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Grynai per neapsižiūrėjimą 
praėjusi savaitgalį nepaminė
jome to fakto, kad šio mėne
sio 23 dieną sukako 25-ri me
tai, kai buvo nužudyti Nicola 
•Sacco ir Bartolomeo Vanzetti.

Taip, Sacco ir Vanzetti bu
vo nužudyti prieš 25-rius me
tus!

Juodu buvo nužudyti nekal
tai.

Juodu- buvo klastingai suim
ti, klastingai įkaitinti, klastin
gai pasmerkti ir elektros kė
dėje sudeginti.

Jų suėmimas buvo pasek
mė anuo metu siautėjusios is
terijos prieš sveturgimius ir 
“anarchistus.”

Juodu buvo sveturgimiai, 
italai, ir skaitomi anarchistais.

Vanzetti buvo vargingas 
žuvų pardavinėtojas, gi Sacco 
—avalynės darbininkas, šiū- 
mdbkeris.

\ —o—
Vanzetti, tačiau, buvo aukš

to intelektualinio prasilavini- 
mo žmogus.

Išvakarėse savo mirties, jis 
rašė bičiulio Sacco sūnui Dan
tei laišką, kuriame, be kitko, 
taip pasakė:

“Jeigu po septynerių metų, 
keturių menesių ir septynioli
kos dienų neapsakomo kanki
nimo ir neteisybės mudu visgi 
busime nužudyti, tai bus dėl 
to, kad mudu buvome biedni 
ir nusistatę prieš žmogaus 
žmogumi išnaudojimą...”

Didžiuliai Amerikos ir pa
saulio darbo žmonių protestai 
nepajėgė sulaikyti budelių 
nuo jų žiauraus ir pikto pasi- 
mojimo, — šiuodu italai dar
bininkai buvo nužudyti.

T Mūsų krašte ne vienas žmo
gus paguldė savo galvą, arba 
buvo ilgai kankintas kalėji
muose neteisingai, kaip pa
sekmė tuo laiku siautėjusios 
isterijos.

šiuo metu, štai, Sing Sing ka
lėjime mirties kameroje sėdi 
Julius ir Editė Tlosenbergai, 
vyras ir žmona, — juodu yra 
siautėjančius karinės isterijos 
aukomis...

Detroite mirė Jonas Danta.
Tai ilgametis veikėjas dar* 

bininkų judėjime. Taipgi— il
gametis Laisvės bendradarbis.

LPS 10-tojo Seimo metu ve
lionis buvo tik trumpam lai
kui atėjęs į sesiją ir aš, pa
spaudęs jam ranką, nustebau: 
jh jau buvo nebe tas Danta! 
Sudžiūvęs, sumenkėjęs, išvar
gęs, susikrimtęs...

Prieš tūlą laiką Jonas Dan
ta rašė mums ilgą laišką apie 
tai, kaip jį “kamantinėjo” val
džios agentai.... Be abejo, tai 
Irgi prisidėjo prie jo silpnos 
sveikatos dar labiau susilpni- 
nimo.

Velionį pažinojau per 30 
metų: visuomet ištikimas dar
bininkų judėjimui, visuomet 
pasiryžęs už jį kovoti, jį ginti.

Jo mirtis — didžiulis nuo* 
stolis ne tik detroitiečiams, o 
ir viso krašto pirmiausiai pa' 
žangiajam lietuvių judėjimui. 

’ Amžina tau, Jonai, atmintis!
O jo žmonai, giminėms ir 

draugams — nuoširdi, drau
giška užuojauta!

—o—
Praėjusį savaitgalį teko bū

ti Philadelphi joj ir aplankyti 
Antaną ir Juliją Smitus.

Antaną Smitą patiko šiurkš
ti nelaimė: paralyžius palietė 
jam dešinę ranką.

Jis jaui nedirba per virš ph- 
sę metu, bet dabar rengiasi 
«dėti dirbti, bent porą-tris 

nas per savaitę, jei galės. 
4ga neleidžia jam veikti. 
Philadelphijoj šiuo metu 

progresyVis judėjimas žymiai 
susilpnėjęs. Tenka ką nors 
daryti.

Kiti veikėjai privalo stoti 
. „.uolesniu darban.
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TRUMANAS PASKYRĖ
RENDŲ DIDINTOJA
KAINU DIREKTORIUM
Pavarė Amalių, kuris reikalavo
griežtesnes kainų kontrolės

Washington. — Preziden
tas Trumanas privertė pa
sitraukti kainų administra
torių Ellisą Amalių, kuris 
reikalavo įvesti tikra kainų 
kontrolę.

Arnallo vieton preziden
tas paskyrė kainų adminis
tratorium Tighe Woodsa, 
kuris nuo seniai žinomas 
kaip namų savininkų drau
gas prieš rendauninkus.

Arnall ragino sušaukti 
specialę Kongreso sesiją, 
kad išleistų griežtesnį įsta
tymą, kuriuo galima būtų 
pažaboti pašėlusiai kylan
čias maisto ir kitų reikme
nų kainas. Jis taipgi prie
šinosi Trumano įsakymui 
pakelti plieno kainas $5.- 
65 tonui.

Anglijos lėktuvas du 
kartu perskrido 
Atlantą* per 8 vai.

Belfast, Šiaur. Airija. — 
Dvimotorinis rakietinis An
glijos bombonešis per 7 va
landas ir 59 minutes nu
skrido į Newfoundlandą 
(prie Kanados) ir atgal su
grįžo, atlikdamas 4,146 my
lių kelionę.

Tai dar pirmą kartą isto
rijoj lėktuvas tokiu trumpu 
laiku perskrido per Atlan
to Vandenyną ir sugrįžo.

Amerikonas užbėgo anglam 
už akių derybose su Irano 
valdžia dėl naftos

London. — Anglai pyks
ta, kad amerikonas naftos- 
gazolino biznierius W. A. 
Jones nuvyko į Iraną ir 
duoda patarimus Irano val
džiai, kaip atgaivinti naf
tos - aliejaus gamybą.

Iranas pernai perėmė į' 
savo rankas buvusią anglų 
aliejaus - naftos pramonę 
tame krašte. Tuomet pasi
traukė anglai inžinieriai 
bei meistrai. Taip ir nu
puolė ta pramonė Irane.

Anglija dabar planavo 
panaujinti derybas su Ira
nu; geidė/palaikyti anglus 
naftos biznyje ten, bet nu
tarė siūlyti Irano valdžiai 
daugiau pelno. Bet štai 
ėmė ir “užlindo anglam už 
akiu” amerikonas Jones.

Anglijos valdžia, tačiau, 
ramina saviškius, kad 
Jungtinės Valstijos iš anks
to jai pranešė, jog Jones 
keliaus Iranan kaip “neofi
cialus” patarėjas dėl naftos 
pramonės atgaivinimo. :

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir vis šilta.

Taigi šios dienos krislai nė- Maskvos laikraščiai kriti- 
ra linksmi, bet nieko nepada* kuoja Irano valdžią, kad ji 
rysim! nepažaboja fašistų.

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirt., Rugp. (Aug.) 28, 1952

Iranas pavėsius amerikonams 
atgaivinti jo naftos pramonę?

Tighe Woods seniau bu
vo pareigūnas Chicagos na
mų savininkų sąjungos; 
paskui tapo valdiniu rendų 
kontroliuotoju Chicagoje, o 
1947 metais buvo pakvies
tas į Washingtona kaip val
dinis rendų tvarkytojas vi
soje šalyje.

Užėmęs tą vietą, jis tuo
jau leido šimtams tūkstan
čių savininkų pakelti ren- 
das įnamiams. 1949 me
tais Woods pašalino valdi
nį rendų direktorių Harry 
Zetzerį, kuris iš tikrųjų 
stengėsi sulaikyti rendų kė
limą. Tais pat metais CIO 
Automobilių Darbininkų 
Unija reikalavo pavaryt 
Woodsą kaip namų savinin
kų agentą.

Angly komanda 
naikina Malajos 
patrijoty kaimus

Syngapore, Malaja.—An
glų valdžia įsakė subom- 
barduot ir sudegint mala- 
jiečių kaimą Mattang Ring- 
gi todėl, kad kaimo gyven
tojai atsisakė išduot kovo
jančius prieš Angliją par
tizanus bei partizanų rėmė
jus.

Anglai suėmė 66 kaimo 
gyventojus ir suvarė į kon
centracijos stovyklą.

Jau pirmiau anglų ka
riuomenė visai sunaikino 
malajiečių kaimą Dženda- 
rum už tai, kad jie neišda
vė anglams savo tautiečių, 
kovojančių už Malajos išva
davimą nuo Anglijos.

Irano valdžia suėmė 
iranišky naciy vadą

’Teheran, Iran. — Irano 
valdžia areštavo Davudą 
Monšizadeghą, vadą iraniš- 
kų nacių Sumkos partijos, 
ir užėmė jų raštines.

Sumkos naciai neseniai 
užpuldinėjo kultūrines So
vietų įstaigas Teherane, 
Irano sostinėje. Dėl to už-; 
protestavo Sovietų Sąjun
ga ; pareikalavo suimti ir 
nubausti fašistinius kalti
ninkus.

Iraniškųjįi nacių vadas 
Monšizadeghas nešioja to
kius ūsus kaip Hitleris dr 
skelbia Hitlerio “mokslą.”

Monšizadegho gauja ne
seniai daužė Sovietų - Ira-. 
niečių Kultūros Centbą ir 
sudegino iraniečių Taikos 
Namą.

Saigon, Indo-Kina.—Pran
cūzai giriasi “nušlavę” pul
ką Vietnamo liaudininku. V

Teheran, Iran.—Svarbiau
si Irano laikraščiai linki, 
kad amerikinė Cities Serv
ice nafto-gazolino kompani
ja varytų pirmyn suvalsty
bintą Irano naftos pramo
nę. Šios kompanijos pirmi
ninkas W. Alton Jones dėl 
to veda derybas su Irano 
premjeru Mossadeghu.

Laikraštis Bakhtar Em- 
ruz, Mossadegho Tautinio 
Fronto organas, rašo:

—Ta amerikinė kompani

JANKIAI NUKOVĖ DAR 5
BELAISVIUS; SUŽEIDĖ 52

Korėja. — Amerikonų ko
manda praneša, kad jie, 
malšindami belaisvius Ko- 
dže salos koncent racijos 
stovyklose per dvi pastarą
sias savaites, nukovė 5 be
laisvius ir sužeidė 52. Ten 
laikoma “nepaklusnieji” ka
ro belaisviai, Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai ir kinai.

Amerikonai atakavo de
monstruojančius belaisvius 
rankinėmis granatomis, 
ašarinių dujų bombomis ir 
smulkiais šoviniais iš šau
tuvų ; ypač puolė tuos, ku

Pulk. McCormick pataria 
republikonams nebalsuot 
už gen. Eisenhower;

Chicago. — Pulkininkas 
Robertas \ McCormick, vie
nas iš žymiausiųjų republi- 
konų, pataria ^nebalsuot už 
gen. Eisenhowerj, Republi- 
konų Partijos kandidatą į 
prezidentus. McCormickas, 
didžiojo Chicagos dienraš
čio Tribune leidėjas, sako, 
Eisenhoweris politikoje ne
siskiria nuo Stevensono, de
mokratų kandidato į prezi
dentus. Eisenhoweris kar
toja Stevensono ir kitų de
mokratų obalsius kariniais 
ir kitais klausimais. Taigi 
Eise n h o w e r i s yra tiktai 
“me too” kandidatas. ’

Pulk. McCormick ragina 
sudaryti naują, “tikrai ame
rikinę partiją?- JBet jau 
per vėlu ją sukurti šieme
tiniams prezidento rinki
mams. Todėl McCormickas 
pataria šiemet balsuoti tik 
už “tinkamesnius” repųbli- 
konų kandidatus į Kongre
są ir už vietinius bei vals- 
tijinius kandidatus, bet su
silaikyti nuo balsavimo už 
Eisenhowerį.

Indija užginčija paskalus , 
apie Kinijos armijų Tibete

New Delhi, Indija.—Indi
jos ^valdininkai užginčija 
anglų - amerikonų paskleis
tus \ gandus, kad Kinijos 
Liaudies Respublika telkia 
200,000 savo armijos į Ti
betą, kuris rubežiuojasi su 
Indija.

Tibetas neseniai prisi
jungė prie Kinijos, kaip se
noji tos šalies provincija su 
vietine savivalda.

ja galėtų, varyti darbą naf
tos apdirbimo fabrikuose 
Irane, vartojant ameriko
nus ir holandus meistrus - 
technikus. Iranas atlygin
tų kompanijai aliejum-ga
zolinu bei pajamomis, gau
namomis už jo pardavimą 
tarptautinėse rinkose.

Šis ir kiti laikraščiai iš 
anksto džiaugiasi, kad, nau
dojant amerikonų patarna
vimą, galima būsią atremti 
anglų bandymus vėl įlįsti į 
Irano naftos pramonę.

rie buvo iškėlę raudonąsias 
vėliavas.

Susidūrimuose sužeistas 
ir Vienas amerikonas.

Belaisviai kėlė riaušes, 
kuomet amerikonai juos 
skirstė, varinėdami iš vie
nų patalpų į kitas.

Tuo pačiu laiku Kinijos 
radijas kaltino amerikonus, 
kad jie pernai rugpiūčio 15 
d. Kodže salos stovykloje 
užmušė 15 belaisvių ir su
žeidė 40.

Kinija vadina melais 
amerikonų pranešimus 
apie “baisius mūšius”

Korėją. — Amerikonai 
praneša, jog atmušė dar 
dvi kruvinas Korėjos liau
dininkų ir kinų atakas prieš 
Bunker kalną, 5 mylios nuo 
Panmundžomo, kuriame ei
na derybos dėl paliaubų.

O Kinijos radijasz sako, 
“amerikonų pranešimai 
apie baisius mūšius” dėl to 
kalno — tai tik “melas ir 
išmislas.”

Kartu Kinijos radijas tei
gia, kad buvo tik eilė ma
žų susirėmimų dėl Bunker 
kalno, kur 700 amerikonų 
likę, užmušta, sužeista ir 
suimta.

Suimtas vagis, pačiupęs 
$65,000 iš troko

Washington.—Tapo areš
tuotas ir prisipažino Ray 
Eugene Farmer, kad pavo
gė $65,000 iš Brink šarvuo
to tyoko.

Jis, pirmiau buvęs Brink 
kompanijos piniginių trokų 
sargas, pasisakė, jog turė
ję pasidirbęs troko fakto 
kopiją. Taip Farmer ir at
sirakino troką, kuomet jo 
vairuotojas ir sargai įėjo 
viešbutin pavalgyti, palik
dami troką prie šaligatvio.

IZRAELIS ILGINA 
KARINĘ TARNYBĄ

Jeruzalė. •*— Izraelio sei
mas nutarė pailginti versti
ną karinę tarnybą jauniems 
vyrams nuo dabartinių 2 
metų iki pustrečių metų.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejt

JAU IR DUEEES SAKO, 
BERGŽDŽIAI AMERIKA 
KARIAUJA KORĖJOJE
Jis bando gauti republikonams 
balsus to karo priešininkų

New York. — John Fos
ter Dulles, politinis genero
lo Eisenhowerio mokytojas, 
sakė korespondentams:

—Mano supratimu, karo 
tęsimas Korėjoje prarado 
bet kokį tikslą. Komunis
tai gauna labai, labai dide
lės naudos iš to karo tęsi
mo. Bombardavimus iš oro 
ir žudymus jie vartoja bai
siai didelei savo naudai 
prieš mus.—

Dulles taip kalbėjo, žino
damas, kad milijonai ame
rikiečiui priešingi tam ka
rui. Jis todėl nori patraukt 
juos balsuoti už Eisenhowe- 
rį, republik'onų kandidatą į 
prezidentus.

Dulles pripažino, kad 
amerikonai negali oro bom-

Amerika ginkluoja 
Japonijos armiją 
tankais, lėktuvais

Tokio, Japonija. — Vadi
namoji “nacionalė Japoni
jos policija” bus ginkluota 
jau ir didžiosiomis patran
komis po kelių savaičių, 
kaip, praneša japonų laik
raščiai Asahi ir Šimbun.

Jungtinės Valstijos perei
tą savaitę davė tariama j ai 
japonų policijai vidutinių 
patrankų ir lengvųjų tankų. 
Spalio mėnesį duos sunkių
jų tankų ir lėktuvų.

Japonija turi jau apie 
100,000 naujos armijos, ku
ri tik dėl svieto akių vadi
nama “policija.”

Įsakyta Egipto kunigam 
vienodas pamokslas

Kairo, Egiptas. — Egip- 
tinęs armijos komanda įsa
kė mahometonų kunigams 
sakyti vieną ir tą patį pa
mokslą per pamaldas visose 
jų bažnyčiose ateinantį 
penktadienį. — Savaitinė 
mahometonų šventė yra 
penktadienis, o ne sekma
dienis.

Kariniai valdininkai iš 
anksto percenzūruos tą pa
mokslą.

ANGLAI KONFISKAVO 
2 VOKIEČIŲ KOMU
NISTŲ LAIKRAŠČIUS

Hamburg, Vokietija. — 
Anglų komanda užgrobė 
laidas dviejų vokiškų ko
munistinių laikraščių, Ham
burger Volkszeitung ir Kiel 
Norddeutsche Echos už tai, 
kad šie, laikraščiai įžeidė 
vakarų Vokietijos valdžią. 
Jie kritikavo tą vokiečių 
valdžią už “parsidavimą” į 
karinę anglų - amerikonų 
stovyklą prieš Sovietų Są
jungą.
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bomis priverst Šiaurines 
Korėjos liaudininkus ir ki
nus pasiduoti Amerikos rei
kalavimams. ,0 stambiau
sias reikalavimas — palikti 
amerikonams tuos nelais
vėn paimtus Korėjos liaudi
ninkus ir jų draugus kinus, 
kurie “atsisaka namo grįž
ti.”

Dulles kalbėjosi su ko
respondentais tuojau po sa
vo pasitarimo s.u Eisenho- 
weriu. Jis bandė paskleisti 
nuomonę, kad jeigu repu- 
blikonai laimėtų prezidento 
rinkimus, tai gal padarytų 
paliaubas Korėjoje.

(New Yorko Daily Wor
kers prisimena, kad pats 
Dulles pakurstė Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentą Syngmaną Rhee pra-" 
dėti kara prieš Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli- 
ką.) s

Kiny unijos protestuoja 
prieš amerikonų žiaurumus

Peking. — Visos. Kinijos 
Darbo Unijų Sąjunga pro-^ 
testavo per radiją prieš 
“negirdėtai baisius ameri
konų žiaurumus” Korėjos 
kare.

Spaustuvininkai rems tik 
Tafta Įstatymo priešus

Cincinnati, Ohio. — Fede-: 
racinės Spaustuvių Darbi
ninkų Unijos suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją, pasiža
dant remti ateinančiuose 
rinkimuose tiktai tuos kan
didatus, kurie stoja už pa
naikinimą Tafto - Hartley’o 
įstatymo. r . , *

Tas įstatymas nukreip
tas prieš darbo unijas ir 
streikų laisvę.

MEKSIKOS PREZIDEN
TAS PALIUOSUOJA 128 
POLIT. KALINIUS

Mexico City. —• Meksikos- 
prezidentas Aleman dova
nojo bausmę 128 politiniam 
kaliniams, suimtiem už 
kruvinas riaušes per prezi
dento rinkimus. Didžioji 
dauguma tų kalinių buvo 
rėmėjai generolo Henrique- 
zo Guzzmano kaip kandida
to į prezidentus. Guzzma- 
nas pralaimėjo rinkimus.

---------------------------------------------------------------------

Plymouth, Pa. '
Rugpiūčio 26 d. mirė Au

gustas Stravinskas, 87 me
tų amžiaus. Kūnas pašar
votas Maslauskas Funeral . / ,4
Home, 219 W. Main Street, 
Plymouth, Pa. Bus palai
dotas penktadienį, rugpiū
čio (Aug.) 29 d., 2 vai. po 
pietų, Laisvose kapinėse, 
Wyoming, Pa. .
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KARO KURSTYTOJAS 
r !■*
SUSIRŪPINUS visa Europa, susirūpinęs visas pasaulis. 

Didžiausią nerimą visur sukėlė generolo Eisenhowerio 
prakalba, pasakyta Amerikos Legiono konvencijoje New 
Yorke praėjusį pirmadienį. Nebepaliko’jokios abejonės: 
išrinksite Eisenhowerį prezidentu, turėsite ant rankų 
naują pasaulinį karą. Aišku kaip diena. Tik tokia išvar 
da tegalima iš tos jo prakalbos.

Gen. Eisenhower pasakė, kad jeigu jis bus prezidentu, 
jeigu rudenį rinkimus laimės republikonai, jis ir jo ad
ministracija nenurims, kol “pavergtos tautos” nebus iš
laisvintos iš po “komunizmo.” Ir jis suminėjo tas tau
tas. Pradėjo Latvija ir pabaigė Azijos Tibetu. Čia įei
na visos liaudiškosios demokratijos šalys ir visi Azijos 
kraštai, kurie nuvertė imperialistų viešpatavimą.

Eisenhowerio apetitas nesvietiškas, išsižiojimas bai
sus. Duokite jam galią ir jis Amerikos ginklais, dole
riais, gyvybėmis ir krauju sugrąžins tuos visus kraštus 
“į laisvąjį pasaulį.”

Jo tam pažadui, suprantama, karštai plojo reakciniai 
legionieriai. Jį karštai sveikina beveik visa komercinė 
spauda. Eisenhoweris statomas Amerikai ir visam pa
sauliui naujuoju Maižiešiumi!

Bet ką pasakys lapkričio mėnesį Amerikos žmonės, 
kuriems jau ir šis palyginti mažas kraujo liejimas Ko: 
rėjoje dasiėdė iki gyvojo kaulo, jau visai kitas, dalykas. 
Eisenhoweris pasakė, ko jis nori ir ko jis siekia. Da
bar Amerikos žmonių kaleina jo tuos norus ir troškimus 
paversti niekais.

NARIŲ NESIKLAUSĘ
• SKAITLINGOS AUTOMOBILISTŲ unijos preziden- 
tas Walter Reuther .nuvyko į Springfield, Ill., ir paža
dėjo savo unijos narių balsus gubernatoriui Stevenso- 
nui. Narių atsiklausti nereikia. Jų balsus vadai gali 
šinkavoti, kaip patinka. Toks unijų lyderių sauvaliavi
mas nestiprina darbininkų judėjimo.

ŠIRDINGIAUSIA PADĖKA
PASISAKYSIME atvirai, kad mes buvome labai rim

tai susirūpinę, kai pradžioje Laisvės vajus dėl dešimties- 
tūkstančių dolerių gerokai šlubavo. Bet niekuomet į gal
vą mums neatėjo mintis, jog laisviečiai suklups s.avo 
pareigose. Tvirtai tikėjome, kad pasimotas tikslas bus 
pasiektas. Nebuvome suvilti.

Širdingiausia Redakcijos padėka tiems šimtams lais- 
viečių ir pažangiosios spaudos prietelių, kurie taip atsi
davusiai patys aukojo ir kitus ragino aukoti. Vajaus 
pasisekimas užtikrina šiems metams dienraščio išsilaiky
mą. Šio vajaus pasisekimas dar kartą įrodė pažangio
sios Amerikos lietuvių visuomenės ryžtą tvirtai atlaiky
ti visas pozicijas apšvietos i* kultūros fronte. Žmonių 
priešai, kurie taip seniai ir taip giliai trokšta dienraš
čiui Laisvei mirties, dar kartą tapo atmušti. Laimėjo 
šviesa ir progresas.

PASKUI NESIDŽIAUGS
“THE N. Y.TIMES” turi korespondentą tolimojoje In

dijoje. Jo pranešimai paremti tuo supratimu, kad jis 
turi išgelbėti Indiją nuo “komunizmo pavojaus.” To
dėl jis ir piškina apie tą pavojų. Kasdien ką nors iš
galvoja pagąsdinimui Indijos vyriausybės.

Paskutinį baubą Mr. Robert Trumbull iškasė Tibete. 
Į ten greitu laiku komunistinė Kinija prisiusianti dvie
jų šimtų tūkstančių vyrų armiją. Iš Tibeto ji paskui 
sieksianti pačios Indijos. Indijos valdžia turinti nė nak
timis nemiegoti.

Sėdėdamas Indijos parubežiniame mieste Darjeeling, 
Mr. Trumbull daug ką patyręs apie padėtį ir pačiame 
Tibete. Jis sužinojęs, kad ten eina smarki opozicija ko
munistams. Tibeto kunigai turį sudarę slaptą komitetą, 
kuris diriguoja sąjūdį prieš valdžią ir prieš kiniečius.

Galimas daiktas. Socialinis perversmas nepraeina be 
opozicijos. Tai labai sena istorija. Tibetas negali būti 
išimtis. Buvę viešpačiai baisiai nenori žmonėms užleis
ti savo vietas, ir privilegijas.

Bet tai tik laikina fenomeną. Ja džiaugtis ponui ko
respondentui nereikėtų. Turčių ir buvusių valdovų opo
zicija bus likviduota. Tibetas, kaipo dalis didžiosios Ki
nijos, nebesitrauks iš naujojo kelio.

pramonę. Ta pramonė dar 
neatsigriebė nuo 1951 me
tų, kada Irano valdžia atė
mė iš anglų naftos šaltinius 
ir fabrikus.

Jones yra pirmininkas 
amerikinės Cities Service 
aliejaus - gazolino kompa
nijos. .

Amerikonas pataria Tranui, 
kaip atgaivint aliejaus 

pramonę
Teheran, Tran. — Irano 

premjerui Mossadeghui pa
kvietus, atvyko amerikonas 
W. Alton Jones patarti, 
kaip Iranas galėtų atgai
vinti savo aliejaus - naftos,

SMERKIA KARINĘ 
SUTARTĮ SU AMERIKA

Urugvajaus lietuvių Dar
bas labai aštriai kritikuoja 
Urugvajaus vyriausybės pa
darytą karinę sutartį su 
Jungtinėmis Valsybėmis. 
Darbas rašo:

“JAV Valstybės departmei- 
tui pateikus, šių metų liepos 1 
d. Urugvajaus vyriausybė pa
sirašė karo sutartį neva gyni
mui Vakarų žemyno.

Vykdant šią sutartį, Urug
vajus privalės prisidėti savo 
ekonominiais resursais, bazė
mis, ginklais ir kitkuo prie ka
rinių veiksmų, į kuriuos Ame
rikos milijardieriai įsiveltų, 
vardan Vakarų žemyno gyny-> 
bos. Dar daugiau: netenka a- 
bejoti, jog pildant sutartį, U- 
rugvajuis privalės duoti ir sa
vo žmones, kurie galės būti 
siunčiami net į Korėjos frontą.

Omenyje reikia turėti, kad 
ši sutartis turi slaptas santar
vės. Bet ir paskelbtasis teks
tas pakankamai parodo, į ko
kią padėtį atsiduria nedidelė 
Urugvajaus respublika, prieš 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Iš sugretinimo “lygus prieš ly
gų” tegali būti tik pasityčioji
mas. Amerikiečiai šioje šalyje, 
kaip skamba sutartyje, steigs 
savo karines misijas, tų misi
jų pasiuntiniai turės Urugva
jaus parlamento atstovų teises, 
t. y. parlamentinį imunitetą 
(neliečiamybę), reiškia, ame
rikiečiai darys ką panorės, o 
dar aiškiau tariant — ameri
kiečiai čia jausis kaip užka
riautoje kolonijoje.

Sutartis uždeda Urugvajui 
ir didelę lėšų naštą: amerikie
čiai parduos savo ginklus šiai 
valstybei. ,

Užtat Urugvajaus liaudis 
suprasdama šios sutarties pra
gaištingą pobūdį, taip atkak
liai pareiškia savo protesto 
balsą. Jau sutartį pasirašant, 
pačioje vyriausybėje, pasireiš
kė pasipriešinimas: naciona
listų (mažumos) atstovai val
džioje atsisakė sutartį patvir
tinti savo parašais.

Prieš karo sutartį su JAV 
griežtai kovoja Urugvajaus 
komunistų partija, Nacionalis
tų partija, studentai, profesi
nės sąjungos, Nacionaldemo- 
kratų partija (“Marcha”) ir 
kit.”

HITLERININKAI 
ĮSIDRĄSINA

Smetoninė Clevelando Dir
va rašo apie Vakarinėje 
Vokietijoje suruoštą vokie
čių “tėviškės dieną.” Tai 
buvęs kartu ir paminėjimas 
Klaipėdos miesto 700 metų 
įkūrimo sukakties. Tai įvy
ko rugpiūčio 2-3 dd. Dir
va sako:
■ Apskritai, tenka pasakyti, 
kad Lietuva ir lietuviai nebu
vo puolami, greičiau—nutyli
mi, bent neminimi. Vaizdas-— 
kitoks, negu vokietininkų 
spaudoj. Pačios Meyerio ir 
Schreiberio kalbos buvo blan
kios, išskyrus nebent keletą 
stipresnių posakių Santarvi
ninkų adresu: Daugumas kal
bėtojų tiek per Klaipėdos su
kakties, tiek per Tėviškės die
nos minėjimus dėl dabartinės 
vokiečių tremtinių nelaimės 
daugiausia kaltino Staliną ir 
Rooseveltą, bet nė vienu ' žo
džiu neužsiminė apie Hitlerį ir 
jo kaltę. Net daugiau: pasiro
do, kai kurie aukščiau buvę 
žymesni nacių pareigūnai vėl 
pradeda atkusti ir aiškiau 
viešumoj rodytis. Tad buvo 
matyti, kad ir per “didįjį Ryt
prūsių vakarą”. Taigi, buv. 
naciai vėl stengiasi grįžti į va
dovaujančius 'veiksnius.
' Naciai įsidrąsina, įsigali. 
Jie sapnuoja apie Klaipėdos 
atėmimą iš Lietuvos. Žino
ma, jų troškimai veltui.

Bet mums svarbu tas, 
kad lietuviškiėji kryžiokai, 
kurių tarpe randame ir 
smetonininkus iš Dirvos, 
sušilę irgi padeda naciams, 
šmeiždami ir niekindami.

Lietuvą. Jie tampa nacių 
bendradarbiais prieš Lietu
vą. Jie, žinoma, maskuoja
si “Lietuvos laisvinimo“ 
kauke.

DAR PORA
“KONTINIUITETU”

Turime visiškai naują 
reiškinį. Su juomi turi 
“rimtai” skaitytis visas lie
tuviškas pasaulis.

Dalykas ve kame. Iki šiol 
mes negalėjome atsikratyti 
smetoninio “kontiniuiteto.” 
Clevelando Dirva ir Brook- 
lyno Vienybė mums nedavė 
ramybės su reikalavimu 
pripažinti “Lietuvos diplo
matus” tikrais ir vieninte
liais “Lietuvos atstovais.” 
Jie palaiką “Lietuvos vals
tybės kontiniuitetą.” Kas 
to nepripažįsta, tas negali 
skaitytis ščyru ’ ir nuošir
džiu “Lietuvos laisvintoji!.”

Bet štai dabar pakyla Ka- 
jzys Škirpa ir sako, kad ti
kruoju “kontiniuitetu” visi 
“Lietuvos laisvintojai,” ypa
tingai kryžiokiški gaidžiai 
iš VLIKo ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos, turi skaityti 
jo ir J. Ambrazevičiaus (J. 
Brazaičio) 1941 metų bir
želio 23 d. sudarytą “Lai
kinąją Lietuvos Vyriausy
bę.” Ji atsteigusi “Lietuvos 
nepriklausomybę,” ir kas 
dabar jos nepripažįsta,^ tas 
Lietuvą paaukojo bolševi
kams.

Naujienų redaktorius 
Grigaitis Škirpai nenusilei
džia. Jis išdidžiai pareiš
kia!, kad nei smetoninis W26 
metų “kontiniuitetas,” nei 
Škirpos 1941 m. hitlerinis 
padaras negali skaitytis ti
kruoju “kontiniuitetu.” Jis 
teigia, kad tiktai 1918 me
tais paskelbtą “Lietuvos ne
priklausomybę” reikia vi
siems skaityti tikruoju ak
tu, tai yra, tikruoju “kon
tiniuitetu.”

Ot, taip ir nebegalime su- 
sivaikyti, kurį kryžiokų 
“kontiniuitetą” mes turime 
skaityti tikru, o kurį falšy- 
vu.

Kaip išrodo, turėsime ap
sieiti be jokio “kontiniuite
to.” Turėsime pasitenkinti 
tiktai viena “vargše” Lietu
vėle. Ji gyvavo, gyvuoja ir 
gyvuos. Kai visi Škirpos, 
grigaičiai ir tysliavos su sa
vo “kontiniuitetais” bus 
jau seniai atsidūrę pas sa
vo vadą ir mokytoją Anta
ną Smetoną, . mūsų senoji 
Lietuvėlė su savo žmonėmis 
pasiliks labai, labai ilgai 
gyventi ir didžiuotis nau
juoju gyvenimu.

London. — Ruošiama di
deli Atlanto kraštų karo 
laivynų manevrai netoli 
šiaurinio žemės ašigalio.

Prezidentas Trumanas pasitinka Valstybės sekreto
rių Dean Acheson ir karštai jį sveikina. Acheson sugrį
žo iš konferencijos su Naujosios Zelandijos ir Australi
jos užsienio reikalų ministrais. ;

Referendumas už taiką
Skaitlinga grupė žymių amerikiečių nutarė pravesti 

per visą šalį referendumo formoje reikalavimą, kad tuo
jau būtų užbaigtas Korėjos karas, žemiau dedame ofi
cialų pareiškimą ir pavardes jį pasirašiusiųjų.

Pa reiškimas

Jau virš du metai prabė
go nuo prasidėjimo Korėjos 
karo. Milijonai nuostolių, 
civilinių ir militarinių, ku
rie apima daugiau kaip 
120,000 mūsų kareivių ir 
nesuskaitomą kiekį Korėjos 
vyrų ir moterų, jau užre- 
korduota. Tos nelaimingos 
šalies laukai ir miestai nu- 
teriota. Tačiau karas tebe
sitęsia, j nepaisant didelės 
Amerikos žmonių daugu
mos paj'reikįšto per Gallup 
Poll, per daugelį visos ša
lies organizacijų, per laiš
kus spaudoje ir tt., troški
mo užbaigti Korėjos karą. 
Jie nori, kad visi neišspręs
ti klausimai būtų išspręsti 
be tolimesnio kraujo lieji
mo prie derybų stalo.

Mes nešame atsakomybę 
prieš žmoniją ir prieš mū
sų kraštą, kad parodyti be 
jokio abejojimo mūsų poli
tiniams ir militariniams va
dams, jog mūsų žmonės no
ri baigti Korėjos karą. Šią 
mūsų atsakomybę padidina 
dar ir paskelbtas mūsų Or- 
laivyno planas, bombuoti 78 
Šiaurinės Korėjos miestus, 
praplėsti mirtį ir sunaiki
nimą, kas nieko bendra ne
turi su dar vienu neiš
spręstu P a n m u n d ž o m e 
klausimu, būtent, su karo 
belaisvių repatriacija, ne
bent tai reiškia paprastą 
prievartos pavartojimą.

Šie metai, 1952 m., yra 
didžiausios mūsų šalies is
torijoje svarbos metais. 
Kiekvienas vyras ir kiek
viena moteris supranta šių 
rinkimų svarbą ir svarbą jų 
rolės kaipo balsuotojų. Mes 
esame tvirtai įsitikinę, kad 
šis troškimas baigti Korė
jos karą yra taip platus tar
pe Amerikos žmonių, jog( 
jei tik bus jis įtrauktas į 
rinkimų kampaniją bepar- 
tyvišku mastu, kandidatai 
į valdvietes, ypač preziden
tiniai kandidatai, jausis pri
verstais išpildyti tą žmonių 
reikalavimą darbuotis už 
pabaigimą Korėjos karo.

Tuo būdu mes šaukiame 
visus geros valios vyrus ir 
moteris išioje šalyje stoti į 
Nacionalinį Referendumą 
už Taiką visiškai paprastu 
klausimu, būtent, kad tuo
jau būtų baigtys karas, 
tuojau sulaikant mūšius ir 
visus dar neišspręstus klau
simus išrišant prie konfe
rencijos stalo.- Šio referen
dumo rezultatai bus įteikti 
visiems kandidatams, ypa

tingai kandidatams į Kon
gresą, į Senatą ir į prezi
dentus. Mes šaukiame vi
sas organizacijas — bažny
čias, darbo unijas, frater- 
nales draugijas, moterų 
grupes, jaunimo organiza
cijas, klubus — dalyvauti 
šiame Nacionaliniame. Re
ferendume už Taiką ir dar
buotis dėl paramos šiam re
ferendumui taip, kad ši Ko
rėjos karo tragedija- būtų 
užbaigta.

Iniciatyvinis Na'cionalinio 
Taikos Referendumo 

Komitetas:

Dr. W. E. B. DuBois, New 
York City, N. Y., a founder of 
NAACP, member U. S. Dele- 
gation to the San Francisco 
Conference of the United Na
tions, former Ū. S. Minister to 
Liberia, Honorary Co-Chair
man of American Peace Cru
sade.

Rev. Dr. Joseph M. Evans, 
Chicago, Ill., Metropolitan 
Community Chufrch

Rev. Prof. Joseph F. Flet
cher, Cambridge, Mass., Pro
fessor of Christian Social 
Ethics, Episcopal Theological 
Seminary.

Rev. Kenneth Ripley Forbes, 
Philadelphia, Pa., Executive 
Secretary, Episcopal League 
for Social Action.

Professor Philip Morrison, 
Ithaca, N. Y., nuclear physi
cist.

Rev. Dr. Frederick K. 
Stamm, Plumsteadville, Pa., 
author and lecturer

Nacionalinio Taikos 
Referendumo Rėmėjai:

Rabbi Michael Alper, New 
York City, N. Y.

Rev. Lee H. Ball, Irvington, 
N. Y.

Professor G. Murray Branch, 
Atlanta, Georgia, Morehouse 
College

Hugh Bryson, San Francis
co, Cal., National Union of 
Marine Cooks & Stewards

Rev. J. R. Case, Vergennes, 
Vt.

Dr. Mark A. Dawber, Long 
Beach, N. Y., Exec. Secy. E- 
meritus, Home Missions Coun
cil of North America

Dr. Lewis A. Eldridge, Jr., 
Rensselaerville, N. Y.

Fyke Farmer, Nashville, 
Tennessee, attorney, leader 
World Fęderalist movement

Howard Fast, New York
City, N. Y., author

Hon. Clemens J. Franc0, 
Providence, Rhode Island, 
Former State Commissioner 
of Public Welfare

Rev. Stephen H. Fritchman, 
Los Angeles, California

John.T. Gojack, Fort Way
ne, Ind., President District 
Council 9, UERMW.A

Ben Gold, New York City, 
N. Y., President, Internatio
nal Fur & Leather Workers 
Union

Rey. A. J. Hallington, Dan
bury, Conn.

Dashiell Hammett, New
York City, N. Y., author

Rev. L. H. R. Hass, Brook
lyn, N. Y.

Rev. . Reynold N. Hoovei*, 
Chicago, Ill.

Dr. John A. Kingsbury, Sha
dy, N. Y., former New York 
Commissioner of Public Wel
fare

Hon. Robert Morss Lovett, 
Chicago, Ill., former Gover
nor of the Virgin Islands

Rev. Jack R. McMichael,
New York, N. Y. .

Rev. Roy E. Miller, Dayton,'
Ohio

Rev. Harold P. Marley, Chi
cago, Ill.

Scott Nearing, Cape Rosier,
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Maine, author and lecturer!
Dr. Thomas F. Ogilvie, At

lantic City, New Jersey <
Dr. Clementina J. Paolone, 

New York City, N. Y., Obste
trician, Chairmon, American 
Women for Peace

Rev. J. w. Reed, Portland,
Oregon

Bertha C. Reynolds, Stough
ton, Mass.

Eslanda Good Robeson, En
field, Conn., anthropologist 
and writer

Paul Robeson, New ork
City, N. Y., singer

Rev. & Mrs. Henry Lee Ro
binson, Cresson, Pa.

George Patrinos, Omaha, 
Nebraska, Fin. Secretary-Tre
asurer, Local 62, Packinghou
se Workers

Thomas Richardson, New 
York City, N. Y., Co-Direktor 
American Peace Crusade

Dr. Theodore Rosebury, St. 
Louis, Missouri, backteriolo- 
gist, author of “Peace or pes
tilence” ’ j

Rev. E. W. Savage, Present, 
Wisconsin

Rev. Fred W. Shorter, Seat
tle, Washington

Rev. Ernest J. Troutner, 
Redding, California

Dr. Willard Uphaus, New 
Haven, Connecticut, Co-Direc
tor American Peace Crusade

Klausimai ir 
Atsakymai

IMIGRANTŲ KARINĖS 
PRIEVOLĖS

Klausimas.* Esu 28 metų 
amžiaus. Į šį krašjta atvy
kau 1952 metų sausio mė
nesį, 6 mėnesiai po maitt) 
26-to gimtadienio. Atvykęs 
pasiteiravau amer i k i e č i ų 
draugų, ar ir mane liečia 
karinio amžiaus vyro regis
tracija. Jų nuomonė buvo 
ne, kadangi aš esąs vyres
nis kaip 26 metai amžiaus. 
Taip ir pasiliko. Tačiau da
bar kitas man tvirtina, kad 
aš vistiek privalau užsire
gistruoti. A j* galėtumėte 
pasakyti, kuris iš jų teisus?

Atsakymas: Labai gerai, 
kad pasiteiravote. Tikru
moje jūs'privalėjote užsire
gistruoti praslinkus pen
kioms dienoms nuo jūsų at
vykimo į šį kraštą. Mūsų 
patarimas būtų, kad jūs 
kuo greičiausiai prisistaty- 
tumėte artimiausiai “Se
lective Service” įstaigai. 
Paaiškinkite, jog buvtfee 
suklaidintas. Tikimės, kad 
išvengsite nemalonumų, kas 
atsitiktų tikrai, jei valdžios 
įstaigos sužinotų apie šį 
reikalą anksčiau negu jūs 
spėsite reikalą atitaisyti.

Jus suklaidinę draugai, 
matyt, bus praleidę punktą, 
kuriame sakoma, kad visi' 
vyrai, kurie 18 metų am
žiaus buvo užsienyje, atvy- 
kę į Jungtines Valstybes, 
privalo tuoj pat užsiregis
truoti artimiausioje “Se
lective Service” įstaigoje.

Visi vyrai, kurie buvo 
tarp 18-26 metų prieš arba 
po 1948 metų rugpiūčio 30 
d., yra reikalaujami regis
truotis.. Būtų gerai, jei tai 
paaiškintumėte savo drau
gams naujiesiems ir senie
siems amerikiečiams, nes
jų daugelis šio reikalavimo 
nežino. Kiekvienas, kuris 
abejoja, ar jam reikia ar ne 
registruotis, geriausiai pa
daryti nuėjus išsiaiškinti^ 
“Selective Service” ištaigi 

Common Council

Turėk lėtą liežuvį, bet 
greitą akį. % Cervantes 
-—-— ------------ —-——



J. J. KAŠKIAUčIUS, M. D.

VIS TOS LIAUKOS 
VISAGALES

A( II Fas ir Kortisonas
(Pabaiga)

Pavojai su ACTH’u
Nuo perdidelių, dažnai 

pakartojamų ACTH’o dozių 
būdavo pavojingų susipai
niojimų. Per smarkiai ir 
staigiai išjudintos tūlos 
liaukos sukeldavo kokią ki
tą ligą. Tokiu būdu kai kam 
staigiai prasidėdavo cukri
nė liga (diabetas.), dėl tam 
tikrų kasos (pankreatinės 
liaukos) uodegos narvelių 
pažeidimo. Būdavo ir kito
kių iškrypimų.

Tačiau tokie nenormalu

N. GOGOLIS 

TARASAS BULBA
(Tąsa)

manas liepė pasitraukti ir pasakė: “Nie
ko, ponai broliai, mes pasitrauksime; 
bet tegu aš būsiu netikėlis totorius, o ne 
krikščionis, jeigu mes nors vieną išleisi
me iš miesto. Tegu visi jie, šunes, iš
dvės badu.” Kariuomenė, pasitrauku
si, apgulė visą miestą ir, neturėdama 
kito darbo, ėmė niokoti apylinkes, de- 

• gindama artimesnius kaimus, stirtas ne- 
' suvežtų.javų ir leisdama arklių kaime

nes į dirvas, dar nepaliestas piautuvo, 
kur, kaip tyčia, siūbavo didelės varpos, 
nepaprasto derliaus vaisius, gausiai ap
dovanojęs tuo metu visus žemdirbius. 
J’asibaisėdami matė miesto žmonės, kaip 

^naikinamas jų gyvenimo pagrindas. O 
y tu o tarpu zaporoziečiai, sustatę aplink 
visą miestą dviem eilėm savo vežimus, 
įsitaisė taip pat, kaip ir Siečėje, kure- 
niais, rūkė pypkes, mainė gautus gin
klus, žaidė briedį, lieka ar lygu ir nepa
prastai šaltakraujiškai žiūrėjo į miestą. 
Naktį degindavo laužus; kiekviename 
kurenyje virėjai virdavo košę dideliuose 
variniuose katiluose; ties visą naktį de
gančiomis ugnimis stovėjo budri sargy
ba. Bet netrukus Zaporožiečiai, nieko 
neveikdami ir ilgai būdami blaivūs, jo
kio darbo neturėdami, ėmė nuobodžiau
ti. Stovyklos atamanas liepė padvigu
binti degtinės porciją, kas kai kada bu
vo daroma kariuomenėje, jeigu nebūda
vo sunkių žygių ar kelionių. Jaunie
siems, ypač Taraso Bulbos sūnums, ne
patiko toks gyvenimas. Andrius labai 
nuobodžiavo. “Kvaila galva,” sakydavo

- jam Tarasas, “kentėk, kazoke — atama
nu būsi! D a r ne tas geras ka
rys, kuris nenustoja drąsos svar
biame žygyje, o tas geras karys, kuris 
ir nieko neveikdamas nenuobodžiauja, 
kuris viską iškenčia, ir nors tu jam ką 
nori, o jis vis dėlto savo padarys.” Bet 
nesutars karštas jaunuolis su seniu: ki- 

/Uktokia jų prigimtis, ir kitokiomis akimis 
dBžiūri jie į tą patį dalyką.
* O tuo tarpu atvyko pulkas, kurį at

vedė Tovkačas; su juo atvyko dar du e- 
saūlai, raštininkas ir kiti pulko vyres
nieji; iš viso kazokų prisirinko daugiau 
kaip keturi tūkstančiai. } Buvo jų tarpe 
nemaža ii’ savanorių, kurie patys pakilo,

savo valia, niekam nešaukiant, lig'tik 
jie išgirdo, kokio čia reikalo esama. Es'a- 
ūlai atvežė Taraso sūnums senės moti
nos palaiminimą ir kiekvienam po kipa- 
rasinį paveikslėlį iš kijeviškio Mežigors- 
ko vienuolyno. Užsidėjo abu broliai 
šventus paveikslus ir nejučiomis susi
mąstė, prisiminę senąją motiną. Ką gi 
pranašauja, apie ką kalba jiems šis lai
minimas? Ar reiškia jis, kad bus nu
galėtas priešas ir po to linksmi grįš jie 
į tėviškę su grobiu ir įgis garbės, kurią 
amžinai minės bandūrininkai, o gal?... 
Niekas nežino ateities, ir stovi ji prieš 
žmogų tarytum rudens rūkas, pakilęs iš 
balų: kaip bepročiai, skraido jame į vir
šų ir apačią, raižydami sparnais, paukš
čiai, nepažindami iš žvilgsnio vienas ki
to, balandėlė — nematydama vanago, 
vanagas — nematydamas balandėlės, ir 
niekas nežino, kaip toli jis skraido nuo 
savo pražūties...

Ostapas jau dirbo savo darbą ir seniai 
pasitraukė prie kurenių; o Andrius, 
pats nežinodamas kodėl, jautė širdyje 
kažkokį traukimą. Jau baigė kazokai sa
vo vakarienę. Vakaras seniai užgeso, 
puiki liepos mėnesio naktis apgaubė o- 
rą; bet jis nėjo į kurenius, nėjo gulti 
ir nejučiomis žiūrėjo į visą reginį, buvu
sį prieš jo akis. Danguje švelniai ir aš
triai mirgėjo nesuskaitomos žvaigždės. 
Laukas toli buvo užimtas išblaškytų ja
me vežimų su kabančiomis degutinėmis, 
aplašėjusiomis degutu, su visokia man
ta ir maistu, atimtu iš priešo. Šalia ve
žimų, po vežimais ir toliau nuo vežimų 
-----  visur buvo matyti išsisklaistę Za
porožiečiai. Visi jie miegojo vaizdingo^ 
se pozose: kas pasidėjęs po galva mai
šą, kas kepurę, o kas panaudojo tiesiog 
savo draugo pašonę. Kardas, dagtinis 
šautuvas, pypkė trumpu kandikliu su 
variniais barškalais, geležiniu virbalu 
ir skiltuvu — su jais niekuomet nesiski
ria kazokas. Sunkūs jaučiai gulėjo, pa- 
rietę po savimi kojas, didelėmis balkš
vomis masėmis, ir iš tolo atrodė, kaip 
pilki akmenys išmėtyti lauko pašlaitė
je. .Visuose pakraščiuose iš žolės jau ė- 
mė kilti smarkus miegančios kariaunos 
knarkimas, į kurį atsiliepdavo iš lauko 
skardžiu žvengimų eržilai, pasipiktinę, 
kad jiems supančiojo kojas. O tuo tar
pu kažkas didinga ir rūstu buvo galima 
pajusti liepos mėnesio nakties grožyje. 
Tai buvo baigianti blėsti tolumoje pa
švaistė. Vienoje vietoje liepsna ramiai 
ir didingai sklido dangumi; kitoje, susi
dūrusi su kažkokia degamąja medžiaga 
ir staiga išsiveržusi, kaip viesulas, švil
pė ir skrido aukštyn ligi pat žvaigdžių, 
ir atplėšti jos skudurai geso aukštai 
danguje. Ten 'apdegęs juodas vienuoly
nas, kaip rūstus kartezijonietis (Kar- 
tezienų orden'o vienuolis), stovėjo atšiau
riai, rodydamas kiekvieną kartą, kai ai
škiau suspindėdavo žara, savo niūrią 
didybę; ten degė vienuolyno sodas: at
rodė, buvo girdėti, kaip šnypštė siaučia
mi dūmų medžiai, ir kai išsiverždavo 
ugnis, ji staiga apšviesdavo fosforine, 
ugnies atspalvio violetine šviesa prino
kusias slyvų kekes, arba paversdavo 
raudonu auksu ten ir ten geltonuojan
čias kriaušes, ir čia pat t'ar'p jų juodavo 
ant trobesio sienos arba medžio šakos 
kabantis vargšo žydo arba vienuolio la
vonas, žūstąs ugnyje drauge su trobe
siu.

(Bus daugiau)

I Kariuomenė ryžosi vykti tiesiog į 
/Dubno miestą, kur, kaip sklido gandai, 
Abuvo daug valstybinio turto ir turtingų 
gyventojų. Per pusantros dienos žygis 
buvo baigtas, ir Zaporožiečiai pasirodė 
prie miesto. Gyventojai ryžosi gintis 
ligi paskutiniųjų, kol užteks jėgų, ir ge
riau numirti aikštėse ir gatvėse prie sa
vo slenksčių, negu įsileisti priešą į na
mus. Aukštas žemės pylimas supo mies
tą; kur pylimas buvo žemesnis, ten ky

bojo akmens siena ar namai, pavadavę 
bateriją, ir, pagaliau, ąžuolinė statinių 
tvora. Įgula buvo stipri ir suprato sa
vo uždavinio svarbumą. Zaporožiečiai 
buvo beužsidegą lipti ant pylimo, bet 
juos sutiko stipria karteče. Miestelėnai 
ir kiti miesto gyventojai, kaip matyti, 
taip pat nenorėjo tinginiauti ir stovėjo 
krūvomis ant miesto pylimo. Iš jų akių 
galima buvo suprasti pasiryžimą žūt būt 
priešintis; moterys taip pat ryžosi da- 

f lyvauti, ir ant zaporožiečiu galvų ėmė 
kristi akmenys, bosai, puodai, verdanti 
derva ir, pagaliau, maišai smėlio, kurie 
užpildavo jiems akis. Zaporožiečiai ne
mėgo turėti reikalo su tvirtovėmis; ap
gulimas — ne jų darbas. Stovyklos ata

mai dažnai ir vėl išnykda
vo, kaip tik ACTH’o dozės 
sumažėdavo ir suretėdavo.

Patyrimai prirodė, kad 
tam tikrais liguistais atsiti
kimais ACTH’o vartojimas 
esti ir gan pavojingas, taip
gi ir kortisono. Tokiais ne
galavimais., kaip širdies nu
silpimas, kokia protligė, 
skilvio opa, labai -aukštas 
kraujospūdis, tenka naudo
ti ACTH’ą labai atsargiai, 
arba ir visai jo nenaudoti.

ACTH’as nevartojamas ir 

bakterinių apsikrėtimų bei 
infekcijų nuotykiais, dėl ga
na keistos priežasties. Li
gonis, gaudamas ACTH’o 
įšvirkštimus., gali turėti la
bai įsigalėjusią džiovą, ar
ba plaučių uždegimą, arba 
pilvo plėvių uždegimą. Nuo 
ACTH’o toks ligonis gali 
jaustis puikiai, bet tai bū
tų labai apgavinga. Mat, 
tos pavojingos bakterijos 
vis ten. tebėra, nes AČT- 
H’as jų visai neįveikia, ne
naikina. Dar blogiau: AC
TH’as tik gali užmaskuoti 
arba pridengti ligos pažy
mius — ir duoti ligai plėstis 
tolyn labyn. Antibiotikai 
čia tebėra reikalingi, kaip 
ir visuomet: gal penicilinas, 
gal streptomycinas, gal au- 
reomycinas ar kitokis anti
biotikas, o gal koks sulfa 
vaistas, žiūrint, koks kur 
apsi krėtimas.

Apsinuodijimai, paliegos, 
savijauta

Bakteriniams apsinuodi
jimams ACTH’as netinka, 
bet kitokių, nebakterinių 
apsinuodijimų nuotykiais— 
jau kas kita. Iš tikro, AC
TH’as puikiausiai ir vaiz
dingai permuša tokius pa
vojingus apsinuodi j i m u s, 
kaip gyvatės įkandi
mas, arba kokios tarantu
los, skorpiono ar nuodingo
jo uodo (“juodoji našlė,” 
“black widow spider”), pikt
žolėmis apsideginimas 
(“poison ivy”), šiaip smar
kus apsideginimas.

ACTH’as — didelė pagal
ba įgudusiam alkoholikui. 
Hormonas permuša žymiai 
alkoholio padarytus pažei
dimus, atleidžia tą didelį 
nervų įtempimą, mažina 
įgudusį patraukimą į gir
tuokliavimo epizodus, pa
taiso savijautą.

Žinoma, bet kokia liga 
gali būt pertoli nuėjusi, 
perdaug jau organizmą su
žalojusi, kad galėtų ACT
H’as atgriebti. Bet dauge
liui paliegėlių, daugeliui 
kankinių tas hormonas ga
li ligą išmušti, pirma negu 
ji spėjo įsibingėti mirtinai.

Bendrai, abu šitie milži-. 
nai hormonai — ACTH’as 
ir kortisonas yra puiki 
priemonė savijautai patai
syti, kad žmogus jaustųsi 
gerai, maloniai, patenkin
tai. Ir toks savijautos pa
gerėjimas gali tada turėti 
mokslišką išaiškinimą. Tie 
visagaliai hormonai gaivi
na visas kūno celes, teikia 
joms atsparumą, brandumą, 
energiją.

Gydytojai gali dabar sa
kyti, kad jie gydo nebe li
gą, bet žmogų. Ne simpto
mus, ne liguistus pažymius 
šalirla, bet gaivina visą or
ganizmą.

Lawrence, Mass.
Nepaprastas susirinkimas į- 

vyks rugpiūčio 30 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak., Maple Parke. 
LLD ir LDS kuopų nariai bū
kite šiame susirinkime ir bū
kite laiku, nes turėsime labai 
svarbių klausimų aptarimui. 
Taipgi bus svarbu pasikalbėti 
kas link Laisvės pikniko, ku
ris atsibus rugsėjo 7 d. Wor- 
cesteryje Olympijos Parke. 
Randasi žmonių, norinčių į 
pikniką važiuoti. Turėsime su
rasti būdus, kaip juos nuvešti.

Taipgi artinasi balsavimai, 
tai turėsime apkalbėti kandi
datus, kurie yra geresni. Taip
gi bus kiti svarbūs balsavimai, 
kurie visiems rūpi. Tai bus 
rugsėjo 16 d. balsavimai dėl 
randų kontrolės. Turės būti 
nubalsuota, ar pandos turės 
būti pakeltos, ar pasiliks to
kios, kokios dabar yra.

Taigi, kaip! matote, turime 
daug svarbių reikalų. Visos ir 
visi dalyvaukite.

LLD 37 kp. sekr. ir LDS 
125 kp. pirm. S. Lenkauskas

LDS 125 kp. sekr.
M. Milvidienė

APIE SEN4 GER/ DRAEGĄ
DRG. JUOZAS LANKELIS 

CHICAGO STATE 
LIGONINĖJ

Jis prašo draugų 
neapleisti sunkioj padėtyj

Chicago State ligoninė, 
žinoma kaipo Dunning, pa
ti savaimi yra kaip ir mies
telis. Joje randasi apie 5,- 
000 įnamių, skirtingomis li
gomis sergančių.

Neatsižvelgiant į tai, kad 
ligoninė yra skirta proto 
ligomis sergantiems, ten 
randasi nemažai alkoholi
kų, narkotikų (įpratusių 
vartoti nervus raminančius 
ir migdančius vaistus) ir 
kitokių. Nemažas skaičius 
yra pasveikusių ligonių, ku
rie nenori apleisti ligoni
nės ir ten dirba už valgį, 
drabužius ir pastogę. Ran
dasi ten alkoholikų, kurie 
išėję negali savaimi ilgai 
pagyventi — tuojau prisi
geria ir patenka ten atgal 
arba į kalėjimą. Todėl li
goninėj dirba veltui, už ką 
gauna nepergeriausi valgį, 
drabužį (prastą) ir pasto
gę, ir taip vargsta per dau
gelį metų.

Užlaikymas Ii go ni ų—vai - 
gis, priežiūra ir medikalė 
pagalba yra nepavydėtini, 
ypatingai tokiem ligoniam, 
seneliam, kaip d. Lankelis, 
kuris yra 89 metų amžiaus. 
Ten gyvenimas yra nuobo
dus. Dėlei akių silpnumo 
jis negali knygų bei žurna
lų skaitymu gėrėtis. Apart 
to, kitų ligonių dejavimas, 
šauksmai ir kiti nemalonūs 
elgesiai nemažai nervus er
zina.

Dabar kaslink d. J. Lan
kelio sveikatos. Pasikalbė
jimuose d. Juozas yra nuo
seklus, logiškas ir interes- 
nas. Jo sveikatai sumažė
jus, jis pasiliko pesimistiš
kas; neturi noro ilgai gy
venti. Jį daugiausiai var
gina dusulys ir kojų tini
mas. Jis interesuojasi dar
bininkų veikimu, turi pa
žintį su daugeliu vilniečių, 
mylįs “Vilnį” ir jos štabo 
narius. Jis priklausė prie 
Ex-Mainieriu Klubo ir cho
ro. nemažai abejuose dar
bavosi.

Nemanydamas grįžti iš 
ligoninės, d. Lankelis pave
dė vilniečiams sutvarkyti jo 
paliktus reikalus. Labiau
siai meldė kreiptis prie tų 
draugų, pas kuriuos jis yra ! 
pasidėjęs bei paskolinęs 
jiems po nemažą sumą pini
gų. Suminėjęs tų draugų 
vardus ir antrašus, meldė, 
kad paskutinėse gyvenimo 
dienose jo nepamirštų ir 
neužsigintų.

Kaip aukščiau minėjau, 
valgis ligoninėj, taip pat pa
tarnavimas nėra per ge
riausi. Bet turint kiek pi

nigų galima šio bei to nu
sipirkti. Su medikaliu pa
tarnavimu, tai jau yra ži
noma: netepsi—nevažiuosi.

Draugas Lankelis baigė 
pasikalbėjimą šiais žo
džiais: “Darbininku buvau, 
mylėjau ir myliu darbinin

Atostogos automobilyje
Atostogų kelionė automo

biliu bus daug saugesnė ir 
malonesnė, jei jūs laikysi
tės šių nurodymų:

• * Prieš pradėdami kelio
nę; nuosekliai peržiūrėkite 
automobilį — šviesas, tepi
mo sistemą, kuro stovį, 
stabdžius. Būkite tikras, 
jog turite kišeninę batarei- 
ką, atsarginę padangą, pir
mosios pagalbos dėžutę, že
mėlapius vietų, per kurias 
keliausite, šoferio leidimą 
ir asmens dokumentus. Ne- 
užgriozdykite mašinos tiek, 
kad negalėtumėte matyti 
pro užpakalinį langą.

* Planuokite savo kelionę 
'taip, kad gautumėte pakan
kamai laiko nakties poil-

Detroit, Mich.
Išpildau prašymą

Tūli prašė praėjusią vasarą, 
o kiti šią, kad sužinočiau, ko
dėl ant Bell Isle sausžemio yra 
iškeltas laivas.

Laivas “J. T. Wing” yra 
užvardintas “The Museum of 
Great Lakes History”. Kadai
se jis plaukiojo didžiuosiuose 
ežeruose žėglių spėka. Jame 
yra daugybė visokių laivinių 
pabūklų ir dailydžių instru
mentų. Taipgi jame yra indi- 
jonų laivukų: vienas odinis, 
kitas iškapotas iš didelio me
džio. Yra visokių laivų paveik
slų ir kitokių dalykėlių, rišan
čių su žėglinių laivų plaukio
jimo ' sistema.

Laivas atdaras nuo sekma
dienio iki trečiadienio. Va
landos nuo pirmos po pietų 
iki 8:30 vak. Yra įžanga. Li
teratūros apie tą muziejų ga
lima ten pat nusipirkti. Viską 
aprašyti užimtų daug vietos. 
Lai užteks tik tiek. O jeigu 
turite laiko ir netingėsite užsi
mokėti įžangą, galite nueiti ir 
patys viską pamatyti apie tą 
laivą, gulintį ant sausumos.

Spartakas.

CLEVELAND, OHIO

Spaudos Piknikas■.
Rengia A. L. M. Klubas

Aug.-Rugp. 31, Rūbų Ukėje
Prie Kelio 422 įį

Bus gera muzika—užkandžių—dovanų
Tikietas 25 c.

kišką veikimą. Aš neužil
go prasišalinsiu iš gyvųjų 
tarpo. Bet mano dainelės, 
kurios buvo atspausdintos 
p r b g resyviŠkuose laikraš
čiuose, ir mano velykiniai 
margučiai, kurių randasi 
nemažai pas draugus, pasi
liks jų atmintyje dar per il
gą laiką.”

Pakašavo Bitininkas

siui. Jei bevažiuojant pa
sidarytumėte miegu i s t a s, 
išsukite iš kelio ir prisnus- 
kite valandėlę. . .

* Jei užpakalinėse sėdy
nėse yra vaikų, būkite ti
kras, kad durys yra užra
kintos.

*Jei bevažiuojant kare 
atsiranda musių ar bitė, iš
sukite iš kelio, sustabdykite 
automobilio motorą ir ati
darykite duris. Vabzdžiai 
pasišalins.

* Kalnuotose vietose nau
dokite atatinkamus bėgius. 
Jei tenka sustoti nuolužnio- 
je vietoje, užtikrinkite stab
džius, įjungęs atbulinį bėgį 
ir po vienu ratu pakišęs ak
menį ar kaladėlę.

* Ypatingai atsargiai va
žiuokite pro vietas, kur žai
džia vaikai.

*Jei esi išgėręs, niekad 
nevažiuok neišsiblaivęs.

Common Council

\

Courtney, Pa.
Visus ir visas kviečiame

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 105 kuopa rengia 
pikniką. Piknikas įvyks atei
nantį sekmadienį, rugpiūčio 
31 d., Courtney giraitėje. Vi
siems vieta gerai žinoma.

Lietuviai ir lietuvaitės, ma
lonėkite atsilankyti ir smagiai 
laiką praleisti šiame piknike.

Iki pasimatymo,
Komitetas

įvairūs išsireiškimai
Reikia jėgos, idant rašyt 

ne tą, ką norisi, bet vien tą, 
kas galima. žemaitis

Negalima — tai žodis, 
kuris tik kvailųjų žodyne 
yra randamas.

Napoleonas
Surankiojo žemaitis

t.

Amerikos ambasadorius Egipte Jefferson Caffery. 
Jis čia kalbasi su naujuoju Egipto premjeru Aly Maher. 
Mūsų ambasadorius darbuojasi, kad padaryti spaudimą 
ant Egipto dėl pasidavimo Britanijai.

Kelrodis: Važiuojant iš Cleveland© auto, pravažiavę 
Willshfield, dar pavažiuokite apie porą mailių ir tėmy- 
kite po kaire, ant kalno gražus namas su geležiniais gro
tais ant stogo. Tai bus pikniko vieta. Lengva surasti/-

Kviečiame visus dalyvauti./
RENGĖJOS

I
 CHARLES J. ROMAN |

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Jį?

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 
viiną. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir

. kainomis būsite patenkinti. ;!►

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110 Ijj
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Dar apie IDS 3-čios 
Apskrities pikniką

Rugpiūčio 24-tą, Montgo
mery Parke, Irvington, N. J., 
|vyko LDS Trečios Apskrities 
piknikas.

Parke teko būti pirmu kar
tu. Jaukus, patogus ir lengvai 
privažiuojamas iš, visur. Ne
wark© miestiniai busai prive
ža veik prie pat durų. Apsi
gavo tie, kurie manė būsiant 
sunkumų surasti naują vietą 
neturintiems auto. Jokio sun
kumo nebuvo. Apylinkė švari, 
graži. Ir yra graži salė lietin
gai dienai.

Šokiams grojo Pavidžio or
kestras. Nemaža grupė žmo
nių darbavosi aprūpinti sve
čius, valgiais ir gėrimais. 
Bartenderiais, regis, koopera
vo ir brooklyniečiai. Bet vir
tuvėje sunkiai, bet vikriai dir
bo newjersietes draugės vie
nos. Gerai aptarnavo publiką, 
kol turėjo kuo aptarnauti. 
Maistą išbaigė ąnksti.

Greta artimosios New Jer
sey ir brooklyniečių publikos, 
buvo svečių ir iš toliau —at
vyko inžinierius Gabrėnas iš 
Trenton, taipgi Tilvikas su 
grupe iš Eastono. Vietinių ir 
brooklyniečių publikos reikėjo 
daugiau. Atvykusieji džiaugė-^ 
si smagiu pobūviu.

Prievakarj išdalintos dova
nos. Pirmoji teko montrealie- 
čiui Malinauskui, antroji Ka
valiauskaitei, trečioji kam 
nors į Great Neck, ketvirtoji 
Yuodeškienei iš Newark, pen
ktoji Great Necko Klastonui.

' Rep.

Liberty Auditorijoje
Rugpiūčio 22 d. čia lankėsi 

Stasys Rauduvė iš Pittston, 
* Pa. Kartu jis aplankė ir dien

raščio Laisvės patalpas.
Stasys yra žymus fotogra- 

fistas ir piešėjas. Savo profe
sijos reikalais jis lankėsi New 
Yorke ir ta pačia proga at
lankė Auditorijos patalpas;

Pirmadienį, rugpiūčio 25 d., 
Walteris Brazauskas stojo sa
vo darban, kaip Auditorijos 
gąspadorius. Grįžo iš atosto
gų rugp. 24 d,

Walteris gerai nusiteikęs ir 
energingai imasi darbo. Sako, 
atostogos gražiai pavyko ir 
energiją panaujino. Bet ir 
turėjęs šiurpulingą prietikį, 
kuris tik ką nepasibaigė dide
le nelaime.

Važiuojant į atostogas rug- 
piūčiq 10 d. smarkiai lijo. Pa
važiavus gerokai už New Yor- 
ko vienoje vietoje‘jo automo
bilis ant slidaus kelio smar
kiai paslydo ir tik ką nesusi^ 
daužė. Jis kelis kartus apsisu
ko ir prie vieno mūro sustojo. 
Tačiau viskas praėjo laimin
gai.

' . • —o—
x Paklausta Aido Choro pir

mininkė, kada choras pradės 
savo praktikas, jinai pasakė:

“Pirmą penktadienį po La
bor Day”. Tai bus rugsėjo 5 
d. Tad visi choristai tą vaka
rą kviečiami susirinkti į Au
ditoriją.

Smagu būtų matyti senuo
sius choristus, kurie per tūlą 
laiką neateidavo į praktikas, 
dabar atsilankant į praktikas 
ir kartu su kitais choristais 
dainuojant.

Taipgi gali ir nauji į chorą, 
įsirašyti ir patapti daininin
kais.

o—-
Auditorijos valgykla veikia 

vakarais. Galima ne tik užkąs
ti, bet ir gerai pasivalgyti. 
Taipgi visada galima gauti 
kavos, arbatos ir kitokių 
minkštųjų gėrimų.

Patogi vieta draugiškiems 
pasikalbėjimams ir naudin
gam laiko praleidimui.

Rep.

Visuomenėje randasi tik 
dvi klasės: viena tai tie, 
kurie gauna daugiau negu 
jie uždirba, o antroji — tie, 
kurie uždirba daugiau ne
gu jie gauna, Adam Smith
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NewYorko^/a^2lnloi
Svarbu dalyvauti 
susirinkimuose

Po karštų vasaros dienų 
dabar jau galima atsikvėpti. 
Taipgi jau patogu dalyvauti 
ir savo organizacijų susirinki
muose.

Vasaros metu, tiesa, susi
rinkimai buvo neskaitlingi. 
Tūlos organizacijos .ir visai 
susirinkimų nelaikė. Bet da
bar jau įeiname į normalę pa
dėtį. Susirinkimai įvyksta ir 
jie turėtų būti skaitlingi, nes 
tenka daug svarbių organiza
cinių reikalų aptarti.

Vienas tokių susirinkimų į- 
vyks šio ketvirtadienio vaka
rą, rugpiūčio 28 d., L. A. P. 
Klube, 280 Union Avė., Broo- 
klyne. Tai bus LLD 1 kuopos 
susirinkimas.

Kuopos valdyba kviečia vi
sus narius šiame susirinkime 
dalyvauti. Taipgi tie, kurie už 
šiuos metus savo mokesčių 
dar nepasimokėjo, turėtų šia1- 
me susirinkime pasimokėti.

LLD narys.

Milionieriaus sūnus 
apkaltintas
New Yorko apskrities grand- 

džiurė apkaltino margarino 
savininko sūnų Minot (Mic
key) Jelke, 22 metų amžiaus, 
prostitucijos lizdo užlaikymu.

Kartui apkaltintas ir jo 
partneris Ray Russel Davioni, 
bedarbis spaudos agentas.

Jų padėjėjais priskaityti E- 
rica Steel ir aktorius Richard 
Short, kurie iš prostitucijos 
taipgi pelnėsi.

Surasta ir tai, kad tame pro
stitucijos lizde buvo platina
mi ir narkotikai, ypač mari
juana cigaretai.

Visi jie dabar laukia teismo. 
Milionierius Jelke, kaipo vy
riausias prostitucijos konspira* 
torius, galįs gauti nuo 16 iki 
134 metų kalėjimo ir $31,500 
pabaudos.

Iš teismo rūmu
Pirmadienį vėl buvo atnau

jintas 15 komunistų teismas, 
kuris buvo dviem savaitėm 
pertrauktas dėl širdies liga 
susirgimo vieno teisiamojo, 
būtent, Jacob Mindei.

Apsigynimo advokatas John 
T. McTeman pridavė Mindei 
gydytojo liudijimą, kad jis pa
vojingai serga ir teismo eiga 
gali jam žymiai pakeikti. Bet 
teismo paskirtas advokatas 
liudijo, 1cad Mindei gali būti 
teisme, nes jam nebūsią teis
me blogiau, kaip esant na
muose.

Pašauktas liudyti valdžios 
liudininkas William Cum
mings, FBI šnipelis iš Toledo, 
Ohio. Jis daugiausia aiškino 
apie komunistų mokyklas, ku
rios esančios subversyvės, nes 
jose aiškinama Markso, Leni
no, ir Stalino raštai. Taipgi jis 
priskaitė prie subversyvio mo
kinimo “kovą už taiką ir tin
kamą žmonių ’apsaugą”, “ko
vą už darbus ir apsaugą”, 
“negrų klausimą” ir tt.

Kuomet apsigynimo advo
katas pradėjo jį kamantinėti, 
tai jis visai susimaišė, daug 
liudytų dalykų nebeatsiminė, 
nei vieno kaltinamojo komu
nisto negalėjo pripažinti, kad 
jie būtų ką nors mokinę tose 
mokyklose, kur jam teko da
lyvauti.

Nors Cummings, yra patyręs 
valdžios liudininkas, nes .jis 
liudijo ir prieš 11 komunistų 
1949 metų teisme, bet vis tiek 
apsigynimo advokatai leng
vai jį suraito ir parodo jo ne
teisingus liudijimus. Rep.

New Yorke tapo policijos 
pašautas 20 metų vyrukas. Jį 
įtarė, kad jis bandęs apvogti 
grosernę.

u

C

Frank Silvera klausinėja du vaikus, kurie sakosi esą 
matę “The Miracle of Our Lady of Fatima.” Tas viskas 
dedasi naujoje filmoje, kuri dabar rodoma Astor ir Bi
jou teatruose, New Yorke.

Tyrinėja sutrų 
nuovadų darbą

Majoras Impellitteris ir In- 
vestigacijos komisionierius Ja
mes Sheils pradėjo tyrinėti 
Queens sutrų rynų įdėjimo 
darbą, kuris pasirodo netinka
mai atliktas.

Laurelton apylinkes namų 
savininkai pasiskundė miestui, 
kad tos apylinkės sutrų 
rynos blogai sudėtos, dvo- 
kina namus, kenkia žmonių 
sveikatai.

Patyrinėjus pasirodė, kad 
tai yra pamato tiems skun
dams. Pasirodę), kad sutrų 
rynų dėjimo kontraktorius, 
gaudamas už darbą 9 milionus 
dolerių, padarė 5 milionus do
lerių vertės darbą.

Manoma turėti kriminalinę 
investigaciją, kuri paliesianti 
nemažai žmonių, kurie su tų 
sutrų rynų darbu susirišę.

Kaltina bereikalingu 
pinigų eikvojimu

Amerikos Darbo Partija iš
leido pranešimą, kuriame at
žymi, jog gub. Dewey admi
nistracija bereikalingai išeik
voja net virš 7 milionus žmo
nių sumokėtų taksų. Minima 
partija paskelbia sekamą pi
nigų paskyrimą įvairioms ko
misijoms :
Commission on Coordipat. of 
State Activities $85,000 
Commission on Flood Con
trol 40,000
Commission on Civil Service 
Law 50,000
Committee on Comic Books 

20,000 
Committee on Horse Racing 

40,000 
Committee on Interstate Co
operation 30,000
Committee on Sabbath Law 

40,000 
Committee on Traffic Viola
tions - 25,000
Commission on Smoke and Air 
Pollution 30,000
Commission on Television 

25,000

Tie komitetai ir komisijos 
sudaryta iš įvairių politikierių, 
kurie iš to gali žymiai pasipel
nyti.

Bet kuomet reikalaujama 
sveikatos ir apšvietos reika
lams lėšų, tai Dewey adminis
tracija tiems naudingiems rei
kalams nesuranda pinigų. 

Darbietis.

Kritusi po traukiniu 
išliko gyva

Whitehall St. stotyje trau
kiniui ateinant Mrs. L. Gerard 
nualpusį ant traukinio bėgių 
nukrito. Gerai, kad motorma- 
nas ūmai sulaikė traukinį, tai 
ji išliko gyva, tik kiek veidas 
subraižytas.

Politikieriai jaučia 
nepasitenkinimą

Republikonų ‘ kandidatas 
Eisenhoweris su šavo “nepoli- 

’tine” kalba atidarė rinkimų 
kampaniją Amerikos Legiono 
sušauktame mitinge, pereitą 
pirmadienį, Madison Square 
Gard.en e.

Dėtos pastangos perpildyti 
Gardeną publika legionui ir 
republikonams nepavyko. Sa
lė nebuvo pripildyta, nepai
sant to, kad daug legionierių 
su savo šeimomis iš visų šio 
krašto kampų suvažiavo. Vie
tinės publikos nebuvo daug.

Ir ką gi paprastieji žmonės 
ten. darys, kuomet legionie
riai ir republikonų kandida
tas Eisenhoweris tik rėkia, tik 
šaukia už karinę programą, 
tik smerkia Tarybų Sąjungą 
ir kitas šalis, kurios taikos 
trokšta, tik niekina progresy
vius žmones.

Jis kritikavo Truman o ad
ministraciją, kam jinai už
leidusi Aziją komunistams, 
kodėl *T. Sąjungai nepasto- 
janti kelio ir tt.

Po šios “nepolitinės” Eisen- 
howerio kalbos daugelis žy
mių republikonų pripažįsta, 
kad jų prezidentinis kandida
tas nepatraukia prie republic 
konų balsuotojų, nesuintere
suoja piliečių. Nemažai tokių, 
kurie pirmiau pasisakę balsuo
ti ir remti, republikonų kandi
ji atūs,; dabar. iprad e d ą ab e j oti, 
laukta ./demokratų prezidenti
nio kandidato Stevensono kal
bos. Kiti pareiškia visišką nu
sivylimą abiem kandidatais.' 
Jie kalba apie trečiąją parti
ją.

Legionieriai pakvietė į savo 
konvenciją kalbėti prezidenti
nius republikonų ir demokra
tu kandidatus, bet progresy
vių kandidato nekvietė. Ne
kvietė todėl, kad jis stoja už 
taiką. O tai parodo, kad le
gionieriai nenori taikos.

Raportuota, kad konvenci
joje dalyvauja 3,109 delega
tai, atstovaują 2,715,378 Le
giono narius. ' Rep.

CIO organizuos H-bomby 
fabriko slatėjus

- o ~ '
Chicago. — CIO Geso ir 

Chemikalų Unijos suvažia
vimas nutarė savo unijon 
organizuot kelis tūkstan
čius darbininkų^ kurie sta
to hvdrogeninių - pragari
nių -bombų fabriką Aikene, 
South Carolinos valstijoje.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta z$1.10
jPusgalionis $2.00

Suimtas prostitucijos 
biznio partneris

New Yorko detektyvai at
sivežė Robert Merritt net iš 
Richmond, Va. Klausinėjo jį 
per 17 ir pusę valandų apie 
prostitucijos biznį, su kuriuo 
jis esąs surištas. Teisėjas jam 
paskyrė $25,000 kaucijos. Ta
da jis pasodintas į miesto ka
lėjimą ir laikomas kaip svar
bus liudininkas.

Jis pasisakė esąs vedęs, bet 
neturįs pastovių namų gyven
ti. Jis taipgi prisipažino turė
jęs- intereso prostitucijos biz
nyje, bet su milijonierium Mi
not Jelke susipykęs ir susipe- 
šęs dėl merginos. Tada jis dū- 
męs iš miesto. Jis sakosi apke
liavęs kelis miestus kaip val
kata.

Investigacija tik visai ma
žai teatidengė prostitucijos 
dangtį ir tai pasirodo, kad 
daugelis gražių aktorių ir ki
tokių profesionalių merginų, 
kurios nepadaro iš savo pro
fesijos pragyvenimo, parsi
duoda už pinigus vyrams. Vie
nos gauna po $100 už naktį, 
kitos po $50 ir dar po mažiau.

Greito važinėjimo 
šiurpi nelaimė

Jau buvo šioje vietoje mi
nėta apie automobilio nelai
mę, kurioje keli lietuviai bm 
vo sužeisti.

Automobilis, kuriuo važia
vo net aštuioni lietuviai dipu
kai, atsidūrė į stulpą ir jį nu
kirto. Daugiausia nukentėjo 
D. Nutautaitė, S. Malinauskas, 
L. Mickevičiūtė, J. Dubaus- 
kaitė ir A. Nutautaitė.

Automobilį vairavo S. Kili- 
kevičius.

Policijos .rekordas rodo, 
kad šios nelaimės, priežastimi 
buvo per greitas automobiliu 
važiavimas. Patyręs

Filmos-Teatrai
Nauja puiki filmą 
Stanley Teatre

Šį šeštadienį, rugpiūčio 30, 
Stanley Teatre pradės rodyti 
naują puikią filmą, Sovietų 
Sąjungoje gamintą. Tai bus 
“Grand Concert” — Didysis 
Koncertas.

Ši filmą apima net keturias 
garsias operas — “Prince I- 
gor”, “Swan Lake”, “Romeo 
and Juliet” ir “Ivan Susanin.”

Pasauliniai garsūs rusų dai
nininkai, šokikhi, artistai šia
me koncerte parodomi.

Galima sakyti, tai bus dau
giau, negu koncertas, tai bus 
keturių operų perstatymas. 
Tai žavėjantis perstatymas, 
kokio dar nesame matę,

šią savaitę iki šeštadienio 
dar galima matyti garsiąją 
filmą “Naujoji Kinija.” Kai 
tą filmą matai, tai atrodo, 
kad per porą valandų perke
liauji skersai ir išilgai liaudiš
ką Kliniją: matai jos visus 
didžiuosius miestus, valstie
čių gyvenimą; matai žmonių 
pasiryžimą statyti naują gyve
nimą. Tai neapsakomai įdomi 
filmą, verta kiekvienam pa
matyti.

Prie to, dar parodo Sovietų 
Sąjungos sportininkų paradą, 
kuriame dalyvauja ir Lietuvos 
sportininkai. Tai akį veriantis 
Reginys, kokis yra tikra rete
nybė. • Rep.

Arkliai bėgiojo Harlemo 
gatvėmis

30 arklių, ištrukę iš arkli
dės 1417 Park Ave, pasilei
do East Harlem gatvėmis bė
gioti. Vieni bėgo link Central 
Parko, kiti į kitas puses.

Jie buvo paleisti, kuomet 
arklidė užsidegė. Vėliau jie 
buvo sugaudyti.

Moteriškes ir sloniai nie
kuomet neužmiršta.

Dorothy Parker
/

Aplankys Europą
P. Jurgeliutė, ilgą laiką bu

vusi SLA sekretorė, šiomis 
dienomis su savo vyru H. Be
verage išvyko Europon.

Ketina jie aplankyti Angli
ją, Francūziją, Italiją, Vokie
tiją. Kelionė esanti surišta su 
jų biznio reikalais. V. K.

PRANEŠIMAI
SUSIRINKIMAI 

Brooklyn, N. Y.
LLD pirmosios kuopos susi

rinkimas įvyks šio ketvirta
dienio vakaro 7 :30, rugpiūčio 
28-tą, L. A. Pil. Klubo patal
pose, 280 Union Avė. Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes 
jau laikas pradėti planuoti 
rudens ir žiemos sezono veik
lą. Organizatorė.

(167-168)
MONTELLO, MASS.

Liuosvbės Choro metinis pikni
kas jvvks šia savaite, sekmadieni. 
Aug. 31-ma ir pirmadieni. Sept.'1- 
mą. Jis bus Lietuviu Tautiško Na
mo Parke. Winter St. ir Keswick 
Rd. Tai bus vadinamas Labor Day 
piknikas. Pradžia 1-mą vai. die
ną. Bus Hera muzika, valgiai ir 
gėrimai. Taipgi bus koncertinė 
programa ir sporto veiksmai Kvie
čiame visus dalyvauti.

Rengimo Komisija.
(169-170)

BALTIMORE. MD.
Paskutinis Išvažiavimas.

Sekmadieni, rugsėjo 7 diena, šių 
metu, Literatūros Draugijos 25-tos 
kuopos paskutinis — baigiant vasa
ros sezoną — išvažiavimas ant Ku
činsku ūkio.

Paulinos ir Motiejaus Kučinskų 
ūkis vra vienas iš gražiausiu Bal- 
timorės lietuvių. Ištisa vasara žy
dinčių gėlių rezidencija. Kučinskai 
yra malonūs žmonės: jie nori, kad 
visi geros valios lietuviai, trokštan
ti pasilsėti, pasidžiaukti. pasigro
žėti gražia gamta, užeitų pasišne- 
kučiuoti-pasidalinti mintimis.

Taigi. Literatūros Draugijos na
riai ir visi prieteliai. ateikite ir 
atsiveskite savb pažjstamus. Mes 
visus gražiai priimsime: išalkusius 
pavalgydysime. ištroškusius ’ pagir
dysime; visis būsite patenkinti. I- 
žanga visiems nemokama.

Komitetas.
(167-169)

CLEVELAND, OHIO
Spaudos Piknikas. Rengia A. L. 

M. Klubas. įvyks Rugp. 31 d . Rūbų 
.ūkėje. Prie kelio 422. Važiuojantie
ji iš Cleveland© auto, pravažiavę 
Willshfield. dar pavažiuokite apie 
pora mailių ir tėmykite po kaire, 
ant kalno gražus namas su geleži
niais grotais ant stogo. Tai bus pik
niko vieta. Lengva surasti.

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti šiame piknike, nes 
mūsų spauda reikalauja didelės pa
ramos. Mes. rengėjos . stengsimės 
visus gražiai priimti. Bus gera 
muzika ir dovanėlių Tikietas tik 25 
centai. Būkite visi. A.R.

(167-169)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

MALE
Reikalingas pirmos klasės maši

nistas. Geros darbo sąlygos. Del 
daugiau informacijų ir pasimaty
mo, kreipkitės asmeniškai pas F.
E. Anderson Machine Works, 85
Adams St., Brooklyn. (166-168)

HELP WANTED 
Philadelphia Pa.

HELP WANTED—FEMALE
OPERATORES

Patyrusios Prie Viena Adata Ma
šinų. Vyriški Sportswear. Nuolati
nis Darbas. Kreipkitės:

1201 Jackson St., 4-th Floor.
Phila . Pa.

Nuo 8 A. M. iki 5 P. M. darbo 
dienomis. (169-175)

mAle
Man, Married For Outside Work 

in Nursery. House Available at 
Low Rental. Please Phone For In
terview. Ambler 0226

Thomas B. Meehan Co. Inc.
Dresher. Penn.

(167-169)

AUTO BODY & FENDER MAN
Must Be Experienced. Best Of 
Working Conditions. Steady Work.

See or Call Mr. Volz or Mr. 
Simmons.

Winner’s Ford Agency
623 White Horse Pike, Haddon 
Heights.

Phone Lincoln 7-2000 
(167-168)
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

pusl.-Laisvė (Liberty) — Ketvirtad., Rugp.-August 28, 1952

Susižeidė Povilas 
Rainys

Praėjusį savaitgalį, kaip 
paprastai drg. Povilas Rai
nys važiavo į Coney Islan
dą maudytis. Einant nuo 
vienos linijos į kitą per til
tą prie \ Franklin Ave. ąto* 
ties, lūžo supuvusi tilto lėk* 
ta, ir Povilo koja įsmuko 
skylėm Pavojingai nuplėšė 
odą nuo kelio. Nuvežtam 
ligoninėn žaizdą išvalė ir 
devyniais “stičiais” atluptą 
oda prisiuvo.

Gydosi namie, 2G Crosby 
Ave., Brooklyne. v V.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y. |

Tel. ST. 2-8842 J---------------™

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Qeral Patyrę Barberini

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

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 atdaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-62M




