
u ja s pavojus.
Jeisinga pastaba.
10 milijonų šeimų.
Skurdas žydi.
Metinė alga $514.

Rašo J. GASIŪNAS

Senatorius McCarran pa
skelbė naują didžiulį Ameri
kai pavojų. Nuo trijų iki pen
kių milionų nepiliečių svetur- 
gimių, girdi, knisą amerikinės 
sistemos pamatus, drumsčia 
mūsų ramųjį gyvenimą. Tie 
ateiviai esą pavojingesni už 
bet kokią ginkluotą svetimos 
valstybės jėgą.

McCarran o- akto 
suranda, jog tie 
įėję daugumoje 
tai ir dar kitokį 
dėl jis nori juos 
gistruotį, kalinti, deportuoti.

Pamanykime! Trys milio- 
nai ateivių gali sugriauti 
tvirčiausią ir turtingiausią pa
saulyje valstybę — Jungtines 
Valstijas. Argi bereikia nai
vesnio žmogaus, kaip senato- 
Įrius WcCarran ?

au torius 
ateiviai didc- 
esą komunis- 
baisūnai. To- 
areštuoti, re-

. Kiek daug tiesos turi seka
mi galingos ADF viešbučių ir 
valgyklų unijos prezidento 
Hugo Ernst žodžiai:

“Jeigu komunizmas yra tei
singas, mes negalime jo atsto
vų kalinimu jį sunaikinti. Jei
gu jis yra klaidingas, tai jis 
negalės atsilaikyti už priėmi
mą lenktyniuojančių idėjų ko
voje. Baimė prarasti demo
kratiją mus verčia priimti to
kius įstatymus, kurie savo po
būdžiu sumuš demokratijos 
siekius.”

Hugo Ernst ir daugelis 
tų unijų vadų reikalauja 
šaukti žalingus Smitho ir
Carrano aktus, kurie paneigia 
pamatines amerikinio gyveni
mo teises.

at- 
Mc-

Kongresinė komisija, kiek 
patyrinėjusi Amerikos žmonių 
gyvfmimą, andai paskelbė sa
vo importą, kuriame sako, 
kad 10,500,000 amerikinių 
šeimų turi verstis su $2,000 ir 
mažiau į metus įeigų.

Tik reikia įsivaizduoti, kaip 
šiuo metu galima butų šeimai 
pragyventi uždirbant tik $38 
į savaitę ar mažiau. O Ameri
koje yra virš 10 milionų tokių 
šeimų.

Tame raporte todėl atžy
mėta, jog. tų šeimų yra “su
ardytas darbas, suardyta svei
kata, suardyti namai, nepa
siekiamas mokslas ir gabu
mas, maisto ir,butų truku
mai.”

Turtingiausiame pasaulio 
krašte skurdas ir vargas suda
ro pavojų amerikiniam gyve
nimui.

Ne komunistai ir ateiviai 
ardo amerikinį gyvenimą, bet 
tie, kurie 10 milionų 
pa*;

šeimų 
ko dideliame skurde.
igu McCarranams rupi 

amerikinio gyvenimo saugu
mas, tai jie visųfipirma turė
tų pasirūpinti tą^visą skurdą 
panaikinti.

Ar žinote, kad vienas mi- 
lionas keliaujančių agrikultū- 
rinių darbininkų teuždirba į 

.metus, proporeionaliai apskai
čius, nedaugiau kaip po 
$514?

Su tokia metine alga ’argi 
galima žmoniškai pragyventi ? 
Nedyvai todėl, kad daugelis 
tokių darbininkų patampa 
draugijinio gyvenimo “išma
tomis,” “lumpen-proletarais,” 
aiškiau pasakius, — valkato
mis.

Ar žinote, kad abelna sa
vaitinė darbininkų alga 1950 
metų pabaigoje Jbuvo $35.25, 
palygimus su 1939 metų dole- 

vertybę ir 1950 metų dole
rio ^vertybe ?
. Kuomet korporacijos pada
ro didžiausius istorijoje pel
nus, darbininkų algos, paly
ginus su gyvenimo reikmenų 
kainomis, nuolat eina žemyn.
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KORĖJOS LIAUDININKAI
STATO
NAUJA KALTINIMĄ

AMERIKONAM

Smarkėjo mūšiai; vienur laimi 
liaudininkai, kitur amerikonai

Tokio, rugp. 22. — Vy
riausias Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų komandierius 
gen. Nam II kaltino ameri
konus, kad jų lakūnai ap
šaudė ir sunaikino šiauri
nių korėjiečių automobilį, 
kuriuom jie su iškelta bal
tąja vėliava keliavo kaipo 
delegatai Kaesongo derybų 
su amerikonais dėl pertai- 
kos. Automobilis buvo pa
degtas ir visai sunaikintas.

Amerikonai sako, nebuvo 
iš anksto pranešta apie to 
automobilio važiavimą; to
dėl jie ir apšaudė ji.

Gen. Nam II atmetė ame
rikinės komandųs aiškini
mą, kad ne jankiai, bet ci
viliniai asmenys nušovė vie
ną šiaurinių korėjiečių ka
reivį ir sužeidė -kitą nugin
kluotame ruožte arti Kae
songo, kur eina derybos su 
amerikonais dėl paliaubų.

Hoover raportuoja apie 
komunistų sumažėjimą

Washington. — Slaptosios 
FBI policijos direktorius J. 
Edgar Hoover raportavo 
Senato komitetui, jog per 
paskutinius metus sumažė
jo Komunistų Partijos na
riu skaičius nuo buvusiu 
54.174 iki 43,217.

Hooveris sakė, narius dš 
partijos baido ypač bylos 
prieš komunistų vadus ir 
McCarrąno i įstatymas, rei
kalaujantis, kad komunistai 
susiregistruotų valdiniame 
teisdarystės departmente.

Anot Hooverio, taip pat 
dikčiai sumažėjo skaičius 
viešai remiančių komunis
tus žmonių.

Nuo lėktuvo nukritimo ant 
troko žuvo 13 kariškių

Fort Dix, N. J.—Mirė dar 
du kareiviai, apdeginti per 
rakietinio lėktuvo nukriti
mą ant armijos auto-sunk- 
vežimio. Tai viso toje ne
laimėje žuvo jau 13 kariš
kių.

Abudu lakūnai ir 9 karei-, 
viai tuojau sudegė, kai tik 
eksplodavo lėktuvas.

19 apdegusių dar guli li
goninėje.

Kongresmanai išsiskirstė 
atostogom per 19 dienų

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo nariai išva
žinėjo į atostogas devynio
likai dienų, nes Senatas yra 
toli atsilikęs nuo kongres
manų padarytų nutarimų.

Kongresmanai ir per ato
stogas gaus reguliares al
gas.

ORAS.—Smagi giedra.

KARO VEIKSMAI
Pasmarkėjo karo veiks

mai, ypač rytiniame fron
te. Šiauriniai korėjiečiai 
užėmė tris kalnus. Ameri
konai su savo talkininkais 
paėmė dar vieną kalną 
atgriebė du kitus.

ir

Užsakytas atominis 
submarinas; lėšuos 
60 milijonų doleriu

Washington. — Valdžia 
užsakė statyti submariną, 
kurį varyti; atominė jėga. 
Tą pirmąjį atominį subma
riną statys Electric Boat 
kompanija Grotone, Conn. 
Jis lėšuos apie GO milijonų 
doleriu.

Submarine bus krosnis 
kaitinančios atominės me
džiagos, kuri darys garą, o 
garas varys mašineriją. A- 
tominis submarinas, sako
ma, galės plaukioti per be
veik neribotai ilgą laiką 
kuro panaujinimo.

be

Čiangas kaltina savo 
atstovą kaip sukčių

Taipei, Formoza. — čiang 
Kai-šeko tautininkų valdžia 
Formozoje apkaltino savo 
oro jėgų atstovą Ameriko
je generolą P. T. Mow už iš
eikvojimą $19,400,000 ir įsa
kė jam grįžt namo, kur jis 
būtų tardomas.

(Washington.—Gen. Mow, 
buvęs * Čiang Kai-šeko pa
čios švogeris, sakė kores
pondentams, kad jis visai 
melagingai kaltinamas.)

Čiang Kai-šeko valdžia 
kartu pavarė generolo Mow 
padėjėją pulkininką Hsian- 
gą Weihsiana, liepė jam 
grįžt Formozon ir pasiduot 
teismui. Sako, jis būtų tar
domas kaip sukčius ir kaip 
įžiūrimas “komunistu šali
ninkas.”

Kinijoj padidėjo atominės 
medžiagos gamyba

Peking, Kinija.—Padau
gėjo atominės uraniumo 
medžiagos iškasimai pieti- 
mai-vidurinėje Kinijos da
lyje.

Kinijos Fizikų Draugija 
išrinko savo garbės nariais 
sovietinius mokslininkus 
Dimitrių Skobelciną ir Ab. 
Joffę ir atominį Franci jos 
mokslininką Fred. Joliot- 
Curie, Pasaulinės Taikos 
Tarybos pirmininką.

Reading, Pa. — Suvažia
vę 800 delegatų Amerikinės 
Saulinio Maudymosi Drau
gijos posėdžiavo visai nuo
gi.

Italija reikalauja išduot jai 
du buvusius Amerikos karius

valdžia reikalaus, kad Jung
tinės Valstijos išduotų du 
buvusius savo karius, leite
nantą Aldo Icardi ir sar- 
žentą Carlą LoDolce, kaip 
pranešė italų valdžios pro
kuroras Roberto Borghese. 
Jiedu būtų teisiami už da
lyvavimą nužudyme savo 
komandieriaus, amerikonų 
majoro Williamo V. Holo- 
hano, 1944 metais Italijoj.

Maj. Holohan, Icardi ir 
LoDolce buvo pasiųsti lėk
tuvu ir nusileido ,su para
šiutais į užnugarį nacių 
fronto Italijoj. Amerikinė 
komanda davė Holohanui 
$150,000 auksinių pinigų ir

Milijonierius kviečia pavarytus iš West 
Pointo studentus į katalikų universitetą; 

ketina apmokėti visas jų lėšas

South Bend, Indiana. —'tas yra katalikų įstaiga, Sąjungos ir Kinijos dalyva- 
;bet tas milijonierius žadaįvimo sutarties * užgyrime, 
lygiai remti pavarytus iš tai bus kaip ir karo paskel- 
West Pointo protestantus, 
kain ir katalikus'. *

Viena jo statoma sąlyga 
yrą, kad jie nedalyvautų 
jokiose sportų rungtynėse 
tarp Notre Dame ir kitų 
universitetų bei kolegijų.

Dauguma pašalintų iš 
West Pointo studentų yra •
futbolo ir krepšinio lošėjai.;011161111311 p3161Sl3S

Vienas milijonierius, slėp
damas savo vardą, pasiža
dėjo apmokėti už mokslą, 
kambarius ir valgį Notre 
Dame Universitete devy
niasdešimčiai karinės West 
Pointo Akademijos studen
tų, kurie pašalinti iš aka
demijos už apgavingus eg
zaminų laikymus.

Notre Dame Universite-

Andai suvarė 500,000 
malajiečiy i koncentracijos 
žardžius

Budapest, Vengrija.—Val
diniai vengrų laikraščiai 
rašo, »kąd anglai Mala j oje 
sugrūdo 500 tūkstančių gy
ventojų į koncentracijos 
stovyklas; anglai nužiūrėjo, 
kad tie žmonės remia mala- 
jiečius, kovojančius už sa
vo šalies išvadavimą nuo 
Anglijos.

Taip Vengrijos spauda 
atsiliepė į anglų-amerikonų 
šauksmus, kad vengrų val
džia ištremia tūkstančius 
žmonių iš sostinės Buda
pešto.

Vengrijos laikraščiai nu
rodo, kad ištremiami yra 
fašistai, reaakciniai fabri
kantai, buvusieji fašistų
žandarai, žydų žudytojai ir kauja juodojoj nikelio rin- 
panašūs. ko j.

Vėliausios Žinios
Paryžius. — Atvyko So

vietų delegatai, kurie ke
liaus į San Francisco kon
ferenciją dėl taikos sutar
ties su Japonija.

London. — Pranešama, 
kad Lenkija ir čechoslova- 
kija taipgi siųs delegatus į 
Amerikos šaukiamą rugsėjo 1 
pradžioje konferenciją su-C 
tarčiai su Japonija.

Žinoma, jie, kaip ir Sovie- 1
tų atstovai, priešinsis ame- jų susijungimo su Darbo fielde, Mass., ir Hamptone, 
rikiniam sutarties planui. - -

įsakė remti Italijos partiza
nus, kovojančius prieš vo
kiečių nacius ir italų fašis
tus.

Du italai buvusieji par
tizanai prisipažino dalyva
vę toje žmogžudystėje ir iš
davė Icardi ir LoDolce, sa
ko Italijos valdžia.

(LoDolce pernai Roches- 
teryj, N. Y., parašė savo 
išpažintį valdžios agentams, 
kaip jis nušovė Holohaną 
pagal suokalbį su sėbrais. 
Dabar jis užsigina. Icardi 
ir LoDolce bijo, kad nebūtų 
nugabenti Italijon teismui. 
Amerika negali jų teisti pa
gal buvusius iki šiol kari
nius^ savo įstatymus.)

Wilsono General Electric 
bizniauja juodojoje 
nikelio rinkoje

Washington. — General 
Electric kompanija pardavė 
fabrikantui M. C. Thoma- 
sui, Norwalke, Conn., 10,- 
000 svarų nikelio, paimda
ma po puspenkto dolerio už 
svarą, nors valdžios nusta
tyta nikelio kaina yra tik 
59 iki 67 centu svarui, c

Neseniai buvęs General 
Electric kompanijos prezi
dentas Charles E. Wilson 
yra dabar valdinis karo jė
gų mobilizuoto j as. Jis tebė
ra. stambus tos kompanijos 
šėrininkas.

, Republikonas senatorius 
James pareiškė, jog Gene
ral Electric tikrai pelnin-

Tokio. — Amerikonu ko
manda kaltina šiaurinius 
koręjiečius kaip' “sabota- 
žuotojus” derybų dėl per- 
taikos .

Tokio. — Nepadaryta jo
kio progreso derybose ame
rikonų su šiauriniais korė
jiečiais dėl paliaubų.

Washington. — Vėl iš
kriko derybos , dėl CIO uni-

Federacija. Conn,

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

ANGLIJA PLANUOJA 
SIŲSTI ARMIJĄ 
PRIEŠ IRANĄ
Irano valdžia atmetė griežtą 
anglų reikalavimą dėl aliejaus

London.— Anglijos prem
jeras Attlee sušaukė nepa
prastą savo ministrų kabi
neto susirinkimą, kuriame 
dalyvauja ir vyriausi anglų 
komandieriai.

Pranešama, kad ministrai 
ir generolai svarsto siūly
mą pasiųsti kariuomenę į

Atskira sutartis su 
Japonija pratęs karo 

■stovį, sako Kinija
Peking. — Kinijos radijas 

sakė, jeigu Japonija pasira
šys atskirą taikos sutartį 
su Jungtinėmis Valstijomis 
ir jų bendrais, be Sovietų 

bimąs Sovietams ir liaudiš- 
kaiai Kinijai.

Po atskiros sutarties pa
darymo vis dar pasilaikytų 
karo stovis tarp tų dviejų 
šalių ir Japonijos, kaip 
gia Pekingo radijas.

tei-

už $5,000 užstatą
9-------—

New York. — Aleksan
dras Bittelman tapo paliuo- 
suotas už nauja $5,000 už
statą iš Ellis Islando atei- 
vybės stoties kalėjimo.

Valdžia stengiasi depor- 
tuot Bittelmana iš Ameri
kos kaip nepilietį komunis-

Šio mėnesio pradžioj val
džia panaikino senąjį Bit- 
telmano užstatą iš Civilinių 
Teisių Kongreso belų fondo.

Generalis Jungtinių Vals
tijų prokuroras ► McGrath 
bandė atmesti ir šį užstatą. 
Bet federalis apskrities tei
sėjas Ed. Winfield užgyrė 
naująjį užstatą, pareikšda
mas, kad McGrath jau per 
daug persekioja Bittelma- 
na.

Graikijoj įsikūrė nauja 
demokratinė organizacija

London.—Laisvosios Grai
kijos radijas pranešė, kad 
įsikūrė nauja demokratinė 
organizacija Athenuose, 
Graikijos sostinėje. Prie 
organizacijos prisidėjo ir 6 
Graikijos seimo nariai.

VIESULAS DELAWARE, 
MASS. IR CONNECTICUT 

< Wilmington, Dek — Vie
sulas čia užmušė du žmo
nes ir padarė gana daug 
nuostoliu.

Boston. — Viesulas nune
šė kelių namų stogus By-
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Irano uostą Abadaną, kur 
yra didžiausi žibalo-aliejaus 
fabrikai. Tie fabrikai pri
klausė anglam pirma, jiegu 
Iranas perėmė visą žibalo 
pramonę i savo rankas.

Teheran. iPan. — Angli
jos pasiuntinys Richardas 
Stokes griežtai pareikala
vo, kad Irano valdžia iki vi
dudienio rūgo. 22 priimtų 
anglų reikalavimus leisti 
jiems ir toliau vadovauti 
aliejaus - žibalo pramonei 
Irane. O jeigu Iranas ne
patenkins šio reikalavimo, 
tai Stokes tuojau grįš An
gį i jon.

Irano premjero Mossa- 
degho valdžia atmetė tą an
glų ultimatumą ir Irano 
seimas užgyrė savo valdžios 
pasielgimą. Tačiaus seimas 
patarė dar tęsti derybas su 
anglais.

Stokes po to pranešė, kad 
dar trejetą valandų pasi
liks Irane.

Senatoriai nutarė 
pakelt taksus 12 proc

Washington. — Finansi
nis Senato komitetas nuta
rė dar 12 procentų pakelti 
taksus nuo asmenų uždar
bio bei pajamų. Iš taip pa
didintų taksų valdžia gau
tų $2,435,000,000 daugiau 
įplaukų per metus.

Kongreso Atstovų Rūmas 
jau pirmiau nubalsavo pa
kelti asmeninėms pajamoms 
taksus 12 procentų ir puse. 
’ Toliau bus išlyginti maži 
skirtumai tarp senatorių ir 
kongresmanų nutarimų dėl 
taksų padidinimo.

Kaip amerikonai ir anglai 
stumdo, niekiną korėjiečius

Seoul, Korėja. — New 
Yorko Times reporteris 
George Barrett rašo, kaip 
anglai ir amerikonai nieki
na, stumdo korėjiečius ir 
pravardžiuoja juos “guks.” 

Dėl to plačiai išsivystė ne
apykanta prieš anglus-ame- 
rikonus. Paplito paveiksli- 
nės iškabos, rodančios, kaip 
vienas Amerikos kareivis 
spardo korėjietį, o kitas pa
duoda korėjiečiui ranką. 
Užrašas iškabose klausia 
Katrą demokratiją ameri
konai mums neša?

Pietiniai korėjiečiai sos
tinėje Seoule giria kinus 
kareivius, šiaurinės Korė
jos talkininkus; sako, ot 
kinai tai žmoniškai su mu
mis elgėsi, kuomet jie čia 
buvo atėję.

London. — Anglija išban
dė naujausią savo rakietinį 
bombonešį su keturiais mo
torais.
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ŠTAI KUR EINA MUSŲ PINIGAI
VALSTYBĖS SEKRETORIUS Dean Acheson pripaži- 

no, kad nuo pradžios karo Korėjoje net už $90,000,000 
militarinės pagalbos pasiųsta Čiangui į Formozą. O tai 
dar tik pįajižia. Girdi, dar už apie $300,000,000 pana
šios paramos numatoma suteikti trumpiausioje ateityje.

Be to, iš .sekretoriaus pareiškimų gaųma spręsti, jog 
Jungtinės Valstybės galutinai yra apsisprendusios For- 
mozos nebepaleisti iš savo rankų. Tai reiškia, kad su
sitarimas su Kinija, kad Formoza yra Kinijos dalis, 
bus sulaužytas.

tžTRŪMANO PASIŪLYMĄ
PREZIDENTAS TRUMANAS siūlo Kongresui, kad 

jis tuojau paskirtų pagalbai iįio potvynio nukentėju
sių žmonių vi dūrvaka ridose $400,000,000. Potvyniai nuo
stolių yra pridarę už apie du bilijonus dolerių. Desėtkai 
tūkstančių žmonių paversti benamiais.

\ Prezidento pasiūlymas geras ir remtinas. Kongresas 
. turėtij kuogreičiausia jį priimti.

Aišku, kad tų keturių šimtų milijonų dolerių toli gra
žu neužteks palengvinimui nukentėjusių žmonių būklės. 
Bet geriau, negu nieko. . Jeigu ne tos milžiniškos išlai
dos karui ir militarizmui, sušelpimui nukentėjusių savo 
žmonių nereikėtų skūpauti. Prezidentą Trumaną galima 
kritikuoti už reikalavimą tai pašalpai per mažos sumos. 
Kai jis reikalauja išlaidų militarizmo reikalams, 
lauja bilijonų dolerių.

rei ka-

Kas Ką Rašo ir Sako
būsiąs Naujas diplo
matams GALVOSŪKIS
Pranciškonų Darbininkas 

labai susirūpinęs dėl Tary
bų Sąjungos sutikimo daly
vauti San Francisco sąskri- 
dyje, kuriame bus “pasira
šyta” taikos sutartis su Ja
ponija. Kas keisčiausia, gir
di, kad pakvietimas buvo 
padarytas tik tuo sumeti
mų, jog Sovietai pakvietimo 
nepriims . Bet, ot:

Sovietai pranešė, kad jie 
mielai atvyks į puošnius San 
Francisco rūmus ne vien pasi
dairyti, bet ir savo žodį tarti. 
Jis pavestas pasakyti Andrie
jui Gromyko, kurio tik'vardą 
užminus kitus duria. O San 
Francisco iškilmėse net keturi 
tokie draugai pasirengę taip 
durti, kad iš sutarties su Ja
ponija liktu 
skiautės. Nebus 
rašytis, štai kas 
bar suka galvą:
tikrąją bus? Aišku tėra viena, 
kad San Francisco miestas 
dar kartą stambiomis raidė- • 
mis bus įrašytas į istoriją. Ne
galima tik pasakyti, 
nijos naudai.

duoti. Ji sugalvos ir daug ki
tų dalykų, kuriais galėtų ken
kti taikos darbui.

Tik šį sykį, Draugo su- 
p r a t i m u,■' tiems bolševi
kams nepavyks “koją pakiš
ti.” Girdi, “reikia manyti, 
kad. šį kartą vakarų demo
kratijos nesiduos komunis
tų trukdomos.” Bet ką jos 
darys arba turėtų daryti, 
Draugas nepasako. Nejau
gi jo redaktoriai pritrūko 
patarimų? Paprastai juk 
jie beveik kasdien mūsų di
plomatams teikia “išmintin
giausias” pamokas, kaip 
panašiuose atsitik i m u o s e 
reikia elgtis.

Lietuvos moksleivių 

vasaros poilsis

Apie nuoširdumą
TIE APSlKElTUViAT laiškais ir rezoliucijomisTIE APSIKEITIMAI laiškais ir rezoliucijomis tarpe 

Jungtinių Valstybių ir Tarybų Sąjungos prezidentų ir 
parlamentų vėl kelia klausimą apie nuoširdumą, apie tai, 
kad pareikštas draugiškumas žodžiais būtų paremtas 
darbais.

Kaip tik apie tą patį laiką mūsų vyriausybė panaikino 
, prekybos sutartį su Tarybų Sąjunga, padarytą 1937 me- 

# tais. Iš tos sutarties abi šalys turėjo daug naudos.
■ Dabar Sovietai sako, kad šis vienpusiškas Amerikos 
žygis nesuderinamas su prezidento Trumano ir Kongre
su. laiške ir rezoliucijoje pareikštomis mintimis apie 
draugiškumą linkui Tarybų Sąjungos. Jau jeigu kas ve- 

' | da kraštus prie susidraugavimo ir draugiškumo, tai ge- 
rŲsveiki ekonominiai santykiai. Pavyzdžių istorija pilna.

Mums, žinoma, rūpi tik Amerikos žmonių gerovė. Ar 
šis vyriausybės žygis suderinamas su Amerikos žmonių 
gerove? Atrodo, jog nesuderinamas. Paimkime vien 
tik marke tų klausimą. Sumažinimas arba visiškas pa
naikinimas. prekybos su tomis šalimis, kurios nori iš 
mūsų pirkti pramonės produktus ir gali už juos užmokė- 

•’ ti, yra--neapgalvotas žygis.
Anglui šiame, atsitikime pasirodė daug protingesniais, 

pasakė, kad jie negali mažinti prekybos su Tarybų 
. Jie iš jos gali gauti daug daiktų, labai reikalin- 

jos ekonomijai. •
™&lai gudriau elgiasi ir Azijoje. Kad ir labai Ameri

kos spaudžiami išsižadėti prekybos su Kinija, jie suran- 
\ da bū dus. prekybą pąląikyti. Jie nenori netekti labai ge

ro iharketo savo prainonėš produktams.

NAUJAS INCIDENTAS KA ESONGE
■LdĮbrybOŠ i>hL LūLrAuĖv Korėjoje dar prie nieko

. hjęprivejilė. Visaip .kalbama ir manoma. Vieniems atro- 
.. kad iš tų derybų niekas neišeis'. Kiti tiki, kad prie

. kokio nors sųsitariių'o turės būti prieita.
• Mes tebesame optimistai. Mes turime vilties, kad' pa- 

lįąųtos įvyks, kad anksčiau ar vėliau bus padaryti rei- 
. kalingi pusileidfrnai.

' . Tuo tarpu šiomis dienomis paliaubų konferencijos zo-
* nojė įvyko labai nemalonus incidentas. Iš pasalų tapo

< ų užpulta grupe Šiaurinės Korėjos ir kiniečių sargų. Vie- 
• < ri^s užmuštas, kitas pavojingai sužeistas. Tai atsitiko 

/'konferencijos zonoje. Korėjiečiai ir kiniečiai iškėlė aš
trų .protestą. Tai sulaužymas sutarties, pasižadėjimo,

/ kad toje zonoje/per penkias, mylias aplink Kaesohgą, nė 
j viena pusė nedarys jokio užpuolimo ant kitos pusės.'
< . Kai aną dieną musų, delegacija tik pastebėjo, kad per 
5 konferencijos zoną būry^ ginkluotų kiniečių peržygiavo, 

.■* gen. Ridgway ištraukė delegaciją iš konferencijos ir pa- 
/ , reiškę, kad jinai nebegrįš į Kaesongą, kol negaus griež-

/ čiąųsio užtikrinimo, kad konferencijos zonoje daugiau 
nebepasirodys jokia ginkluota jėga. Ir konferencija bu
vo pertraukta, kol buvo gautas iš Šiaurinės Korėjos ir 

c kiniečių, toks užtikrinimas.
i Kas būti) atsitikę, jeigu1- tada bent vienas amerikietis 

I ppie Kaė^ongo būtų buvęs užmuštas ? Galima tik įsivaiz- 
A duoti.. Veikiausia pati konferencija būtų buvus su-
? ‘ griauta.

Gerai, kad anoji pusė šitą incidentą riša tik protestu

tik popierio 
ant Jco nei 
visiems cin
kai p ten iš

ar žmo-

va

REIKĖSIĄ BAISIAI 
DAUG KANTRYBĖS

Naujienos irgi mato 
vojų Sovietu sutikime daly
vauti San Francisco “Japo
nijos taikos konferencijo
je.” Visus, girdi, pritrenkė 
ir nustebino tas sutikimas 
dalyvauti. Toliau jos rašo:

Veikiausia, tai tik " naujas 
taktikos manevras. Maskva 
mato, kad taikos sutartis su 
Japonija vistiek bus pasirašy
ta, nepaisant, ar ji dalyvaus 
konferencijoje, ar ne; 
ryžosi panaudoti šią 
bent savo propagandai, 
myko elgsis San Franciscoje 
panašiai, kaip jisai elgdavosi 
Jungtiniu Tautu organizacijo
je, atstovaudamas Rusijai: 
trukdys darbą ir darys sabo
tažą. plūs JAV “imperialis
tus,” reikalaus balso “demo
kratinei Kinijai” (t. y. komu
nistams) ir gąsdins Azijos 
tautas japonu “militarizmu/l 
kurį Amerika norinti atgai-1 
vinti.

Todėl konferencija gali il
gokai užsitęsti. Kol bolševi
kai nebuvo pranešę apie savo 
sutikimą dalyvauti, Washing- 
tonas manė, kad taikos pasi
rašymas bus atliktas į keletą 
dienu. Dabar amerikiečiams 
teks apsišarvoti kantrybe, va
žiuojant į San Francisco.

Mes nesidedame jokiais 
pranašais, todėl nežinome, 
kaip ten toje konferencijo
je viskas išeis. Mums tik 
keista, kad tos pačios Nau
jienos, kurios taip dažnai 
giriasi griežtai stojančios 
prieš bile koki padiktavimą, 
dabar taip išsigando, kad 
toje taikos konferencijoje 
gali kuri nors šalis pakeiti 
savo balsą prieš taikos pro
jektą, gali nesutikti pasira
šyti ant pažymėtos eilutės. 
Kur jų demokratiškumas?

AMERIKONAI ši SYKĮ 
BŪSIĄ GUDRESNIAIS

Kunigų Draugas taip pat 
nustebintas Sovietų sutiki
mu dalyvauti San Francis
co konferencijoje. Drau
gas rašo:

Maskvos delegacija atvyks 
su blogiausiomis intencijomis. 
Kaip visoms kitoms, taip ir 
šiai konferencijai jinai truk
dys ir laiką gaišins. Galimas 
dalykas, kad ji bandys reika
lauti ir Kinijos komunistinio 
režimo delegaciją-į šią konfe
renciją pakviesti, Formozos 
salą komunistams atiduoti, ki
nų nacionalistų sąjūdį likvi-

Beje, neatsilieka ir Kelei
vis. Jis taipgi be jokios 
abejonės pareiškia:. “Rug
sėjo 4 dieną Gromyko at
vyksta sabotuoti taikos su
tarties pasirašymą; siūlys 
‘permainas’ taikos sutarty
je; mobilizuos nepatenkin
tas valstybes prieš taikos 
sutartį; Amerika priešinsis 
sabotažui.”

Betgi gal tos siūlomos 
permainos bus ir labai ge
ros? Juk žinoma yra, kad 
daugybė Azijos kraštų yra 
nepasitenkinę tos sutarties 
projektu.. Kodėl tad nega
lėtų būti pataisymų ir pa
gerinimų?

Toks juk iš anksto pa
smerkimas visų permainų 
yra gryniausia siaurapro- 
tystė.,

Rašo G Šimonis
... Dar visai neseniai čia, 

tankiame Valakumpių miš
ke, netoli Vilniaus, buvo vi
sai ramti. Tik retkarčiais 
pušių šlamėjimas sudrumz- 
davo tylą. -

Atidarius pionierių stovy
klą, pušynas iš karto pagy
vėjo, aidėjo skambūs balsai, 
skambėjo linksmas vaikų 
juokas.

Diena pionierių stovyklo
je pilna įvairių, įdomių, 
linksmų ir patrauklių nuo
tykių: iškylos, ekskursijos 
po gimtąjį kraštą, sporto 
v a r ž y b os, susitikimai su 
įžymiais respublikos žmonė
mis, meninės saviveiklos va
karai, dainos, muzika.

Pilna įspūdžių diena bai
giasi prie pionierių laužo, 
žmogus, kuriam dar neteko 
matyti tokį laužą, sunkiai 
net gali įsivaizduoti visą jo 
žavingumą, romantiškumą. 
I vaikų atmintį ilgam įstrin
ga prisiminimas apie ty
kius vasaros vakarus miš
ko pakraštyje. Dėl laužo 
liepsnų dangus atrodo dar

todėl 
progą

Nei kiek negeresnės nuo
monės apie San Francisco 
konferenciją yra smetoninė 
Brooklyno Vienybe. Jos re
daktorius sako:

Akivaizdoje šio fakto gali
ma pasakyti, kad konferenci
ja greičiausia nesibaigs numa
tytu laikir, nes sovietai neabe
jotinai ją panaudos savo pro
pagandai ir savo provokaci
niams pasiūlymams, kurie tik 
sutrukdys darbą, bot neduos 
jokių apčiuopiamų vaisių. Va
dinas, susilauksime naujo ne
linksmo, o greičiau nuobo
daus spektaklio su žinomais 
komikais ir nesibaigiančiais 
monologais.

Viena ir. ta pati litanija.

MALDAKNYGĖ IŠEINA 
Iš MADOS

Tūlas K. Mockus Darbi
ninke skundžiasi, kad dau
gelis žmonių baidosi lietu
viškos maldaknygės.

Seniesiems emigrantams, 
tiesa, esama atspausdintų 
maldaknygių., tačiau jaunajai 
kartai, net iš tremties atvyku
siųjų vaikams, siūloma daž
nai nelietuviška maldaknyge 
ir tam ieškoma įvairių pateisi
nimų. Be abejo, yra sunkumų 
su tais, kurie lietuviškos mal
daknyges nebenori, tačiau ji 
turėtų būti pirmoj eilei patei
kiama bent tiems, kurie gali 
ir nori ja naudotis. Lietuvių 
tautos kovoj už savo gyvybę 
maldaknygė atljko labai svar
bų vaidmenį. Atkreipkime di
desnį Ūėmesį į jos vaidmenį 
emigracijoje.

Mockus nepajėgia supras
ti to istorinio fakto,.jog lie
tuviams kylant kultūriškai, 
visokia maldaknygė išeina 
iš mados. Kam jos reikia? 
Ypatingai tą klausimą sta
to jauni žmonės.

PAKARTI 3 ETHIOPAI
Asmara, Eritrea. — Trys 

ethiopai nužiūrėjo, kąd jų 
kaimynas šnipinėja polici
jai prieš jUos. Jie. todėl 
išpjovė jam liežuvį ir nu
pjovė ausis. Už tai tapo 
nusfnerkti ir pakarti. -U

ir reikalavimu, bet ne sugriovimu konferencijos. Iš to 
galima spręsti, kad Šiaurinė Korėja nori šiai konferen
cijai pasisekimo. Kaip tik tas faktas sustiprina mumyse 
viltį, jog bus prieita’ prie susitarimo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BIBLIOTEKŲ SKAI

ČIAUS AUGIMAS 
RUMUNIJOJE

BUKAREŠTAS. — Vie
nas stambių Rumunijos 
liaudies demokratinio reži
mo laimėjimų yra tas, kad 
suorganizuotas platus mies
to ir kaimo bibliotekų tin
klas. Be profsąjunginių bi
bliotekų, esančių beveik 
kiekvienoje šalies įmonėje, 
suorganizuotos 28 sritinės, 
149 rajoninės, 11,600 kai
mo bibliotekų ir 498 biblio
tekos miestų kultūros na
muose. Pirmą kartą Ru
munijoje įsteigtos vaikų 
bibliotekos. Bukarešte 
įsteigta pirmoji muzikinė 
biblioteka.

Sritinėse ir rajoninėse bi
bliotekose rengiamos skai
tytojų konferencijos, orga
nizuodami susitikimai su 
rašytojais. Kai kuriose jų 
yra lektoriumai.

Kaimo ir kilnojamosiose 
bibliotekose yra daug tary
binių autorių knygų. Vals
tiečių tarpe yra labai po
puliarūs Maksimo Gorkio, 
Aleksiejaus Tolstojaus- kū
riniai, Šolochovo “Pakelta 
velėna,” Ažajevo “Toli nuo 
Maskvos” ir kt. Skaityto
jų skaičius kaimo bibliote
kose be paliovos auga ir 
dabar siekia daugiau kaip 
1,400,000 žmonių, 
lyje . kaimo bibliotekų 
kolektyvinio skaitymo

Dauge- 
’ f yra 

ra-

Rumunijos įmones
BUKAREŠTAS. — Rumuni

jos laikraščiai praneša apie 
naūjas įmones, kurios pirma 
laiko įvykdė 1951 metų pir
mojo pusmečio planą.

Antrojo pusmečio sąskaiton 
gamina produkciją Mediašo 
mechaninė gamykla “Dromu 
Nou.” Birželio 8 d. baigė vyk
dyti 6 męnesių planą Rešicko* 
metaidrgijos kombinato spe
cialaus plieno cecho darbi
ninkai. šio kombinato valcuo
toj ai per pirmąją birželio de
kadą pagamino /viršum plano 
556 tonas valcuotos geležies.

Daugiau kaip 20 Ja$ų gar
vežių depo brigadų, panaudo- 
damos tarybinės 'stachanovi- 
ninkės Ninos Nazarovos meto
dą, sėkmingai įvykdė savo 
pusmetines normas.

Antrojo pusmečio sąskaiton 
dirba Bukarešto gamykla 
“Timpur Noi,” Stalino miesto 
traktorių gamykla ir eilė kitų 
šalies įmonių.

tamsesnis, ..aplinkui žybčio
ja atspindžiai ir šešėliai. 
Apie laužą sėdį vaikai su 
įtemptu dėmesiu klausosi 
pionierių vadovo pasakoji
mo. Bet štai pasakojimas 
baigtas. Kažkas tyliai už
traukia dainą, šimtai bal
sų pagauna melodiją. Pie
vomis, miškais, viršum ra
miai tekančios upes liejasi 
linksma pionieriška daina...

Šią vasarą Tarybų Lietu
voje veikia 30 užmiesčio 
pionierių stovyklų. Dau
giau kaip 12 tūkstančių vai
kų praleidžia čia savo vasa
ros atostogas. Profesinės 
sąjungos, įmonės, įstaigos 
įkūrė pionierių stovyklas 
gražiausiuose mūsų respu
blikos kampeliuose — Pa
langoje ir Giruliuose, Ka
čerginėje ir Valakumpiuose, 
Nemenčinėje ir Pagelavoje, 
Gulbinuose ir Totoriškiuo
se. .. v

Vaikams, kurie liko mies
tuose ir miesteliuose, vei
kia 90 miesto stovyklų, ku
rių įrengimu pas i r ū p i n o 
liaudies švietimo organai, 
komjaunimo' organizacijos. 
Prie daugelio mokyklų 
esančiuose sklypuose įreng
tos tinklinio, krepšinio 
aikštelės, bėgimo takai. 
Kas rytą skardūs trimito 
garsai kviečia vaikus susi
rinkti į miesto stovyklas. 
Čia jų laukia žaidimai, spor
to varžybos, įdomūs darbai 
įvairiuose rateliuose.

Dažniausia vaikai, iš ryto 
čia susirinkę, pedagogams 
vadovaujant, traukia į ne
toli esančius miškus', prie 
upių, sudaro herbarus bei 
kolekcijas, susipažįsta su 
savo gimtojo miesto, mies
telio apylinkėmis.

Panašiai praleidžia savo 
vasaros atostogas ir kaimo 
moksleiviai prie mokyklų 
organizuotose p io n i e r i ų 
draugovėse.

... Vingiuodama pievo-

mis, aplenkdama krūmokš
niais apaugusias kalvas, ty
kiai plaukia Neris. Jos 
krantu traukia būrysiišky- 
lautojų. Tai Vievio! ra
jono Aleksandriškių  ’septyn
metės mokyklos pionieriai, 
priešakyje su savo moky
toju, vyksta į Kernavę, štai 
2—Lietuvos moksleivių vas 
jie įkopia į netoli Kernavės 
esantį piliakalnį. Jaunieji 
keliautojai sugalvojo čia 
surinkti augalų ir vabzdžių 
kolekcijas. Jie stengiasi 
kiek galėdami geriau pažin
ti savo gimtąjį kraštą.

Panašias iškylas respu
blikoje rengia visos miesto 
ir kaimo mokyklos.

Tūkstančiai mokyklinio 
amžiaus vaikų, apsiginkla
vę kuprinėmis ir kelionių 
lazdomis, kas vasarą daro 
turistines iškylas, susipa
žįsta su Lietuvos praeitimi 
ir dabartimi. Jie svajoja 
atlikti svarbius atradimus, 
išaiškinti vertingus istori-' 
nius paminklus, naudingas 
iškasenas, surasti vietas, 
kur auga vaistingosios žo
lės. ( -

Iškylų bei ekskursijų’me
tu vaikai lavina savo rau
menis, grūdina savo< valią, 
charakterį, tampa drĄūs ir 
ryžtingi, vikrūs, stiprūs ir 
ištvermingi.

O kiek nepaprastai įdo
mių įspūdžių vaikų atmin
tyje palieka iškylos tėviš
kės plačiausiais laukais ir 
ošiančiais miškais! Šimtai 
geriausiųjų respublikos pe
dagogų vadovauja vaikų 
poilsiui, padeda jiems kuo 
įdomiausiai ir kuo naudin
giausiai praleisti atostogas. 
Pionierių stovykloms, išky
loms, ekskursijoms, vaikų 
fiziniam lavinimui respu
blikoje kasmet leidžiamos 
didžiulės lėšos. Vien tik 
Respublikinė Profsąjmigų 
Centro Taryba savo žinioje 
esančių pionierių stovyklų 
paruošimui ir išlaikjppui 
paskyrė 5 milijonus rublių. 
Be to, daugelis įmonių ir 
įstaigų taip pat asignuoja 
dideles lėšas savo darbinin
kų bei tarnautojų vaikų po
ilsiui ir sveikatingumui .

LAISVĖS REIKALAI
Aiškus dalyko supratimas ir pasiryžimas yra pajėga, 

kurios niekas nepefgalės. Infliacija, karo isterija ir re
akcija yra smaugliais darbininkiškai §paudai. Tačiau, 
kada apšvietos brangintojai tą aiškiai supranta ir yra 
pasiryžę kovai prieš tas piktybes, tai jie maršuoja pir
myn su apšvieta.

Tamsos apaštalai, pavidale kun. Balkūno ir kitų stor
pilvių klebonų, desperatiškai puola dienraštį Laisvę ir 
jau ne kartą pranašavo jam mirti. Bet gyvenimas liu
dija ką kitą. Kunigai subankrutavo du savo laikraščius: 
Ameriką Brooklyne ir Lietuvių Žinias Pittsburghe. * O 
dienraštis Laisvė vis dar išeina ir neša apšvieta į tūks
tančius namų Amerikos lietuviams.

Pasinaudodami karo isterija ir reakcija, kunigai savo 
keršto pagiežą stengiasi išlieti ant pažangiosios Amcl- 
kos lietuvių visuomenės, pavydėdami jai pasisekimų ap- 
šviėtos ir kultūros darbuose. Todėl jie virto pigiais 
skundikais pažangiųjų organizacijų ir įstaigų, todėl jie 
sutelkia fašistines blusas neva pikietui pramogų, ren
giamų apšvietos reikalams. Bet tų pigių šnipelių pa
stangas neša rudis ant uodegos.

' Apsišvietę žmonės, dienraščio Laisvės patriotai, yrą 
rimtai pareiškę tamsos apaštalams: “Jūs greičiau savo 
ausį pamatysite, negu Laisves bankrūta !” Realizavimui 
savo poreiškib, pažangioji visuomenė teikia gausios fi
nansinės paramos savo dienraščiui.

Štūi, biskį pavėlintas, bet gražus atsiliepimas link sa
vo dienraščio:

Gerbiamieji! Windsoro LLD 21 kuopą sveikina Lais
vę 4O‘-me|ihęj\sįikąktyj ir linl<i jai gyvuoti ilgusį ilgus 
metus. O užtikrinimui jos gyvavimo mes prisiunčianie 

,$26. ’ . ; , . ' <
Windsoro 21 kuopos spaudos atstovas C. ZOLA

Taipgi asmeniškai aukojo po $1 sekami windsorieciai: 
Leo Svirplys, Ch. Martin, W. Savickas, A. Būga ir A. 
Bemat.

Graži parama apšvietai, kartus pipiras tamsos apašta
lams. Širdingai dėkojame visiems aukojusiems.
, Budėkime visur., Kas tik išgali, privalo išmesti 
tiek finansinės paramos, nes patys suprantate 
sunkumą. Esame užpulti žiaurių Romos agentų,
ųiių apšvietos priešų-inkvizitorių,—turime gintis pasiryš 
žusiai. Laisvės Administracija

nuoz-

2 pusi.—Laisvė (Liberty).Ketvirtai, Rugpiūč.-Aug. 23, 1951



So. Boston, Mass.
Rugpjūčio 8-tą likosi palai

dotas Kastantas Talžūnas, su- 
laukjs apie 73 metų. Iš Lie
tuvos paėjo Stanečių kaimo, 
Pandėlio parapijos.

Talžūnas jaunystėje moki
nosi vargonininkauti grafienės 
Przesdeski užlaikomoje mo
kykloje Rokiškyje. Bet var
gonininkauti jam neteko, nes 
vos užbaigus mokyklą likosi 
paimtas kariuomenėn. Vėliau

rusų-japonų karas prašalino j j 
iš Lietuvos Amerikon. Čia gi 
prie lietuviškų parapijų ne
pritapo : . gal iš priežasties 
progresyviškai laisvų jo paž- 
valgų ? Nedaug pagelbėjo ir 
progresyviškai visuomenei, tik 
retkarčiais atskirai choristus 
ar mažomis grupėmis pamo
kydavo dainavimo.

Virš 30 metų gyveno prie 
Sabulių. A. Sabulienei reikėjo 
rūpintis ir jo šermenimis.

Nors amžiumi ne jaunas, 
vienok vis dirbo iki . prieš po
rą mėnesių jį paguldė liga, o

gal senatvė ir nelengvas dar
bas. Vis dirbo ir taupė ir pa
liko keliolika tūkstančių ban
kuose. Kas jo sutaupomis pa
sinaudos, nežinoma. Pragyve
no nevedęs. Giminių Ameri
koje gal kur yra, bet vietos 
lietuviai jų nežino.

Taip ir likosi supiltas vie
nas naujas kapas Vilties Kal
nelio kapinėse. Man gi, kuo
met dainuodavau chore, pa
dėdavai mokytis dainuojamų 
dainų.

Lai nelėgia tavęs tas kups
tas žemės. Aist.

MONTREAL, CANADA

A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

PRIE TOLIMŲ KRANTŲ
(Pabaiga)

Senis maloniai pasisveikino su įgula, 
'nusišypsojo ir paskubomis, kaukazietiš- 
ku akcentu, prabilo:

— Mačiau, kaip šliaužėte į krantą. 
Spėliojau, spėliojau, galvojau — taip ir 
yra. Mūsų jūrininkai, sužeisti. Žinoma, 
prie Cusimos sužaloti. Pusantro mėnesio 
praėjo ,o jūs vis plaukėte. Kaip tai val
timi iš ten jūs galėjote čia prisikasti? 
jSTuo^abu?

— Apie kokią Cusimą jūs kalbate?— 
paklausė vadas.

— O ‘kaip gi! Juk Cusimos mūšyj jūs 
buvote? Sako — baisus dalykas buvo!

—Su mumis atsitiko blogiau negu mū
šyje. Vos gyvi išlikome. O tu, dėde, grei
čiau pasakyk mums, ar negirdėjai ko 
nors apie mūsų eskadrą.

Visos kelionės metu tas klausimas 
kankino įgulą. Ir dabar, laukdami atsa
kymo, jūrininkai įtemptai žiūrėjo į se
nį. O jis išplėtęs akis žvalgėsi į jam ne
pažįstamus žmones. Labai įtartinas bu
vo jų liesumas — oda ir kaulai jūreiviš
koje uniformoje. Iš to, kad kai kurie jų 
isspogino į jį karštligiškai blizgančias 
akis, o kiti apmirė sustingusiose pozose 
su pravirom burnom mirtinai išbalu
siuose, nešvariuose ir šeriais apaugu
siuose veiduose, jie galėjo atrodyti jam 
bepro^jais. Bet čia pat, lyg kažką su
vokęs, senis palingavo žila galva ir pra
šneko :

Č-hė, tai jūs, matyti, nieko nežino- 
juk didelis jūros mūšis buvo priete.

Cusimos. Mūsiškiai sumušti. Du admi
rolai — Rožestvenskis ir Nebogatovas— 
nelaisvėje. Tiktai trys laivai pasiekė 
Vladivostoką. Mūsų žmonių 
Pradžioje niekas netikėjo, 
laikraščiuose perskaitė.

Ši baisi žinia pritrenkė 
/Jie, ilgai tylėjo iš sukrėtimo nepajėgda
mi, ištarti žodžio. Atsipeikėję nuo pirmo 
įspūdžio, jūrininkai pradėjo klausinėti 
mūšio smulkmenų. Antras nemažiau 
skaudus jiems smūgis buvo senio prane
šimas, kad prieš savaitę japonai užėmė 
Sachaliną. Apie save senis papasakojo, 
kad jis — gruzinas, politinis tremtinys. 
Nuo pat jaunystės jis atlikinėjo Sachali
ne ilgametę katorgą. Pasiliko čia gyven
ti. i

daug žuvo.
Paskui jau

jūrininkus.

Vadas paskelbė įgulai savo ketinimą 
tuojau *palikti priešo okupuotą teritori
ją ir vykti į Vladivostoką. Bet iš senio 
sužinojo, kad japonai atėmė iš gyvento
ją lyaistą, ir apsirūpinti juo kelionei čia 
buvo neįmanoma. Ta aplinkybe, o taip 
pat ir pasigailėtina nukamuotos ir ser
gančios įgulos išvaizda privertė jį atsi
sakyti savo sumanymo. Tada Tregubo- 
yas liepė išmesti iš valties šautuvus, pis
toletus, o pinigus ir dokumentus pats už
kasė į žemę.

. Įgulos nuotaika nukrito. Nežmoniškus 
if nepaprastus sunkumus iškentėjo žmo
nės' verždamiesi į tėvynę, o vieton jos 
pateko tiesiai į nelaisvę. Nuo ko taip il
gai ir su tokiu atkaklumu bėgo, prie to 
ir atbėgo.

Vėliau jie sužinojo, kad ir pirmąją 
sliupką ištiko toks pat likimas. O pasili
kusius Urupo saloje jūrininkus paėmė 
jąponų laivas. Įvairiais keliais, bet visos 
trys jūrininkų partijos pateko į nelaisvę.

Dar prieš “Oldgamijos”. žuvimą rusai 
neteko vieno laivo. Mūšio pradžioje, ge
gužės 14, plaukiojančioji ligoninė “Ere
bą”. lajjkydamosis toliau nuo eskadros, 
buv\) netikėtai japonų apšaudyta. Prie
šai rfesiskaitė su tuo, kad ant jos plevė
savo ^raudonojo kryžiaus vėliava. Bet ir 
tuo reikalas* dar nepasibaigė. Greitai 
prie jos prisiartino pagalbinis kreiseris 
"Manžu-Maru,” duodamas ženklą: “su
stoti.” Apie 30 japonų jūrininkų, vado-

vaujamų rikiuotės karininko, išlipo ant 
“Erelio” borto. Be komandos, lyg anks
čiau būtų pasiskirstę pareigomis, jie 
greitai užėmė visus laivo skyrius. *

“Erelio” vado 2-ro rango kapitono 
Lochmatovo ir vyriausio gydytojo civili
nio tarėjo Multanovskio pasikalbėjime 
su japonų karininku dalyvavo ir buvusis 
‘Oldgamijos” vadas su savo padėjėjais. 
Anglai neslėpė savo džiūgavimo matyda
mi apsiginklavusius japonus. Pasikuždė
jęs su anglų kapitonu, japonų karinin
kas pareiškė vadui Lochmatovui angliš
kai :

— Man viskas aišku. Po Raudonojo 
Kryžiaus vėliava jūs su gydytojais užsi
imate kariškomis operacijomis. Ant jū
sų borto belaisviai. Mes paimam jūsų 
taip vadinamą ligoninę, kaip karo grobį. 
Dabar čia aš vadovauju.

Plačiame karininko veide juodi įstrižų 
antakių galai pakilo dar aukščiau prie 
smilkinių, kaip aštrūs čiurlio sparnai. 
Japonas drąsiai apžvelgė visus akimis 
ir laipteliais užlipo ant tiltelio. Jo įsaky
mu greičio būdelėje nuo šturvalo buvo 
pašalintas rusų vairininkas, o į jo vietą 
stojo japonas. Kai pradėjo dirbti maši
na, karininkas kažką skubiai paliepė 
jam. Ligoninė “Erelis,” sraigtais vilny
dama jūrą, pasuko Japonijos pusėn. 
Priešas išvedė jį iš mūšio lauko, neleis
damas jai teikti medicinos pagalbos su
žeistiems rusų jūrininkams.

Vyriausias gydytojas Multanovskis 
buvo prityręs chirurgas. Savo operaci
niame punkte jis dirbdavo su ypatingu 
įkvėpimu. O kasdieniniame gyvenime, 
šalia medicinos praktikos, tas apatiškas 
storulis atrodė niekuo nesidomįs ir į vis
ką žiūrįs abejingai. Bet dabar jo apva
lus veidas apsidengė raudonomis dėmė
mis, tartum jis kentėjo didelį širdies 
skausmą. Su įniršimu pažvelgęs į vadą 
Lochmatovą, tartum ir tas būtų kuo 
nors kaltas, jis per dantis iškošė: ,

— Belaisvius į ligoninės laivą sodinti! 
Na ir sugalvojo jūsų admirolo galva! Ir 
štai jums rezultatai.

2-ro rango kapitonas Lochmatovas, 
aukštas ir gyslotas žmogus, buvo iš tų 
vadų, kurie be jokio triukšmo ir bėginė
jimo puikiausiai valdo laivą. Didesnę 
savo gyvenimo dalį jis praleido jūroje, 
plaukiodamas Savanorių laivyno laivais. 
Bet kokią nelaimę jis pergyvendavo tylė
damas, niekuo neparodydamas savo 
skausmo. Ir dabar jo pailgame smulkių 
bruožų veide, papuoštame į dvi puses skel
ta ruda barzda, jo didelėse pilkose akyse, 
sušvelnintose raukšlių tinklu apie jas, 
negalima buvo pastebėti nei nerimo, nei 
susijaudinimo. Į Multanovskio žodžius 
jis nieko neatsakė. Neišimdamas iš bur
nos papiroso, jis tiktai mostelėjo ranka 
ir, pakėlęs aukštai galvą, lygia eisena 
nuėjo į savo kajutę. Tas reiškė/kad rei
kalas nepataisomai pralaimėtas.

—Pasakykite, Jakovai Jakovlevičiau, 
nejaugi japonai tokie begėdžiai, kad 
paimtų mūsų “Erelį”? — jauclindamosi 
kreipėsi į Multanovskį vyresnioji gailes
tingoji sesuo Sivers.

Žinodamas tos sesers artimus santy
kius su Rožestvenskiu, jis, tarsi užmir
šęs žodžius, delsė atsakyti, o paskui, 
kreivai šypsodamas, iššovė:

—Ne, jie ,tikriausiai nori mūrų po
kylį suruošti. Ir paleis mus į visas ke
turias puses. O jūs, susitikusi, galėsite 
už tai padėkoti savo admirolui.

[Be “Erelio,” 2-oje eskadroje buvo dar ki
tas ligoninės laivas “Kostroma.” Jis taip pat 
buvo tada pagrobtas japonų pagalbinio krei
serio “Sado-Maru,” Bet po pusės mėnesio jį 
paleido, remiantis Raudonojo Kryžiaus jūrų 
karo taisyklėmis, nustatytomis tarptautinėje 
Hagos konferencijoje^ ši taisyklė japonų ne
buvo pritaikyta “Ereliui.”]

tas, kiaušiniai ir 
daugeliu atsitikimų 
daug daugiau, negu tris kar
tus.

Kitų maisto produktų 1939 
m. kainos buvo: round steak 
23 c., avienos svaras, 28 c., 
kiaulienos 19 c., arbatos 33 c.

.—o—
Shower Pares

bus

To-

Bridge darbininkai 
nubalsavo streikuoti

Geležies’ išdirbystės, Domi
nion Bridge Company, Limi
ted, dirbtuvėse Lachine ir 
Longue Point darbininkai 
(abiejose dirbtuvėse dirba 
apie 1,150 darbininkų) perei
tą savaitę nubalsavo streikuo
ti, jei kompanija neišpildys 
jų reikalavimų. Juos atstovau
ja unija United Steelworkers 
of America—CCL-CIO. Strei
kui laikas nenustatyta. •

Darbininkai išstatė kompa
nijai sekančius reikalavimus: 
pakelti algą 20 centų į va
landą, ar bent nemažiau 15- 
kos centų, kaip kad ta pati 
kompanija siūlo savo darbi
ninkams Ontario provincijoj.

Siunčiant šį raštą į spaudą 
oficialiai pranešta, kad susi
taikė. Algos pridėjo po 18 
centų į valandą. Dabąr vidu
tiniška darbininko alga 
$1.25 į valandą.

1 —0—
Tabako darbininkai 
streikuoja

Apie 3,000 Imperial
bacco Co. Ltd. darbininkų 
rugpiūčio 14 d. išėjo į streiką. 
Streikas taipgi apėmė apie 
800 darbininkų, kurie dirba 
Genei* Cigar Co. dirbtuvėje.
Darbininkus atstovauja ir
streikui vadovauja Internatio
nal Tobacco Workers Union, 
Local 234.

Tarp kompanijos ir unijos 
derybos tęsėsi nuo pereitų 
metų spalių mėnesio, nes tuo 
laiku pasibaigė kolektyvis su
sitarimas — kontraktas. Pa
galiau derybos per nesusitari- 
mą visiškai nutruko ir to iš
davoj darbininkai išėjo į 
streiką.

Darbininkų reikalavimai: 
20 centų į valandą pakelti al
gos, trijų savaičių apmokamų 
atostogų po 15-kos metų, ap
mokamų nuo 10 iki 12 šven
tadienių bėgyje metų ir su
trumpinimo valandų nuo 42 
iki 40 į savaitę. Taipgi unija 
siekia $100 į mėnesį senatvės 
pensijos.

—O’
Vickers, unija pasirašė 
kontraktą

AEL Crafts Uriion, Local 
144 ir Canadian Wickers Ltd. 
(laivų statybos) susitarė ir 
pasirašė-atnau j ino kontraktą 
rugpiūčio 17 d., vienu mėne
siui pirmiau prieš jo užsibaigi- 
mą.

Su lyg naujo kontrakto uni
jos nariai-darbininkai gauna 
pakėlimą algos nuo 13 iki 15 
centų į valandą. Kontraktas 
taipgi turi paragrafą liečian
tį pakėlimą algų su pakilimu 
kainų ant pragyvenimo reik
menų, lyginant su federale 
kainų lentele. Darbininkai 
gaus vieną centą į valandą 
daugiau, už kiekvieną pointą 
pakilusios pragyvenimo kai-

mos.
; ---- O----

Kiek maisto kainos pakilo
The Montreal Gazette, rug- 

piūčio 15 d., surinktais davi
niais, maisto kainos pakilo 
nuo rugpiūčio mėnesio, 1939 
m. iki rugpiūčio 
m., sekančiai:

1939

mėnesio 1951

m. 1951 m.
Sirloin steak 28 $1.19
Duona 06 17
Taukai 11 17
Pienas 10 19
Kukurūzų lupynytės (corn
ikes) 09 15
Kiaušinių tuzin. 31 83
Sviesto svaras 27 66
Lašinėlių svaras. 31 72
Kava 3$ $1.05
Salotų aliejus ,27 52
Bulvės 10 15
žirniai 12 15
Miltai 18 49
Muilas 25 41

Viso $2.78 $6.97
Iš čia paduotų kelių bruožų 

susidėjus krūvoj išrodo, kad 
per > 12 metų kainos tepakilo 
tik dubeltavai. Bietgi visi ži
no, kad patys svarbiausi ir 
reikalingiausi maisto produk
tai, kaip mėsa, duona, svies-

panašiai, 
pakilo

Worcester, Mass
Išvyko į

Chicagą 
Dalyvaus,

Prieš savaitę laiko buvo 
surengta prįešvedybinė “sho
wer” pare Bertai Mikaliūnai- 
tei. Parę surengė namuose jos 
būsimos pamergės. Vestuvės 
įvyks rugsėjo 1 d.
. Savaite vėliau, rugp. 17 d., 
prįešvedybinė “shower” pa
re buvo surengta Painiai 
Kvictinskaitei, Kubo svetai
nėje, Simutienės iniciatyva. 
Taipgi tą patį vakarą , jos 
jaunikiui, Chas. Guzevičiaus 
iniciatyva, buvo surengta 
“stagg” pare. Vestuvės įvyks 
rugsėjo mėnesyj.

’ . . T?“ 
Nelaimėj sužeistas lietuvis

Rugpiūčio 15 d., apie 5:30 
vai. ryte, ant McGill ir SI. 
James St. kryžkelių sunkveži
mis susimušė su gatvekariu. 
Sunkiai sužeistas kondukto- 
ris, taipgi keturi keleiviai. 
Tarp jų lietuvis, Jonas Brukąs. 
Suteikimui medikalės pagal
bos jis, kaip ir kiti sužeistieji, 
buvo nuvežti į St. Luke ligo
ninę.

—o--
19 ukrainų DP’s suareštuota

Sekmadienį, rugpiūčio 12 
d., apie 10 valandą vakare, 
buvo suareštuota 19 ukrainie
čių dipukų, kai kurie- dar tik 
dvi savaiti atvažiavę į Kana
dą. Buvo areštuoti už triukš- 
mavimą ir kliudymą 
šaligatviu žmonėms, 
ce; Arthur St., netoli 
rence St., prie šokių

Pirmadienio rytą
'iiiam teisme, 14 apkaltintųjų, 
kurie laike arešto pasidėjo po 
$19 kaucijos, buvo priteisti iš 
tų pinigų sumokėti teismo iš
laidas, o kiti penki, kurie per 
naktį išsėdėjo kalėjime, gavo 
suspenduotą bausmę* J.

Lankėsi draugai Bernotai 
Lawrence ir Methuen Maple 
Parke. Svečiavosi pas drau
gus Rodžius. Bernotai gyvena 
Los Angeles, Calif, 
namus. Keliaus, per 
ii- sustos Vilnyje.
Vilnies piknike.

Taipgi Maple Parka Bend
rovė įteikė keletą dolerių au
kų nuvežti Vilniai. Tai graži 
parama dienraščiui Vilniai.

—o— v
Drg. Ig. Chulada paminėjo, 

savo gyvenimo G0 metų su
kaktį. Užfundijo draugams, 
žinoma, draugai jį pasveikino, 
linkėdami jam laimingai su
laukti kitų metų * ir sveikam 
būti. Progresyviai žmonės tu
rėtų gyventi ilgiau, nes jie 
reikalingi veikimui. O drg. 
Chulada kaip tik tinkamas 
veikimui.

• —o—
Ir kunigai nemyli fanatikų, 

štai viena 30 metų moteriškė, 
pasiėmė mūkelę, vaikščiojo 
po miesto parką Common ir 
taip rėkė ne savo balsu 4 vai. 
nakčia, jog policija norėjo ją 
sugauti ir nuraminti. Bet ne
galėjo prie jos prieiti, ji ne
prisileido. Tada buvo pašauk
tas kunigas. Mat, kaip šven
tą asalią kunigą moteriškė 
prisileido. Policija užklausė, 
kas jai yra? Kunigas atsakė: 
Ji labai įsimylėjusi į dievulį. 
Moteriškė nutarabanyta na
mo. Kunigas sako: Gerai, kad 

bet blogai, kai perdaug 
nebegalima susikalbėti.

S. Penkauskas

komi- 
kad 

labai

vajus

draugija yra 
po biskio 

ir 
at- 
net 
na-

IŠ Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Pašai pinės Draugijos veikimo

Iš valdybos ir biznio 
tetų raportų pasirodo, 
mūsų draugija randasi 
gerame stovyje.

Naujų*narių gavimui 
atrodo per lėtas.

Nors mūsų
didelė; bet biskis 
nariai ir nares eina senyn 
senyn ir kartas nuo karto 
siranda ligonių, o nekurie 
ir numiršta, štai ilgametė
re draugė Ona Butkevičienė 
pasimirė praėjusį mėnesį. But
kevičius irgi plastai jaučiasi. 
P. Butkevičius yra vienas 
progresyvių gerų veikėjų ir 
rėmėjų darbininkų judėjimo.

Ona Butkevičienė paliko 
dideliame nubudime savo vy
rą Petrą Butkevičių; dvi duk
teris Zofiją ir Jadvygą, ir vie
ną sūnų.

Tegul būna Onai lengva 
šioje šalyje žemė!

Sekantis Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos susirinki
mas įvyks rugsėjo (Sept.) 4- 
tą d., 
narės 
mus.

8 vai, vakaro. Nariai- 
lankykit savo susirinki- 

Reporteris.

tiki,
tiki,

Detroit, Mich
veikimas ir iš 188

Šypsenos
KREIVOJO VEIDRODŽIO 

ATSPINDŽIAI
Niekuomet neatidėliok 

sunkiojo darbo rytojui. Iš
mesk jį iš galvos visai.

vaikščiot 
ant Prin- 
St. Law
sales.
rėk ord i-

Lawrence. Mass.
. /

Žinelės

Bedarbė Lawrence dar pa
didėjo. Be darbo darbininkų 
randasi arti 9,000, kurie gy
vena iš bedarbių apdraudos. 
Daugelis yra tokių, kurie ne
beturi čekių, jau visą apdrau- 
da išėmė. O su šeimynomis 
reikia gyventi. Paramos iš nie
kur nesimato.,

Pacifik Mill darbininkai
kai kurie gauna dirbti po
2—3 dienas per savaitę, o kai. 
kurie visai paleisti iš darbų. 
Kurie dar pasįliko, tai ant 
tų kraunama vis daugiau ir 
daugiau darbo. Ir ,vis kompa
nija verkia, kad pinigų neuž
sidirba. Nors per metus už
dirba keletą milijonų dolerių, 
bet jai per mažai. 

—o—
Ar policija gali išgelbėti 

nuo nelaimės? Pasirodo, kad 
ne. Važiavo keliolika armijos 
trokų per Broadway, Methu>e- 
nuose. Policmanas, norėdamas 
padaryti platesnį kelią ■ tre
kams, sušvilpė vienam auto
mobilistui važiuoti šalin. Tas' 
kaip bėgo, įbėgo kitan auto
mobiliu. Policmanas priėjęs 
prie eksidento surašinėjo. Tas 
patėmijo: Juk ,tu liėpei duoti 
kelią trokams!

Policmanas įstūmė žmogų 
nelaimėn ir paskui suareštavo. 
Tai tau ir teisybė.

—o—
Lawrence medžių ekspertai 

paskelbė, kad reikia saugotis 
nuo Elm Trees, nes tie me
džiai turi užkrečiamą ligą. 
Nėra skirtumo, sausas ar ne. 
Visi tie medukai bus išnai
kinti. Jau 
sunaikino, 
žūs. Kiti 
kam juos
pardavinėti medžių kompani
joms visoje teritorijoje aplin
kui Lawrence. ‘

LLD 
kuopos susirinkimo

Riugp. 12 d. atsilankė labai 
gražus būrys draugų-narių ir 
dėl to sudarė labai gyvą ir 
linksmą susirinkimą. Pirmi
ninkavo d. K. Beliūnas. Tai'jo 
retkartinis pirmininkavimas, 
bet pasirodė, jog’ gabus vedė
jas, kad į pusę valandos jau 
užbaigėm visą eilę svarbių 
reikalų. Išduoti valdybos la
bai gražūs raportai ir priimti.

Organizatorius raportavo, | 
kad serga šie nariai: draugė 
Mačienė — jau labai ilgas 
laikas, B. Butvilas? J. žeimis, 
P. Slivinskas.

O Juozas Lukis, po daug 
nelaimių ir ilgų ligų, jau mirė 
28 d. liepos, 1951 m. Tai buvo 
beveik seniausias mūsų kuo
pos narys ir 
kęs 74 metų 
laikus buvo 
progresyvi o
pirmininkas paprašė visų atsi
stojimu atiduoti jam paskuti
nę pagarbą.

Prisirašė du nauji nariai J. 
Pilyps ir D. Macijauskas. 
Ačiū draugams už įsirašymą 
mūsų kuopon.

Nutarėm Civilinių . Teisių 
Kongresui aukoti $10.

Šį sekmadienį, 26-tą

Pramogų komisija pranešė, 
jog vasarinis mūsų kuopos iš
važiavimas tikrai įvyks 26.d. 
rugpiūčio (Aug.), pas draugus 

Paulikus. > Narys. '

Reno miestas tai vieta, 
kur finansinė' Smetona le
galiu automatu atskiriama 
nuo išrūgų ir sudrebiama 
daugiausiai į advokatų port
felius.

Vienas sunkiausiai įvyki
namų dalykų tai tuo pačiu 
laiku laikyt atvirą burną ir 
atviras mintis.

Dviejų moterų pokalbis 
d a u g i a u s i ai sukasi apie 
klausimus, kas, kaip, kodėl, 
kuomet ir ką dėvi.

jau buvo sulau- 
amžiaus. Visus 
uolus rėmėjas 
judėjimo. Tad

Svarbiausia priežastis, ko
dėl ,taip sunku lietingajai 
dienai ką nors sutaupyt, tai 
tas, jog kitokių dienų jau 
nei nelieka — visos lietin
gos.

80 medžių išrovė, 
Medžiai yra gra- 

savininkai gaili, 
naikina. Uždraudė

Vienatinis daiktas, kuris 
galėtų pagerint tūlų žmo
nių pokalbius, tai tylėjimas.

Sakoma, — nori ilgai gy
vent, tai nesiskubink, da
ryk viską lėtai... Taciaus, 
man regis, skersai gatvę ei
nant, tą patarimą verčiau 
užmiršti. . (

Surinko žemaitis

a r lt “ht __ • Mv. •- 
lite gauti medaus. Karščiuose 
•gerkite lemonadą su medum.

4 CHARLES J. ROMAN
LAlbOTUVIŲ
DIREKTORIUS

_ <

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
Šermeninė. Mūsų patamek 
vitnu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t Vcxnon.St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

- ■ , 1 11 ■ ... ■■ 1 1 Į".
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ŽINIOS E LIETUVOS
KAUNAS, birž. 8 d.— 

Petro Cvirkos vardo motori
nio laivo jaunimo komanda 
kovoja už pervežimų plano 
viršijimų, už puikų keleivių 
aptarnavimų. Per 50 dienų 
nė karto nesutrukdė.

Atlikę dienos darbų, jaunie
ji upeiviai palošia šachma
tais, skaito, ar klausosi prity
rusių upeivių pasakojimo.

ŠIAULIAI, birž. 8 d.—Šiau
lių rajono “Auksinės varpos“ 
kolūkis sudarė 7 žmonių žve
jų brigada. Vien tik iš žuvi
ninkystės kolūkis šiemet nu
mato gauti 50,000 rublių pa
jamų. Brigada jau sugavo ne
mažų kiekį žuvies, įvykdyda- 
ma trijų mėnesių planų.

Medicinos darbuotojų * 
konferencija

UTENA, birž. 16 d. — įvy
ko rajono medicinos darbuo
tojų mokslinės draugijos kon
ferencija. Joje dalyvavo taip 
pat Molėtų ir Anykščių rajo
nų medicinos darbuotojai.

Konferencijų atidarė rajo
no medicinos darbuotojų mo
kslinės draugijos pirmininkas 
gydytoja Mikšienė. Konfe
rencijoje Vilniaus universite
to infekcinių ligų katedros 
vyr. dėstytojas Toker is pada
rė pranešigius apie vidurių 
šiltinės diagnostika bei tarybi
nio mokslo pasiekimus mikro
biologijoje. Buvo išnagrinėti 
Lepešinskos pasiekimai mik
robiologijoje. Pranešima “Hi
giena Pavlovo mokslo švieso
je“ skaitė Vilniaus universite
to medicinos fakulteto docen
tas medicinos mokslų kandi
datas Bujokaš. Rajono epide
miologinės stoties vedėjas 
Brenikovas savo , pranešime 
nagrinėjo vaikų dizenterijos 
klausimus.

Diskusijose pasisakė gydy
tojai Mikšienė, Grigelis, Ky
mantas, Gilys ir kt.

G. JasineviČius

Didėja vaikų lopšelių skdlciiiš
VILNIUS, birž. 19 d.—Kol

ūkiniame kaime plečiasi vai
kų lopšelių tinklas. Pastaruo
ju metu eilėje kolūkių įsteig
ti nauji sezoniniai vaikų lop
šeliai. Šiais metais numato
ma sezoniniuose vaikų lopše
liuose lovų skaičių iš viso pa
didinti beveik iki 2,000.

Didėja ir stacionarinių vai
kų lopšelių skaičius. Jų da
bar respublikoje yra daugiau 
kaip 50; vaikų konsultacijų 
skaičius siekia 35. \

Ambulatorijos kolūkiuose
MAŽEIKIAI, birž. 19 d. — 

Šiuo metu eilėje kolūkių, vei
kia sveikatos apsaugos įstai
gos. “Pergalės,“ “Jaunosios 
Gvardijos,“ “Šviesos keliu,“ 
“Gegužės Pirmosios“ kol
ūkiuose įsteigtos ambulatori

jos ir vaistinės. Dar šiais me
tais čia nujmatoma įsteigti 
gimdymo namus. .“Vienybes“ 
ir “Tarybinės žvaigždės“ kol
ūkiuose taip pat organizuoja
mi sveikatos apsaugos punk
tai. A. Noreikis

' , ' —-o—
Gydytojų akušerių-ginekologų

• / kursai
KAUNAS, birž. 19 d. — 

Miesto klinikose įsteigti gydy
tojų akušerių-ginekologų res
publikiniai pas itobulinimo 
kursai. Pirmieji 25 gydytojai, 
baigę specialų pasirengimą, 
išvyko į darbo vietas. Arti
miausiu metu kursai paruoš 
antrą gydytoj ų-ginekol ogų

»grupę.
Baigę klinikose paruošimą, 

gydytoj ai-ginekologai apmo
kys žemesniuosius medicinos 
darbuotojų kadrus (gimdymo 
namų, moters konsultacijų 
darbuotojus). J. Neniškis

UTENA. — Mokinių dailės 
darbų paroda organizuota 
Utenos vidurinėje mokykloje. 
Eksponuojama 280 darbų iš 
braižybos, piešimo ir tapybos 
sričių. Pažymėtinos IX-a kla-. 
sės moksleivės Kapėnaitės 
iliustracijos M. Gorkio roma
nui “Motina.“ A. Triponis

NwYorko^<Mžgčy2inioi
Laimėjo teismo 
atidėjimą

•New Yorko 17 kaltinamųjų, 
kurie buvo areštuoti už neva 
SmithO akto peržengimą, lai
mėjo teismo atidėjimą, nors 
valdžios advokatas viską da
rė, kad tuoj teismą pradėjus.

Federalis teisėjas Edward 
J. Dimock, abi puses išklau
sęs, nuskyrė rugsėjo 17 d. 
priduoti teismui pasiūlymus, o 
tada bus nuskirtas teismui 
laikas.

Kaltinamųjų advokatai 
Frank Serri ir prof. Thomas 
Emerson, Nacionalės Advoka
tų Gildijos prezidentas, pa
ruoš ir; rugsėjo 17 d. priduos 
teismui pasiūlymus. Jie dabar 
ruošiasi kaltinamuosius teisme 
ginti ir valdžios nepamatuo
tus kaltinimus atmušti.

Vaistininkai ir daktarai 
turės aiškintis dėl 
narkotiką

George Condulis, 23 metų 
amžiaus, dabar tyrinėjamas 
Kings County ligoninėje. Jis 
buvo areštuotas Rockaway 
Beach su šešiais jaunuoliais. 
Pas jį rasta 40 grūdelių mor
fino, taipgi adatų leidimui 
narkotikų.

Dabar jis aiškinasi, kad ga
vęs narkotikų legaliai, pagal 
daktarų receptus, iš vaistinių. 
Tai dabar bus klausinėjami 
tie daktarai ir vaistininkai, 
kokius ryšius jie turi su nar
kotikų pardavinėtojais. SKELBKITĖS LAISVeJE

Pasipiktinęs negalėjimu gauti tinkamos kainos už 
ankštinius šabalbonus, Long Island farmerys Raymond 
T. Bailey stebi New Yorko Švaros Department© darbi
ninkus šabalbonus suverčiant atmatoms vežti sunkve- 
žimin. Turguje buvo pasiūlyta po 25 centus už buše
lį. Pareiškęs, kad vien tik pintinė jam tiek kainuoja, 
farmerys, protestui už netvarką, atsisakė produktus 
vežti atgal ar parduoti žemiau to, kiek jam pačiam 
kainavo. ‘

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

ši pare įvyks šeštadienį

SPALIO 6 OCTOBER
Liberty Auditorium

. 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y.

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00
+ ♦ -UI--- - ■ ,

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iš platintojų ir Centruo
se: Laisvės raštinėje ir Liberty Auditorijoje.

Žiaurus policistas
Net šeši liudininkai skundė 

policistą James McCann poli
cijos stoties kapitonui. Jie 
nurodinėjo, kad šis policistas, 
areštuodamas vieną nužiūri
mą jaunuolį, smarkiai jį su
mušė, o tuos, kurie patarė 
jam sustoti jį musus, bjau
riais žodžiais iškoliojo.

Ar kokius žingsnius kapito
nas prieš tą žiaurų policistą 
darys, dar nežinia.

Kodėl taika yra dabar 
svarbiausiu klausimu

Amerikos Darbo Partijos 
kandidatas Miesto Tarybos 
prezidento vietai Liffort T. 
McAvoy, kalbėdamas per ra
diją ir televiziją, nurodė, jog 
dabar taika yra svarbiausiu 
klausimu.

Karinė ekonomija užsaldo 
algas, pakelia produktų kai
nas ir taksus, apiplėšia visuo
menę, sako McAvoy. Taika, 
kaip tik priešingai, gali išriš
ti tarptautinius klausimus ir 
sudaryti sąlygas gerbūviškam 
gyvenimui.

Tuo pačiu motu kalbėda
mas Vito Marcantonio numas- 
kavo visokius politikierius, 
valdininkus, kurie susirišę su 
gengsteriais ir kyšininkais. 
Netoli ėję tūli ir darbo unijų 
vadai.

“Mes neleisime jiems pasi
slėpti po Amerikos vėliava,“ 
pareiškė Marcantonio. Jie bus 
numaskuoti visuomenės akyse.

Liberty Auditorijoje
Lietuvių Namo Bendrovės 

direktoriai turėjo susirinkimą 
rugpiučio 20 d. Svarbiausias 
klausimas buvo, kaip geriau 
pasiruošti sekančiam bowlin
go sezonui.

Direktoriams buvo pateik
tas planas atnaujinti bowlin
go ales. Visas darbas kainuos 
apie $500. Nusitarta priimti 
planą ir varyti darbą pirmyn.

Kai darbas bus užbaigtas, 
tai Auditorijos bowlingas bus 
vienas geriausių bowlingu. Su 
rugsėjo pradžia visas darbas 
bus baigtas.

★
Penktadienio vakaro susi

rinks lietuvių bowlininku 
grupė. Butų gerai, kad dau
giau bowlininku susirinktų ir 
paloštų. Butų visiems sma
giau lošti.

Šiuo metu lietuviai bowli- 
ninkai lošia antradienių ir 
penktadienių vakarais. Ka
dangi Auditorijos bowlinge 
visada, kad ir karščiausioje 
dienoje, vėsu, jauku, tai bow- 
linti ir vasaros laiku paranku.

Aido Choras turės savo pa
mokas šį penktadienį, rug
pjūčio 24 d. Visi ‘choristai 
kviečiami susirinkti laiku ir 
dalyvauti pamokose.

Choras laiko regulįares pa
mokas kiekvieną penktadienį. 
Tie, kurie myli dainuoti, gali 
ateiti į pamokas ir įsirašyti į 
chorą.

★
Rudeniniam sezonui dar ne

daug parengimų įregistruota į 
Auditorijos knygą. Laikas da
bar registruotis ir smarkia! 
prie rudeninių parengimų 
ruoštis. Rep.

MIRĖ
Rugpjūčio 7 d. mirė Vaclo

vas Vitkus nuo širdies sustoji
mo. Rugpiūčio 10 d. jis buvo 
palaidotas Long Island karo 
veteranų kapinėse. Mat jis 
buvo pirmojo pasaulinio karo 
veteranas.

Paliko dideliame nubudime 
savo žmoną, gimines ir pažys
tamus. ' R.

Iš East River vandenio iš
trauktas apie 45 metų am
žiaus vyro lavonas ir nuveštas 
į Bellevue lavoninę. Kas jis 
per vienas, dar nesužinota.

500 negrą netenka 
veteraną darbo

Veteranų Administracijos 
galva Gray patvarkė suma
žinti Veteranų Administraci
jos raštines New Yorke ir ki
tuose miestuose, o padidinti 
Philadelphijoje, geriau sa-' 
kant, sukoncentruoti daugiau 
darbo viename mieste?

Apskaičiuojama, jog tokis 
Gray patvarkymas išmes iš 
darbo apie 2,500 Vęteranų 
Administracijos darbininkų. 
500 riewyorkiečių negrų taip* 
gi neteks darbo, jeigu jie ne
sutiks keltis • į Philadelphiją. 
Pasirodo, kad persikelti vi- 
siems į Philadelphiją net ne
galima. Perklauisinejus pasi
rodo, kad 99 procentai New 
Yorko raštinės darbininkų 
yra priešingi keltis Philadel- 
phijon.

United Public Workers of 
America 20 lokalas veda in- 
tensyvę kampaniją prieš ad
ministratoriaus Gray pasimo- 
jimą. New Yorko Miesto Ta
ryba, majoras Impellitteri ir 
keli kongresmanai taipgi pasi
sakė prieš tokį žygį.

Ruošiamasi kreiptis pas 
prezidentą Trūmaną, dead jis 
sulaikytų veteranų adminis
tratoriaus Gray pasimojimą.
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Rose Nelson Lightcap 
laimėjo kauciją

Amerikinis Sveturgimius 
Ginti Komitetas praneša, kad' 
Rose Nelson Lightcap paliuo- 
suota iš Ellis Salos po $5,000 
kaucija, kurią ji pati, pasis- 
skolinusi nuo draugo, užsista- 
tė.
• Tas pats jos draugas buvo 
bandęs uždėti už ją kauciją, 
bet teisėjas nepriėmė todėl, 
kad jis yra Kailiasiuvių Dar
bininkų Unijos ir Internatio
nal Workers Order narys. 
Bet jo paskola kaucijai vis 
tiek buvo priimta.

šiuo metu dai" tebėra Ellis 
Saloje'sekami: A. Bittelman, 
C. Pavio, A. Cattonar, Frank 
Borich ir P. Harisiades.

Anglijos bokseriu 
čampijonas atvyko

Anglijos lengvojo svorio 
bokserių čampi jonas Randy 
Turpin, atvyko New Yorkan ir 
ruošiasi sumušti amerikietį 
čampijoną Ray Robinsoną.

Su juo atvyko penki Angli
jos laikraščių reporteriai, ku
rie visą laiką bus su savo 
krašto čampijonu ir jam su
teiks daug publikacijos.

Kuomet buvo pastebėta 
Turpinu'i, jog amerikiečiai 
daugumoje mano, kad Robin
sonas laimės, tai Turpinas pa
sakė, jis visai tuo nesirūpina. 
Jis mano, jog amerikiečiai 
bokseriai gali gerai atakuoti, 
bet nemoka tinkamai apsigin
ti.

Pažiūrėsime, kuris laimes 
pasaulini lengvojo svorio 
kumštynių titulą.

27 gyvuliu skerdyklos 
patrauktos atsakomybėn

Kainų Stabilizacijos raštine 
praneša, jog 27 New Yorko 
apylinkėj gyvulių skerdyklos 
yra patrauktos atsakomybėn 
už tai, kad nepriduoda nu
skirtu laiku mėnesinių rapor
tų apie mėsos kainas.

Pranešime nurodoma, jog 
bus prižiūrėta, kad mėsos kai
nos nebūtų aukštesnės, kaip 
Kainų Stabilizacijos nustaty
ta. Tie, kurie su' tuo nesiskai- 
tys, bus baudžiami.
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PETRAS KAPISKAS 
4 IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 

Telephone EVergreen 4-8174
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REPUBLIC BAR & GRILL Į
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. I
Kampas Union Avė. ir Hooper Street. Į

I'TTTT Telefonas
1 ELE V IblUIN E Vergreen 4-8961

Banditai pasigrobė 
teatro pinigus

Plėšikai dienos laiku pasi
grobė 48 St. Teatro porterį M. 
Belcher, kuris nešė $5,000 į 
banką padėti. Jie įsitraukė jį 
į taxi, apmušė, atėmė pinigus 
ir tada jį išmetė iš automobi
lio.

Jis buvo nuveštas į Roose
velt Hospital dėl žaizdų gy
dymo.

Narkotiką agentas 
susirgęs kalėjime

Federaliniame kalėjime lai
komas Irving (Waxey Gor
don) Wexler skundžiasi, kad 
jis serga plaučių uždegimu ir 
yra jo gyvasčiai pavojus. Jis 
dabar turi 62 metus amžiaus.

Wexler buvo areštuotas 
rugpiūčio 2 d. su $9,000 ver
tės narkotikų rankoje. Jis ži
nomas, kaip butlegerinis ca
ras net nuo prohibicijos laikų. 
Bet dabar jis yra didelėje bė
doje, nes nebegali ištrukti iš 
kalėjimo ir negali gauti nar
kotikų, kurie, atrodo, jį bai
siai kankina.

Triją portorikiečią 
teismas atidėtas

Federalis teisėjas Edward 
Dimock nuskyrė pradėti tyri
nėjimą rugsėjo 26 d. trijų 
portorikiečių, kurie kaltinami 
kaip dalyviai suokalbyje nur 
žudyti prez. Trujnaną. Jais 
yra John Correa ir jo žmona, 
taipgi Tomana Flores. Jie sa
kosi esą nekalti.

Areštuotas Sacks krautuvės 
sandėlio sargybinis. Jį įtarė, 
kad jis suokalbyje su vagimi 
išnešė iš sandėlio $7,500 ver
tės prekių.

kgzamtNuojam akis 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

<♦>

Daugiau Centro 
daržo entuziastų

Pamačiusios Laisvffj tre
jeto draugų dovanas' kiet. 
Kultūrinio Centro daržui, 
pasiskubino su dovanėlėmis 
(per P. Grabauską) ir mū
sų gerosios draugės Ce- 
dronienė ir Kaulinienė — 
pirmoji $2, antroji $1.

O drg. V. Rudaitis su pla
čiu šypsniu' pristatė P. A. 
penkinę.

Daržininkas širdingai vi
siem dėkoja!

Dabar daržo fonde jau 
yra $20. Jei tatai paskai
tyt už daržininko įdėtas iš
laidas, tai jos jau būtų pil
nai padengtos. Ko dar rei
kės, tai trąšos pievutei.

Kitą vasarą, tikriausiai, 
daržas bus dar gražesnis ir 
Įvairesnis.

Daržininkas

Brooklyniečių Sargent sū
nelis Alfred, 4 metų, iškrito 
kieman nuo 4 aukšto iš tėvų 
buto 99 Herkimer St. Bet at
rodė niekur kitur nesusižei- 
dęs, tik įkandęs savo \kjžuvį| 
Tačiau paliktas ligoninėje pri* 
žiūrėti keletai dienų.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick Rd., 
jvyks sekmadieni, rugp. (Aug.) 26 
d., pradžia 1-mą vai. po pietų, ren
gia LLD, darbininkiška organizaci
ja, bus gera muzika, valgiai ir gėri
mai. Kviečiame visus atsilankyti, 
nes linksmai praleisite laiką. — 
įžangos nėra. — Rengimo Komisija.

(165-167)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kamba- 

barys pavieniui vyrui, norėdamas 
gali pasigaminti ir valgi. Kreipkitės 
bile laiku: Petras Kisielius, 
566 Crescent St.. Brooklyn, N. Y.

(165-68)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN. N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais atdaryta

TONY’S A.
UP-TO-DATE -^<3

BARBER SHOP
ANTANAS LE IM O N AS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

PEIST LANE 
DRUGS, Inc, 

405 So. 4th Street^ 
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas. 

Receptų Specialistai: 
MAX PĖIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 
TeL EV. 7-62M

Matthew A.
BUVUS

(BUTAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette Str
Newark 5, N. 1/

MArket 2-5172




