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Aukšto mokslo suomis che
mikas profesorius Virtanen 
gali patekti bėdon. Jis ne
daug kalba, bet* daug pasako, 
štai jis sako, kad su šių dienų 
mokslo pagalba mūsų geroji 
žemė labai lengvai ir labai 
gerai galėtų išmaitinti net ke
turis bilijonus žmonių, arba 
du kart tiek, kiek dabar yra 
gyventojų.

Nežiūrint to, ne tik Azijoje, 
Afrikoje, arba Europoje, bet 
ir čia pat Amerikoje tiesiog 
nesuskaitomi milijonai žmo
nių negauna pakankamai ge
ro, sveiko maisto. Yra moks
lo ir duonos, bet nėra proto.

Prof. Virtanen išvada ne
patiks mūsų reakcionieriams.

H^fbert Morrison nežada 
atsižadėti biznio su Rytais. 
Biznis su Sovietais, taip pat 
su liaudiškosios demokratijos 
kraštais, gerai apsimoka. Be 
jo Anglijos ekonomika nega
lėtų išsiversti.

Kiekvienas pasakys, kad 
anglai kapitalistai išmintin
gesni biznieriai už amerikie
čius.

Morison tiesiog pasakė: 
Nutraukti prekybą su Rytais, 
tai būtų tas pats, ką nusi- 
piauti sau nosį, kad atkerši
jus savo veidui!

—o—
O štai dar vienas '‘argu

mentas’’ prieš tą vargšę mū
sų Lietuvą:

“Griuvėsiai Vilniuje dar 
neišvalyti, nors miesto gyven
tojai jau šeši metai kaip po 
savo tiesioginio darbo dirba 
ir vadinamąjį ‘visuomeninį 
darbą’, šis darbas yra neap
mokamas, bet vargiai kuris 
lietuvis išdrįsta jo nedirbti.’’

Rašo kunigų Drauge koks 
ten Lingis iš Švedijos.

—o—
Vilnių mačiau tuojau . po 

karo. Buvo baisiai sugriautas. 
Bet jau tada labai daug griu
vėsių buvo prašalinta.

Lingio pasaka yra kvaila. 
‘Juk tai įžeidimas vilniečių, 
žiūrėkite, jie per šešis metus 
dirba (arba neišdrįsta ne
dirbti), tačiau neišvalė griu-( 
vėsių. Tai bent darbininkai!

Arba jie nedirba, niekas jų 
neverčia dirbti, arba tie griu
vėsiai yra pasilikę tiktai Šve
dijoje sėdinčio kryžioko gal
voje.

Vienas radijo komentato
rius aną vakarą klausia: Kur 
galas, kur nueisime? Jau du 
bilijonu dolerių išleidome Ja
ponijos militarinio pajėgumo 
atst^ymui ir keturis bilijonus 
dolepių Vokietijos militariz
ing atgaivinimui, o vis dar 
nesimato galo! Dabar sušilę 
atstatėme tai, ką per keturis 
karo metus sugriovėme. Kur 
logika ?

Nėra jokios logikos. Bet, 
girdi, neturime kitos išeities.

Neturi išeities tik tie, kurie 
Ibijo taikos. Išeitis yra pasto

vioje pasaulinėje taikoje.

žymusis Massachusetts 
Technologijos Instituto moks
lininkas, keleto storų knygų 
autorius, prof. Dirk J. Struik 
“apkaltintas”. Skaičiau jo 
knygą “Yankee In The Ma
king.” Puiki knyga apie Ame
rikos atsiekimus moksle.

žmogus bus teisiamas. Kal
tinamas pasikėsinime spėka 
nuversti Amerikos valdžią. 
Kaip, kur?

iįf/rs i profesorius sako, kad 
ji/jJėra dabar‘ir nėra buvęs 
pirmiau Komunistų Partijos 
nariui bet tai nesvarbu. Prof. 
Strudk sakosi esąs marksistąs. 
To ir užtenka, žmogus jau 
bėdoje.

(Tąsa ketvirtame pusi.)
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ACHESONAS RAGINA 
ATLANTO KRAŠTUS VIS 
SMARKIAU GINKLUOTIS
Jie žada atkurt vokiečių armijų 
ir telkia Turkiją ir Graikiją

Ottawa, Kanada.— Jung
tinių Valstijų valstybės se
kretorius Dean Acheson ra
gino Atlanto kraštų sąryšį 
dar sparčiau . ginkluotis 
prieš Sovietų,Sąjungą. Kal
bėdamas susirinkime dvyli
kos tu kraštu užsieniniu ir 
karinių ministrų, Acheso- 
nas pabrėžė, kad jau “ma
žai laiko teliko” pasiruošti.

Jis, tarp kitko, sakė, jog 
Vokietijos ir Japonijos su
smukimas po Antrojo pa
saulinio karo davė Sovietų 
Sąjungai “progą užpulti” 
kitas šalis.

Generolas Eisenhoweris 
šaukė skubėti sudaryt dide
lę tarptautinę armiją jo ko
mandoje vakarinėje Euro
poje.

Anglijos ir Francijos už
sienio reikalų ministrai 
taipgi kalbėjo apie reikalą 
rekrutuot vokiečių armiją 
vakarų Vokietijoj ir įjungt 
ją į tarptautinę kariuome
nę.

Sekmadienį Trijų Vakari
nių Didžiųjų užsieniniai 
ministrai —Amerikos Ache- 
sonas, Anglijos Herbertas 
Morrisonas ir Francijos Ro
bert Schuman— tarėsi apie 
Turkijos ir Graikijos įtrau
kimą į Atlanto sąryšį

Jie stojo už platesn. Ita
lijos apsiginklavimą, ne
gu jai leido taikos sutartis 
po Antrojo pasaulinio karo.

Buvo svarstoma ir kaip 
išspręsti ginčus tarp Itali
jos ir Jugoslavijos kas lie
čia Triesto sritį.

Tito prašo jugoslavus 
“pakentė! porą mėty”

Mostar, Juogslavija.—Ju
goslavijos valdovas Tito, 
čia kalbėdamas, prašė pilie
čius “dar porą metų paken
tėti” ir nerūstauti prieš 
valdžią. Paskui būsiąs pa
gerintas žmonėm gyveni
mas, sakė Tito. Žadėjo pa
kelti tuomet darbininkams 
algas, panaikint maisto ra- 
cionavimą, paliuosuoti dau
gumą pramonių nuo valdiš
ko planavimo, paliekant 
joms laisvą valią, ir tt. Ti
to taipgi prisipažino pada
ręs klaidų ūkio ir pramonės 
tvarkyme.

Kartu jis skundėsi, kad 
ūkininkai nepristato grūdų 
pagal valdžios įsakymus. 
Taip pat gyrėsi duodąs pil
ną religinę laisvę katali
kams, pravoslavams ir ma
hometonams, pasakodamas, 
kad “Rusijoj nesą tokips 
laisvės.”

DIDELI MANEVRAI t

VAKAR. VOKIETIJOJ
Frankfurt, Vokietija. — 

Amerikonai, anglai ir fran- 
cūzai daro didelius kari
nius pratimus šiaurvakari
niame Vokietijos kampe.

Richmond Hill 19. N. Y., Antrad., Rugsejo-Sept. 18, 1951

Pravda smerkia Atlanto 
kraštų konferenciją

Pranašauja karą 1954 m.
Dauguma Atlanto kraštų 

atstovų padarė išvadą, kad 
reikią pilnai pasiruošti ka
rui iki 1954 metų vasaros; 
spėliojo, kad Sovietų Sąjun
ga tada “galės pradėti ka
rą.”

Kadangi konferencija po
sėdžiauja prie uždarų du
rų, tai korespondentai gau
na tik aplamų pranešimų.

Slaptybėje laikoma pokal
biai ir tarimai opiausiais 
klausimais.

Lėktuvas oro parodoj 
užmušė 20 žmonių

Flagler, Golo. — Lėktu
vas, besivartydamas oro pa
rodoje, nukrito ant stovin
čiu automobiliu eilės; už- 
mušė 20 žmonių automobi
liuose ir aplinkui; sužeidė- 
25 kitus žiūrovus.

Žuvo ir lėktuvo vairuoto
jas leitenantas N o r m a n 
Jones, išgarsėjęs akrobatiš- 
kais vartymais! ore.

Demonstracija prieš 
Atlanto kraštą sueigą

Ottawa, Kanada. — Ivvko 
demonstracija prieš laiko
mąja Atlanto kraštų sąry
šio konferenciją. Demon
strantai smerkė tą sąryšį 
kaip naujojo karo mašiną.

Amerikonas presbyterio- 
nų kunigas Horace Davey 
bandė suardyti demonstra
ciją, visaip keikdamas de
monstrantus ir kurstyda
mas pašalinius žmones prieš 
juos.

Auga New Yorko 
valstijos skola

Albany, N. Y. — Per 12 
mėnesių iki šiemetinio ko
vo New Yorko valstijos 
skola pakilo $55,200,000.

Dabar valstija turi viso 
736 milijonus, 240 tūkstan
čių ir 188 dolerius skolos.

14 vaiky užmušta, 
įlūžus teatrui

Campinas, Brazilija.—Įlū
žo ir susmuko judžių tea
tro lubos, užmušant bent 15 
vaikų. Sužeista daug kitų 
vaikų v ir suaugusių.

Van Fleet sako, 
jankiai užmušą 20 sykių 
daugiau šiauriečių

Korėja.— Atsilankęs į ry
tinį frontą, amerikonų ko- 
mahdierius gen.*Van Fleet 
pasakojo, kad jie užmuša 
bei sužeidžia 20 sykių dau
giau šiaurinių korėjiečių ir 
kinų, negu jankiai praran
da savo kareivių.

Maskva. — Sovietų ko
munistu laikraštis Pravda 
vadina Atlanto kraštų kon
ferenciją Kanadoje dar vie
nu žygiu, kuriuo “vakarai” 
ruošiasi karui.

Pravda ypač smerkia tos 
konferencijos planą rekru
tuot vakarinių vokiečiu ar
miją talkon prieš Sovietų 
Sąjungą; sako, tai aršus

Gen. Ridgway siūlo panaujint 
derybas, bet atmeta veik visus 
kaltinimus iš šiauriečių puses

Tokio, rugs. 17. — Vy
riausias amerikonu koman- 
dierius generolas Ridgway 
pasiūlė Šiaurinės Korėjos 
premjerui Kim 11 Stingui ir 
kinų generolui ' Peng Teh- 
huai panaujinti derybas dėl 
pertaikos.

Sykiu Ridgway vėl atme
tė beveik visus kaltinimus 
iš šiauriečių korėjiečių pu
sės, kad amerikonai karto
tinai laužė derybinės Kae
songo srities neutralumą. 
Ridgway pripažino, kad 
tiktai vieną kartą rugsėjo 
10 naktį amerikinis lėktų-
vas apšaudė beginklį Kae-! dūriniame frontuose.

Įvairios Žinios
------------------------------ ■

Chicago. — Nukrito Safe 
Sky Coach kompanijos lėk
tuvas su 52 žmonėmis. Vi
si išliko gyvi; kai kurie su
žeisti, bet nesunkiai.

La Paz, Bolivija. — Šio 
krašto valdžia skelbia, kad 
sudaužė naują sukilimo suo
kalbį prieš ją.

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh pa
geidavo panaujint derybas 
su anglais dėl žibalo pra
monės naudojimo Irane.

Clinton, N. C. — Nukri
to ir susprogo bombonešis. 
Vienas asmuo žuvo. Trys 
kiti su parašiutais išsigelbė
jo-

Prancūzai ilgiau gyveną, 
nors mažiau valgo

Paryžius.—Francūzai gy
vena ilgiau, negu bet ku
rios kitos tautos žmonės va
karinėje Europoje, — rašo 
New Yorko Times kores
pondentas. Vidutinis fran- 
cūzas pasiekiąs 70 metų 

,amžiaus.

Francijos valdžia raporta
vo, jog francūzai po Antro
jo pasaulinio karo mažiau 
valgo mėsos, bulvių, riebalų 
ir grūdinių valgių, o šiek 
tiek daugiau vaisių ir dar
žovių, negu pirm karo. Bet 
jų amžius po karo dar pail
gėjęs.

Didžioji francūzų daugu
ma sunaudoja tik po' 199 
svarus mėsos per metus, tai 
yra, ketvirtadalį svaro per 
dieną.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir gal bus lietaus.

* ★

laužymas Potsdamo šutam 
ties.

Berlin. — Vokiečių laik
raštis Taegliche Rundschau, 
leidžiamas rytinėje, Sovie
tinėje Berlyno dalyje, ra
šo, kad Sovietų Sąjunga 
norėtų sueiti į derybas su 
Amerika, Anglija ir Fran- 
cija dėl Vokietijos klausi
mų išsprendimo.

songą.
Peking. — Kinijos radi

jas kaltino amerikonus bei 
jų talkininkus už naujus 
įsiveržimus į Kaesongo apy
linkę ;ir sakė, jog ameriko
nai nori tiktai karą tęsti, o 
ne pertaiką daryti.

KARO VEIKSMAI
Korėja. — Amerikonai at

griebė kalnų pozicijas į 
šiaurę nuo Indže, rytiniame 
fronte.

Buvo smarkių susikirtimų 
su šiauriniais korėjiečiais
ir kinais vakariniame ir vi

Washington. — New Yor
ko valstijos gubernatorius 
T. Dewey pranašavo, kad 
gen. Eisenhower bus repu- 
blikonų kandidatas į prezi
dentus 1952 m.

Saigon, Indo-Kina. — Su
sprogo francūzų laivas; už
mušta 65 kariškiai.

Kiek valdžia leidžia 
kelt darbininkam algas

Washington. — Algų nu
statymo valdyba išleido pa
tvarkymą, kad samdytojai 
galės ne daugiau kaip 6 iki 
10 procentų per metus pa
kelti algas savo darbinin
kams, atsižvelgiant į darbi
ninkų' užsitarnavimus per 
tam tikrą laikotarpį.

Popiežius šaukia kovot ir 
melstis prieš komunizmą

Roma. — Popiežius Pijus 
pereitą savaitę išleido enci
kliką*- aplinkraštį, šaukda
mas visas krikščionių reli
gijas, vadovaujant katali
kams, kovoti prieš komuniz 
mą ištisame pasaulyje.

Šeštadienį jis išleido dar 
enciklikinį laišką, raginda
mas melstis, ypač rožančių 
kalbėti, kad žlugtų komu
nizmas, kurį popiežius va
dina “peklišku priešu.”

—.......—~-~j

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

IRANO PREMJERAS ĮSAKĖ 
SUARDYT PRO-ANGLIŠKŲ 
POLITIKIERIŲ SUOKALBĮ
Karalius ir sėbrai perša leist 
anglam išnaudot Irano aliejų

Teheran, Iran. — Anglų 
šalininkai padarė suokalbį 
nuverst Irano premjero 
Mossadegho valdžią, kaip 
kad jis pranešė sekmadienį. 
Premjeras todėl paliepė ka
riuomenei ir policijai pasi
ruošti nuslopint sukilimą, 
kurį \ Anglijos pataikūnai 
planavę iššaukt pirmadie
nį.

Seniau buvęs Irano prem
jeras Zia Ed-Din mobiliza
vo savo vadinamą Tautinės 
valios partiją prieš Mossa-

Malajiečiai reikalauja 
nepriklausomybės

Kuala Lumpur, Malaja.— 
Susirinko visų Malajos tau
tybių ir religijų atstovai ir 
Įkūrė Nepriklausomybės 
Partiją. Nutarė išvien dar
buotis už Malajos išvadavi
mą nuo Anglijos.

Malajoj, apart malajiečių, 
gyvena daug kinų, indusų 
i]1 maišytos su europiečiais 
veislės žmonių.

I

Nuo šviesinęs rakietos 
Meksikoj žuvo 14

Mexico City. — Beminint 
meksikiečiams Nepriklauso
mybės Dieną kabarete Can- 
Can, kažin kas išsprogdino 
šviesinę (nekarinę) rakietą. 
Kilo gaisras, kur 14 žmonių 
sudegė bei mirtinai tapo su
trempti per sumišimą, besi- 
grūdant laukan. 90 kitų 
sužeista.

Kinai sako, Japonija 
padeda jankių karui

Peking. — Kinijos radi
jas praneša, kad Japonijos 
fabrikai pagamino ameriko
nam $320,000,000 vertės gin
klų ir amunicijos kerėji
mam karui . Be to, 140,000 
japonų tiesioginiai dirba 
ginkluotoms amerikonų jė
goms, sakė tas radijas.

Anglai uždraudžia italam 
pirkt Irano gazoliną

Roma. — Anglų Ironiško
ji Aliejaus kompanija grū
mojančiai įspėjo visus Ro
mos laikraščius, kad niekas 
nepirkėtų gazolino-aliejaus 
iš Irano.

(Iranas neseniai pranešė, 
kad jis 20 procentų nupi
gins aliejų bei gazoliną 
tiem kraštam, kurie dabar 
užsisakys pirkti. Taipgi ža
dėjo pardavinėti aliejų Len
kijai ir kitiems komunisti
niams kraštams.)
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degho valdžią. Ta partija’ 
reikalauja leisti anglams 
vis išnaudot Irano aliejaus- 
žibalo versmes. Karalius 
pritaria Ed-Dinui ir ragino 
Mossadeghą ir šalies seimą 
nusileisti Anglijai. Kara
lius nori, kad Ed-Din tap
tų premjeru.

O Mossadeghas pasiryžęs 
įvykdyti įstatymą, perimant 
aliejaus pramonę į Irano 
valstybės nuosavybę.

Anglija, kaip jau žinoma, 
pertraukė derybas su Mos- 
sadeghu dėl aliejaus pra
monės pertvarkymo, ir pa
reiškė, jog nepanaujins de
rybų, koF bus pakeista Ira
no valdžia.
Anglai patraukė savo 
pusėn dalį seimo narių

Pranešama, kad anglai 
“apdirbo” savo naudai ir 
didoka skaičių Irano seimo 

narių.
Mossadegh pastarosiomis 

dienomis tris kartus šaukė 
seimo susirinkimą; tikėjosi, 
kad seimas užgirs jo politi
ka.

Bet pro-angliški politikie
riai paveikė 30 seimo narių, 
kad nesusirinktų. Taigi ne
atėjo reikalingas skaičius. 
Tuo būdu ir nupuolė Mos
sadegho prašymas užgirt jo 
politiką.
Anglai bando nubankrūtuot 

Irano valdžią
Tuo tarpu Anglija sten

giasi įvaryt Mossadegho 
valdžią į bankrūtą. Užkir
to angliškai-amerikinių pi
nigų siuntimą į Iraną ir už
gynė anglu laivams gabenti 
jam reikalingus daiktus.

Anglai ’geidauja, kad jų 
šalininkai keltų riaušes, 
kaltinant Mossadeghą už 
iraniečių gyvenimo nupul- 
dymą.

Be to, Anglija sutelkė ke
liolika savo karo laivų į 
Persijos - Irano Įlanką. 
Grūmoja panaudoti gin
kluotas jėgas, jei Iranas 
mėgins varu išvyti apie 300 
anglų mechanikų iš Abada- 
no, kur yra didžiausias pa
saulyje fabrikas aliejui per
dirbti. * Fabrikas priklausė 
anglams, iki Iranas išleido 
įstatymą dėl visos tos pra
monės perėmimo į Irano 
rankas.

Teisiamas pulkininkas už 
kyšius iš kontraktoriy

Washington.-Karinis teis
mas pradėjo tardyti pulki
ninką Shirley W. Mcllwai- 
ną. Pulkininkas kaltinamas, 
kad, būdamas karinių už
sakymų viršininku Toledoj, 
Ohio, jis už kyšius duoda
vo kon.traktoriams tuos už
sakymus.
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LAISVAJAME PASAULYJE”
KIEKVIENA ŠALIS, kuri tik priešinga Tarybų 

jungai bei tarybiniam blokui, mūsų vyriausybės ir 
inercinės spaudos skaitoma “laisva” arba “laisvojo 
šaulio dalimi.” • Aišku, tai nesąmonė.

Paimkime net didesnes šalis, Įeinančias j “laisvąjį 
šaulį,” ir pažiūrėkime, kokia jų laisvė.

Štai, Didžioji Britanija, viena penkių didžiųjų šalių, 
tik neperseniai buvusi galinga valstybė. Žiūrėkime, kiek 
ji jau yra laisva, savystovi.

Mūsų krašto vyriausybė priešinasi tam, kad “laisvo
sios šalys” prekiautų su Tarybų Sąjunga bei tarybinio 
bloko šalimis. Bet Didžioji Britanija, nusibankrutavusi, 
biedna, nebegali apsieiti be Tarybų Sąjungos duonos ir 
medžio. Ir ji buvo priversta, nežiūrint Washingtono 
protestų, dargi padidinti savo prekybą su T. Sąjunga!

Šiomis dienomis buvo paskelbta, jog, Londono vyriau
sybė sudarė naują prekybos sutartį su Maskva; pagal 
tą sutartį Anglija pirks iš T. Sąjungos vieną milijoną 
tonų javų—kukuruzų, miežių, avižų, rugių, kviečių,—per 
metus. Ji taipgi pirks daug medžio 4,000,000 namų sta
tybai.

Grąžon, aišku, ji parduos visokių produktų Tarybų 
Sąjungai.

Visa tai gerai. Bet žiūrėkit: atvykęs Didžiosios Bri
tanijos užsienio reikalų ministras Morrisonas aną die
ną nužemintai teisinosi, kodėl jo valdžia taip daro. Jis 
atsiprašinėja, jis “įrodinėja,” jog, girdi, tai eisią naudon 
ne T. Sąjungai, bet Atlanto Paktui, o tai reiškia — ir 
Amerikai. Jis, žinoma, teisybe pasakė, jog Anglija, ne
darydama prekybos su T. Sąjunga, '‘saugodama savo 
veidą, nusipjautų nosį.”

Bei kodėl toks vergiškas teisinimasis? Kur tas lais
vumas? Kur toji nepriklausomybė nuo Wall stryto?!

KITAS PAVYZDYS—JAPONIJA, su kuria tik neseniai 
buvo pasirašyta taikos sutartis San Francisco mieste.

Pasirašius taikos sutartį, mūsų vyriausybė pripažino 
jai “savystovumą” ir “nepriklausomumą.” Komercinė 
spauda giedojo Japonijai laimės giesmę.

Bet, štai: 56 mūsų krašto senatoriai pasirašė po de
klaracija, skelbiant, jog senatas, girdi, užgirs taikos su
tartį, bet Japonija neprivalo niekad pripažinti komunis
tinės Kinijos!

Ką tai reiškia? Kokią laisvę, kokį savystovumą Ja
ponija turės, jei šiandien jai pasakoma, ką ji privalės 
atlikti ar neatlikti?

Japonijoje bus mūsų krašto militarinės bazės,—vadi
nasi, nuolat jai bus grasinama bizūnu, jei ji neklausys 
Dėdės Šamo!

Ar tai tokio savystovumo ir nepriklausomumo Japo
nija susilauks, kai taikos sutartis įeis galion, kai ji bus 
užgirta pasirašiusiųjų valstybių?

Jau dabar pasakoma, ką toji šalis privalės atlikti, ko 
neatlikti!

Mes, tačiau, galime drąsiai teigti, jog Japonija,—nu
žemintai besiteisindama,—anksčiau ar vėliau turės pri
pažinti Kinijos Liaudies Respubliką, jei norės gyvuoti!

» -*-----------------------------------------------

JŲ LAIVES KRUSADA
MŪSŲ KRAŠTE šiuo metu agituojami žmonės au

koti savo dolerius organizacijai, vadinamai “Crusade for 
Freedom!’ (Krusada už laisvę).

Kas tas “Crusade for Freedom”? Tai neva privatinė 
organizacija, kurios pirmininko pareigas eina generolas 
Lucius Clay, — tas pats generolas, kuris išlaisvino Usę 
Koch, nacių sadiste, gaminusią lempų abažūrus iš žmo
nių odų. '

Ši organizacija ryžtasi surinkti 25,000,000 žmonių pa
rašų ir $3,500,000 iš Amerikos darbininkų,—dolerių, už 
kuriuos būtų samdomi šnipai, sabotuotojai, veikią Len
kijoj, Čechoslovakijoj, Rumunijoj, Bulgarijoj ir kituose 
liaudiškų demokratijų kraštuose.

’Šiią krusadą entuziastiškai remia tokie, kaip Henry 
Fordas, ir jiems panašūs milijonieriai dėl to, kad jiems 
nepatinka, kam liaudiškų kraštų žmonės valdosi be po
nų, be milijonierių, dėl to, kad jie naikina žmogaus žmo
gumi išnaudojimą.

■ Bet ką remia, milijonieriai, darbininkų išnaudotojai, to 
negali remti darbininkai, suprantą savo* elementarinius 
interesus.

JUOKDARIŲ 
NETRŪKSTA

Čikagoje -rugsėjo 8 dieną 
dipukai surengė mitingą 
paminėjimui tos “tautos 
šventės,” kuri nėra jokia 
šventė. Kunigaikštis Vy
tautas kadaise norėjo būti 

' karalium, bet nebuvo, nes 
negavo karūnos, tai ir mirė 
be karūnos. Na, ir tai di
pukai skaito švente. Ten 
kalbėjo visokių “mokslin
čių.” Tūlas Krivickas (ži
noma, daktaras, nes pas di
pukus mažai rasi tokių, ku
rie n e t u r ė t ų “daktaro” 
laipsnio), anot Draugo: i

Priminė, kad skyrimas ka
raliaus vainiko Vytautui 
ūžia jams tuo taiku buvo 
tikrinimas augščiausio 
vės, tautos didybės laipsnio. 
Šimtmečiais Lietuvoje vyko 
kova tarp rytų bizantiškos 
kultūros ir vakarų krikščioniš
kos. Vytautas apsikrištyda- 
mas pasirinko pranašesnę va
karų kultūrą. Jogaila, užim
damas Lenkijos sostą, išplėtė 
Gediminaičių dinastiją j kitus 
kraštus, praplėsdamas lietu
vių valdovų Įtaką, kam prita
rė ir Vytautas. Gaila, kad 
Vytautui nepavyko prasiverž
ti prie jūros. Tas ilgiams šimt
mečiams nulėmė mūsų tautos 
charakteri. Tačiau Vytautas 
yra pabrėžęs, kad žemaičiai, 
prūsai — yra jo tėvų paliki
mas ir juos jis stengėsi atgau
ti.

Gaila, kad Vytautui ne
pavyko apsikarūnavoti, gai
la, kad jis “neprasiskverbė 
prie jūros,” a i m a n u o j a 
Draugas.

Prie kokios jūros? Vy
tautas, didžiuojasi mūsų 
ura-patrijotai, buvo prasi
skverbęs prie jūros — prie 
Juodosios jūros, bet kas iš 
to? Ta jūra buvo ne Lie
tuvos ir pasiliko ne Lietu
vos. Vytauto politika buvo 
labai žiopla: jis, vykdyda
mas Vatikano užgaidas, 
“pamiršo” Klaipėdą ir Ryt
prūsius, ir veržėsi į piet- 
rytus, k u o m e t vokiečiai 
Klaipėdą valdė. Ar už tai 
jis- reikia jau taip garbinti?

Lietuvių tauta, vadinasi, 
turėjo laukti tol, kol susi
kūrė tarybinę santvarką, 
kad galėtų atgauti Klaipė
dą, per šimtus metų pri
klausiusią vokiečiams-gro- 
bikams! ,

Šiandien, kai Lietuva jau 
yra prie jūros, turi Klaipė
dos kraštą, pataisė Vytau
to ir kitų senovės vai lovų 
klaidą, tai lietuviškieji kry
žiokai žiauriu įtūžimu puo
la Tarybų Sąjungą, kam ji 
grąžino Lietuvai tai, 
jai priklauso!

pačiame

atsisakė
Dėl to

tiž
iais-
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RABINAS E. M. BLO- 
CHAS IR LIETUVIŠ
KIEJI FAŠISTAI

Šių metų birželio mėn. 
Clevelando lietuviškieji fa-

Įspūdžiai iš San Francisco 
konferencijos

Rašo Ks. B. Karosienė, Laisves korespondentė

ŠAUKIĄ VIENYTIS
PRANCŪZUOS komunistų partijos Centrinis Komi

tetas išleido atsišaukimą į visos šalies žmones, ragin
damas vienytis kovai už taikos išlaikymą, už šalies ne
priklausomybės išlaikymą.

Komitetas kreipiasi ypatingai į socialistus ir katalikus 
darbininkus: jįs sako, jog šiandien francūzų tauta pri
valo sudaryti tokią vienybę, kokioje ji buvo laike karo, 
laike hitlerines okupacijos.

Al- — —■ . .I,,..,.-. ,,   

šistai rengė gedulo mitin
gą --apverkti tai, kad 1940 
metais birželio mėnesį lie
tuvių tauta atsikratė sme- 
tonizmu, išvijo “tautos va
dą” šunims šėko pjauti ir 
pati ėmėsi naują gyvenimą 
kurti.

Į tą mitingą fašistai kvie
tė ir buvusį Telšiuose rabi
ną E. M1. Blochą, gyvenan
tį, matyt, tame 
Clevelande.

Rabinas Blochas 
mitinge dalyvauti,
jis per “Tėvynę,” SLA or
ganą (š. m. rugs. 14 d.) yra 
tūlo Kazio Dzūko žiauriai 
puolamas ir visa žydų tau
ta niekinama.

Rašytojas nepaskelbia iš
tiso rabino Blocho laiško, o 
paduoda tik porą neilgų ei
ta tėlių, kuriose rabinas pri
mena fašistams, kad daug 
Lietuvos žydų “sadistiškai 
buvo sunaikinti nacionali
nės Lietuvos piliečių,” 
taipgi, kad žydai ma
žai ko galį tikėtis iš to
kios Lietuvos “nepriklauso
mybės,” kokios laukia lietu
viškieji fašistai, klerikalai 
ir menševikai.

Mes nepažįstame rabino 
Blocho, — tai ir nėra svar
bu, — tačiau su tuo, kad 
lietuviškieji fašistai, Hitle
rio talkininkai, žiauriai žu
dė Lietuvos žydus, turime 
sutikti, nes tai kiekvienas, 
kuris nori žinoti, žino. Jie 
žudė žydus ir dalinosi jų 
turtu. Kai kurie niekšai to 
turto atsivežė ir Amerikon; 
kai kurie jų čia yra kruvi
nomis rankomis, — tokie 
dažniausiai pikiettioja lietu
vių kultūrines pramogas.

Argi save gerbiąs žydas 
gali su tokiais šiandien ei
ti į talką ir reikalauti, kad 
Lietuva ir vėl būtų “nepri
klausoma,” ir kad šitie niek
šai, žydų ir ąnti-fašistų žu
dytojai, ten viešpatautų?!

Blogai SLA organas pa
darė, talpindamas fašisto 
raštą, puolantį rabiną Blo
chą ir jo tautiečius!

Senatorius ragina užgini
Japonijai pripažint Kiniją

Washington. — Vadovau
jantis republikonas senato
rius Kenneth Wherry pa
reiškė, jog turi būti išrei
kalauta, kad Japonija pa
sižadėtų nepripažinti Kini
jos Liaudies Respublikos ir 
nedaryti taikos sutarties su 
ja.

Jeigu Japonija neduotų 
tokio pasižadėjimo, tai se
natas turėtų atmesti taikos 
su Japonija sutartį, kuri 
bus pasirašyta San Fran
cisco j šį mėnesį, sakė sena
torius Wherry.

LAISVES REIKALAI
Pastaruoju laiku dienraštis susilaukė paramos-aukų 

net iš Uruguajaus demokratinių lietuvių. Darbo re
daktorius Antanas Vaivuskas prisiuntė $41.50. Nuo ki
tų sekantai aukų gavome:

L. Truikis, Scranton, Pa........................ $10.00
Maryte ir Povilas Yakuniskai, Haverhill, Mass. 5.00

St. Petravičia, Pasadena, Calif. ........... 5.00 
A. Lubomirsky, Shenandoah, Pa..........................3.00
K. Yudickas, Easton, Pa............. ...........     3.00
J. Rusiackas, Brooklyn, N. Y. . • ................  3.00
Joe Naujokas, Monroe, Mich...........................  3.00
Mary Dobtais, Ozone Park, N. Y. • ............. 2.00
F. Tumėnas Port Arthur, Canada ............  2.00
J. Briedis, McKean, Pa. .. . ............................. 1,00
M. Bryus, Houghton, Mich. ....•• ............. 1.00

Didelis ačiū už aukas! Visi, kurių prenumerata pa
sibaigė, gavote paraginimus, prašome tuojau atsinaujin
ti ir paaukoti pagal išgalę.

Su spalių 1 diena prasideda Laisvės metinis vajus ga
vimui naujų skaitytojų ir atnaujinimui prenumeratų se
niems. Visus vajininkus/ir vajininkes prašome ruoštis 
prie darbo. * : Laisvės Administracija

San Francisco, Calif., rug
sėjo 7 d.—Vakar minėjau, 
kad Čechoslovakijos delega
tė Dr. Gertruda Sekanino- 
va kalbėjo. Reikia dar pri
minti, kad jinai kalbėjo la
bai gražia angliška kalba. 
Kalbėjo skubiai, tarpais at
sišaukiančiai, tarpais pik
tai. Jos kalbos labai aty- 
džiai klausėsi delegatai ir 
publika. Nesuspėjo per vie
ną valandą laiko baigti.

Nežiūrint sudaryto senti
mento už Amerikos-Angli- 
jos patiektą sutarties pro
jektą, jinai labai aštriai iš
stojo prieš dokumento au
torius; išaiški n d a m a jų 
tikslą ir visus„ motyvus, 
kuomet rašė tokį dokumen
tą.

Jinai pareiškė, kad tas 
projektas yra nelegalus, 
laužantis rimtas tarptauti
nes teises, aiškiai parašy
tas pravedimui Amerikos 
imperializmo Azijoj. Ir ša
lys, kurios pasisako už jį, 
pasisako todėl, kad klauso 
ir pasiduoda Amerikos im
perializmui. Ji prašė apsi
žiūrėti, ką mes darome, ko
kį pasaulį rengiame. Pu
blikoj nepaprasta tyla—nei 
mažiausio šlamėjimo. Stai
giai pirmininkas Dean A- 
cheson pareiškė,.kad jos lai
kas užsibaigė. Jinai dar 
bandė skubiai baigti, Dean 
Acheson vėl muša kūjeliu, 
kad ji sustotų. Jinai pa
reiškia, kad kuomet jūs 
mums neduodate balso, tai 
turbūt tikrai taip yra, kaip 
Dewey pasakė, kuomet su
grįžo iš Japonijos: “kuomet 
Sovietai kalba už taiką, aš 
pradedu bijoti.” Visi pra
dėjo juoktis, daug plojo. 
Achesonas stabdo, -kad ne
keltų jokios ovacijos. Ji
nai pasitraukia nuo estra
dos.

Jos kalba dalinai atsakė 
i klausimą, kuris nervuoja 
delegatus, tai ką darys 
Gromyko blokas, “pralaimė
jęs” šioj konferencijoj? Pa
siliks, ar išeis iš konferen
cijos — pasirašys sutartį, 
ar ne? Kalbama, kad jis 
laukia iš Maskvos įsakymo, 
ką daryti. Komentatoriai 
sako, kad San Francisco 
konferencija tai tik antra
eilis dalykas Sovietam, kad 
turime budėti, nes jie (So
vietai) dabar pradės kokį 
nors diplomatinį bei milita- 
rinį žygį Kinijoj ar Korė
joj..

Šios konferencijos strate- 
gai-artistai džiaugiasi, kad 
jie uždėjo retežius ant So
vietų bloko delegacijos šioj 
konferencijoj, kuomet priė
mė dienotvarkį. Dabar kon
ferencija užsibaigs, kaip 
planuota. Dar laukia kal
bos Lenkijos delegacijos 
pirmininko, Stefano Wier- 
blowskio.

Tikrina mūsų diplomatai, 
kad, užbaigus Wierblows- 
kiui kalbėti, Sovietų ir pri
tariančių šalių delegacijos 
tikrai išeisiančios, nes nie
ko kito joms neliks bedary
ti šioj konferencijoj. Tą 
čionai sensacinę žinią pfa- 
skelbė pats John Foster 
Dulles,. Todėl šiandien vėl 
pilna publikos. ‘ Visi nenu
leidžia akių nuo Sovietų de
legacijos. Nori, matyti, kaip 
jie išeis.

Dar šiandien kalbėjo Len
kijos atstovas Stefan Wief- 
blowski. Jis pasakė, kad 
“ši sutartis tai praplėtimas 
amerikinės Monroe doktri
nos. Jungtinės Valstijos 
planuoja prisijungti Japo
niją. Jungtinės Valstijos no- :

ri prisijungti visas Pacifiko 
salas.”

“Šiandien Jungtinės Vals
tijos bando atmesti visas 
praeities sutartis... ir taip 
elgdamiesi stato pavojun 
pasaulinę taiką.”

“Pasirašymas šios sutar
ties be Kinijos, tai pagami
nimas tokio dokumento, ku
ris neturi giminystės sutai
ką. Šita sutartis neturi sau 
lygios istorijoj, ir aš protes
tuoju prieš naudojimą to
kios metodos, kur didžioji 
Kinija taip paneigiama. Ši
ta konferencija tai ne kon
ferencija, bet diktatūra.”

“Jau nuo pat pradžios bu
vo aišku, kad tai bus užkro- 
vimas amerikinės galios ant 
Tolimųjų Rytų. Japonijos 
taika ir Japonijos ateitis 
bus nuspręsta iš to taška- 
regio, kaip egojistiški Ame
rikos interesai bus.”

Taip baigė trečias ir pa
skutinis balsas, kuris prie
šinosi tam projektui.

Visų šalių delegacijos jau 
baigė savo kalbas. Išsky
rus Sovietų bloką, tik vie
na šalis, Iranas, sunaudojo 
skiriamą delegacijai valan
da laiko.

Dauguma 4i9 šalių delega
cijų pareiškė, kad pasira
šydami po sutartim, pasi
lieka su abejonėmis, kad ne 
viskas gera, kas projekte 
parašyta. Ne viskas paaiš
kėjo ir tt. Pasirašo todėl, 
kad tas patiektas projektas 
atstovauja artimiausią eigą 
prie taikos, kokią dabar ga
lima atsiekti. Kiti nesidro
vėdami prisipažįsta, kad

tuose, bijosi, kad “laisva” 
Japonija su pigia darbo jė
ga sudarys kompeticiją jai. 
Naujoji Zelandija prisibijo 
Japonijos apsiginklavimo.

Tai taip, maždaug, kalbė
jo nuliūdusiai šalys. “Ką 
daryti?” sakė Pakistanas. 
“Laukti, kol pripažinsime 
vieną ar kitą Kiniją? Lauk
ti, kol išrišime Formozos 
klausimą? Laukti, kol Ja
ponija sudrūtės ir galėk 
mokėti už nuostolius?”

Taip tas delegatas, gal 
netiksliai, pakėlė klausimą, 
ar nelaukus tų viršminėtų 
klausimų išrišimo, ši sutar
tis ką nors reiškia? Tie 
trys klausimai vyriausiai 
nuspręs, ar turėsime taiką 
ar ne, Jų neišrišo šioji kon
ferencija. Juos jinai pablo
gino. '

Aišku, kad šios sutarties, 
priėmimas jau buvo užti
krintas dar prieš San Fran
cisco konferenciją, f

Konferencijoj dalyvauja 
gal 30% delegatų iš Pietų 
Amerikos šalių. Tos šalys 
neturėjo reikalo su Japoni
ja laike pereito karo, bet 
čia susirinko Japonijos 
klausimą spręsti. Didžioji 
Kinija, kuri per 13 metų 
kariavo su Japonija, nepa
kviesta.

Beje, čia yra atvykusi de
legacija iš Pietinės Korėjos. 
Syngman Rhee paskirta de
legacija slankioja po sve
tainę. Mat, jie mane, kad 
juos įsileis oficialiais dele
gatais, kad galėtų pridėti 
savo grašį prie konferenci
jos užgyrimo. Vielok tai

toks smarkus Sovietų pasi-'būtų buvę visiškas atmęti- 
priešinimas tam projektui, Imas tarptautinės etikos juos
jiem nepalieka kitos išei
ties, 'kaip tik pasirašyti. Ki
taip, mat, juos paskaitys 
remiančiais Sovietų bloką. 
Svarbiau parodyti bendrą 
frontą, kaip kalbėti apie 
esminius šalies reikalavi
mus bei konkrečiai kriti
kuoti. Trečia, Japonija, ma
tydama, kaip lengvai ją 
baudžia, kaip ją lyg hero
jų perstato, ji darys atski
ras sutartis, ir “susitaiky
sime dabar nesuderinamais 
klausimais.”

Koks buvo džiaugsmas, 
kada Indonezijos delegatas' 
pareiškė, kad jų šalies ka
binetas maža balsų daugu
ma nutarė pasirašyti po 
sutartim. Mat, pirmiau bu
vo pareiškę, kad nesirašys. 
Taip pat Irako delegatai 
buvo pasisakę, kad gavo iš 
savo šalies įsakymą pasira- 

, syti.
Paduosiu trumpai, kokių 

abejonių pasireiškė: El Sal
vador sakė, kad reikia tu
rėti balsavimą nusprendi
mui, kas bus daroma su 
Formoza ir ką darysime su 
Sachalinu ir Kurilų salomis.

Ceylon, Cambodia, Egip
tas ir Pakistanas, iš gelto
nosios rasės bei tikrų Toli
mųjų Rytų žhronės, sakė, 
kad bus abejonių, ar čia nė
ra susigrupavimas Vakarų 
prieš Rytų tautas, bet mes 
bandysime įtikinti, kad ne. 
Holandija' apgaile s t a u j a, 
kad ji civiliai nukentėjo, ir 
dabar negaus atlyginimo. 
Norvegija sakė, kad reikėjo 
kalbėti apie pagrobtus Ja
ponijos prekybos laivus, 
taipgi kalbėjo, kad sutartis 
gali pakenkti žuvininkystei. 
Francija nepatenkinta dėl 
neatlyginimo jog kolonijai 
Indo - Kinijai. Belgija, kuri 
turi finansinį ii’ pramoninį 
interesą Tolimuosiuose Ry-

as tarptautines etikoj 
priimti delegatais, iv* ma
tomai, nedrįso tą padaryti.

Kuomet baigėsi delegatų 
kalbėtojų sąrašas, kalbėjo 
Japonijos premjeras Shige- 
ru Yoshida/ Jis jau sulau
kęs 73 metų amžiaus. • Jis 
pasisako, kad priima sutar
tį, bet, tikėsite ar ne, su re
zervacijomis. Pasilieka at
virą sutarties klausimą lin
kui tūlų salų. Salų, kurias 
pasiliko bei pasiėmė valdyti 
Jungtinės Valstijos ir So
vietų Sąjunga. Kaslink Ą- 
merikos globojamų salų, jis 
pareiškė, kad viliasi, jog su 
laiku bus sugrąžintos. O 
kaslink pietinio Sachalino 
ir Kurilų salų (kurias So
vietai pasiėmė kaipo sayo, 
nes Japonija agresijos keliu 
buvo atėmus iš Rusijos), jis 
griežtai mano, kad reikia 
atgauti. Jis džiaugiasi* kad 
sutartis taip lengvai jbalei- 
džia Japoniją. Jis pasakė, 
kad kasdieną meldžiasi, kad 
būtų sugrąžinta 340,000 ja
ponų belaisvių, kurie laiko
mi Sovietų Sąjungoj. Jis 
su džiaugsmu laukia pasi
rašymo atskiros sutarties 
su Jungtinėmis Valstijomis.1 
Toliau sako: “Japonijos ko
va su carizmu iš Šiaurės| 
dar nesena, visiem žinoma, 
bet šiandien iš tos pačios 
Šiaurės gręsia komunizmo 
pavojus. Todėl turime da-i 
ryti žingsnius apsaugai.”

Jei kuriem dar neaišku,; 
kad šios konferencijos da
lyviai ruošiasi naujam ka
rui, tai Yoshidos virš paša-, 
kyti žodžiai turėtų būti aiš
kūs.

Dar paskutinėj ^inutoj' 
Gromyko bandė atsija ’ 
delegatus, perspėdam 
apsižiūrėtų, ką dar 
vakaro konferencija buvo| 
pilna dramos, kurią mas ir

(Tąsa 3-čiam puslap.)
—,I11"" r * mi i—ĮRRpf——j
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u Miami, Ha.
Svečiuose P*« draugus
St. pGersburgiečius

^KiU'tarėme atlankyti savo 
kaimynus St. Petersburgie- 
čiua, pamatyt, kaip ten drau
gai gyvena ir turėti didesnę 
pažinti su ten gyvenančiais 
veikėjais.

Apie mūsų atvykimą buvo
me parašę draugams laišką, 
bet niekaip negalėjom tikrai 
nustatyti laiką, kada atvyksi- 
me ir kiek atvyksime asabų 
išviso. Iš karto pasirodė daug 
norinčių vykti ir pamatyt St. 
Petersburgiečius, bet artinan
tis paskutiniam nutartam lai
kui daug iš mūsų pakeitė sa
vo mintis: vieni išvažiavo į 
Nertus, kitiems antraip noras 
pasikeitė ir pasiliko namie.

Pasitaikė šventė ir mes, 
pasinaudodami Labor Day, 
nutarėme • leistis į kelionę. 
Rugsėjo 2 d. iš pat ryto susė

A. VIENUOLIS

, PATI
a*

(Galas)
. JKaip?! Tu ir Liubomirovą pa

kvietei-,’ — riktelėjau aš, net visas su
virpėjęs: — šitą juodašimtį, vagį, para
zitą ... juk dėl jo vieno liko išsiųsta į 
Sibirą visa pažangioji miesto inteligen
tija, ir jis,.. jis slaptosios žvalgybos a- 
gentas!

— Tai ką gi, Anatol, padarysi, — ži
nau ir aš, ko jis vertas, bet reikia nepa
miršti, kad nuo jo pareina ir tavo kar
jera.

Aš pajutau, kaip visas apsipyliau kai
tuliu, norėjau atsikelt nuo kanapkos, 
tuojau atstumti nuo savęs pačią, ją įžei
sti i|* dar kažin ką tokį padaryti, bet, 
pakėlęs galvą ir pažvelgęs jai į akis, nu
tilau.

Apsivertęs kniūbsčias, įsikandau prie
galvį.

Trupučiuką patylėjusi, pati išėjo ir 
tuojau sugrįžusi apklojo mane... Pas
kiau girdėjau, kaip Jonas darinėjo lan
gines. .. Aš užmigau.

na i pakirdau, pačios jau nebebuvo. 
Pro langinių plyšius veržės j kambarį 
šviesa, kvepėjo odekolonu, svogūnais, 
kepsniu; buvo girdėti, kaip virtuvėje 
čirškino taukus, kapojo mėsas ...

Atsikėlęs aš ilgai dar vaikščiojau po 
kambarius, nesurasdamas sau vietos. .* *

*
Vakare pradėjo rinktis svečiai. Pir

mutiniai atėjo, kaip visada, tardytojas 
Liakovas su pačia, mudviejų didžiausi 
bičiuliai ir draugai, kaip tatai man 
stengdavos įkalbėti pati.

Abi moters tuojau ištrūko į virtuvę, o 
mudu pasilikome mano kabinete. Sų 
Liakovu mudu vienas antram sakėmės 
“tu,” jis mane vadindavo “An'atol,” ir, 
kad išeitų draugiškai, stengdavos tatai 
dažniau pabrėžti. Aš jį irgi vadindavau 
“Vania.”

Kabinete kanapoje susėdę, rūkėme 
brangius cigarus, jis man pasakojo pas
telines naujienas, apie surastus kažko- 

‘paslaptingų politinių organizacijų 
etilus, apie susektus apskrity Vagis, 
žmogžudžius ir taip toliau ... Paskiau 
.kalbėjova apie savo pačias.

Antrieji atvažiavo, dvarininkas Kotel
nikovas su visa šeima ir su uošve irgi 
mudviejų dideli bičiuliai.

Uošvė mudu su pačia išbučiavo, -išgy
rė, paglostė ir galop peržegnojo.

Po Kotelnikovų atadūlino su pačia ir 
su išduktere vietinis vaistininkas Bra
zauskas, ištautęs lietuvis; paskui ėmė 
rinktis miestiečių, tolimesnių dvari
ninkų, įvairių departmentų valdininkų 
ir mano tarnybos draugų.

Valdininkų pati paprašė tik tuos, ku
rie buvo man lygūs ar už mane aukštes
ni, arba tuos, kurie dabar kad ir nežy
mūs, bet ilgainiui galį iškilti.
• Smulkiųjų valdininkėlių ir šiaip pasi
turinčių miestiečių ir dvarininkėlių pati 
vengdavo ir su jais nesibičiuliuodavo.

Visi svečiai mudu su pačia sveikino 
BBrem tais pačiais žodžiais, vienu, se- 
nTąi jau nudėvėtu, įpratimu.

Vyrai bučiavo mano pačiai abi ranki 
fe/tai darydami tirpo, lankstės ir, ilgai 
nepaleisdami jos rankų iš savo, žiūrėjo 
»rį akis, kalbėjo komplimentų ir elgėsi 

lyg bučiuoti jos rankos, iš tikrųjų, 
jiems būtų didelė laimė.

O moterys, bučiuodamosi ,tarytum su
lipdavo lūpomis.

Galop atvažiavo ir LiubOmirovas su 
vyriausiuoju revizorium Podsipaninu, ir 
lyg tyčia, pireangy susitiko du amžinu 
priešininku: daktaras Veincvaigas ir 
daktaras Smirnovas. Nuo to karto, kaip 
Veincvaigas, po vieno konsiliumo su 
Smirnovu, įsiskverbė į pirklio milijoni- 
ninko Cviatkovo namus ir paliko jo na
mų gydytoju, įžeistas Smirnovas nebeap
kentė savo kolegos ir net kartą klube 
viešai prie visų pavadino jį sukčium.

Liubomirovui su revizorium atvykus, 
. vyrai truputį susivaržė: visi jie kažin ko 

lyg nusiminė, nusigando, nuleido rankas 
ir, it pagalius prariję, linksėjo savo vir
šininkui, kai šis sveikindamasis kaišiojo 
jiems galus pirštų.

Tik vienos moterys pasiliko tokios pat 
ramios, linksmos ir giedrios.

Paėmęs mano pačią už rankos, revizo
rius apėjo su ja visus kambarius, žvilg
terėjo ir į virtuvę, miegamajame kamba- 

,ry pasakė jai gražų komplimentą ir pa
gyrė jos skonį.

Už stalo sėdėjo jis pirmojoje vietoje 
ir vis kalbėjos su mano pačia, kuri, ne
turėdama laiko ir besirūpindama svečių 
vaišinimu, bėgiojo nuo vieno galo stalo i 
antrąjį, visiems šaipėsi, su visais juoka
vo, stengdavos atspėti visų mintis, visų 
norus ir visus patėnkinti.

Valgant vakarienę, svečiai be palio
vos šaukė “kartu,” ir mudu su pačia, 
kad būtų saldu, turėjom vis bučiuotis.

Po vakarienės pati, suvedusi mane su 
Liubomirovu ir Podsipaninu, liepė išger
ti bruderšaftą, paspausti viens antram 
rankas ir būti draugais.

Visa tat aš atlikau nesipriešindamas 
vįr, kaip iš tikros širdies, spaudžiau jiems 
rankas.

Išėję į salę, moters gėrė brangų vyną, 
o vyrai kavą su benediktinu, tuo tarpu 
Brazauskų išdukterė, Agutė, pasiimta 
iš tolimų neturtingų giminių ir jau į 
nuodyta miesčionišku oru,' skambino 
pianinu, deklamavo, dainavo.

Jai pabaigus, svečiai ilgai plodavo 
delnais, balsu ją girdavo, o moteriškos 
ir mano pati, prie jos pripuldamos, bu
čiuodavo.

Žinodamas visą susirinkusiųjų tuštu
mą, aš iš anksto išmaukiau keletą bur
nelių konjako, ir nebebuvo jau šlykštu, 
kai Kotelnikovas sakė ilgą prakalbą, ku
rioje negalėjai susekti nei minties, nei 
tikslo. Nesipiktinau ir kai revizorius, 
šokęs su mano pačia mazūrą, paskui 
bučiuodamas jos kurpaitę, taip susilen
kė visa savo drūta sudėtim, jog rodės, 
tarytum čia pat ištrykšiąs iš jo parau
dusio sprando kraujas, arba nudžiau
sianti jį apopleksiją.

Po šokių sukaitusį revizorių keli val
dininkai, suėmę už pažasčių, išvedė į 
mano kabinetą pasilsėti, o visai nusigė
rusį ir kaip lepšę išlepusį Liakovą Ko- 
telnikovo arkliais parveždino namo. Jo 
pačią, svečiams išsiskirsčius, visada ly
dėdavau aš.

Pasilsėjęs mūsų revizorius atsikėlė 
nuo kanapos ir, su nieku iš svečių neat
sisveikinęs, išvažiavo drauge su Liubo
mirovu.

Ėmė skirstytis ir kiti.
—Na, kam šokti, kam dainuoti, o 

mums, seniams, metas jau ir pasilsėti, 
— kaip ir visuomet, tarė atsistojęs Ko
telnikovas ir, paglostęs savo plačią, kaip 
ližė, barzdą, priėjo prie mano pačios at
sisveikinti.

■ • / 

(Daugiau bus)

dome j d.d. G. Suvvakų naują 
“Mercury”, 6 asmenys, bū
tent: G. ir A. Suwakai, J. ir 
E. Sliekai ir A, ir S. Masonai. 
Visi buvome gerame ūpe, ge
rai nusiteikę, o ypač vairuo
tojas atrodė linksmas, svei
kas, gerai išsimiegojęs. Buvo 
galima pasitikėti, kad jis nu
vairuos mus į St. Petersburgą 
saugiai. Paėmė Road 27-tą. 
Važiavome per vidurį Flori
dos. Matėme daug gyvulių 
ganyklose besiganant. Matyt, 
yra Floridoj gražių galvijų,— 
melžiamų karvių, telyčių ir 
buliukų, kurie auginami dėl 
mėsos. O tūli įspūdžių rašy
tojai rašydavo per laikraštį, 
kad jie apvažinėjo visą Flori
dą skersai, išilgai ir nematė 
tinkamos karvės!

Privažiavome didelius orin
čių sodus, net miela žiūrėti į 
suaugusius ir jaunus sodus. 
Tūkstančiai akrų, kaip akimi 

užmatai, tik sodai ir sodai. 
Pravažiavome daug mažesnių 
ir didesnių miestų ir mieste
lių. Visi švarūs, namai baltai 
bei gelsvai numaliavoti. Ne
buvo nuobodu važiuoti, nes 
kas minutė matai naują vaiz
dą, o jau tų ežerų-ežerėlių, tik 

spėk dairytis į abi pusi. Eže
ruose vanduo mėlynas, kaip 
purpulas, saulės spinduliais 
apšviestas, padaro neišpasa
kytai malonų vaizdą. Besi
žvalgant į gamtos vaizdus, 
tuojau pradedame kalbėtis 
apie pasaulinę padėtį, karą 
Korėjoj, konferenciją San 
Francisco, darbus ir kt. Ne
baigus dar nė kalbėti, draugė 
Adelė kad jau užtrauks kokią 
dainelę, apie kalnus, kalne
lius, miškus ir paukščius, ves
tuves ir po vestuvių nepasise
kimus, kad net miela klausy
tis. Tu man ir išmok visokių 
visokiausių dainų. Na ir bal
są ji gerą, gražų ir aukštą tu
ri. Pati Adelė nesnaus važiuo
dama ir kitiems neleis snūdu

riuoti. Malonu tokią draugę 
turėti su savim kartu visur.

Taip besižvalgydami, besi
kalbėdami, beklausydami A- 
delės dainelių, prisiartinome 
į St. Petersburgą. Įvažiavo
me į miestą, dairomės vienur 
kitur, visur tuščia, žmonių 
miesto net centre nėra. Pama
nėme, koks gi biesas iš šio 
šv. Petro miesto žmones iš
vaikė, kad nėra nei pas ką 
kelio paklausti. Bet be dide
lio vargo susiradome drg. N,. 
Lenegen namus, pas kuriuos 
buvome nusitarę pirmiausia 
sustoti. Pasisveikinome, susi
pažinome su drg. Lenegėnais 
ir jau visi palikome savi ir 
artimi. Už kokių 10 minučių 
po mūsų atvažiavimo pas drg. 
N. Lenegen, atvažiavo drg. 
Petras Navickas ir susipaži
nus su juo, tuojau draugas 
pasiūlė, kad jis mus paims į 
savo karą ir parodys savąjį 
miestą. Bet drg. N. Lenegen 
sustabdė mus nuo važiavimo 
pasidairyti po miestą, o pa
kvietė sėstis prie stalo pasi
ganyti. Ogi, brace, apkrovė 
stalą senvičiais, kava ir šal
tu alučiu, ir paprašė valgyt 
pirmiau, o pąskųi girdi nuva-

Įspūdžiai iš Konferencijos
pasirodė specialė laikraščių 
laidh su pėdos aukščio rai-

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
ateities gentkarte prisi
mins.

Gromyko paklausė, ką da
rys su Sovietų Sąjungos pa
tiektais 13 įnešimų, kuriuos 
davė pataisymui projekto. 
Dean Acheson pasakė, kad 
tai buvo Gromyko pareiški
mas, bet ne įnešimai. Gro
myko aštriai atsakė, kad 
tai ne tiesa, bet Acheson 
jam neleido kalbėti.

Prašo balso Jayewardene 
iš Ceylon. Jis duoda įneši- 
šimą, kad duotų delegaci
jom 30 minutų padaryti par- 
reiškimą ir kad konferenci
ja baigtųsi ne vėliau 11 va
landos vakarę, Įnešimas 
priimtas.

Gromyko prašo balso. Jis 
pareiškė, kad sutartis pa
keičia Japoniją į Amerikos 
militarinę bazę. Sako, kad 
“net Yoshida savo kalboj 
tatai pripažino, Tai naujo 
karo ruoša. Mes žinome, 
kad tūlos šalys nenori 
svarstyti Sovietų įnešimų, 
bet mes taipgi žinome, kad 
tūlos šalys tėmija ir mąsto, 
ar joms bus verta užtvir
tinti šią sutartį.”

Acheson vėl pareiškia, 
kad įnešimai ne vietoj, ir, 
aišku, konferencija palai
kė Achesono nusistatymą.

Dar vienas Lenkijos de
legatas Lachs atsistojęs pa
reiškė, kad toks elgėsis su
laužo visas taisykles. Sako, 
“žodis konferencija reiškia 
susirinkimą pasitarimui ir 
pravedimui nutarimų. Kur 
pirmiau girdėta, kad kon
ferencijoj negalima duoti 
įnešimų ir jų diskusuoti?”

Tą klausimą atsakė pats 
Dulles. Jis pareiškė, kad 
kviesdamas vykti į konfe
renciją jis aiškiai .pabrėžė, 
kad kviečia pasirašymui su
tarties.” - /

Daug juoko konferencijoj 
padarė Gromyko. Mat, bu
vo tikėtasi, kad jis išeis iš 
konferencijos . Visi nenu
leido akių nuo tos delegaci
jos. Gromyko staigiai pa
kilo nuo kėdės ir išėjo, kuo
met kalbėjo Kenneth Youn
ger, Anglijos delegatas. Re
porteriai subėgo į korido
rių. Sargai pašaukė Sovie
tų automobilius prie durų. 
Gromyką pasekė kiti dele
gacijos nariai, pasitarimui 
irv parūkymui. Surūkęs ci- 
garetą, Gromyko, sugrįžo 
svetainėn. Sesijos eiga su
si trukdė iš nusistebėjimo.

Kita sensacinė žinia šian
dien buvo vietos spaudai, 
tai kuomet reporteriai iš
girdo, kad Gromyko bus nu
žudytas'.’ Tuojau ant' gatvių 

žinosite įvairenybių matyt. 
Vėliau mums paaiškėjo, kad 
buvo planuota surengti paren
gimai is sekmadienį, bet dėl 
ten kokių pašalinių priežas
čių negalėjo įvykti sekmadie
nį po pietų, o atidėjo į pir
madienį po pietų, kada mia- 
miečiams > reiks atgal važiuoti 
namulio! Mums nebuvo jauku 
tokios žinios, bet valgant san- 
viČius ir kiek atvėsus, apri
nkome ir pasidavėme — pasi
ėmėme rengėjų patvarkymą.

Skaniai užkandę sėtlome į 
drg. P. Navicko karą ir leido
mės pamatyt St. Petersburgo 
įvairenybių ir kitokių praš
matnybių. Aplankėme drg. 
Greblikų dvarą, apžiūrėjome 
medžius ir kitus augalus. 
Daug laiko negalėjome eikvo
ti pas Greblikus, nes jie. patys 
buvo labai užimti, turėjo jau 
pirmiau pas juos atvykusių 
svečių iš Michigano vals., o 
antra — drg. P. Navickas 
mumis ragino skubėti, nes 
dar po saulės šviesa nori nu
važiuoti ant fermos ir pieno 
nusipirkti, o ir muims — sve
čiams fermą parodyt.

(Pabaiga rytoj)

dėmis, kad Gromyko bus 
nužudytas, kad susekė suo
kalbį... Kas?.. Kaip?..

Mat, baltagvardiečiai ru
sai sugalvoję, kaip jį už
mušti, kad atrodytų, jog tai 
bus tik prietikis. Didelis 
alaus trokas turės suduoti 
į automobilių, kuriuo va
žiuos Gromyko į konferen
ciją, ir tt.

Tą žinią kas nors prane
šė FBI, o tie tuojau poli
cijai, kuri davė specialę ap
saugą.

Stebėtinas dalykas vėliau 
paaiškėjo, kad tikrai buvo 
toks trokas ir jis apvirto 
ant to kelio. Policija ir 
FBI sako, kad tai tik nepa
prastai supuolantis įvykis.

Klausinėta baltagvardie
čiai. Jie, žinoma, sako, kad 
nieko panašaus neplanavo. 
Kokia jiems svarba, jei už
muš Gromyko, nes jų dau
giau esą? Na, jei tai būtų 
Stalinas...

Tai taip tas viskas liko 
misterija, ar tik sukelta 
sensacija. Mat, čia randasi 
apie 1,200 su virš reporte
rių. Jų yra po daugiau kaip 
tris ant kiekvieno delegato, 
nes delegatų randasi apie 
400. Reikia žinių. Kitos 
žinios nėra svarbios, bet bi
le nuotikis tarpe Sovietų 
delegatų labai svarbus.

Vienas reporteris užmo
kėjo net $50 plumberiui, 
kuris pasiėmė jį kaipo “pa- 
gelbininką,” kuomet ėjo pa
taisyti vandens kraną stu- 
boj, kur delegacija apsigy
venusi. Kiti kitokiais bū
dais bandė įsiveržti į' stu- 
bą. ' ’>

Reikia pridurti, kad bal
tagvardiečiai rusai šiandien 
pikietavo Sovietų delegaci
ją. Jiems neleido -stoty j at
vykstant, o dabar leido, bet 
tik skersai kelio nuo Ope
ros Namo,, kuriame1 vyksta 
konferencija, šeši vyrai 
nešini iškabas vaikšto. Dar 
kiti du pikietai pikietavo 
Pakistano delegaciją, kaipo 
protestą prieš pavergimą 
Pakhus žmonių.

Sofija. — Karinis Bul
garijos teismas nusmerkė 
keturis bulgarus mirti kaip 
Amerikos šnipus; penkis ki
tus už tai įkalino.

Washington. — Finansi
nis Senato komitetas nuta
rė tiek pakelti , amerikie
čiams taksus, kad valdžia 
gautų dar 6 bilijonus dau
giau įplaukų per metus. »

UŽUOJAUTA

MIRUS

PETRUI VAZNIUI
Reiškiame giliausią užuojautą dukterims 
Anne, Olga ir Carolyn, žentams, broliui 
Juozui, brolvaikiams ir kitiems giminėms.

Antanas Balčiūnas
Jonas Barkus
A. Bečienė
Povilas Beeis
Albinas Bepirštis
Petras Bieliauskas 
tise ir Antanas Bimba
W. ir Elena Brazauskai 
Pranas Buknys 
Amelia Burba
Johana ir Walter Daniels Rojus 
Al. ir Lillian Deikus 
Amelia Dobravalskienė 
J. Dobro v 
Bronius Dominauskas 
Helen ir Robt. Feiferiai 
Jonas Gasiūnas
Ad. ir Anna Gilman 
'Vincas ir Ona Globičiai 
Petras Grabauskas 
Mikas Grigas 
Jonas Gužas 
Elena Gustaitienė 
Frank ir Ona Jakščiai 
T. Jakštys 
Kazys Jankaitis 
rElena Jeskevięiūtė' 
Eugene Jordan 
Juozas ir Gene Jordan 
Jonas Juška 
M. ir JūV Kalvaičiai 
Petras Kapickas 
Vincas Karlonas 
Konst. Karpavičienė

Waterbury, Conn.
Mūsų rugpjūčio 26 dienos 
įspūdžiai

Rugp. 26 d. pavalgius pin
tus, nutarėme važiuoti pavaži
nėti ir pasimatyti su senais 
draugais. Kaip nutarta, taip 
ir padaryta. Sėdom į mašiną 
ir važiuojam, “bėris” gerai bė

ga. Nė nepajutome, kaip at
sidūrėme Newtown . Prieina
me prie durų, pasirodo, kad 
nieko nėra namie. Kalbamės, 
kas reikia daryti. Nutarėme 
važiuoti į Hartford pas Že
maičius. Mano draugė sako: 
Na, ko lauki, sėdame į karą ir 
važiuojame, gal ir žemaičių 
nerasime. Aš sakau, o kur jie 
bus. Aš tikras, kad bus na
mie.

iNa, už* kokių 20 minučių 
atsidūrėme pas žemaičių stu- 
bą. Draugė nueina pažiūrė
ti, ar na namie. Greitai su
grįsta. Sako, nėra namie. Ir 
sako, tu prastas pranašas, sa
kei, kad Žemaičiai tikrai bus 
namie, o nėra. Bet aš netroti- 
ju vilties. Važiuojame toliau, 
rasime ką nors daugiau. Sa
kau, važiuojame, pas draugus 
Šilkus į Wedcrfield. Bet kaip 
surasti ? Surasime, bus gerai, 
nerasime — taipgi bus gerai. 
Pasivažinėsime ir grįšime na
mo. Taip, kaip daugelį kartų 
darome. Pavažiavę apie pusę 
valandos, žiūrime, sale kelio 
ant kiepio stovi draugai Že
maičiai, draugas Klimas ir 
draugė šilkienė. Įėjus į kie
mą, žiūrime, kad ir draugas 
šilkas išlenda iš kornų, apsi
vilkęs maudymosi rūbus. Pasi
davus ir pasispaudus po deši-

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

3 pus!.—Laisve (Liberty)* Antradien., Rugsėjo-Sept. 18, 1951

John ir Aldana Katinas 
Frank Klaston 
Pr. ir M. Krungliai 
Emilija ir Mikas Liepai 
Tarnas Lisajus 
Vera Lisajus 
Jonas Litvaitis 
Blanche Mąkutėnas 
Albina ir Petr. Mikalaus 
Kaz. Milenkevičius 
Marijona Misevičienė 

Mizara
Stasys Pėleckis 
Katrina Petrikienė 
Frank Reinhardt 
Olga Reinhardt . , 
Vincas Rudaitis 
Koste ir Jonas Rušinskai 
Judita Sadauskas 
Stefanija Sasna 
Jonas Siurba 
William Skuodis 
Domininkas Šolomskas 
J. Steponaitis 
Kazimiera Sukockienė 
Vincas Tauras 
Jurgis Waresonas 
Alekas Velička 
Domicėlė Veličkienė 
Stepas Večkys 
Biruta Willis 
Anna Višniauskienė 
E. V i tart 
Jonas Vitkunas 
V. ir Ona W.

nę, pasigirsta balsas iš drau
gų šilkų: Sėskitės, draugai, 
turime dar biskį laiko, gali
me pasikalbėti. Kadangi re
tai taip sueiname, o ypatin
gai mūsų- sode, turbūt pirmu 
kartu, ir gal mažu gali būti 
ir paskutiniu, juokavo drau
dė Vilkienė. Ir ištikrųjų turi 
gražią vietą įsikūrę draugai 
šilkai. Gražus sodas, stuba 
nedidelė, bet graži. Aplink 
stuba gražiai apžiūrėta. Turi 
daržą ir paukščių, ir viskas 
apžiūrėta gražiai. Pasirodo, 
kad draugai šilkai geri gas- 
padoriai — ne tiktai geri vi
suomenės veikėjai, bet geri ir 
namo tvarkytojai. Taipgi la
bai draugiški žmonės.

Nueiname apžiūrėti paukš
čius ir daržų. Sugrįstame ir 
randame stalą apdėtą viso
kiomis gerybėmis.

Mes visi manėme grįšti na
mo, bet mūsų manymas buvo 
ne vietoje, kadangi maistas 
jau pagamintas ir sudėtas ant 
stalo, tad negerti ir nevalgyti, 
jau būtų įžeidimas draugų 
šilkų. Greitai susėdome it 
gardžiai pavalgėme. Baigiant 
valgyti, atvyko draugai Kal
vaičiai. Pasikalbėję biskelį su 
draugais Kalvaičiais, ir mes 
išsirengėme važiuoti namo.

Tai tokia buvo mūsų kelio
nė 26 d. rugp., kurios ilgai ne
bus galima pamiršti, ypatin
gai draugų šilkų draugiškų 
vaišių. Ačiū visiems drau
gams, su kūnais praleidome 
taip gražiai keletą valandų.

M. J. Strižauskai

Laisvės įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.
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Liberty Auditorijoje
Šį vakarą, rugsėjo 18, LDS 

Bowlininku Lyga pasirodys

•Gražus pobūvis visiemsMirė Petras Vaznys, Laisvės darbininkas; 
pašarvotas pas graboriij Shalins, laidos 
šį antradienį, mgsėjo 18, krematorijoje

Naktį iš rugsėjo 14-tos į 
15-tąt sustojus širdžiai, staiga 
mirė Petras Vaznys (Wag- 
nis), Laisvės išsiuntinėtoj as- 
adresuotojas (mailer). Pašar
votas Shalins (šalinsko) šer
meninėje, Jamaica Ave. 
(BMT Jamaica traukinio Fo
rest Parkway stotis), Woodha- 
vene. Išlydint ir krematorijoj 

kalbės Antanas Bimba, Lais
vės redaktorius.

Išlydės rugs. 18-tos ryto 9 
valandą į Fresh Pond Krema- 
toriją, Metropolitan Avė., 
Maspethe. Krematorinės lai
dotuvės Petrui atrodydavusius 
patogiausiomis. Dukterys ir 
patvarkė viską taip, kaip kad 
jis pats būtų pageidavęs.

Liko liūdesyje trys dukte
rys ir žentai; Anne ir Frank 
Yakštis. Olga ir Anthony 
Margas ir anūkai Mary ir 
Mario, Carolyn ir Angelo 
Baretela ir anūkė Karen, visi 
gyvena Brooklyne ir Queens, 
ir brolis Jiiozas, gyvenantis 
Rumford, Me. Taipgi daug 
asmens ir organizacinių drau
gų. Brolis ir brolvaikiai Anta
nas ir Stasys atvyko į laido
tuves.

Velionis Petras buvo kilęs 
iš Šiaulių srities. Iš Lietuvos 
atvyko pirm pat pirmojo pa
saulinio karo. Amerikon va
žiavo ne visai tuo tikslu, kaip 
dauguma mūsų — jis vyko 
svečiuosna. Greta kitko, jį 
čion traukė noras pasimatyti 
su buvusia pirm jo į Maine 
valstiją atvykusia jo mylėtino 
Elzbieta Stankaityte. Paskui 
buvo ketinęs grįžti Lietuvon. 
Tačiau atvykęs, greit apsive
dė, o po to jau maži kūdikiai, 
karas, nebe laikas važinėti. 
Po laimingo, nors ir neturtin- 
gox naujokų gyvenimo kelio
likos metų mirė jo jauna žmo
na, palikdama jį su mažomis 
dukrelėmis, kurių vyriausioji 
buvo tiktai 13, o mažiausioji 
3 metų.

KRISLAI
Tasa nuo 1 p.)

Reakcija įsiveržia mokslo 
įstaigon ir terorizuoja moks
lo vyrus. Kaip Vienas kitas jų 
išdrįsta protauti moksliškai, 
marksistiniai socialiniais klau
simais !

—o—
Labai gražiai eina Chica- 

gos dienraščio Vilnies finansi
nis vajus. Jau bus pasiekęs 
keturis tūkstančius dolerių. 
Siekia gi dešimties tūkstan
čių.

Aš dar vis^ žinau labai 
daug brūklyniečių, kurie šia
me vajuje nepasirodė. Ati
duokite savo dalį. Bus leng
viau ne tik kišenei, bet ir 
darbininkiškai sąžinei.

*—o—
Aną dieną krisluose pada

riau technišką klaidą. Rašiau, 
kad Newarko Sietyno Choro 
piknikas Lindene įvyko rug
sėjo 2 d., o turėjo būti rug
pjūčio 19 d.

Rugsėjo 2 d. tam pačiam 
parke įvyko Lie’tuvių Litera
tūros Draugijos apskrities 
piknikas.

—o—
Graži naujiena iš Water

bury, Conn. Ten mūsų veikė
jai ruošia didelius pietus at- 
žymėjįmui Laisvės 40 metų 
jubiliejaus. Jie tikisi daug 
svečių iš visur.

Pietūs įvyks rugsėjo 23 d., 
sekmadienį. Jau labai arti. 
Ypač kitų Connecticut mies
tų laisviečių prašom šį wa- 
terburiečių parengimą smar
kiai paremti.

Iš Laisvės Stabo dalyvaus 
D. M. Šolomskas. Gal dar at
siras ir daugiau.

Nesunku suprasti, jog toks 
gyvenimas nebuvo lengvas. 
Bet Petras nesiskųsdavo savo 
bėdomis. Jaunutei dukrai 
Anei stojus ja,m talkininke 
šeimininkystėje Ir mažųjų 
mergaičių priežiūroje, jisai 
kantriai vienas jas augino. Ir 
reikia pripažinti, jog jam tai 
pavyko geriau, negu daugu
mai mūsų žmonių pavyksta 
ir poroje esant.

Anei tapus iš Maine iš
kviestai dirbti Lietuvių Darbi
ninkų Centro raštinėje, Broo
klyne, prieš apie 15 metų, iš 
Maine persikėlė, čionai ir jos 
sesutės, taipgi tėvas.

Ne už ilgo po atvykimo į 
Brooklyną Petras atėjo dirbti 
dienraščio Laisvės įstaigon. 
Yra dirbęs eilėje darbų, ku
riems tuo tarpu Laisvėje jis 
buvo reikalingiausias: laik
raščio išvežiotojo ant standų, 
namo prižiūrėtoju Williams- 
burge, spaustuvėje mechani
kams padėjėju, o pastaraisiais 
keleriais metais dirbo laikraš
čio išsiuntinėtoju.

Vienok įkainavimu tiktai 
to, kas dirbama darbe už duo
ną, neįkainuotume Petro ver
tybės kaipo žmogaus. Petro 
svarbiausioji ypatybė buvo ta, 
kad jis per visą gyvenimą iš
silaikė organizuotu žmogumi, 
pažangiu žmogumi. Jis nuolat 
lankė susirinkimus ir laikas 
nuo laiko, pagal savo išgalę, 
stengdavosi gauti organizaci
jai narių ar spaudai parmos. 
Dažnai matydavosi pramogo
se. Veikliai dalyvavo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 159- 
je kuopoje finansų sekreto
riumi ir vietinėje LDS 3-je 
Apskrityje. Išsilaikė nariu 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos ir visuomet buvo pažan
giųjų organizacijų ir įstaigų 
prieteliu ir rėmėju'.

Petro duktė Anė veikliai 
dalyvauja LDS jaunimo dar
buotėje. Duktė Carolyn, nors 
išėjusi kitataučiams į mar
čias, dažnai su šeima atvyks
ta į lietuvių pramogas ir įstai
gas. O tai didelis įnašas mū
sų organizuotumui. Ir garbė 
tėvui, kuris sugebėjo įkvėpti 
savo jauniesiems visuomenin- 
gas nuotaikas.

Šeimai reiškiame nuošir
džią užuojautą.

Pieno kaina pakilo, 
pirkėjai sumažėjo

Marketų administratorius 
Blanford praneša, jog rug
pjūčio mėnesį šimtas pieno 
svarų kainavo $4.51, 
kuomet liepos mėnesį $4.23, 
o 1950 m. rugpjūčio menesį 
$4.03.

Administratorius taipgi in
formuoja, jog rugpjūčio mė
nesį 911 pieno pirkėjų buvo 
mažiau, bet pieno sunaudota 
daugiau. Mat karščiuose dau
giau pieno žmonės geria.

Majoras Impellitteri 
skrenda Italijon

šiandien, rugsėjo 18, majo
ras Impellitteri išskrenda Ita
lijon. Jis žada aplankyti Ro
mą ir kitus miestus, taipgi, 
savo gimtinį miestelį Išnello, 
Sicilijoje, iš kur jis vienų me
tų amžiaus buvo išvežtas. Vė
liau jis skrisiąs aplankyti Iz
raelį ir iš ten laivu grįšiąs 
New Yorkan.

Jis reporteriams pareiškė, 
jog jis vyksta ne atostogoms, 
bet kaip “geros valios amba
sadorius.” % »

Vasaros sezonas jau bai
gia praeiti. Mes vėl pradeda
me ruoštis dramos, dainos, 
muzikos meno sezonui. Pir
mas mūsų kultūrinis pobūvis 
jau čia pat — rugsėjo 22 d., 
šeštadienio vakare.

Šį pobūvį ruošiant praei
nančios vasaros sėkmingos 
Atostogų Mokyklos proga — 
LMS 3 Apskrities komisija. 
Tai bus ne eilinis pasimaty
mas studentų, mokytojų ir 
publikos, bet įdomus meniš
kas pokilis. Iš vienos pusės, 
tai kaip ir .simpoziumas, įver
tinimas to gražaus darbo, ku
ris atliktas vasaros laiku O- 
lympia Parke. Apart to, gra
ži muzikalė programa.

Pagaliaus užkandžiai, tin
kami gėrimai ir kitos draugia-

“Laisvės” koncertas 
lapkričio 4 dieną

Aišku, kad apšvietą bran
ginanti įmonės jau laukia 
pranešimo, kada įvyks dien
raščio “Laisvės” koncertas. 
Jis bus lapkričio (November) 
4-tą d., Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y. ^Pradžia 3- 
čią valandą po pietų.

Bus sudaryta graži progra
ma. Dalyvaus žymiausi lietu
viai dainininkai ir pagarsėję 
kitataučiai. Programa jau bai
giama priruošti ir greitoje 
ateityje bus paskelbta. Prašo
me sekti dienraštyje apie 
koncertą pranešimus.

Visų didžiojo New Yorko 
apylinkėse organizacijų pra
šome tą dieną nieko nerengti 
ir nuoširdžiai kviečiame atsi
lankyti į “Laisvės” didįjį 
koncertą. Pasižymėkite ant 
kalendoriaus koncerto datą ir 
iš anksto rengkitės . jame da
lyvauti. Rengėjai

4-ta žmona kaltina 
vyrą daugpatystėje 

{i

Ketvirtoji Aleksandro Ro- 
senblatto žmona, kurią jis 
irgi buvo pametęs, pasiskun
dė policijai’, kad jis yra daug- 
patis. Jis buvo areštuotas.

Teisme paaiškėjo, jog Ro- 
senblattas buvo vedęs 1927 
metais Betty Faingenbaum, 
1942 metais — kitą .moterį, 
1946 metais — Grace Terens, 
o 1950 metais — Cyril Levi
ne, kuri dabar jį apskundė.

Pasirodo taipgi, kad jis nė
ra gavęs nei su viena lega
lių perskyrų. Pirma, negu jis 
bus apkaltintas, teisėjas Mar
tin Fay pats jo bylą patyri
nėsiąs. '

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyveninio 
proga ir kaipo visuomenininkus.

ši par| įvyks šeštadienį

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER
Liberty Auditorium

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: Laisvės raštinėje ir .Liberty Auditorijoje.

kos vaišės. Tai pobūvis pra
džiai meninės saviveiklos, ati
darymui naujo sezono. Čia 
matysimės sui liaudiečiais, ai- 
diečiais, sietyniečiais ir visais 
gerais draugais. Pasitarsime 
ne tik kaip geriau pasiruošti 
sekamos vasaros Atostogų 
Mokyklai, bet ir apie tai, ką 
veiks mūsų vaidintojai, ką 
dainuos chorai.

Visi ir visos kviečiami į pir
mą naujo sezono pasimatymą. 
Vieta visiems jau žinoma. Su
laukę šeštadienio, rugsėjo 22 
d., 8 vai. vakare, vietiniai ir 
iš toliau, būkite Lietuvių 
Liaudies Name (Liberty Audi
tor! ūme), 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

LMS 3 Apskrit.
Komisija

Naudos prieš unijas 
Taft-Hartley aktą

New Yorko Fe d erai ė Grand 
Džiurė kamantinėjo Donaldą 
H e n d e r šoną, Distributive, 
Processing ir Ofisų Darbinin
kų Unijos administratyvį di
rektorių. Pirmiau kelis kitus 
unijų vadus per savo šeren- 
gąj perleido.

Atrodo, jog valdžia ruošia
si panaudoti priešunijinį Taft- 
Hartley įstatymą prieš nepri
klausomas progresyves uni
jas. Tam dabar Grand Džiu
rė dirvą parengianti.

Doką darbininkai 
įsigijo ambulansą

AFL International Long
shoremen’s Association pasi
samdė savo daktarą ir įsigijo 
savo nariams ambulansą, ku
ris visokioje nelaimėje gali
ma greitai bus gauti.

Minimos! unijos nariai se
niai ambulanso reikalavo. 
Pagaliau unijos viršininkai 
buvo priversti narių reikalavi
mą patenkinti.

Grąsina streiku
Kings County Lighting Co. 

darbininkai, kurie priguli prie 
CIO Utility Workers of Ame
rica lokalo 291, pareiškė at
sisakysią eiti į skiepus šviesų 
taisyti, jeigu nebus prašalinta 
gazo pavojus. Jie sustreikuo
sią.

Nuo liepos mėnesio surasta 
virš 500 gazo tekėjimų. Con
solidated Edison Co. darbinin
kai surado apie 200 gazo te
kėjimų, kurie pripildo gazo 
dujomis skiepus.

Dabartinis neatsargus pa
keitimas dirbtinio gazo į na
tūrali gazą, sakoma, sudaro di
delį pavojų šimtams tūkstan
čių žmonių.

visu smarkumu. Tymai pradės 
lenktyniuoti. Tai bus svarbus 
lošimas. ’

Tie, kurie dar n e įstojo į 
Lygą, gali rugsėjo 18 d. va
kare ateiti ir įsirašyti. *Bowli- 
nimas prasidės lygiai 8 vai. 
vakare.

Lygos valdyba prašo visų 
bowlininku nevėluoti, kad 
nesutrukdyti lošimą. 

—o—
Ketvirtadienio vakare, rug

sėjo 20, įvyks laukiamas Lie
tuvių Moterų Apšvietus Klu
bo susirinkimas.

Kadangi atostogų laikas 
pasibaigė, tai tikimės, jog 
šis susirinkimas bus skaitlin
gas. 

---O-r-
Laukiame, kada Lietuvių 

Kalbos Mokyklėlė pradės sa
vo pamokas. Toji mokyklėlė 
gyvuoja per daugelį metų. 
Tikimės, ji ir vėl pasirodys su 
savo darbu.

Praeityje joje buvo moki
nama lietuvių kalbos, dainų, 
muzikos, dramos, liaudiškų 
šokių.

Tankiai šios mokyklėlės 
grupės mus palinksmindavo 
parengimuose, ypač liaudies 
šokiais. Rep.

Tyrinės vaiko mirtį
Mirusio vaiko tėvai parei

kalavo, kad distrikto proku
roras tyrinėtų Julian Swee
ney, 14 motų amžiaus vaiko, 
mirtį.

Jis mirė nuo policisto kul
kos. Buvo peršautas lipant 
gaisriniais laiptais. Policija 
paskaitė jį vagiliu,m, bet tė
vai sako, kad jis ten lipo ant 
stogo pataisyti televizijos an
teną.

Mirė vyras nuo bitės 
įkandimo

Valhalla gyventojas Char
les Pilger, 28 metų amžiaus, 
nuo bitės įkandimo už valan
dos mirė.

Jam kapojant prie namų 
krūmelius bitė įkando į kai
riąją ranką, iš kurios nuodai 
perėjo į gerklę ir taip jį už
dusino.

Kai kam ir grybauti 
pavojinga

Brooklynietis Pasquale Li- 
guori begrybaudamas ties 
Poughkeepsie atsidūrė ligoni
nėje. Jis nukrito 10 pėdų pa
krantėn, susižeidė galvą ir 
taipgi kitas kūno dalis.

Pasirodo, kad ir grybauti 
yra pavojinga.

CIO kaltina majorą
New Yorko CIO taryba 

kaltina (majorą Impellitteri, 
jog jis esąs susitaręs su gu
bernatorių Dewey sumokėti 
40 milionų dolerių miesto pi
nigų už nusibankrutavusią 
Long Island geležinkelio 
šaką.

Tie pinigai, CIO teigia, rei
kėtų panaudoti miesto darbi
ninkų algoms pakelti.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th street 
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Peter Harisiades 
tebėra Ellis Saloje

Buvo dedamos pastangos 
uždėti kauciją už graikų vei
kėją Peter Harisiades, kurio 
deportavimo klausimas yra 
perduotas Aukščiausiam Teis
mui svarstyti. Bet valdžia vis 
nepriėmė kaucijos.

Pagaliau' federalis teisėjas 
patvarkė, kad jo laikymas 
kalėjime butų persvarstytas, 
šį antradienį, rugsėjo 18, jo 
kaucijos klausimas bus svars
tytas federaliame teisme.

Peter Harisiades yra išgy
venęs Jungtinėse Valstijose 
36 metus, vedęs Amerikos pi
lietę ir yra dviejų čiagimių 
vaiku tėvas. c

Namo savininkas 
nubaustas -

Abraham Pansick, vieno 
Bronxo apartmentin i o namo 
savininkas, turėjo teismui pa- 
simokėti $25 bausmės, ka
dangi Sveikatos Departmen- 
to inspektorius rado jo name 
vieną gazinį šaldytuvą ir pe
čių netvarkoje — po biskį 
gazas sunkėsi.

Magistratas Levine pareiš
kė bausiąs visus tuos, kurie 
tik neprižiūrės savo gazinių 
šaldytuvų ir pečių.

Jis priminė, kaip mm gazo 
rugsėjo 9 d. mirė net keturi 
vaikai.

EGZAMINUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR, PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbcriai

REPUBLIC BAR & GRILL 
Savininkas 

TGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagalįadl 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto \
LIKERIO, VYNO AR ALAUS 

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION EVergreen 4-8969
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174 |
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75 nubausti už nešvarą
Williamsburg Bridge Plaza 

teisme pereitą ketvirtadienį 
buvo nubausti 75 žmonas nž 
laikymą nešvarių šalig'attbių. 
Bausmėmis sukolektuota $240.

John Hennessey turėjo su
mokėti $25 bausmės už degi
nimą išmatų ant loto. Tai bu
vo didžiausia bausmė.

50 žmonių buvo nubausti 
už palikimą išmatų popieri
niuose maišuose, o ne tam 
tikruose išmatų kenuose.

Darys naują subvę
Board of Estimate užgyrė 

planą daryti naują subvę po 
Second Ave. Manhattan^. Jos 
pastatymas miestui kainuos 
500 milionų dolerių.

Seniai buvo numatyta rei
kalinga subvė šioje vietoje.

Nušovė savo vyrą
Mrs. Margaret Swigonski, 

Ozone Park gyventoja, laiko
ma kalėjime be kaucijo^A ir 
kaltinama savo vyro užmuši
me.

Ji teisinasi, kad tčii buvo 
priepuolingas nušovimas. Ji 
tik norėjusi šautuvu pagąz- 
dinti savo vyrą, bet, kai jis 
bandė iš jos šautuvą atimti, 
tada ištiko nelaimė.

Theodore Swigonski dirbo 
gazolino stotyje, prie pat Li
berty Auditorijos.

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS^ 

426 Lafayette St 
Newark 5, N. f. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

T
<|>

<|>

<|>

<|>

<l>

>




