis mūsų jėgomis.

PASPRAGINTI 
Sūrio sandvičiai

Į ' * R SUM
įĮ 1

PASIRUOŠĘ ŽIEMAI?
E’cktrinis blanketas 
palaikys jus šiltai li
pa togiai už apie 2 c. 
elektros vertės per 

naktį.

Coat of running appliances baaed on typical residential usage.

lių, įvyko 36 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties pagerbtu- 
vės Jonui ir Teklei Augučiams. 
Pabuvį suruošė jų duikte ir 
žentas Adams, prigelbstint 

(jų uošviams Adams. Pagerb- 
j tuvės įvyko Adams namuose 
(ir dalyvavo arti 40 žmonių. 
[Piršlys ir svočia buvo iš Ha- 
(rrison, N‘. J. Chepinskai.

Draugai Augučiai buvo ii- j 
ganiečiai Jersey City gyven- 

jtojai ir tik porą mėnesių at- 
igal išsikėlė gyventi į Pater- i 
(son, N. J., kuomet darbavietė, 
(kurioje Augutis dirba, aplei
do Jersey City, persikėlė į 
(Paterson, N. J. Augučiai yra 
;LDS 133 kuopos nariai. Augu- 
itis yra ilgametis ir ALDLD 
(16-tos kuopos narys, “Lais- 
Ivės” skaitytojas ir progresy
viu judėjimo rėmėjas.

Augaičiai išauginę sūnų ir 
dukterį. Sūnus gyvena su tė
vais, duktė turi savus kamba
rius, irgi gyvena Paterson, 
(N. J. Augutis gyvenime, kaip 
(ir kiekvienas žmogus, matęs 
įšilto ir šalto, buvo ilgą laiką 
bedarbis, skurdžiai gyveno, 
tačiau abu išauklėjo gražią 
porą vaikų.

I Pokilyje svečiai didžiumo- 
Ije susidėjo iš Jersey City. 
Programos bei linkėjimų iš 
susirinkusiųjų irgi nebuvo? 

(Mat rengėjai tik svečius vai
šino gėrimais ir valgiais. Pro
tarpiais jaunesnioji karta šo-

vakaras. Publikos galėjo būti 
ir kiek daugiau pagal esamą 
skaičių dailės mylėtojų. Bet 

•j . 1

'čia būta keleto rimtokų prie
žasčių, apie kurias nei nekal-

ko. Dovanų atsilankę svečiai 
sunešė gražių ir vertingų.

Draugai Augučiai yra verti 
pagarbos žodžio iš svečių tar
po. Augutienė, gyvendama 
Jersey City, visada pagelbėjo

Pittsburgh, Pa.
Dienraščių darbininkai

■ tebestreikuoja
Pittsburgh© dienraščių dar

bininkai tebestreikuoja ket
virtą savaitę ir streikui galo 
dar nesimato. Teko man paši

Spalio 17 vakare atūžia 
baisus viesulas — uraganas, 
skrisdamas po 10 mylių į va
landą, sukdamasis sūkuriais 
graitumu iki 120 mylių į va
landą. šitą kartą viesulas bu
vo žiaurus, daug stogų nuar
dė, daug palmių ir koknatų 
nugriauta ant namų stogų su- 
žalojant stogus. Miami Byčiu- 
je labai nukentėjo visokį pas
tatai. Valgyklą, kur mes su
stodavome kavos išsigerti, 
dabar radome s u g r i autą. 
Orinčiai, greipfruktai, papajai 
ir mengos, daug kitokių truk
tų be gailesčio nupurtinti, nu
draskyti, laukuose daržovės 
su žeme sumaišytos. Ant Flag
ler gatvės per kelius skersgat
vius uraganas nukirto telefo
no ir elektros stulpus, kurie 
kabojo kaip koki pakaruok
liai. žuvo ir sužalota kelios 
žmogystos.

Vietos laikraščiai apskait- 
liuoja nuostolius iki 10 mili
jonų dolerių per visas palies
tas vietas. Daug nukentėjo 
valdiškų pastatų. Hialeah ir 
Miami Springs buvusieji puoš
nūs bulvarai atrodo kaip koks 
raistas. Toje sekcijoj, kur mes 
gyvenome, elektros šviesos 
neturėjome per tris dienas. 
Praslinkus keliom dienom 
miestas apvalytas, gyvenimas 
sunormalėjo, rodos lyg kad
nieko prasto čia nebuvo.

V. J. Stankus

PRANEŠIMAI

ldai’ pasimojęs būti republiko- 
■ nu kandidatu į Jung. Valsty
bių prezidentus 1952 metais.

Bet mes žinome atsitikima, v Z 
; kai neseniai New Yorke pa
prastų žmonių susirinkimas 
už taiką buvo paskelbtas 
prieš įstatymus ir Konstituci
ją, ir policijos arklių kojomis 
ištaškytas. Mes žinome, kad 

į ne vienas, bet jau keletas tu- 
Įzinų geriausių kovotojų už 
taiką yra sulaikyti ir perse
kiojami.

A
Kunigų Draugo redaktorius 

šimutis sako, kad misionierius 
kun. J. Bružikas “Laiškuose 

Į Lietuviams” pasakęs: “Am
žiais bažnyčia gynė ir dabar 
tebegina ir tebegloboja tau
tas.” 1

Kas nors turėtų nupirkti ir 
pasiųsti,/tam redaktoriui ir 
tam. misionieriui po kopiją 
šių metų LLD knygos “Popie- 

; žiai ir Lietuvių Tauta.” Tuo- 
( du klerikaliniu ignorantu, 
i matyt, neturi jokio supratimo 
apie popiežių “globą” lietu
vių tautai.

; Kryžiai' turės pabrangti, 
kai lietuviškieji kryžiokai jais 
apsiginkluos ir maršuos Broo- 
klyno Grandstrytu.

Koks ten L. Dambrą pas
kelbė, kad nuo dabar prieš 
komunizmą prasidės “kry
žiaus žygis.” Lietuviai būsią 
vieni iš pirmutinių tame žy
gyje dalyvauti.

Gal ii" gerai. Juk bus daug 
i gudriau ir grąžiau prelato 
iBalkūno vaiskui kryžius ne
šioti, neg.u purvinas iškabas.

(kalbėti su pora darbininkų, 
(kurie dabar streikuoja. Sako, 
(kad spaustuvių savininkai nc- 
! nori ir kalbėtis apie susitai- 
'kymą su unijos atstovais. 
' Darbdaviai gi sako, kad strei
kuoją darbininkai uždirbdavę 

i po $18 į dieną, tai esą per
daug, nes tas jų darbas nesąs 
(tiek, vertas. Tokiu būdu spaus
tuvių savininkai daugiau ne- 
pakelsią algos. Jie laukia, ka
da streikierių kišenės ištuštė- 

[sią, tai jie į darbą sugrįšią 
(už tas pačias algas.

Politikieriams dabartinis 
(streikas tai nepatinka. Rinki- 
I mai čia pat, o nėra kur apsi- 
garsintį. Politikieriai patai
kauja laikraščių leidėjams, 
bet nenori užpykinti ir spaus

tuvių darbininkų unijos. Tai 
j dabar jie tyli, kaip oisteriai.
Tik vienas miesto majoras 
prašo abi puses susitaikyti ant 
gerų išlygų.

★
Susižeidė automobilio 
nelaimėje >

F. Walkausko, gyvenančio 
11127 Beaver Ave., sūnui Fra- 
nui pasitaikė nelaime su au- 
tomobiliumi. Buvo smarkiai 

;sužeistas. Buvo per kiek laiko 
[ligoninėje. Dabar grįžo iš li
goninės namo, bet dar nega
li dirbti.

Automobilio nelaimės prie
žastis neišaiškinta.

Mirė Petras Kuinca
Spalio 22 d. pasimirė Pet

ras Kuinca ir 25 d. buvo pa-
laidotas su bažnytinėmis apei 
gomis švento Kazimiero kapi 
nėse. Graborius Vencius pa 
tarnavo laidotuvėms.

Petrą pažinau gerai. Jis sir-
Beje, ar girdėjote, kad 

Balkūnas labai apgavęs tuos 
Smetonos gimdytus, augintus 
ir mokytus, o Hitlerio nušlipa- 
votus- fašistėlius, kurie perei
tą sekmadienį prie Kultūrinio 
Centro svietą juokino? Ka
dangi jie pavėlavo su iškabo
mis pasirodyti, tai tegaus pu
sę algos mokėti.

go ilgai. Turėjo vėžio ligą, iš 
kurios nepagijo. Tai pavojin
ga liga.

Velionis nebuvo bažnytinis. 
Išpažinties neidavo, kunigų 
negerbdavo. Bet kunigėliai už 
dolerius buvo mielaširdingi.

Velionis paėjo iš Lietuvos 
nuo Viduklės, Raseinių apskri
ties. S. O. ,

Pats koncertas, kaip jau 
keli muzikos mėgėjai išsireiš
kė, buvo gana vertingas. Pa
tys choristai, matyt, dėjo 
daug darbo, kad niekas nesi- 

1 jaustų ^apviltas iš atsilankiu- 
'sių. Tie, kurie nepajėgė atsi- 
| lankyti, jaučiasi nekaip.

Apart Lyros Choro sudai- 
įnuotii gražių, smagių dainelių, 
'čia svečius linksmino dar nie
kam nežinota naujanybė mū
sų (inieste. Visus nustebino 

(Choro organizatoriui A. M. 
iperstačius: “dabar padainuos 
keletą dainelių Amilija Jeske- 
vičiutė iš Brook lyno, N. Y., ir 
įjai akompanuos Kranas Bale- 
vičius, taipgi iš Brookl'yno...” 
Amilija Jeskevičiutė yra pir
maeilė solistė, stebino visus. 
Daugelis teiravosi, kai]) jūs 
čia ją gavote ir kodėl išanksto 
niekam nepranešėt, negarsi- 
not? Kranas Balevičius taipgi 
aukštos vertybės piano skam
bintojas. Ir apie jų dalyvavi
mą nežinota net tol, kol ne
pasirodė ant steičiaus. Apie 
ta sekretą aš ir nekalbėsiu. 
Užklausus pirmininką, kodėl 
taip, atsakė: Mes norim pub
likai duoti visuomet daugiau 

l ir geresnio, negu garsiname...
Pats Choras vis dar neskait

lingas, bet tiesą pasakė pora 
richmondiečių dailės mėgėjų: 
neskaitlingas, bet vertingas, 
jąm priklauso pirma vieta 
tarp visų Philadelphijos Cho
rų...

Buvo ir tolimų svečių kon
certe. Pora jaunų meno mė
gėjų buvo iš Washington, 
D. C. Kita pora iš Detroito, 
taipgi buvę seni philadelphie
čiai d d. Bendaravičiai iš Co
llege wi lie, Pa. Draugė E. Ben- 
daravičienė atvežė didelį sū
rį, kurį padovanojo chorui. O 
drg. A. žalnieraitienė, nors 
pati nedalyvavo dėl sveikatos 
silpnumo, prisiuntė didelį py
ragą. Dovanos laimėjimui pa
leista.

Vertinga užuojauta mūsų 
(jaunuoliams, kurie laikas nuo 
laiko netingi palinksminti 
mus seniokus su linksmomis 
lietuviškomis dainomis.

Teko nugirsti, kad lyriečiai 
rengiasi važiuoti į Brooklyną, 
į aidiečių kopcertą ir dalyvau
ti Aido Choro programoje. 
Tai gero pasisekimo lyrie- 
čiams, o brooklyniečiams tik 
atsilankyt ir pasiklausyti!

Dėde R.

su darbu parengimuose. Au
gutis buvo savo laiku LDS 133 
kuopos nutarimų raštininkas 
ir tik pasitraukė darbo sąly
gų verčiamas, kuomet negalė
jo lankyti susirinkimų.

Gaila, kad Jersey City pro
gresyviai neteko savų organi
zacijų narių. Mūsų miesto ne
didelis skaičius lietuvių ma-
žėja. Apleidusių vietas nėra 
kuomi atpildyti.

Linkiu draugams Augu
čiam sulaukti auksinio vedy
bų jubiliejaus ir laimingai gy
venti naujoje kolonijoje. Ma
nau, draugai Augučiai, neto
li gyvendami nuo Jersey City, 
nepamirš savų buvusių drau
gų ir draugių. Pilietis.

Friars Point, Miss. — 
Susprogo upės valymo lai
vas; eksplozija užmušė 8 
darbininkus.

! Namų Savininkams
Mes namus’taisome, penti- 

i name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 

i arba telefonuokite:
John Petrus, 131 Pond St., 

Į Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

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

PITTSBURGH, PA.
LLD 87-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 4-tą dieną lapkričio (Nov.), 
1950 m., 8-tą valandą vakare, 1320 
Medley St., N. S. Pittsburgh. Visus 
narius prašome dalyvauti.

Draugai, kurie dar esate neužsi
mokėję duoklių už šiuos metus, bū
tinai ateikite užsimokėti ir pasiim
kite knygą “Popiežiai ir Lietuvių 
Tauta” — Kviečiame ir ne narius 
atsilankyti ir įstoti mūsų kuopon. — 
Komitetas. (210-211)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kuopos susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 6 d. lapkričio, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Tautiškame Name, 
8 Vine St. Visi nariai ir narės pra
šomi ateiti į susirinkimą, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. — Geo 
Šimaitis, Fin. Raštininkas.

Pagerbimui S. Barono vakarienė 
įvyks 11 d. lapkričio, 8 vai. vaka
re, Lietuvių Tautiškame Name, 
8 Vine St Bus skani turkių vakarie
nė. Dalyvaus ir svečių iš kitų ko
lonijų. Prašome atsilankyti. — G. 
Šimaitis.
Šimaitis. (210-211)
:........... ........

Matthew A.
BIYIS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS (

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-S172

|< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

e
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110

5 psi.-Laisve(Liberty, Lith. Daily) -Penk.z Lapk.-Nov. 3t l®50
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Antanas Raila su šeima i Liet. Veteranų pramoga

a Kandidatai įspėjo nepasidno 
ti isterijai dėl šovinio

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

grįžo iš Floridos
aud- 

Flori- 
Flori- 
mano, 
daug ' 

pasta

gražiai pavyko
; Miestas turi skolų,
■ ir miestui yra skolingų

Namų darbininkė. Guolis' vietoje. 
19 mėnesių kūdikis. $25 j savaitę 
pradžiai. Gydytojo namai. Skambin
kite: PR. 4-1060. (208-212)

kandidatai į (dviejų asmenų elgesio.”
Panašų, platesnį įspėjimą, 

visašališkasis komu- 
,'nistų organizacijos komitetas.

ten

šeima

pasitaikė prieš pat 
koncertą. Apgailesta- 
koncerte negalėjo da
nes po ilgos kelionės

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo 
dieni o vakarą 
jaunų

■ gražią publiką daugiausia su- 
|darė patys paskiausiojo karo 
I veteranais jų žmonos, mergi
nos ir šeimos bei draugai.

Salės buvo gražiai išdabin
tos ir prie stalų ant sienų iš
kabinti “kariški” “įsakai,” 
žinoma,

salės praėjusio šešta- 
buvo pilnos 

ir linksmų svečių. Tą

j alinimas.
Skaitlingiems svečiams pri

imti vikriai darbavosi nema- 
j zas būrys jaunų vyrų ir mote- 
■ rų. Gaila, ne visus juos paži
nau, ir ne visus galima buvo 
sustabdyti nuo darbo pokal

biams. O tie visi darbuotojai 
verti būtų paminėti.

Lietuvių Veteranų Sąjunga 
yra nepriklausoma praėjusio
jo karo veteranų

pritaikyti baliui, tik ja, tad j on gali 
sekant griežtą militarinę for-i pramogas lanko

Nepaisant išgąsčio dėl 
ros, kurion jie pateko 
doje, vistiek sako, kad 
da jiems patiko. Raila 
kad ten yra bizniams 
progų, tačiau žemės ir
tų brangumas esąs baisus. Su 
mažais pinigais pradėti 
biznį esą neįmanoma.

New Yorke Railų
trumpai tebuvo, sustoję. Visa 
šeima aplankė Kultūrinį Cent
rą. Jie 
Laisvės 
vo, kad 
lyvauti,
automobiliu buvo labai suvar
gę. Koncerto proga Antanas 
Raila apdovanojo dienraštį 
su dešimtine. Jis taipgi parve-! 
žė dešimtinę dienraščiui nuo Į 
vieno biznieriaus iš Floridos.

mą. šioje, apatinėje salėje, 
radosi šiek tiek ir vyresnės 
gentkartės žmonių. Viršutinė
je, šokiuose, grojant Navicko 
orkestrui, daugiausia sukosi

žiūrų žmonės. Ji

organizaci- 
įstoti, jos 

visokių pa
dai* jauna,

tačiau stebint tokią turtingą 
dalyviais pramogą leistina 
spręsti, kad jos laukia graži 
ateitis. Rep.

Išvyko atostogų
Julia

New Yorko 
valdininkus ir liaudies politi
niai vadai praėjusį trečiadie-Į pareiškė 
nį savo pareiškimuose įspėjo 
visuomenę nepasiduoti isteri- | Jis atžymimas kitoje 

Į jai. Neleisti kurstyti neapykan- raščio vietoje.

Namų darbininkė apeinam namų 
darbui. Guolis vietoje. Turi mokėti 
vairuoti mašiną. Gerus paliudijimus. 
Patyrusi. DE. 9-8002. Nuo 9 iki 1 
ir nub 7 iki 9 vai. (208-212)New Yorko miesto iždinin- 

Ikas (Controller) Joseph savo 
[raporte skelbia, kad praėju
siais finansiniais 1949-50 įne
rtais, pasibaigusiais birželio 
[30-tą, miestas turėjo skolų ( 
[virš tris bilijonus (5.139,894,-[didatai pareiškė maždaug 

ikias mintis:
Teisėjas Ferdinand Pecora, 

i demokratų oficialis kandida
tas į majorą, sakė: 
j “Visa širdimi... privalau į- 
[speti, kad reikia vengti nuo- 
■ sprendžiu ir išvadų, kurios 
j būtų siejamos su praeitimi ar 
[tautine kilme norėjusių prezi- 
[dentą nužudyti...”

Veikiančiojo majoro Impe- 
įllitteii, neoficialiojo demokra- 

būt bus toks 
[pat nusistatymas, nes jo poli- 
jcijos komisijonierius Murphy 
■paskelbė, kad būsią vengia- 
[ma masinių areštų skaitlingo- 
;je portorikiečių kolonijoje, 
New Yorke. Vietos policija 
kooperuosianti su federaline 
saugumo policija suimti tiktai 

[tokius asmenis, kurie atrody
mu reikalingi tardyti gavimui 
'žinių apie pasikėsinusius pre- 
I zidentą nušauti.
j Amerikos Darbo Partijos 
:kandidatas į Kongresą iš 4 8- 
Ijo distuikto, kongresmanas Vi
to Marcantonio, irgi išleido 
pareiškimą. Jame, greta kit-

i tos prieš portorikiečius ar 
I suversti isterijos tulžį ant po- 
jlitinių mažumų.

Trumpoje sutraukoje, kan- 
to-

Žydai savo senukams 
nupirko puikią 
poilsio vietą

Namų darbininkė, pagelbėti su 
vaikais; guolis vietoje; nėra virimo. 
Automatiška skalbiama mašina, 
šaukite Bayside 4-0688 arba 
Bayside 4-3708. (209-213)

Tačiau ir miestui skolingų 
esama nepasimoketais taksais 

Viso tokių 
siekianti 

tie skoli- 
firmos, 

“savinin-

i ant nuosavybių, 
[skolininkų suma
i $ 154.880,135. Kas
'įlinkai, stambiosios
'ar mažiukų namų 
[kai,” neteko patirti.

Metinių pajamų pernai mies 
tas turėjęs $1,169,333,712.
Metinių išmokesčių $1,169,-[tų kandidato, gal 

1084,943.

[Darbininkai savo kandida!ns Vėl tiems L. Islantb 
keleiviams bedalatras eilėje C

Spalio 29 d. * Mrs.
Švereika išvyko pas savo sū
nų praleisti atostogas. Jos sū- apskrityse balsavimo 

jje darbininkų kandidatai bus 
i randami eilėje C. Tai yra — 
[trečioje nuo viršaus. Tos eilės 
■rankenukės nuspaudžiamos iš 
[kairės į dešinę visa eilė.
i Eilėje bus visos New Yorko 

?iį inc- j skale renkamieji
Seniau ' kandidatai visur tie patys. Ir 

lietuviškose i kandidatas į majorą visur bus 
dabartiniu ,tas pats: Paul L. Ross. Visi 

kandidatai — į teisėjus, 
, assemblyma- 

Grįždama namo, Julia Šve- - mis kas distriktas bus skirtin- 
reikienė dar sustos paviešėti gi- 
pas dukrą. Duktė taipgi yra ! 
vedusi. Duktė ircžentas, Mr. į 
ir Mrs. William McNally, gy
vena So. 358 Coeur D Alene, 
Spokane, Washington.

Reporteriui teko kalbėtis 
su švereika dienraščio Lais
vės koncerte. Klausiau: kflda 
jūsų moteris sugrįš iš atosto
gų? Atsakymas buvo: dar ne
žinau, kadangi tik šios die
nos rytą išvažiavo.

Laisviečiai kriaučiai
Juliai švereikienei laimingai 
praleisti savo atostogas ir 
sugrįžti pas savuosius čionai. 

Kriaučių Rep.

New Yorko miesto visose 
mašino-

nus yra vedęs, gyvena atokiai 
nuo čia, San Francisco, Calif. 
Juliai teks keliauti ilgoką lai
ką ir pusėtinai pavargti kelio
nėje.

Švereikai yra kriaučiams 
gerai žinomi, per daugelį me- j valstijos 
tų abu kriaučiauna. I_____ t
abu dirbdavo 
dirbtuvėse, bet 
laikotarpiu abu dirba svetim-|kiti. 
taučių dirbtuvėje. j kongresmanus,

•V 1 _______ T _!• X____  1/Hfi zltC»4-V»lL

balsuoti nuo kairiojo iki deši- Į 
niojo krašto, nuspausti tiek 
rankenukių, kiek toje eilėje 
yra vardų — nuo krašto. ]įg 
krašto.

Praėjusi antradieni
Į me Long Island Rail

viena-

susto- 
tapo 
sus

tabdyti keli kiti traukiniai.
Juos suvėlavo po arti valan-

: j u s v i e n a m t ra ivk i n i u i,
i to traukinio užpakalyje

Kandidatas j majorą 
Paul L. Ross

Noras išeiti laisvėn 
suteikia stiprybės

Iš Suffolk apskrities kalėji
mo, Long Island, pabėgo ketu
ri jauni vyrai. Jie, praplėšę 
ties vėdintuvu didesnę olą, 
per ją iššliaužė iš pastato lauk. 
Iš olos jie nušoko 10 pėdų Į 
kiemą. Iš kiemo perlipo 10 
pėdų aukščio užtvarą.

Gal būt ne ilgai jiems teks 
laisve džiaugtis. Bent vieną 
buvo pagavę tą pačią dieną.

Šeima gyveno 
automobiliuje.

Sužinokite savo distriktą ir 
kandidatą. Tačiau, jeigu visa 
tai sunku atsiminti, neįprastas 
pavardes įsisąmoninti, už vis 
geriausia žinoti eilę. Ir ją mi

Queens apskrities darbiečių 
kandidatai

Morris Pottish ir Joseph J. 
Porto, kandidatai Į vyriausio 
teismo teisėjus.

Sigmund Be rgm a n 
nio teismo

Arnold
resmaną,

Herbert 
senatorių.

teisėją.
J. Olenick

Shingler i

Koppert j

Į miesti-

į k on £

valstijos

valstijos 
seimelio narį (assemblymaną).

Hria rezervistu 
sveikatą

Praplės rezorto 
žaismavietę

Nelaimė ištiko iš darbo va
žiavimo laiku, 4:14 po pietų. 
Paliesti buvo Long 
Rock aw ays, Jamaica ir 
Washington traukiniai.

Beach
Port

kOdikiy auklėtojams

Fort Toten kas dieną perleis 
linkijdžia po apie 500 rezervistų, 

tiria jų sveikatą.
— Būtų gerai 

pintųsi mūsų sveikata taikos 
metu. Pirmiau to nebūdavo. 
Tas jautrus susirūpinimas 
sveikata dabar, kuomet tiek 
daug jaunų vyrų draftuoja, 
mums teikia tik rūpestį, 
sako rezervistai. Visi bijo 
kas bus po rinkimų.

Ročka w a y s ’ P1 a y 1 a n d 
■pirko 50,000 ketvirtainių 
du plotą žemės tarp Beach 

jei taip rū-,95th ir 99th St. Ten ketina į- 
rengti 12 skirtingų pasivažinė
jimų,
tybai išleis milijoną dolerių.

Gaso darbininkai 
pagrąsino streiku

nu
pe

taikomu vaikams. Sta

Majoro Impellitteri įsaku
— 'nuo spalio 24-tos iki galo mė

nesio buvo mieste sumedžioti 
638 taip vadinami “valkijo- 
zai,” kurie, anot, jo, galėtų 
kenkti rinkimams.

to,

Brooklyn© Borough Gas fir
mai pasikėsinus atstatyti iš 
darbo 9 bilų kolektorius, dar- 

ibininkų unija pagrąsino strei- 
! kuoti. Tuo/met firma paskel- 
Ibe savo kostumeriams, kad ji 
bandys nesusipratimą 
derybomis.

išrišti

Brooklyne Caruso šeima su 
dviejnis mažais vaikučiais ta
po atrasta jau kuris laikas 
gyvenant automobiliuje dėl 
to, kad negalėjo gauti buto. 
Pagaliau, g e r a š irdė Mrs. 
Jocks pati pasiūlė butą mote
riškei ir jos dviem vaikams.

Firma sako, kad 
rius norėjusi atleisti 
kad jiems nebėra darbo — bi- 
laš siuntinėsią laiškais. Unija 

įsako, kdd 20 iki 30 metų iš- 
I dirbusius darbininkus negali- [ 
ma atstatyti. Kad firma gali 
ir privalo surasti savo įstaigo
se jiems kitą darbą, jei dabar
tinį nori panaikinti.

kolekto- 
dėl to,

VISUOMENES ATYDAI!
Kada turite reikalą kreiptis į Laisvės įstaigą asmeniš

kai, telefonu ar laiškais, turėkite po ranka šias informa
cijas: .

Laisves raštine su pirmadieniu, penktadienį įimtinai, 
yra atdara nuo 8-tos vai. ryto iki 7-tos vakaro.

Šeštadieniais nuo 9-tos ryto iki 12-tos dieną.
Laisves telefonas: Virginia 9-1827.
Rašydami laiškus malonėkite adresuoti:

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Brooklyniečiai, kurie turite kokių parandavojimų, 

bile kokių paskelbimų, jei atvažiavimas asmeniškai ne
paranku, pašaukite per telefoną ir pasakykite savo rei
kalą, o mes jums atliksime taip, kaip reikės. Mokestį ga
lėsite prisiųsti ar kada prie progos užėję į Laisvę užsi
mokėsite savo bilą. /

ar

žydams senukams ir palie- 
gusiems prieglauda ir ligoni
nė, 813 Howard Ave., nupir
ko Coney Islande esantį Half 
Moon viešbutį. Ten įrengė 
įstaigą sveikiems senukams il
sėtis. O Howard Ave. įstaiga 

j bus tiktai ligoninė.
Viešbutis jau buvo bandy

tas kitos įstaigos panaudoti 
ligoninei, bet subankrutavo. 
Naujiesiems savininkams pir- 

[ kinys kainuosiąs arti milijonų 
■dolerių, neskaitant pertaisy- 
I mo, Originalio viešbučio sta
tyba 1926 
$3,000,000. 
aukštų buvo 
rių, puošnios 
si prūdai. Tačiau 
kažkaip 
niam piliečiui buvo per bran
gu. Karo laiku viešbutį pradė
jo vartoti laivyno štabui pasil
siu namais^ Ir nuo to 
pastatas niekad 
viešbučiu.

i Namų darbininkė, geriems na- 
į mams L. I. Trys šeimynoje; papras- 
1 tas valgio gaminimas; $40 j savaitę; 
. nuosavas kambarys ir vana. Patyru- 
| si su paliudijimais. Office Te], LE. 
i 4-5160. Namų ROckville Center 
■6-4289. Adresuokitez Mr. A. Victor, 
84 Buckingham Rd., Rockville Cen
ter, L. I. (209-213)

Mergina ar moteris, abelnam na- 
' mų darbui: guolis vietoje. Nuosavas 
i kambarys. Du vaikučiai am. 6 ir 2. 
I Vėliausius paliudijimus. Gera alga. 
1 BO. 8-0955. (209-213)

| Namų darbininkė: lengvas papras
tas \irimas; nėra skalbimo. Guolis 

[vietoje ar kitur. Gera alga. Nuosa- 
[ vas kambarys. CO. 6-0734.

(210-212)

motais kainavo
Keturiolikoje* JI 

apie 300 kamba- 
salės, maudymo- 

ponai čia 
neprigijo, o viduti-

Merginos; Kasierkos ir prie kitų 
i darbų. Nereikia mokėti angliškai. 
Linda Bee Car Wash, 1150 Webster 
Ave., 167th St., Bronx. N. Y.

6-9818. (210-214)

■ Namų darbininkė; molinos pagel- 
ibininkė; mokanti; guolis vietoje;
I geras darbas. IN. 3-0754.
i (210-212)

Namų darbininkė; guolis vietoje. 
■ Nėra virimo. Automatiškas skalbi- 
: mas. Nuosavas kambarys. Mylinti 

laiko ' vaikus. Paliudijimai. $130 iki $150 j 
nebebuvo'm*ncsi* GEdneY 4-7474*

(210-212)

“Mūsų prezidento saugu- 
imas apeina visiems amerikie-’ 
įčiams. Nežiūrint mūsų politi- 
įnių skirtumų, malonu girdėti, 
[kad jis išliko saugus nuo to 
! pamišėlių antpuolio.

“Bet tas puolimas neturėtų 
kurstyti ne

rasi n ės 
įtempti 
portori-

būti pavartotas 
apykantą bile kurios 
grupės, nei labiau 
disk ri m i naci j ą prieš 
kiečius mūsų mieste... Atsišau
kiu į visus amerikiečius ne- 

| versti neapykantos ant jokios 
žmonių grupės dėl vieno ar

New Yorke teisėjas Valente 
nuteisė advokatą Irwin Slater 
ir šeimininkę Mrs. Bess Ber
nard kaipo “pardavėjus” kū
dikių jų auklėtojams. Abu 

'nuteisti metus kalėti, su tuo 
skirtumu, kad moteriškei ne
reikės kalėti, jeigu ji pasimo
kęs $2,500 piniginės pabau
dos. O advokatui pridės dar 

įmetus kalėjimo, jeigu jis lai
ku nepasimokės $1,500 pinigi- 

jnės pabaudos.
Kaltinamieji teisme aiški-j'džią 7:30 vai. vakare. Visi nariai ir 

nosi, kad jie kūdikius paimi-I narės prašomi atsilankyti. Metai 
.. -v | eina prie pabaigos, (ai būtų labai nėjo ts netekėjusių motinų, is, geraj( j<a(j v,sj nariai pasistengtų 

pakrikusių šeimų ir šiaip iš Į užsimokėti už 1950 metus duokles, 
biednuomenės ir kūdikiams'—M. S., Prot. Sekr. (211-212) 

[ surasdinėjo, atsakingus auklė-į 
tojus ne dėl pelno, bet žmo-Į 

j niškumo, abiejiems gerovės 
sumetimais.

Policijos Konferencija 
tarė

nu- 
atsišaukti Į gubernato- 

rinius kandidatus, kad jie pasi
sakytų už 40 valandų darbo 
savaitę visiems valstijos 
cistams. 
40,000 
miestu 4-

i Namų darbininkė; nuosavas kam- 
i barys, mylinti vaikus. Visi moder-
■ niniai įtaisymai. Nėra virimo. Great
Neck 2-7871. (210-211)

Organizacija 
narių Įvairiuose 

ii* kaimų.

po] i- 
turi 
190

■ Namų darbininkė. Paprasta virė- 
į ja. Guolis vietoje. Nuosavas kam- 
i barys. Du vaikučiai einanti mokyk- 
I Ion.’ Bendix ir indų plovimui maši- 
į nos. $35 j savaitę. Paliudijimai. 
1 Hollis 4-1617. Skambinkite po 1 P. M.

(210-214)

Laurelton ir RoseTies
užbaigtas statyti ir atidarytas : 
vienas šonas, tiltinio kelio, I 
kuriuomi išvengs automobilių • 
su traukiniu sankryžos, pavo-, 

Į jingos abejiems. Kitą šoną to 
paties kelio tikisi užbaigti ke
liomis savaitėmis vėliau.

BROOKLYN, N. Y.
i LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks i 
antradieni, 7 d. lapkričio (Nov.),] 
LAPK Svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Susirinkimo pra-

Moteriškė abclnam 
Patyrusi. Patikima, 
amž. kūdikis. Guolis 
6-1918.

riamų darbui.
Dviejų metų 
vietoje. RA.

(211-213)

Namų darbininkė ir kita moteriš
kė prižiūrėti pusiau ligonę. Valan
dos, per savaitę 9-4. šešt. 9-1 $25 j 
savaitę. Mr. Blank, 4209—471 h Avė., 
L. I. C„ N. Y. ST. 6-5290.

(211-213)

REAL ESTATE
Sekami namai parsiduoda per

Orman & Michelson
REAL ESTATE — INSURANCE

I
I • MASPETH — Parsiduoda du na- 
! mai, bendrai subudavoti, turinti po 
7 kambarius. Abu garu apšildomi. 
Lotas kiekvienam — 30x100. Namai 
parsiduoda kartu arba atskirai. Abe
juose yra tenantai, be lysų. Savinin
kas parduos už prieinamą kainą. 
Prašo pasiūlymų.

[ • RIDGEWOOD—šešių šeimų mū- j 
| rinis, pusiau atskiras namas. Cold i 
į flats. Jeigu arti $1,700 per metus.;
i Išlaidų apie $500. Gerai užlaikomas | 
j namas. Netoli BMT Subway. Vienas 
i apartmentas bus tuščias. Savininkas 
[ prašo $9,500.

i • RICHMOND HILL-Dviejų šei
mų atskiras namas, netoli lOlšt 
Avenue, lotas 50x100. Karšio van- 

i dens šildymo sistema, aliejum kūre
nama, du garažiai, antras floras vi- Į 
siškai moderniškai įrengtas. Penki 
kambariai ant pirmo floro randavo- 
ja už $55. Antras floras, 4-rių 
kambarių bus tuščias, taipgi 2% 

i kambariai ant trečio floro bus tušti.
Dabar yra $5,500 morgičiaus. Savi
ninkai prašo $14,750.

• RICHMOND HILL—Dviejų šei- 
Į mų medinis atskiras namas, nese
niai šingeliuotas, garo šildoma sis
tema, aliejum kūrenama, vienas ga- 
ražius. Pirmas floras penkių kam
barių apartmentas nuomojasi už 

• $65, garažius už $10. šeši kambariai 
ant antro ir trečio floro bus tuštį. 
Netoli Jamaica Avenue. Savininkas 
prašo $12,500. Turi greitai parduoti, 
nes važiuoja Floridon apsigyventi.

Dėl daugiau informacijų
• s kreipkitės pas

Orman & Michelson
111-15 Jamaica Ave., Richmond Hill i 

Telefonai:
Virginia 9-0842 arba Virginia 7-4111

Dvi Floral Park, L. T., jau
nuolės buvo pačios “pasisko
linusios” svetimą auto pasiva
žinėti ir kaltinamos vagystėje. 
Jas teisėjas paliuosavo be 
bausmės, kuomet auto savinin
kas atsisakė jas kaltinti.

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

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

Kraujo ia 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.

EGZAMINUI) J AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

R;

r

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6238

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION ĄVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8.vakare

Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

(♦>1

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

S W0
Petras Kapiskas

PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALŪS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION
SHUFFLE BOARD

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
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