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“Talkininkai remiasi spė
ka dėl taikos Azijoje,” rašo 
The N. Y. Times korespon
dentas James Reston išvaka
rėse San Francisco konferen
cijos. Tuo aiškiu supratimu 
esanti pagrįsta taikos sutartis 
su Japonija, kurios pasirašy-’ 
mui sušaukta 50 valstybių.

Labai įdomiu ir keista. Kjir 
tokia spėkos politika mus nu
ves? Kas tą spėką ten suda
rys?. Indija su trimis šimtais 
milijonų ir Kinija su penkiais 
šimtais milijonų gyventojų 
tuo keliu juk neina.

Vadinasi, europiečiai ir 
. amerikiečiai apsups Aziją 

pjieniniu lanku ir laikys. Kaip 
ilgai, tai jau kitas klausimas.

Diplomatai, kurie įsivaiz- 
A du<x):a, kad tokia spėkos poli

tika prieš beveik bilijoną žmo- 
•, nių išves mus į pastovų lai

mėjimu, turėtų duoti savo 
protą gerai išegzaminuoti.

—o—
Mirė žydų dienraščio “For

wards” bosas ir redaktorius 
Abraham Cahan, sulaukęs 91 
metų amžiaus, žydai menševi- 

x kai neteko žmogaus, kuris 
jiems buvo tikruoju Maižie- 
šiumi. Jis juos už nosies ve
džiojo, jis juos doleriais šėre.

Cahano “Forwards” yra 
toks žydiško menševizmo nuo
dų šaltinis, kokiu yra lietuviš
ko menševizmo nuodų šalti
nis Naujienos. To ir užtenka, 
kad suprasti Cahano ir “For
wards©” vaidmenį ir misiją. 

—o—•
Jau seniai protingi žmonės 

tvirtuma, kad jokiu būdu ne
galima pasitikėti savo akimis. 
Kartais atrodo, kad daiktą 
makii, bet ištikrųjų jo nema
tai. "

Į tą nesusipratimą buvo įsi
vėlęs ir mokslas. Jis tvirtino, 
kad mes savo akimis faktinai 
matome tiktai tris spalvas — 
raudoną, žalią ir mėlyną. Sa
kė, kad tokios spalvos, kaip 
geltona, nėra ir mes jos ne
matome.

Bet štai Dr. Hurvich ir jo 
veikli žmona prisimygę moks
liškai įrodinėja, kad geltona 
spalva esanti, kad mes mato
me, ne tris, bet keturias spal
vas — raudoną, žalią, mėly
ną ir geltoną.

Mokslas su mokslu1 nesusi
kalba.
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Prezidentas naudoj 
indžionkšiną prieš 
vario sftreikierius

Washington. — Preziden
tas Trumanas įsake gene- 
raliam prokurorui gauti 
federalio teismo indžionkši- 
ną, kuris lieptų vario, švi
no ir cinko streikieriams

tuoj grįžti darban ir per 80 
dienų dirbti be pertraukos.

Trumanas pareiškė, jog 
šis streikas “stato pavojun 
Amerikos apsigynimą ir 
kenkia šalies sveikatai ir 
gerovei.”

—0----
Z Arba štai kita mokslinė 
problema. Tarybų Sąjungos 
mokslininkai tvirtina, kad ga
lima mokslo pagalba pakeis
ti daiktų1 pobūdį, kad nėra to- 
kiq daikto, kaip nepaliečia- 
mAfc^nepajudinama, amžina 
kotaybė.

Berods pernai iš mūsų pu
sės mokslininkų buvo pultasi 
tą teoriją taip supliekti, kad 
ja išdrįstų tikėti tik žmonės 
be galvų. Tarybiniai moksli
ninkai (Lisenko ir kiti) net 
buvo vadinami “fanatikais” ir 
“idijotais.”

Bet štai dabar mūsų moks
lininkai iš Brookhaven Natio
nal laboratorijos tvirtina, kad 
jau galima radiacijos pagalba 
pakeisti celių chromozomus, 
ir net pačią celių struktūrą! 
O pakeitus celių struktūrą, 
aišku, pasikeis augmens arba 
gyvūno kokybė. •

Taigi, Amerikos mokslinin
kai be reikalo taip negražiai 
plūdo Tarybų Sąjungos moks
lininkus.

eypnininkas K. S. Kar- 
p aną dieną išdrožė labai 
sma ų pamokslą savo vien- 
miniiams pabėgėliams. Jis sa
kė jiems:

“Dabartinė Lietuvos nelai
mė yra vienintelė priežastis 
jūsų netekimo savo tėvynės, 
savo namų ir savų darbų,

Jordanas pakorė 4 už 
karaliaus nužudymą

Nusižudė rašytojas 
Adamic, Tito bičiulis

Trumanąs pasakė priešsovietinę 
kalbą S. Francisco konferencijoj
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Amman, Jordan. — Tapo 
pakarti keturi asmenys už 
dalyvavimą suokalbyje, per 
kurį nužudytas Jordano ka
ralius Abdullah. Tarp pa
kartųjų yra ir dr. Moussa 
el-Husseini, pusbrolis buvu
sio vyriausio dvasinio Je
ruzalės mahometonų vado, 
kuris yra Egiptan pabėgęs.

Jordano teismas už akių 
nusmerkė pakarti ir du ki
tus suokalbio dalyvius, pa
sprukusius užsienin.

Japoną valdžia suėmė 
dar 17 komunistą

val-Tokio. — Japonijos 
džia areštavo dar 17 komu
nistų vadų, tarp jų Esturo 
Šinno, Komunistų Partijos 
komiteto pirmininką, ir du 
komunistus seimo atstovus.

Japonų valdžia daro nau
jus ablavus prieš komunis
tus ypač todėl, kad jie pa
smarkino veiklą prieš ame
rikinį plana dėl taikos 
tarties su Japonija.

Flemington, N. J. — Nu
sišovė rašytojas Louis Ada
mic savo farmos name Rie
gelsville, N. J. Tuo tarpu 
liepsnojo gaisru ir namas, 
kuris buvo iš anksto kerosi
mi apipiltas ir, matyt, pa
ties A d a m i c o padegtas. 
Taip raportavo apskrities 
valdybos daktaras John 
Fuhrmann ir valstijos poli
cijos leitenantas J. J. Har
ris. Adamic buvo 52 metų 
amžiaus.

Louis Adamic, ateivis iš 
Jugoslavijos, seniau rašė 
“progresyves” knygas, o 
nuo 1949 metų persimetė į 
Jugoslavijos valdovo Tito 
pusę ir smerkė Sovietų Są
jungą.

Paskutinė, nebaigta jo 
knyga, buvo pašvęsta Titui 
garbinti. Prieš nusižudant, 
Adamic labai taisė tos kny
gos rankraščius.

San Francisco. — Prez. 
Trumanas rugs. 4 d. oficia
liai atidarė konferenciją dėl 
taikos sutarties su Japoni
ja. Kalbėdamas War Me
morial Opera House salėje, 
prezidentas ūžreiškė, jog 
kas pasirašys amerikinį su
tarties planą,’ tai parems 
pasaulinę taiką, o kas prie
šinsis tam planui, tai bus 
karo planuotojas.-

Pasak Trumano, tai karas 
ar taika priklausys nuo So
vietų Sąjungos.

(Sovietų vyriausybė, kaip 
žinoma, priešinosi ypatin
gai tiem Amerikos plano 
posmam, kurie reikalauja ir 
po taikos sutarties pasira
šymo palaikyti karines 
amerikonų stovyklas ir jų 
armiją Japonijoj, taip pat 
laikyti Amerikos globoje

japoniškas salas Ryųkyu ir 
Bonins.)

Konferencijos pradžia
Konf erenci j o j e daly vau j a 

delegatai nuo 52 šalių. Pir
masis jų posėdis susirinko 
trečiadienį, rugs. 5.

Amerikonai ir anglai pa
gamino tokią taisyklę, kad 
kiekvienos šalies delegaci
jai būtų leista kalbėti tiktai 
po vieną valandą, iki visos 
delegacijos atkalbės po tiek 
pat laiko. Ši taisyklė nu
kreipta prieš Sovietų, Len
kijos ir čechoslovakijos de
legatus, kaipo žinomus ame
rikinio plano priešininkus. 
Bet dar pati konferencija 
spręs apie savo eigos taisy
kles.

Oficialės kalbos konfe
rencijoj yra anglų, rusų,' 
francūzų ir ispanų.

STALINAS IR M AO TSE
PATVIRTINA SOVIETŲ IR
KINIJOS VIENYBĘ

Maskva. — Išvakarėse 
San Francisco konferenci
jos dėl taikos sutarties su 
Japonija Stalinas ir Kinijos 
valdžios vadovas Mao Tse- 
tung iš naujo patvirtino 
nepalaužiama vienybę tarn 
Sovietu ir Kinijos Liaudies 
Respublikos.

Mao Tse-tung, minint še
šių metų sukaktį nuo per- mas prieš užpuolikus Toli- 
galės prieš Japoniją, atsiun-; Ynuosiuose Rytuose, sakė 
te sveikinimų telegramą, Stalinas. '

ginkluotoms Sovietu 
goms ir sovietiniams žmo
nėms.

Stalinas, atsakydamas i 
sveikinimus, pareiškė nesu
traukomą' Sovietu Sąjungos mintu dokumentu, 
draugiškumą Kinijos Res
publikai.
mas tarp Sovietų ii’ Kini
jos yra saugumo užtikrini-

IČ-

Japonijos taikos 
konferencijos 
dienynas

Rašo Ks. B. Karosienė,
SAN FRANCISCO, Cal., 

rugs. 2.— Sovietij delegatai 
jau pribuko. Jų lauke au
tomobiliai, kurie nuvežė į 
Hitlsborogh, Cal. Ten jiem 
pasamdytas namas, kur visi 
galės gyventi ir laikyti su
sirinkimus ant vietos.
REPORTERIAI APGULA 
SOVIETŲ DELEGACIJĄ
Reporteriai juos nepalei

džia. Per kelis sykius po
licija turėjo užtverti gatvę, 
kad jie galėtų pravažiuoti.

Andrius Gromyko, sovieti
nės delegacijos vadovas, pa
kartojo reporteriam tik tą, 
kas jau buvo pasakyta iam 
atvykus i. New Yorka: “So
vietų delegacija priduos 
propozicija San Franci ske 
ateinančią savaitę, kuri 
sieks padėti drūta pamata 
taikai Tolimuose Rytuose.”

Renorteriai iam priminė, 
kad San Francisco konfe
rencijų j nebus a t i d a r v ta 
diskusiją jokiam klausime, 
nes įvairios delegaciios su
važiuoja tik naši rašyti no 
Jungtiniu Valstijų paga-

Laisvės korespondente
DAR VIENA SUTARTIS

Kuomet rugs. 1 d. repor
teriai sekiojo Sovietų dele
gaciją, tai 3 vai. popiet 3 
“vakarinių” šalių galvos su
sirinko Presidio, San Fran- 
cisco .atidarymui tarptauti
nės dramos su obalsiu, “tai
ka Pacifike.”

Delegacijoj buvo Naujo
sios Zelandijos ambasado
rius Sir Carl Berensen, am
basadorius Percy Spender 
iš Australijos ir Jungtinių 
Valstijų “keliaujantis am
basadorius” John Foster 
Dulles (tas pats Japonijos • 
“taikos” dokumento artis
tas), valstybės sekretorius 
Dean Acheson ir senato
riai Tom Connally ir Alex
ander Wiley, kurie atstova
vo Jungtines Valstijas.

Jie pasirašė tu 3-jų šalių 
savitarpinę militarinę su
tartį, kad jei užnuolimas 
būtų papildytas. tai gins 
viens kita. Toliau, sako, 
kad ši sutartis sulaikys Ja- 
noniia nuo agresijos atoi-

SU-

Neva padidinta mėsos 
porcija anglams

Grnm vko io-nnravo ta« vp-
drailP'iskil- j nnrfp.piii n^rniSkiina

Abr. Lincolno gatvė 
rytiniame Berlyne

Berlin. — Rytinės Berly
no dalies valdyba nutarė 
pakeisti vienos gatvės var
dą į Abrahomo Lincolno 
gatvę. — Rytinis Berlynas 
yra Sovietų žinyboje.

(Lincolnas buvo Jungti
nių Valstijų prezidentas 
1861-65 metais; vadovavo 
Civiliniam Karui prieš ver
giškas pietines valstijas; 
buvo vienas pažangiausių 
prezidentų.)

London. — Anglams iki 
šiol buvo leista pirkti mė
sos tik už 25 centus per sa
vaitę. Dabar valdžia padi
dino savaitinę mėsos porci
ją iki 28 centų vertės. Už
tat numušė lašinių pirkimą 
nuo ligšiolinių keturių 
cijų iki trijų uncijų per 
vąitę.

Sovietai statą rakietą, 
kuri aplėktu pasaulį

London. — VokiečiuG

un- 
sa-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
I

Tokio. — Amerikonai per 
kelias paskutines dienas pa
stūmė šiaurinius korėjie
čius iki 5 mylių atgal ryti- 
.niame fronte, į šiaurę nuo 
Yanggu, sako amerikiniai 
pranešimai.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų rądijas pranešė, kad 
jie atmušė visas amerikonų 
atakas, s u n a i k i no vieną 

j jankių batalijoną ir du ha-, 
talijonus jų talkininkų, Pie
tinės Korėjos tautininkų.

Boise, Idaho.—Sudužo di
džiulis Amerikos bombane- 
šis; žuvo visi 7 lakūnai.

Pusan, Korėja. — Pieti
niai Korėjos tautininkai 
skelbia, jog karas sunaiki
no bent 600 tūkstančių na
mų vien Pietinėje Korėjoje.

Sofija, Bulgarija.— Teis
mas nusmerkė mirti tris 
bulgarus kaip Amerikos 
šnipus.

IRAKO DRAUGIŠKUMAS 
SU FRANKO

Bagdad, Irak.—Irako val
džia pasirašė draugiškumo 
sutartį su Ispanijos Fran
ko fašistų valdžia. Irakas 
yra Anglijos globoje.

drauge ir daugelio jūsų moks
lo pavirtimo į nieką; jūsų iš
siblaškymo po pasaulį, kur 
jūs'nemanot pasilikti, kaip 
koki pasmerktieji, išnykimui.” 

Todėl, girdi, jūs per daug 
prieš mus nešokinėkite. Ban
dykite su mumis susikalbėti.

Kitais žodžiais, klausykite 
Karpiaus.

štai mano “profespriui” 
Karpiui pastaba: Palikite Lie
tuvą ramybėje savo nesusi
pratimuose su savo kolego
mis. Smetonininkų pabėgimo 
Lietuva neskaito savo nelai
me. Be jų ji apsieina labai 
gražiai.

London. — Vokiečiu ra- 
kietų specialistas EI Saen- 
ger pranešė susirinkusiems 
iš dešimties vakarų Euro
pos kraštų mokslininkams, 
kad Sovietų Sąjunga staty-. 
dina tokią rakietą, kuri per 
dvi valandas galėtų aplėkti 
aplink visą žemės rutulį.

Saenger pasakojo, kad 
rusai pagrobę iš vokiečių 
tos rakietos planus.

Vakarai tarsis apie 
naują vokiečių armiją

Frankfurt, Vokietija. — 
John McCloy, aukštasis A- 
merikos komisijonierius Vo
kietijai, išvyko į Washing
ton^ Dalyvaus susirinki
me Amerikos, Anglijos ir 
Francijos užsienio reikalų 
ministrų, kurie planuos, 
kaip atkurti vokiečių armi
ją vakarinėje Vokietijoje".

ORAS. — Giedra ir ne
karšta.

Literat. Laikraštis 
sako, Dullės davė 
ženklą Korėjos karui

Maskva. — Sovietinis Li
teratūroj Laikraštis rašo, 
kad pats prezidento Truma- 
no pasiuntinys John Foster 
Dulles pernai birž. 25 davė 
ženklą Pietinės' Korėjos 
tautininkams pradėti karą 
prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką.

To karo išvakarėse Dul
les apžvalginėj o pietinių 
tautininkų ♦ apkasus, kaip 
rodė fotografijos iš ten.

Literatūros Laikraštis sa
ko, tuo laiku gręsė platus 
alkanų pietinių korėjiečių 
sukilimas prieš prezidento 
Syngmano Rhee tautininkų 
valdžią J Tad tautininkai 
ir pradėjo* karą, bijodami, 
kad sukilėliai nenuverstų 
Rhee valdžią.

Anglija grūmoja 
Egiptui - nekliudyt 
jos laivu Sueze

pa-London. — Anglija 
siuntė Egiptui grūmojantį 
reikalavimą— nekliudyt jos 
laivų, kurie plaukia Suezo 
kanalu į Izraelį bei atgal.

Egipto valdžia vėl pa
reiškė, jog stabdys ir krės 
tuos laivus, kadangi jie 
dažnai gabena karinius 
reikmenis Izraeliui.

Anglija grasina daryti 
tam tikrus žingsnius, kad 
priverstų Egiptą vykdyti 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos nutarimą — lais
vai praleisti visus anglų lai
vus Suezo' kanalu.

pronoziciia nustatys nor
male giminyste tarne Japo
nijos ir tu šalių, kurios nu
kentėjo nuo Japonijos agre
sijos. Su tuo pareiškimu 
Gromvko atsisakė toliau 
kalbėtis su reporteriais.

Tuo jaus spauda pradėio 
spėlioti, ką Sovietų delega-. 
ei i a veiks, atvykus keliom 
dienom anksčiau konferen
cijos. Sako, manoma, kad 
tą patį vakarą iau laikė 
“slaptus” posėdžius, kur 
nusitarė patraukti savo pu
sėn tūlus delegatus, kad tie 
remtų Sovietų pasiūlymus 
San Francisco konferenci
joj.

RUSAI CARISTAI
San Francisco mieste gy

vena apie 2,000 rusų balta
gvardiečių. Tai. tie, kurię 
pabėgo 1918 metais nuo 
bolševikų revoliucijos Rusi
joj. . Didžiumą jų jau pa
senę. Jų. 'tarpe yra buvusių 
caro armijos vadų, caro gi- \ 
minių ir šiaip buvusių ca
ro laikų aristokratų. <___ 
gyvena čionai tokiame pat 
pertekliuje, o gal geresnia
me, kaip gyveno senojoj

bile kitai šaliai, kad turi 
nuimti rankas nuo Janoni-

51 vi. Apleidus ame- , 
nknnaeiia Jarcp'iini. 
Ipno-vn kitai kokiai 

nes
susidurti sų^r

pi Ui n n 
npLiiq 
šaliai pulti Janoniia. 
tada turės 
jungtine Pacifike iena, ku
ria .atstovaus 

Dar prie 
Filininu 

neseniai 
pasirašė 

sutarti

tos trvs Ša
to reikia nri- 
Rplas. Mat, 

Eilini nu val- 
Washimrtone 
su Jungtinė-

Ivs. 
dėti 
dar 
džia 
karine
mis Valstijomis.

“LANKAI” APLINK 
JAPONIJĄ

Vakarykščios ceremoni
jos, anot diplomatu, tai pir
mas trijų lankų, kurie ap- 
juos Japonija. Tie lankai 
kaustomi išlaikyti ją nuo 
agresijos, kokia japonai pa- 
dąrė/ 1941 m. įr po to, įr 
išlaikyti Japoniją nuo už
puolimo bile kitos šalies. 
Aišku, kad nepasako, j o g 
tai taikoma ir prieš pačios 
Japonijos liaudi, kad toji 
nesukiltų. Visiem žinoma, 
kad imperialistinė Japonija, 
kurią valdo karalius Hiro
hito, nedaug išmoko demo
kratiškumo nuo MacArthu- 

Jife ro valdYmo- Ne naujiena,
kad MacArthuras buvo ži
nomas visam pasaulyj kai
po “mažasis ciesorius.” To
dėl galima tikėtis, kad Ja
ponijos liaudis nesidžiaugs 
tais geležiniais lankais ap
kaustyta Japonija. Galima, 
tikėtis, kad, laikui bėgant, 
daugiau ir daugiau liaudies

Tie baltagvardiečiai da
bar nemiega. Jie nusitarė 
pikietuoti Sovietų delegaci
ją. Mat, pikietavimas jų ir 
dabartinių dipukų tarpe la- . . v. . .
bai populiarus dalykas. Jie; ^^nimo bus matoma 
kreipėsi leidimo, bet jo, ma
tomai, negavo. Todėl sugal
vojo kita dalyką. Nusitarė, 
kad kiekvienas ju parašys 
bent po penkis laiškus kiek
vienam iš 39 delegatų. Tie 
laiškai — tai protestai ir 

Sovietų atstovas.Saugumo reikalavimai, kad sugrąžin- 
. „ ... "■ tu senąją tvarką Rusijoj.Taryboje susilaikė nuo bal- tu senąją tvarką Rusijoj, 

savimo kas liečia laisvę an- Mat, ir jie dabar bandys
glų laivam tame, kanale. staugti p?ieš menulį.

PUSE PASAULIO ŽMONI
JOS NESUTINKA SU 
AMERIKOS PLANU

Antras tų lankų — tai 
šioji Japonijos taikos kon
ferencija, kuri atsidaro an
tradienį, rugs. 4 d. Ęon- 
ferencija, kur geltonoji ra
sė žmonių mažumoj daly-- 

(Tąsa trečiame pusi.)
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(Tąsa)
šeši metai atgal, 1945 me

tais, San Francisco miestas 
taipgi buvo pasipuošęs 
šventadienio rūbais priėmi
mui svečių iš viso pasaulio 
kraupų. Tuomet buvo suva
žiavę delegatai nuo 51 taip

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

pabuvoti

diskrimi- 
buvo ne

rias padarė Pirmojo pasau
linio karo prezidentas Wil- 
sonas, kuris tik po karo su
sirūpino skelbti keturiolika 
punktų taikai ii' tverti Tau
tų Lygą. Tie planai buvo 
patiekti per vėlai, nes Ame
rika jau buvo nusistačiusi 
izoliacijos taktiką sekti ir 
neprisidėjo prie Tautų Ly
gos.

Nesulaukė savo troškimų 
įkūnijimo

Bet, deja, Roosėveltas 
mirė išvakaryj Jungtinių 
Tautų suvažiavimo, kuris 
įvyko San Francisco mieste. 
Militaristai, kapitalistai ir 
tie , avantiūristai, kurie 
jiems tarnauja, sutiko pra
vesti neblogiausius planus, 
sudėjo gražius pažadus, iš
rinko pilno darbo rūpinimoi 
si ir šalių s a vita r p i n i o 
skurdo naikinimui komisi
jas prie Jungtinių Tautų

vų statybos Įmonė Kawasa
ki, Orlaivių įmone Asano 
Josen ir tt.

Dar seniau generolas 
MacArthur įrengė net 80 
fabrikų gaminimui ginklų 
ir amunicijos. Tie fabrikai 
skaitomi karo atpildais 
J un gtinėms V aisti j oms.

Anglų Užsienio Ministe
rija toliau raportuoja, kad 
“visa pinigų suma, kurią 
amerikonai gavo, parduo
dami japonų nuosavybę, ir 
kuri turėjo būti .'skirta at-

Anglijai, Holą.ndijai, Indi
jai, Australijai, Naujajai 
Zelandijai, — jau sunaudo
ta vedimui Korėjos karo.”

Vienipasirodyti.
nereikėjo įsileisti

Valstijas, kiti,

kelionėmis ir 
delegacijos.

patys susita- 
kompanija ir

Ks. B. Karosienė
vadinamų demokratinių ša
lių. Jie labai viltingai su
važiavo pasaulio taikos or
ganizaciją gimdyti. Orga
nizacija — Jungtinės Tau
tos stojosi kūnu.

Tai organizacijai sėklą

AR TAI GRAŽU!
GRUPfi 17-KOS KRAŠTŲ studentų atvyko Amerikon 

“pasiorijentuoti” mūsų krašto gyvenimu. Iš viso jų 
yra 53.

Pabuvoję čia šešetą ‘savaičių, iš Indiana universiteto 
studentai pasiryžo pamatyti, kaip veikia Tennessee Val
ley Authority valdoma sritis, 'suvalstybinta jau prieš 
eilę metų.

Jie ryžosi vykti į Knoxville, Tennessee; ten 
trejetą dienų ir savo tyrinėjimą baigti.

Bet štai: Tennessee valstijoje veikia rasinė 
nacija, .agregacija, gi tarp šių studentų du 
“kdukazinės rasės’’ žmonės; — juodu panamie<
vuoti žmonės, gal turį indijonų kraujo, gal negrų kraujo.t

Prieš išvyksiant į Knoxville, studentai sužino, kad tuo
met, kai jie pasieks Knoxville miestą, jie bus atskirti: 
negalės viename viešbutyj apsistoti, negalės bendrai gy
venti, — du panamiečiai* būsią izoliuoti.

Tuomet visi studentai — už tai jie verti pagarbos —
.nusitaria: atšaukti savo kelionę į tą sritį. Jeigu pana
miečių, jų bičiulid, ten neleis kartu su jais būti, tai ir 
jie,visi atsisako važiuoti.

Užtai, kaip minėjome, baltieji studentai verti didžiu
lės pagarbos, bet ką gi begalima pasakyti apie mūsų 
krašte tokią santvarką, kuri taip žemina ne “baltos 
rasės’’ žmones?

Ką pasakys apie'mūsų krąštą studentai, kai jie grįš | pienuojant tolesnį, "laimin- 
savo namus?

.Valstijų prezidentas Roose- 
veltas.

Antram pasauliniam ka
rui tęsiantis, prezidentas 
Rooseveltas ne tik padėjo 
pamatą išvystymui galin
gos atominės jėgos, kuri 

j pagreitino karo galą, kartu

gesnį pasaulio žmonijai gy
venimą, nors, deja, Roose- 
veltui mirus, toji atominė 

xfnurm • - - i iėnereija naudojama gąsdi-ŠIEMET GARBO DIENOS švenčių proga musų kras-1 J.v 
te -buvo užmušta žmonių daugiau, negu kuriais nors ki
tais metais.

Šiuos žodžius rašant, žinios skelbia, jog nuo visokių 
pąsilinksmipimo nelaimių žuvo apie 600 žmonių.

Daugiausiai žuvo automobilių nelaimėse (akcidentuo-

ŠVENČIŲ “DOVANA”

Kiekvienų švenčių proga, kai žmonės vyksta iš miestų 
• j kurortus bei kur nors į svečius, įvyksta baisiai daug 

nelaimių kelyje, — šimtai tampa užmušta.
Apie tai parašoma spaudoje, paskelbiama per Aidija, 

bet konkretaus'nieko nędaroma užbėgimui už akiiuTam 
blogui.

O visgi reikėtų kas nors daryti. Mes manome, jog 
galima nelaimių skaičių sumažinti, jei tik būtų imtasi 
(iš valdiškų pareigūnų pusės) rimtų žygių, 'jei būtų į 
tai kreipta rimtesnio dėmesio.

ŠIEMET šių ŠVENČIŲ proga įvyko didžiulė nelaimė 
ant vandens visai arti nuo mūsų didmiesčio,—prie Long 
Island smailagalio, Montauk Point.
Štai, susidaro grupė—virš 50—žvejų-mėgėjų,—daugiau

siai darbo žmonių, susėda į laivelį “Pelican,” pasimokė- 
dami po $4.50 Kiekvienas, ir vyksta į jūrą žvejoti. Jie 
vyksta, nes nori ne tik žuvies pasigauti, o ir pasilsėti, 
pakvėpuoti “jūrišku oru.”

Bet štai, susiūbuoja jūros bangos, “Pelicaną” apver
čia ir 37 asmenys žūsta!

Kokia baisi nelaimė! ‘
Laivelis buvo apverstas, kai sugedo jo vienas moto

ras,—jis turėjo du motoru. ’ .
Ką gi tai reiškia?
Kas už tai atsaįcomingas?
Negalima sakyti, jog atsakomingas už nelaimę yra 

tik laivelio savininkas, kapitonas Ed Carroll, kuris pats 
praradę gyvybę. Už tai taipgi atsakirigi valdiškieji 
pareigūnai, valdiškos įstaigos, kad jos neprižiūri laive
lių, kad jos leidžia laivelių savininkams plaukti į jūrą, 
kuomet jie yra silpni, netvarkingi.

Ši’nelaime —- baisi nelaimė, bet ji ne pirma ir ne pa
skutinė. Jei mūsų valdinės įstaigos nesirūpins žmonių 
gerbūviu, jų gyvybėmis, tai tokių, ir dar didesnių, ne
laimių turėsime ir ateityje.

nimui ir persekiojimui kitų 
saliu, kurios priešinosi au- C Z Jk

gančiai imperialistinei A- 
merikos užmačiai.

Roose velto pastangos
Rooseveltas^ stengėsi būti j 

pionierium nustatymui tai- į 
kos ir laisvės, subudavoti 
materialę santaiką tarp 
tautu, be kurios taika ne- 
įmanoma. Jis bandė sugy- 
vendinti šalis taikingai. 
Planavo, organizavo ir kal
bėjo už žmonijos gerovę, 
patiekdamas praktišką tam 
veiklą. Tą permatė ir tei
singai sveikino ir rėmė’ tik 
keletas šalių, Viena jų—tai 
Sovietų Sąjunga.

Jis pripažino, kad taika 
negali gyvuoti šalia bednys- 
tės ir alkio. Jis patiekė 
formą nustatymui ištver
mingos taikos, pamatuotos 
savitarpiniu bendradarbiai 
vimu dėlei ta r p t a u t i n i o 
gerbūvio. Jis planavo, kad 
busimoji Jungtinių Tautų 
organizacija būtų aparatas, 
kuris praplės tuos planus.'

Roosevelto planai

TRIUKŠMAS .
MŪSŲ KRAŠTO REAKCININKAI šiuo metu pradė

jo didžiulį triukšmą prieš du juristu, — nemanykite, ne 
prieš kokius nors “raudonuosius juristus,” ne!

Štai, aukščiausiojo teismo teisėjas Douglas, grįžęs iš 
Azijos, pareiškė spaudos korespondentams, kad jis ma
no, jog Ameriką . privalo pripažinti Kinijos Liaudies 
Ręspubliką. Dėl to jis patapo .reakcininkams negeras ir 
jau tūli rėkia, kaip kariami, kad Douglas būtų pašalintas 
iš aukščiausiojo šalies teismo!

Štai, federalinis teisėjas Delbert E. Metzger, Hą.va- 
juose, paleido iš kalėjimo (iki,teismo) darbininkų va
davus po mažesnėmis bejomiš, negu Reikalavo prokuro* 
'ras. Teisėjas Metzger ‘reakcininkams jau:, patapo ne
geras ir jie ,rėkia, kiek 'pajėgdami, kad jis būtų iš ten 
pašalintas. į ’ < ’ ■ f

Matot, kas darosi!

Įsakyta tik pasirašyt 
amerikinį planą

Todėl aišku, kad ši “tai
kos” sutartis, kuri leis vėl 
drūtai apginkluoti Japoni
ja, kuri leis Amerikai pa-

1 organizacijos, bet jos pasili-1 silaikyti Japonijos salas 
kaipo nuosavas bazes Paci- 
fiko Vandenyne, neišlaikys 
kritikos šioj konferencijoj. 
Todėl iš anksto įsakė, kad 
pataisymų ir kritikos ne
bus. Geriau sakant, liepė 
suvažiuojantiem delegatam 
tik pasiimti f o n t a n i n ę 
plunksną, nes daugiau ne
duos nieko veikti, kaip tik!‘t*y 
padėti parašą po gatava 
“sutartim;”

Išvakarėj konferencijos 
suvažiavusieji delegatai San 
Francisco neatrodo entuzi
astiški, kuomet juos klausi
nėja reporteriai. Vien tik 
Amerikos Valstybės 
rius entuzi a s t i š k a s 
klausimu.

Suvažiavę įvairių

ko tik popierinėm komisi
jom. Jie sutiko tuos planus 
priimti ne iš persitikrinimo 
jų gero, bet todėl, kad toj 
konferencijoj nuolatos bu
dėjo Sovietų, Kinijos, U- 
krainos, Lenkijos ir retkar
čiais dar viena kita delega
cija. Numatyta materiale 
santaika tarpe taip vadina
mų demokratinių tautui pa
iro.
taika neįmanoma.

0 be to, kaip minėta,

šiuo

šalių 
keletą, 

nes

Naujo karo sėklos sėjimas
Šiandien, išvakarėj tos 

“taikos” su šalim, kuri 1941 
metais; padarė užpuolimą, 
jau matosi pasidalinimas^ ir 
naujo karo sėklos sėjimas.

San Francisco mieste, kur
1945 metais taip viltingai! delegatai, išskyrus 
gimė Jungtinių Tautų Oi- veikiausiai pasirašys, 
ganizacija, galį būti vieta, jų ekonominė padėtis rem- 
kurioj toji organizacija bus Į sis ant to, kiek jos 
numarinta.

Mūsų. Valstybės Skyrius, 
žūt-būt, nori pravesti šią 
taikos konferenciją per ke
turias dienai laiko. Iš anks
to pasakė, kad uždarė tei
sę duoti pataisymus bei dis- 
kusuoti patiektą savo pro
jektą.

Šį zprojektą net nepasita
rus bent su didžiosiom vals
tybėm, kurios aktyviai ka
riavo prieš Japoniją, iške
pė * Republikonų Partijos 
šulas — stambus trustų ad
vokatas John Foster Dul
les.

Dar prieš atvykstant de
legacijai, Sovietų > Sąjunga 
buvo 1 perspėta, kad nesi- 
ruoštų duoti pataisymų, 
nes nežiūrint, ką ji sakys, 
nebus priimta. Tai tokiai 
“taikos” konferencijai su
važiavo atstovybės..

Kam Amerika naudoja , 
karinius Japonijos atpildus /•i

duos 
įtakai: v

d. — Išvakarėse is- 
konfereneijos, kur 

sutartis su Japonijos 
bus pasirašyta, į 

miestą priūže

Tą planuodamas, be abe-1 Anglijos Užrubežių Biu-
jo, jis turėjo omėnyj ir bai
siąją 1929-30 metų depresi- 
ją-nedarbą, kur bankai už
sidarė, firmos ban kruti jo, 
fabrikai užsidarė ir žmonės 
badavo. Tai buvo pasėka 
Pirmojo pasaulinio karo.

Jis perinate, kad Jungti
nių Tautų organizacija pa
dės pamatą per paskirtas 
komisijas, kad būtų užti
krinta pilno dąi'bo teisė 
žmonėm, kad šalys’tarp sa
vęs tinkamai pasiskirstytų 
žaliąją medžiagą ir darbo 
jėgą, ir tuomi panaikintų 
skurdą ir vargą pasaulyj. 
Jis tatai planavo dar tuo
met, kuomet dėjo pastan
gas pravesti militarinius 
planus greitam karo laimė
jimui. Jis nerjorėjo pada
ryti tas p.ąčias 'klaidas, kų-

ras sako: “Karo atpildų 
naujajai Kinijai, . Filipinam 
ir kitom šalim, kurias Japo
nijos agresija sunaikino, nė
ra, vienok Jungtinės Vals
tijos gauna sau atpildų.”

Toliau Telepress kores
pondentas iš Londono, ku
ris matė Užrubežio Minis
terijos raportą, sako:

roįas Matthew Ridgway tu
ri savo kontrolėj 200 mili
jonų dolerių Japonijos auk
so.” ■ /

Tų pinigų didelę , sumą 
jau gavo Mitsubishi mono
polija, kuri gamina ginklus 
Korėjos karui. Kitos kom
panijos, gaunančios para
mos iš tos sumos, taį bom
bų gaminimo fabrikas Jobu 
Jokogyu Kaisha, dokų' lai-

• -------- "----- ----------------------tT—---------
Kas nepučia vienon dūdon su isterikais, su karo šalinin

kais, su Teisių Biliąus laužytojais, tas neįurįs teisės būti 
teisėju! ... ’•?. ’U'”' '"‘t r-, _

Koks prasiradimas!

SAN FRANCISCO, CALIF 
r u g p. 31 
torinės 
“taikos” 
Imperija
San Francisco 
ne tik 51 šalies delegatų ir 
šeimų, bet galybė nedelegatų— 
diplomatų, advokatų, reporte
rių iš viso pasaulio, ir šiaip 
žiopsotojų. Nieko nepaprasta 
matyti vyrą ar moterį, apsi
rengusius keistais neameriko- 
niškais rūbais. Krautuvėse jie 
dėvisi, sulig užsienio styliaus, 
bet galų gale užsimoka ame
rikoniškais pinigais už perka
mą prekę.

Šiandien kažin kaip tai, 
kas nors keista jaučiasi. Mat, 
atvyksta daugiausiai diplo
matų neapkenčiama, daugiau
siai bijoma ir daugiausiai vi
sų spekuliuojama Sovietų Są
jungos delegacija. Atmosfera 
lyg elektrifikuota, kuomet 
kalbiesi su reporteriais. Jie 
būriais rengiasi vykti į stotį, 
kur atvyksta traukinys su So
vietų delegacija. Kiekvienas 
nori ką tai nepaprasto maty
ti, išgirsti, kad padaryti sen- 
sacinių žinių savo “atstovauja
mai spaudai ar radio. Televi
zijos prietaisai įrengti. Atro
do, kad Sovietų delegacija, 
tai pasaulio keistenybė.

Gal būt keistenybė todėl, 
kad mūsų Valstybės Depart-, 
mentas ir šito spektaklio ren
gėjai seniai jiems pranešė, 
kad atvykite, jei norite, bet 
advokato Dulles pagaminto 
projekto “taikai” negalite 
bandyti pakeisti, nes jis ne
bus daleistas taisyti. Todėl, 
jei manote pasirašyti pę to, 
kaip jis pagamintas, gerai, jei 
ne — nevažiuokite. Bet štai 
jie atvyksta ir sale o turį savo 
planus dėlei taikos ir juos pri
duos suvažiavimui. Jau,per il
gą laiką spauda ir radio' ko
mentatoriai prirengę’ publiką, 
Kad jie atvykstą išardyti Ja- > 
ponijos “taikos” konferenciją. 
Todėl keistenybė, kad jie

drįsta čia 
kalba, kad 
į Jungtines 
kad reikia įsileisti, nes kuo
met yra kas priešingo, mes 
daugiau sužinosime, kas de
dasi. Dar kiti kraipo pečiais, 
nieko nesakydami. Pamatysi
me...

Sovietų delegacijos kiekvie
nas žingsnis, nuo pat to laiko, 
kaip atvyko į Jungtines Vals
tijas, tai didelė sensacinė ži
nia. Kaip jie stovi ir guli, ką 
valgo ir kur eina; kaip jie ne
siskaito su paskirta komisija, 
kuri rūpinasi 
apgyvendinimu 
New York’e jk 
re su gelžkelio
pasisamdė du traukinio vago
nus keliauti į vakarus. San 
Francisce jiems buvo pasam
dyta viešbutyje vieta, bet 
prieš kelias dienas jie pasi
samdė, kaip sako, palocių, ne
toli San Francisco.

Sensacijų kelyje netrūksta 
reporteriams. Mat, tūlas airi- 
šis turėjo nusipirkęs bilietą 
vienam tų vagonų ir atsisakė 
išsikraustyti .Todėl sykiu vy
ko. Atrodo, kad tas airišis 
pataikė nusifotografuoti pa
kely.!, kuomet reporteriai ma
nė, kad fotografuoja Gromy
ko. Dar juokingiau raportuo- 

sensacinė spauda, kad 
Nebraskoj, lietuviai 

per naktį, idant anks- 
valandose rytmety j, 
demonstraciją prieš 

delegaciją, su papras-

ja 
Omaha, 
fiemigo 

ltyvose 
sukelti 
Sovietų 
tais dipukų numylėtais šūkiais 
apie išvežimą lietuvių iš Lie
tuvos ir tt. Policija neleido 
demonstrantų pačioje stotyje. 
G r o m i k o ir visa dele
gacija miegojo ir nematė ne
migusių demonstrantų. Tas 
ai risis vienok matė ir galės 
patvirtinti dėlei Gromyko, 
kad buvo demonstracija. Airi- 
šis todėl išgelbėjo — mat, 
demonstrantų pasiryžimas ne
nuėjo visai veltui. Liudininkas
buvo tam pačiam vagone

Kokia bus sutartis.

Indijos tuščia kėdė labai 
nervuoja Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos diplomatus. Jie 
bijosi, kad kitos Azijos šalys 
pradės priešintis taikos su
tarčiai, kaip ji dabar parašy
ta.

Indija, sakoma, bijosi duo
ti perdaug įtekmes Vakarų 
šalim. Nepakvietimas Naujos 
Kinijos ir Burmos, reiškia, pa
sidalinimas bei pasidavimas 
baltam šovinizmui.

Kad kalbėti apie sutartį, 
reikia paanalizuoti principa- 
liai punktai toje “taikos” su
tartyje, kaip dabar parašyta:

1. Karo stovis su Japonija 
baigtas.

2. Japonija paleidžia Korė
ją’ Formozą ir kitaš teritori
jas, kurios randasi iš lauko 
jos naminių salų.

3. Japonija atsisako nuo 
visų teisių Kinijoje.

4. Japonijos Imperija at- 
steigiama. Už tai ji turi pasi
žadėti remti Jungtinių Tautų 
Organizacijos principus. Ja
ponijai daleidžiąma apsigink
luoti.

5. Okupacijos spėkos bus 
ištrauktos, bet Japonija turi 
pavėlinti. Jungtinių Valstijų 
karinei bazei' pasilikti.

6. Bus atsteigta komercija, 
žuvininkystė, susisiekimas lai
vais ir aviacija, tarpe Japoni
jos ir jos buvusių priešų pe
reitam kare.

7. Iš Japonijos reikalauja
ma, tada, kada ji galėsianti, 
apmokėti reparacijas už nuos
tolius, kuriuos padarė jos ka
riai.

8. Rusija turinti sugrąžinti 
japonus, kurie buvo paimti 
kaipo karo belaisviai.

9. Japonija tyri sugrąžinti 
visą nuosavybę, paimtą iš bu
vusių priešų.

10. Japonija atsisako reika
lauti atlyginimo iš ją užka
riavusią šalių:-

11. Ši sutąrtis. apims tik tas 
šalis, kurios pasirašys po ja.

Aišku, kad ši būsima sutar
tis duos teisę Ja-ponijai gink
luotis ir ruoštis kitam, karui; 
kad Jungtinės Valstijoj, turė
damos Japonijoj karinį bhzQi 
neoficialiai kontroliuos sjalijes 
atsistatymą ir tuomi kontro
liuos jos vidujinį gyvenimą; 
kad nebus reparacijų šalim, 
kurios skaudžiai nukentėjo 
nuo japonų per pereitą karą 
(Amerika, kaip vakar minė- 
jau( jau savo reparacijas atsi
ėmė) ; kad paims Bonin, Ryu
kyu, Caroline, Marianna ir 
Marshall salas po Jungtinių J 
Valstijų apsauga, kur Jungti
nės Valstijos įsteigs savo kari
nes bazes.

Reikia dar nepraleisti to 
fakto, kad ši sutartis užtyli 
Jaltos konferencijos Sovietų 
Sąjungai paskirtas Kurile ir 
Sahalin’o (pusę) salas.

Aišku, kad reikia tikėtis, 
jog Sovietų delegaciją pa
rems* Azijos šalys, kurios pa
tiekė protestus prieš “taikos” 
projektą.

Iki šiol gal būt griežčiausį 
protestą pareiškė, tai Kinijos 
Liaudies Respublika. Igno
ruoti 400 milijonų žmonių 
valdžią nėra menkas Jaukas. L 
Kinijos protestas dalini sa-^ J 
ko: “Kinijos žmonių Respub- | 
lika pasisako, kad proponuo- 
jamas “taikos” projektas su 
Japonija, kaip kad ji pagami
no Jungtinių Valstijų ir Ang
lijos valdžios, sulaužo visas 
tarptautines sutartis ir todėl 
nepriimtinas. Jungtinių Vals
tijų valdžiai diktuojant, ne- 
įsileidžiama Kinijos Respubli
ka. Tokia konferencija, kuri t 
tiksliai sulaužė tarptautines | 
sutartis, negali būti pripažin
ta teisėta.

“Toji konferencija siekia 
sunaikinti visiškai ryšius tar
pe talkininkų kariavusių su 
Japonija. Tokia konferencija, | 
kuri taip blogai atsineša lin- 
kui Kinijos ir Sovietų Sąjun- ! 
gos, yra pavojinga Azijos | 
žmonėms, nes ji gręsia taikai' 
ir gerbūviui pasaulio f ir pa
čios Japonijos liaudžiai.”

Pagamindama tokį “taikos” 
planą kiniečiai sako, Jungti- w 
nių Valstijų valdžia, sykiu sug 
savo talkininkais, turi-tik vie-1 
na siekį, — apginkluoti Japo
niją, kad tuomi praplėsti ir 
tęsti agresijos karą Azijoj, ir 
kad tas duotų progą įtempti- 
nai ruoštis prie naujo pasauli
nio karo. Todėl šis “taikos 
projektas yra absoliučiai ne
priimtinas Kinijos žmonėm, 
kurie taip skaudžiai nukentė
jo nuo Japonų agresijos.” 
-----------------------—----------f---- 1

AFL politines veiklos 
vedėjas Joseph Keenan 
sako, kad jo organizacija 
gal visai nedalyvausianti 
1952 metais šalies prezi
dento rinkimuose. Virši
ninkai žino, kad atviru 
rėmimu karo partijų 
(demokratų ir republiko- 
nų) nusipelnytų eilinių 
narių nemalonę, tad jie 
bevelytų organizaciją iš
laikyti ant tvoros, bile 
tiktai nereikėtų paremti 
darbininkų ar 
vių kandidatą, 
ninkai sutiks su 
viršininkais sėdėti 
tvoros, kuomet 
se bus sprendžiamas 
ar taikos, jų pačių 
kam» gyvybės ar 
klausimas ?

progresy- 
Xt[ctarbi- 
su poijP® 
lėti f ant 
rinki^MO- 
mas karoV *’j 
lciu vat*

2 pusi.—"Laisvė (Liberty)*
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Su Lietuviais Miestuose ir ant Faraių
Washington, Pa. — Seniau 

čia>.gyvenimas virte virė. Gy
veno nemažai ir lietuvių. Gra
žiai gyvavo organizacijos ir 
spaudoje dažnai pasimatyda
vo žinelių iš jų darbuotės.

Dabar anglies kasyklos ma
žai dirba. Kitokių darbų ma
žai tėra ir tie menkai apmo
kami. Pittsburghan važinėti 
pertoli, apie 30 mylių. Taigi, 
dėl mūsų valdinių organų ne- 
planingūmo, nepaisymo, kas 
atsitiks su miestais ir jų žmo
nėmis, šis kampelis pasmerk
tas trūnyti.

Daug žmonių išsikėlė gyven
ti kitur, tarpe tų čia daug 
dirbusios progresyviuose Vu- 
kodinavičienė, Janavičienė, 
Martinkienė (buvusioji Ku- 
b’ickienė). Apmirė ir veiki-

mas. Tačiau žmonės kalba, 
kad susitelkę likusieji dar ga
lėtų atgaivinti organizacinį 
darbą.

—o---

kaip p. Martiniais, pirmos rū
šies namų statytojas ir įrengė
jas, kuris bėgiu 8 valandų 
darbo uždirba su virš $22.

C. M.

A. VIENUOLIS

18-tą buvo surengta 
Virbickienei pągerb-

Wexford. Pa. — čia randa
si tik keturios lietuvių šeimos 
— Katiliai, Martinkai, Mika
lauskai, Mikužiai.

Wexford—tai šiek tiek pra
sisiekusiems žmonėms gyventi 
kaimelis už 15 mylių nuo 
Pittsburgho. Rezidencijai že
mės gali pirkti ne mažiau pu
sės hektaro ir ant jo leidžia 
statyti tiktai vieną gyvenamą 
namą, nieko kito. Namas kai
nuotų apie $35,000. I dai’bą 
važinėti miestan toli, per 
brangu.

Gyventi čia būtų gražu. 
Bet išgalima Tiktai tokiems,

—o—-
Milwaukee, Wis, — Rugp. 

12-tą čia įvyko LDS 7-sios 
Apskrities piknikas Maple 
Grove. Oras pasitaikė vėsus, 
tačiau publikos susirinko ne
mažai, Atvyko svečių iš kitų 
miestų: Kenosha,' Racine, kai 
kas iš Illinois ir net Detroito.

—o—
Rockford, Ill. — Lietuvių 

Moterų Klubas surengė pikni
ką žuklienės ūkyje. Oras 
rugp. 19-tą buvo gražus, sve
čių nemažai. Gražiai pasi
linksminta ir organizacinės 
naudos gauta.

Rugp.
Emilijai
ti puota. Jai suėjo 70 metą. 
Tačiau ji metams nesiruošia 
nusileisti: triūsia prie namų 
ir darželyje, mėgsta auginti 
gėles ir daržoves.

Puota įvyko jus sūnaus Ka
rolio ir Alviros Virbickų na
muose, dalyvaujant būriui šei
mos ir kitų artimųjų. Virbic- 
kienė yra išauklėjusi du sū
nus ir dvi dukteris, turi mar
čias, žentus ir 8 anūkus.

—o—

IŠ URUGVAJAUS

KALĖJIME
(Tąsa) 

vy »
Iš kalnų ir tarpkalnių einančiais į 

.. miestą siaurais keliais tįsojo ilgi kuprių 
karavanai ir, kaip skruzdės, krutėj'b rai
tieji ii* pėstieji, apsigaubę nuo saulės 
galvas baltomis čalmomis (skepetos, ku
riomis apvyturioja muzulmonai savo ke
pures).

Čia jau paupy buvo prekyvietė. Ko 
čia nepirkinėta ir ko nepardavinėta, 
kaip čia nesipuošta, ko nedaryta, kaip 
nekalbėta! Vieni, sukūrę žemėj ugnį, 
verda valgio, kepa šašlikų; greta su jais 
kiti kerpa plaukus, skuta barzdas, trau
kia dantis. Čia pat muzulmonų būrys, 
nusiavė ir nusigrįžę į Meką, meldžiasi ir 
mazgojasi; šalia jų armėnai su beždžio
nėmis rodo “štukas’; ten toliau niekaip 
nenurimsta po tolimos kelionės kuprių 
vilkstinė, rėkauja ir šūkauja jų varovai; 
čia jau miega žemėje šiaurės kalnėnai, 
vienę ranką padėję po galva, antrąja 
suspaudę dūreklį. O asilų, asilų bliovi
mas!

Arslan-Bek la ilalgi ii

teko man gyventi toje 
šventadienį, po pietų,

gaujoje kameroje aš ne tik pasveikau, 
bet ir sustiprinau nervus. Su kaimynais , 
čia jau nebegalėjau susikalbėti, nes sie
nos buvo vidury tuščios. Užtat per išti
sas dienas, nuo ryto ligi vakaro, žiūrė
jau į tolimus, kaip svajonės, viliojančius 
kalnus ir į gyvenimu verdantį miestą. 
Užvis labiau patraukė mano akį viena 

'jauna musulmonė, kuri kiekvieną dieną, 
rytą ir vakarą vėliau, negu kitos mer
gaitės, nusileisdavo su ąsočiu prie upės, 
nusirišdavo nuo galvos čadrą, užsidėda
vo ant akių ranką nuo saulės ir ilgą me
tą žiūrėdavo į kalėjimo langus. Paskui, 
nežinia, begu įstebėjusi, ko jai reikėjo, 

’ar šiaip jau dėl įpročio, visuomet, kiek 
laiko palaukusi, sušukdavo plonu balse
liu:

— Arslan-Bek, 
Alaach!...

Neilgai tačiau 
kameroje. Vieną
atėjo į mane didžiai susirūpinęs prie
vaizdas ir liepė skubiai susirinkti savo 
d^UTusUr sekti paskui jį.

y— Iš galvos išėjo žmonės, dievuliau 
šventas, iš galvos! — šnabždėjo prievaiz
das, žiūrėdamas pro langą, kol aš rin
kaus savo daiktus.
Į Skubotai susiruošęs, dar kartą priėjau 
prie lango ir, atsisveikindamas, nužvel
giau vienu žvilgiu ir kalnus, ir miestą. 

‘Toli plačiai po kalnus roplinėjo ir kars
tėsi, it ko ieškodami, nedideli balti debe
sėliai ir, tarytum su kaži kuo žaisda
mas, debesyse slėpėsi šv. Dovydo vienuo
lynas.

. — Aštuoniolika metų tarnauju kalėji
me ir nieko panašaus niekuomet nebu
vau matęs,—vis murmėjo sau po nosimi 
sargas, mudviem besileidžiant laiptais 
žemyn.

— Kur jįi tamsta mane vedi ? — pa
klausiau as.

— Taigi- tenai, į rūsį, — atsakė sar
gas, susirūpinęs savo mintimis.

Net; širdį man sugėlė, ištarus jam “rū- 
Uet sargas, lyg numanęs mano iš- 

tį,‘tuojau pridėjo:
■ Jus šiandien arba rytoj išleis, nes 

iš Ipalvos žmonės eiti pradėjo, šiandien t 
pusę miesto atgrūsią... Visi kalėjimai, 
visos nuovados pilnos... Aštuoniolika 
metų, — kalbėjo vienas sau sargas, 
p Rūsy pasodino mane į mažutį kamba
rėlį, tuojau atnešė dar vieną lovą ir at-

vedė kitą kalinį, gan simpatingą, juodais 
plaukais, aukšta kakta, juodom gražiom 
akim, armėną.

Iš pradžių mudviem buvo labai ne
smagu, viens kito lyg bijojome, nežinojo
me, nuo ko ir kaip pradėti kalbą.

— Ar tamstą tik šiandien suėmė? — 
pasisveikinęs pirmas paklausiau aš.

— Ne, aš sėdžiu jau ketvirta savaitė 
ir nežinau, ligi kol dar mane čia laikys,
— gryna rusų kalba atsakė mano naujas 
nelaimės draugas ir to paties paklausė 
mane.

Ir netrukus manim visiškai pasitikė
jęs, jau pradėjo pasakoti, kaip jis pa
kliuvęs į kalėjimą.

Atėjo ir vidunaktis ,o mudu vis dar 
tebešnekučiavom apie to meto atsitiki
mus. Mano naujas draugas, kaip pas
kiau patyriau, buvo žmogus daug važi
nėjęs, daug matęs, daug iškentėjęs. Bu
vo man ko pasiklausyti. Tik gaila, kad 
ir jis, kaip ir dauguma sodiečių kalnė
nų, perdaug atviras ir naivus.

—.. . Kad ir kažin kas man atsitiktų, 
niekuomet aš nenustoju vilties, — įside
gęs kalbėjo kitą vakarą mano draugas, 
žingsniuodamas po kambarį.

—... Ir tik dėl to ne kartą išsigelbė
jau iš tų nelaimių, į kurias pakliūva 
žmonės, tų ypatybių netekę.

— Atsimenu, kai aš dar mažas buvau,
— kalbėjo jis toliau, — nuėjęs su savo 
motina į Ečmiadžiną, pamačiau jauną 
simpatingą mergaitę. Ji taip man pati
ko, jog aš ištis.as dienas paskui jos ieš
kojau tarp moterų daugybės ir, suradęs, 
nebegalėjau atitraukti nuo jos akių. 
Išbuvę Ečmiadžine keletą dienų mudu 
su motina vėl grįžom namo, bet nei na
mie, nei svetur toji mergaitė negalėda
vo išeiti man iš atminties..

— Ir papročiai, ir mano būdas po to 
visai pakitėjo. Ėmiau dažnai skęsti min
tyse. Tačiau praėjo metai, kiti, o aš vis 
tikėjaus kada nors sutiksiąs tą mergai
tę ... Ir iš tikrųjų. Po dvejų metų įsto
jęs į šušos miesto mokyklą, aš vėl ją su
tikau: jos, mat, šušoje gyventa. Negali
te suprasti, kas man tada buvo per 
džiaugsmas. ,

— Netrukus aš su ja pasižinau ir, ku
riam laiku praėjus, nebegalėdamas slėp
ti, laišku pasisakiau ją mylįs. Tačiau ji, 
užuot atsakiusi, parodė mano laišką tė
vams ir su manimi nebesisyeikino. Di
desnės nelaimės man tada būti negalėjo, 
tačiau aš nenustojau vylęsis ir tikėjęsis, 
jog ji, kad ir ne tuoj, bet kada norint, vis 
dėlto būsianti mano. Mokslas man jau 
nebesisekė ir netrukus' motina iš moky
klos mane atėmė ir dtidavė prie pirklių 
tarnauti. Ir nuo to, laiko devynerius me
tus ne tik nebemačiau savo mylimosios 
Satanika (toks buvo jos vardas), bet ne
žinojau, ir kur jos esama.

Taip baigęs pasakoti savo pirmosios 
meilės istoriją, liovės žingsniavęs ik, ta
rytum koks nugalėtojas, atsistojo prieš 
mane.

— Kaip tat ji yra tamstos, bene tams
ta esi ją jau vedęs? — pasiteiravau, get
rai nenugirdęs paskutinių jo žodžių.

— Dar ne! — atsakė jis ir, prisikišęs 
prie manęs, pašnabždomis tarė:

— Ji mane pabučiavo... O reikia su
prasti, ką reiškia nekaltai mergaitei pa
bučiuoti savo mylimąjį!

Ir dar ilgai kalbėjo jis, vaikščioda
mas po kamerą ir braukydamas kaktą. 
Jo žingsniai , ir balsas keistai dundėjo 
ir klaikiai aidėjo tamsiuose kalėjimo 
tarpsieniuose.

Galop sėdos rašyti savo mylimajai 
laišką, ir aš, nesulaukęs jo einant gult, 
užmigau. . - ’

(Daugiau bus) .u

La Porte, Ind. — Buvęs su
sižeidęs automobilių nelaimė
je Pranas Mockapetris sveiks
ta. Greta lankytojų iš arčiau, 
jį atlankė sesuo Klimienė šu 
sūnumi Eddy iš Brockton, 
Mass., ir sesers Sliesoriūnie- 
nėš duktė Christine Welker 
iš Hollywoodo, Kalifornijos.

Viešnios iš toliau taipgi bu
vo nevykusios į Greensburg, 
Pa., atlankyti nelaimėje buvu
sią sunkiausia sužeistą chica- 
gietę Juozo Klimo moterį 
Bernice; ir sūnų. Jie irgi 
sveiksta.

—o—
Dovagiac, Mich. — Lietu

vių čia randasi, bet toli vie
nas nuo kito gyvena/ Visų 
paausiai sidabruoja, o kitų 
viršugalviai šviečia, bet kol 
kas pusėtinai gerai kruta.

Kas link ūkių:
šiemet daug lijo. Kviečius 

suėmėm ir avižas baigiam su- 
imtk Jos buvo geros. Kviečiai 
susitraukę ir malūne moka 
tiktai $1.98 už bušelį; už 
prastesnius dar mažiau. Sakę 
turi vandens ir sėlenų.

Su šienu irgi buvo prastai, 
daugeliui supuvo' ir tik ma
žam skaičiui pasisekė suimti 
gerą šieną. Komai nurodo ge
ri, bet gamta dar gąli juos 
sugadinti. Aqt. Valionis.

—o—
Webster, N. Y. — Labai 

laukiame lietaus. Pirmiau la
bai daug lijo, kaip ką ir išga
dino laukuose. O dabar dau
giau kai mėnuo, džiovina, nė
ra lietaus. Rugp. vidurio sa
vaitėmis niąukstėsi, bet lie
taus kaip nėra, taip nėra.

Minėtieji laiškai nuo dviejų 
lietuviškų farmerių iš skirtin
gų vietų rodo, kad farmeriai 
turi daug bėdų ir rūpesčių kol 
produktus užaugina. O pas
kui vėl rūpestis ir nuostoliai, 
jei nėra kur parduoti. F. D.

—o—
Pittsburgh, Pa. — čia dar

bininkams mokestys atrodo 
aukštesnės, negu kitur šioje 
valstijoje. Mokantis kokį dar
bą paprastas darbininkas gau
na 13-14 dolerių už 8 valan
dų darbo dieną.

—o—
Daugelis senųjų lietuvių 

jau gyvena iš senatvės pensi
jos. Tiems nelaimingiems se
neliams pensijos ’ nevienodai 
išmokamos. Retas kuris gauna 
po. $50 mėnesiui, Daugelis ne
gauna nei $40. Toki pensijo- 
nieriai labai skundžiasi savo 
bloga padėtimi ir keikia tuos, 
kurie nuvagia dalį jų pensi
jos. Pietinėje miesto dalyje 
daugiausia tų senelių vaikšti
nėja So. Carson St.

—o—
Prie So. 18th ir Jane St. 

randasi Lietuvių Piliečių Klu
bas. Tai erdvi ir visais at
žvilgiais paranki vieta. Prieš 
24 metus ją iš vokiečių bend
rai pirko Aukščiausia Prieg
lauda, Piliečių Klubas ir Nor- 
butų Draugija. Mokėjo $32,- 
000. Iš karto ėjo rietenos už 
vadovybę ir pirmenybę, Paga
liau, susivienijo ir gyvuoja 
kuo geriausiai.

Pastate randasi trys erdvios 
svetainės, tinkamos koncer
tams, veikalams, konferenci
joms, baliams ir visokiems pa
rengimams. Turi bowling, di
delį šaldytuvą, virtuvę su pa
togiausiais įrengimais. Taip, 
tas namas dabar vertas dau
giau pinigų. Bravo, Pittsbur
gho lietuviai! K. M.

MONTEVIDĘO

Gražiai pasirpdė O. Mockutė
Verdi vardo koncertų salė

je liepos 17 d. įvyko Ekono
minių mokslų fakulteto stu
dentų surengtas artistinis fes
tivalis. Jo programa susidėjo 
iš rinktinių pianino ir dainų 
šedevrų, kuriuos atliko pagar
sėję menininkai. Pavyzdžiui, 
Esther S. Gonzalez pianinu 
žavingai interpretavo Skriabi
no du etiudus ir iš Mussorgs- 
kio ‘‘Parodos paveiksiu” pa- 
s k ambino “Pasivaikščioji
mas,” “Baba-Jaga” ir “Didie
ji Kijevo vartai.”

Taip pat pianinu Rubenas 
Chelle paskambino kūrinių iš 
Bacho, Listo, Šopeno, Paulen- 
ko, Blankaforto ir Giuccį.

Bet mums lietuviams, o 
drauge ir visai gausiai publi
kai, itin buvo malonu klausy
ti mūsų tautietės Onytės Moc
kutės (Ana Claudette) švel
niojo soprano, dainuojant: 
Griego “Ich liebe dich” (vo
kiškai), Mpzarto “Le nozze 
di Figaro” operos ariją (ita
liškai), C'luzeau Mortet “En 
la copa de los montes,” lietu
vių autoriaus Žuko “Kilk, 
saulute” ir Boėhmo “Comme 
la nuit” (prancūziškai). Dai- 
ninkei pianinu akompanavo 
austrų muzikas Kurt Pahlen.

Onytė tikrai gražiai pasiro
dė. Jos balso ritmiškumas, 
harmoningumas sudarė ištisi
nį emocijų ciklą. Onytė ryš
kiai parodė savo dainavimo 
didį tobulėjimą.

Džiaugiamės jos progresu 
meno srityje ir linkime toles
nės sėkmės. V, A.

—o—
Jaunieji futbolistai

Teko patirti, kad jaunieji 
Cerros lietuviukai organizuo
ja futbolo komandą “Litua- 
nia” ir išsilavinę imsis rung
tynių su savo amžiui lygiais 
urugvajiečiais.

Tai gražus darbas, kuriam 
linkime geriausių pasisekimų.

Waterbury, Conn.
Žinios iš mūsų miesto

Klausausi lietuviškos radijo 
programos, kuri atsibūna kas 
šeštadienio vakarą. Girdžiu to 
radijo vedėjo p. K'ulnio nusi
skundimą, kad tarpe naujųjų 
ateivių jau pradeda atsirasti 
tokių, kurie kalba, kad tvar
ka negera. Kad jie turi sun
kiai dirbti ir kad jiems nieko 
geresnio sulaukti nesimato 
progos.

Kulnis tiems naujokams pa
tarė, kad gėda taip kalbėti. 
Girdi, visgi čionai žmonės gy
vena geriau, negu kitose ša
lyse. Bet jokios išvados nepa- 

kąs čionai 
tas visas

f I

Ko tik Tamstai reikia, ga
lite pasiekti per, LaįsVę, Jei 
ieškote darbo ar reikalau
jate darbininkų, pasiskelb
kite Laisvėje ir gausite. .J

darė. Nepasakė, 
yra geriau ir kaip 
gerumas atėjo.

> Man, ir gal ne 
tam, norėjosi Kulnio klausti: 
ar darbininkai nekovojo už tą 
visą gerumą? Ar ponai davė 
iš malonės? Ne. Už'tai darbi
ninkai turėjo sunkiai kovoti. 
Ir šiandien turi kovoti, kad tą 
visą išlaikyti.

Dalis naujųjų lietuvių atei
vių tą supranta ir bando pri
sidėti išlaikymui 
kurią senesnieji 
iškovęjo. Ir dar 
riau laimėti, nes 
užduotis yra tą daryti, nežiū
rint iš kurios šalies atvykęs. 
Juk ir Amerikos darbininkai 
kovojo, tebekovoja ir tą da
rys ateityje už geresnį gyve
nimą. Tad kodėl naujai atvy
kusieji lietuviai negalėtų to 
daryti ? Čionai yra laisva ša
lis. Tačiau ponai nenorėtų, 
kad naujieji ateiviai naudo
tųsi laisvėmis.

—o—
Thomas Matas su moteria 

išvyko dviem savaitėms į At
lantic City, pasilsėti, kadangi 
jis, būdamas Lietuvių Nepri- 
gųlmingo ' Klubo pirmininku 
per 20 metų, pusėtinai pailso. 
Praėjusiais metais per rinki
mus jis tapo pąliuosuotas iš 
tos taip' garbingos vietos. Tai-

vienam ki-

tos geroves, 
darbininkai 

nori ką ge- 
dąrbininko

“Daktaras skambino. Jisai tas ružavas piliules pakeis 
į raudonas baltas ir molynas. Jis nuolankiai tamstos, po
ne, atsiprašo.”

gi, dabar gera proga pasilsė
ti.

Linkiu gerai pasilsėti ir su
grįžus stoti prie kasdieninio 
darbo. ‘ Waterburietis.

Chicago, III.
Mire Lietuviai
. Frank L. Yankaus (Jan
kauskas) mire rugp. 26 dieną. 
Palaidotas rugp. 29-tą, Tautiš
kose kapinėse. Paliko brolį 
Stanley ir brolienę Josephine 
Jankauskus, gyvenančius. La 
Porte, Ind. Kilęs iš Telšių 
apskr., Lieplaukės valsčiaus.

Vincenta Mišeikis (Žukaus
kaitė) mirė rugp. 26 d. Palai
dota 30-tą. Kilus iš Šiaulių 
apskr., Pakapės valse., Nor
malei ų vienkiemio. ,

Nikodemas širvinskas mirė 
rugp. 26 d. Palaidotas 31-mą. 
Kilęs iš Švenčionių apskr., 
Daugėliškiu valse., Daubariš- 
kėlių ,km.

Aleksandras Juškevičius 
mirė rugp. 22 d. Paliko nu
liūdime dvi dukteris, tris sū
nus ir gimines. Kilęs iš Pahe- 
vėžio apskr., Upytės par., 
Vaišvilčių miestelio.

Leonas šeraųskas mirė 
rugp. 20 d., palaidotas 25-tą. 
Paliko žmona Vincenta (Či- 
kanauskaitė) ir duktė Mrs. 
Kauffman. Kilęs iš Raseinių 
apskr.

Benediktas S. Palionis mirė 
rugp. 20 d., palaidotas 23-čią. 
Kilęs iš .Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio valse.

Domininkas Paluckis mirė 
rugp. 20 d., palaidotas 23-čią. 
Kilęs iš Šeduvos valse., Žilio- 
nio km. •

Juozapas Mažrimas mirė 
rugp. 19 d., palaidotas 23-čią. 
Kilęs iš Kražių valse.

Chicago j e ir apylinkėse šie
met (iki vidurio rugp.) 225 
asmenys susirgo vaikų paraly
žiumi, 11 mirė. f

Teisėjas Hasten žadėjo 
bausti savininkus tų kiemų ir 
tuščių lotų, kuriuose atrastų 
bujo’jant čiaudulio žolę (rag
weed.) S. L V.

Japonijos taikos 
konferencijos 
dienynas

Tąsa nuo 1 p.) 
vaųs, ir neturės teisės pasi
sakyti, kaip ji turi būti val
doma. Aš turiu mintyj nau
jąją Kiniją su jos 463 mili
jonais gyventojų, kurie ne
pakviesti į konferenciją, b 
Kinija, kaip visi žinome, 
yra kaimyninė Japonijai ša
lis. Taipgi nedalyvaus In
dija, kuri yra viena Azijos 
didžiųjų šalių, artimai tu
rėjusių ryšių su Japonija. 
Indija •'atsisakė dalyvauti, 
kaip jau buvo minėta. Indi
ja turi 342 milijonus gyveų; 
tojų.

Burma, kuri turi 16 mili
jonų gyventojų, taipgi atsi
sakė dalyvauti,, sakydama ji 
nematanti, kaip ta ‘Taika” 
galį būti įvykdyta su Japo
nija, kuomet japonus valdo 
okupacinė Amerikos jėga. 
Tik ištraukiant okupacijos 
jėgą, būtų buvusi. teisinges
nė taikos konfere.ncija. 
Dabar Japonija sakosi su
tinkanti, tik spaudimo ver
čiama.

Sudėjus tuos milijonus 
žmonių geltonosios rasės ir 
pridėjus Sovietų Sąjungos 
193 milijonus gyventojų, 
kurie nesutinka su dabarti
niu parašytu taikos projek
tu, o dar gal ir Indoneziją, 
kuri taip pat nesutinkanti 
su projektu, nors dalyvau
ja San Francisco konferen
cijoj, — reiškia, bilijonas 
žmonių — apie pusė pasau
lio gyventojų — priešingi 
Jungtinių Valstijų planui 
apginkluoti Japoniją ir pa
silikti tenai sau •- militannę 
bazę, iš kurios vakarų ša
lys rengsis prie užkariavi
mo visos Ažijos.

Trečias lankas, mažiau 
reiškiantis, tai atskira ka
rinė sutartis tarpe Jungti
nių Valstijų ir Japonijos, 
kuri bus vėliau pasirašyta.

Ks. B. Karosiene

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas, Poplar 4110
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Aktyvūs laiškanešiai

JURBARKAS. — Aktyviai 
savo darbą atlieka “Tiesos” 
kolūkio laiškanešys Minalga, 
Lenino vardo kolūkio laiška
nešys Luzeckas, “Stakių” kol
ūkio laiškanešiai Liutkevičius 
ir Džiaugytė. šie laiškanešiai 
per mėnesį kolūkiečių tarpe 
vidutiniškai 
egzempliorių
žurnalų, organizuoja garsi
nius laikraščių skaitymus, su
pažindina kolūkiečius su Ta
rybų Sąjungos ir tarptautinio 
gyvenimo įvykiais. F. Jakas

išplatina po 50
laikraščių ir

Žvejų artelėse

KRETINGA, birž. 23 
Rajono žvejų artelių nariai į- 
si pareigoj o pirma 'laiko įvyk
dyti žuvies sugavimo ir jos 
perdirbimo metinį planą. Sto
jęs į stachanovinę sargybą, 
Šventosios žuvų, gamyklos ko
lektyvas per 5 mėnesius ir 20 
dienų įvykdė metinę užduotį. 
Gamyklos darbininkės žibai- 
tė, Grišina ir kitos, apdirbda- 
mos žuvį, kasdien įvykdo nor
mą 160—170 procentų. Jos
gamina puikios kokybės pro
dukciją. 1

Metinį žuvies sugavimo pla
ną viršijo “žuvėdros” ir “Au
dros” žvejų artelės. Geriau
sius rezultatus pasiekė Buko, 
Lukaičio brigados (abu iš 
“Audros” artelės). Dejaus ir 
Balčiaus (abir iš “žuvėdros” 
artelės) brigados. Šie kolek
tyvai sugavo pusantro karto 
daugiau žuvies, negu numaty
ta metinio plano.

d.

Rajono pionierių sąskrydis

MAŽEIKIAI, birz. 23 d. — 
Kultūros ir poilsio parko aikš
tėje įvyko rajono jaunųjų pio
nierių sąskrydis, kuriame da
lyvavo daugiau kaip 600 pio
nierių.

Jaunuosius pasveikino dar
buotojai Baščiulis, Liepa, Gar-

Po atidarymo prasidėjo 
sportinės pionierių varžybos 
bei meno saviveiklos ratelių 
pasirodymai ir, žaidimai.

Septynmetės mokyklos pa
talpose didelis pionierių meni
nės saviveiklos kolektyvas su
ruošė koncertą.

A. Subatniekas

“Aušros” 
visuomeni-

Visuomeninių pastatų 
statyba kolūkiuose

ROKIŠKIS. — 
kolūkyje vykdoma
nių pastatų statyba. Jau pa
statyta plytinė, kuri duos 
150,000 plyų per metus. Bai
giama statyti lentpjūvė. Ji 
ruoš kolūkiui statybinę me
džiagą. Statybos darbuose pa
sižymi kolūkio statybininkai 
J. Skrivelis, K. čypas ir kiti.

R. Vanagas

BIRŽAI. — “Vilties” kol
ūkio . statybininkų brigada, 
vadovaujama Mizaro, pradėjo 
statyti tipines 100 vietų karvi
des. Kita kolūkio statybininkų 
brigada (brigadininkas Aiš- 
panisX stato kolūkio valdybos
pastatą. P. Punys

Stalino var

■

KYBARTAI
do kolūkyje sudaryta 15 žmo
nių statybos brigada visuome
ninių pastatų statyboms vyk
dyti. Didelio kluono statyba 
buvo numatyta baigti iki lie
pos 1 dienos. Kitoms visuome
ninių pastatų statyboms jau 
paruošta 350,000 plytų bei 
200 kubinių metrų statybinės 
medžiagos. T. Stasiulis

Plečiamas ir puošiamas

t

*

MAŽEIKIAI. — Kiekvie- 
* nais metais plečiamas ir puo

šiamas miesto- kultūros ir po
ilsio parkas. Parkas yra be
veik miesto centre ir užima 
apie 5 hektarų plotą.

Šiais metais parko alėjas 
numatyta papuošti gėlių skve
rais. Jau pasodinta apie 1,000 
įvairiausių medelių. Parko 
puošimo darbams ; 
sodininkas Navidanskis.

4 VI. Žilevičius

NewYorto^/M^Zlnlos
■g Aido choras

Kazys Lapikaitis 
palaidotas

Tėvas ir sūnus
gaisre žuvo

Važiuodamas Europon 
mirė stotyje

Kongresinis raportas 
apie beturčių gyvenimą

vai. vakare.
penktadienį buvo 
ir entuziastingos 

Manoma, kad ir šį

persergėta publika dėl “car
bon monoxide” gazo pavo
jaus, daugiausia gaunamo iš 
butuose gazinių pečiui.

Lapeliai bus išleisti! anglų, 
ispanų, žydų, lenkų nrrjdnų 
kalbose.
2 metų amžiaus vaikas 
nusišovė

Sekmadienį, rugsėjo 2, Ka
zys Lapikaitis buvo palaidotas 
gražiame Cypress Hills kapi
nyne.

Nemaža Kazio giminių ir 
draugų grupė susirinko į Shal- 
lins laidotuvių įstaigą atsisvei
kinti su' savo mylimu draugu. 
Jonas Gasiūnas pasakė tam 
tikslui atatinkamą prakalbė- 
lę ir dienraščio “Laisvės” var
du; išreiškė širdingą užuojau
tą Kazio žmonai Margaretai, 
dukteriai Dorothy, žentui Ed- 
wardui Pryor, jo seseriai Ma
rijonai Ručinskienei ir ki
tiems giminėms bei draugams.

Kazys Lapikaitis mirė 
rugpjūčio 30 d. ištikus smege
nų kraujaplūdžiui. Per pas
kutines 4 sąvaites jis buvo 
suparalyžiuotas. Per du me
tus sirginėjo širdies liga. Pa
galiau nebegalėjo išlaikyti sa
vo gyvybės.

Iš Lietuvos Kazys paeina iš 
Vaitkabalių kaimo, Gražiškių 
parapijos, Vilkaviškio apskri
ties. Lietuvą apleido dar Vai
ku būdamas 1907 metais. At
vyko į New Yorką ir čia apsi
gyveno. Daugiausia dirbo prie 
medžio darbo, -bet buvo pri
verstas, kuomet tokio darbo 
neturėdavo, dirbti ir kitokius 
darbus. Ieškodamas patoges
nių gyvenimo sąlygų ir tinka
mesnio darbo, jis yra apva
žiavęs nemažai miestų. Apie 
metus laiko jis dirbo ipainie- 
riu Scranton, Pa. Bet vis grįž
davo New Yorkan. 1915 me
tais apsivedęs jau pastoviai 
apsigyveno šioje apylinkėje.

Kazys Lapikaitis buvo pa
žangus lietuvis. Jis priklausė 
prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos, nuolatos ir visą 
laiką skaitė “Laisvę” ir buvo 
duosnus jos rėmėjas. Dar se
niau priklausė ir prie chorų, 
mylėdavo dainuoti. Darbinin
kų reikalai jam buvo arti šir
dies.

Kazio
jau nebėra mūsų tarpe, 
mes visada prisiminsime 
gražius darbus. Lai būna 
lengva šios šalies žemelė
žinai ilsėtis. Nuliūdime esan
čiai šeimai reiškiame širdingą 
užuojautą. Reporteris.

Ištikęs gaisras Hurley na
muose, 25 W. 104 St., Man
hattane, mirtinai sudegino tė
vą ir sūnų, o motina ir 8 me
tų amžiaus duktė Bronxo ligo
ninėje gydomos.

Gaisras iškilęs tuojau po 
gimtadienio pares, kuomet 
pasilinksminę . visi nuėjo pa
silsėti.

Olaf Emil Johansson, 60 me
tų amžiaus, netikėtai pasimi
rė Pennsylvania stotyje, at
vykęs iš Fargo, N. D.

Jis ruošėsi išvykti Europon 
Švedijos laivu Gripsholm rug
sėjo 4 d. Bet mirtis suardė vi
są jo planą. Policija pas jį 
rado čekių bankinę knygutę 
su '.$21,500.

Neiškentęs skausmų, 
artistas nusišovė

Ugniagesiai išgelbėjo 
senį iš ugnies

am- 
112 
re-

Edward Mead, 76 metų t 
žiaus artistas, gyvenąs 
Hancock St., Brooklyne, 
veiveriu mirtinai persišovė.

Jo sesuo Emma rado jį ne
gyvą ir paliktą notą, kur pa
rašyta, jog jis nepagydomai 
serga ir nebegali skausmų

Ligoninės prašo 
finansinės paramos

pa-

Smarkiai degant trijų aukš
tų namui, 363 Sixth St., 
Brooklyne, pribuvę ugniage
siai dar suspėjo išgelbėti iš 
ugnies aptroškusį Michael 
Reilly, 69 metų amžiaus, g.y- 
venantį ant trečio aukšto. 
Nuvešiąs ligoninėn.

Knygvedys norėjęs 
apsukti valdžią

Lapikaičio dabar 
b.et 

jo 
jam 
am-

Apsivedė
Ed-Rugsėjo 1 d. apsivedė 

wardas Rapkevičius su Helen 
Lazor. Vedybos įvyko Blessed 
Sacrament bažnyčioje, Jack- 
son Heights. Vestuvių bankie- 
tas įvyko* Liberty Auditorijo
je, Richmond Hille. Svotu bu
vo Edwardo brolis 
svočia — jaunosios 
ry.

Edwardo tėvai 
Agota Rapkevičiai 
iškėlė puikias
riose dalyvavo apie 150 sve
čių. Dalyvavo svečių net iŠ 
kitų valstijų, k. a., New Jer
sey, Conneticutt, Pennsylvani- 
jos, taipgi iš Washingtono,

Vytautas, 
sesutė Ma-

Juozas ir 
savo sūnui 

vestuves, ku-

Kadangi Rapkevičiai yra 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jai, tai didelę svečių daugu
mą sudarė laisviečiai. Bet bu
vo nemažai ir kitų pažiūrų 
žmonių. Visi gražiai ir drau
giškai linksminosi. Valgių ir 
gėrimų buvo iki valios.

Tuoj po vedybinio bankieto 
abu jaunieji pasileido į kelio
nę Kanadoje' praleisti pirmą
ją vedybinę savaitę. -

Savo sūnaus vestuvių proga 
jaunojo Rapkevičiaus tėvai 
paaukojo dienraščiui Laisvei 
$2.

Linkime jaunavedžiams il
go ir laimingo vedybinio gy- 

jvenimo. J. G.

Jei reikia ką parduoti ar
vadovauja norite ką pirkti, pasiskelh-

kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti.

Jungtinis Ligoninių Fondas, 
prie kurio priguli 82 Now 
Yorko ligoninės, prašo finan
sinės paramos, kad paremti 
tas ligonines, kurioms labiau
sia reikia finansinės paramos.

Minimų ligoninių išlaidos 
šiemet sieks apie 117 milionų 
dolerių. O jeigu pasidaro d'hug 
mažiau. Todėl sukeltais fon
dui pinigais tenka toms ligo
ninėms pagelbėti.

Finansinė pagalba 
siųsti sekamu adresu : 
Hospital Fund, 8 E. 
New York117, N. Y.

Neseniai buvo paskelbtas 
kongresinis raportas apie tuos 
žmones, kurie teuždirba ma
žiau, negu $2,000 į metus. Ta
me raporte randame atžymė
tą ir vieną New Yorko šeimą. I

Eastmano šeima susideda iš 
keturių narių — vyro, moters 
ir dviejų vaikų. Jie gyvena 
žemutinėje rytinėje M an he. t- 
tano dalyje, taip vadinamoje 
laužynų sekcijoje, kur gyvena 
daugiausia beturčiai.

Metinės tos šeimos įeigos— 
$1,820. Padalinus į keturias 
dalis, tai išeitų maždaug po 
$450 į metus kiekvienam. Ir 
jeigu nori, tai prie šio didelio 
pragyvenimo reikmenų bran
gumo iš tiek įeigų pragyvenk 
žmoniškai. Aišku, kad negali
ma.

Jie gyvena keturiuose ap
šepusiuose kambariuose, kurie 
per daugelį metų nėra nei 
dažyti, nei popieriuoti. Kam
bariai tamsūs,, kiti nei langų 
neturi. Tai tikros lindynės, 
kokiose žmogus neturėtų gy
venti. Bet čia gyVena tėvai su 
vaikais.

Įėjęs į vidų matai didžiau
si vargą, skurdą, ne d aval gy. 

; mą. Namo savininkas kolek- 
tuojasi nuomą visai nepaisy
damas, kad jo namas yra visai 
netinkamas gyventi, kad jis

Mūsų Aido Choro regulia
rūs pamokos įvyks penktadie
nį, rugsėjo 7 d., Liberty Au
ditorijos Muzikos kambaryje. 
Pradžia 8

Pereitą 
sėkmingos 
pamokos,
penktadienį taipgi bus geros 
pamokos.

Tie, kurie norėtų į Chorą 
įsirašyti ir prisidėti prie 
sezono veikimo, kviečiami 
bar tai padaryti. Ateikite 
prisirašykite.

Dabar choras ruošiasi savo 
rudeniniam koncertui, kuris 
įvyks sekmadienį, spalio 14, 
Li berty A u d itor i j oje.

Choro pirm.

Laisvės įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

šio

ir

Bėgęs nuo policistų 
įkliuvo į stiklą

suEarl Lachenmaier buvo 
imtas besipnušant su viena 
moterimi, bet iš dviejų poli
cistų ištruko ir visu smarku
mu atsimušė į rakandų 
tuves langą, kuriame 
įkliuvo.

Tada abu policistai 
kuriame jo galva buvo 
vusi, sudaužė ir tada
ėmė, ir nusivežė į Bellevue 
ligoninę protui ištirti.

krau
ki s ir

stiklą, 
įkliu- 
ji su

Persergsti prieš gazo pavojų

Sveikatos Departmentas iš
leidžia ir netrukus išplatins 
milioną lapelių, kuriuose bus

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—-FEMALE
Reikalinga namų darbininke, auk

šta alga, skalbimui mašina, turi my
lėti vaikus, guolis vietoje, kreipki- ’ 
tės: HY 3-0804. (173-177)

Roikalinga patyrusi namų darbi* 
ninkė, 
bas, 2 
vaite. 
Hollis

guolis vietoje, 5 dienų dar- 
vaikai, maži namai, $30 į sa- 
Bellerose, Queens, L. I., Tel,
4-6766. (173-174)

RANDAVOJIMAI [
Pasirenduoja fornišiuotas kam

barys pavieniui ar ženočių porai, 
yra 2 lovos. Galima pasigaminti ir 
valgį. Kreipkitės po 6 vai. vakare. 
O. Valmusienė, 413 — 36th St. So.į 
Brooklyn, N. Y. (173-175)

PRANEŠIMAS 4
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos svarbus susi-': 
rinkimas įvyks rugsėjo . 10-tą, 7:305 
vakare, LAP Klubo pjllalpoje, 280; 
Union Ave., Brooklyn?! N.* Y. Visi - 
nariai prašomi dalyvauti pasiruoši-! 
me sezonui. Ir metas pasimokėtų 
tiems, kurie esate užsilikę. — Sekr.

(174-175)

RICHMOND HILE, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

ateinanti ketvirtadieni, 6 d. rugsėjo.. 
8 vai. vakare, Liberty Auditorijoj! 
Visi nariai dalyvaukite- — Valdybai 

(173-177)

galima 
United 
41 St.,

Taikos busai pasiekė 
tūkstančius žmonių

Manhattano Moterų Taikos 
Taryba ir Brooklyno Taikos 
Taryba pereitą ketvirtadienį 
paskleidė apie 35,000 taikos 
atsišaukimų. Tai padaryta 
dviem busais, kurie pervažia
vo daugelį gatvių.

Kalbėtojai aiškino karinę 
padėtį ir atominio karo pavo
jų visai žmonijai. Rinko para
šus reikalaujant tuoj baigti 
karą Korėjoje. Paskleista ir 
kitokios už taiką lieteratūros.

Meška bėgo ir 
žmonės bėgo
* Ištrūkus iš Treflick Bird & 
Animal Co.
Fulton St.,
gatvėmis bėgioti, 
žmonės 
kraštus, 
vininkai 
vo.

krautuvės, 228 
meška pasileido 

Nusigandę 
taipgi bėgo į visus
Pagaliau Meškos sa- 
pribuvo ir ją pasiga-

Maurice Smith, milioninės 
drapanų firmos knygvedys, 
buvo areštuotas ir kaltinamas 
per kelis metus nedamokėji- 
me $250,000 federates val
džios taksų.

Patullo Modes, ’ Ine., kom
panijos penki viršininkai, ir -neturi tinkamos apsaugos nei 
knygvedys kartu turės teis-.nuo ugnies, nei nuo kitų nelai
mus' aiškintis, kodėl jie ban- |mių. Bet jam svarbiausias da- 
dė apsukti valdžią. Su visomis lyk as 
bausmėmis dabar
yra valdžiai skolinga $500,- 
000.

doleris. O netur-
kompanija čiams svarbiausias dalykas —

Bedarbis pamišo
am-

vienas gyve-
James PJegan, 63 metų 

žiaus bedarbis, 
nęs 912 Second Ave., netoli 
49 St., Manhattane, antradie
nį šoko iš savo buto per lan
gą, išmušė stiklą ir visu smar
kumu. pasileido “fire escape” 
laiptais bėgti žemyn ir slaps
tytis. ’

Kai jis buvo suimtas, tai 
pradėjo aiškintis, kad jis 
slapstosi nuo dviejų detekty
vų, kurie norį jį areštuoti už 
“peilio nešiojimą.”

Nuvestas į Bellevue ligoni
nę tyrinėti. Atrodo, turi pami
šimo ženklų nuo rūpesčio, 
kad negauna darbo. O tokio 
amžiaus žmogui jau nebeįma
noma gauti tinkamas darbas.

Areštuotas už žmogaus 
peršo vimą

Joseph Barrato, susiginči- 
nęs su Nicholas Mareno, pa
leido į jį šūvį. Peršautasis ran
dasi kritiškoje padėtyje. Abu 
yra dokų darbininkai. Barra
to dabar laikomas be kaucijos 
kalėjime.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

ši pare įvyks šeštadienį
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110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y.

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iŠ platintojų ir Centruo-

se: Laisves raštinėje ir Liberty Auditorijoje.

Matthew A
vieta pasislėpti nuo lietaus, 
šalčio ir pernakvoti.

Tokių šeimų yra'šimtai tūks
tančių Manhattane, taipgi 
Brooklyne ir visame Now 
Yorke. O kas gi jomis rūpina
si ? Kas gi dabar rūpinasi nu
griauti lūšnynus ir toje vieto
je pastatyti moderniškus na
mus? Jeigu tą klausimą pa
keli, tuoj gauni atsakymą — 
nėra pinigų. Taip, naujų na
mų statybai pinigų nėra, bet 
jų yra užtektinai karo reika
lams ir atominių bombų dirbi
mui. Beturtis

Unijos vice prezidento alga 
$15,000 į metus

Thomas L. Hi key laimėjo 
AFL International Brother
hood of Teamsters Union vice 
prezidento vietą ir kartu meti
nę $15,000 algą.

Jeanne Crain vaidina su 
Cary Grant filmoje “Peo
ple Will Talk” ir filmoje 
“All About Eve” — Ro
xy Theatre, 7 Ave. ir 50 
St., Manhattane.

* 
kūdi-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
• Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y
Visokį vaistai, kosmetikai,
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tef. EV. 7-6283

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

BUTUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE*
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. : 

Tel. EVergreen 7-6868 t

• VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
noQfi Qiilirr cavn cVafi’d inqcji vinlrf a

Patogi vieta ;
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

Telefonas
EVergreen 4-8969

<♦>

<♦>

<♦>
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<♦>
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PETRAS KAPISKAS
' IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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