
r

<

»

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metamo 
Užsieniuose $9.00 

Queens Apskrity $8.00 
KOPIJA 5c 

PRięE ne

šiuos žodžius rašant, renka
si Jungtinių Tautų asamblėjos 
nariai. __________________________________________________

aptctri°rt0’m6nesiuse,niav09 nct | Jankiai pasiekė Seoulo
Darbų programa didelė, tik • • v • • v —

liekasi pamatyti, ar ši' asam- j priCmiCSClUS, praSlVCFZe 
blėja pajėgs ją išspręsti. ’■ . z i

Bus daug ginčytinų 
kų — tai pripažįsta visi.

Bet vyriausias 
čiau, asamblėjos 
raus — taikos ar 
mas.

d al y k as, ta- j 
sesijose vy 
karo klausi

buvo 
joms 
skir-
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Kai Jungtinės Tautos 
sumanytos organizuoti, 
vyriausias tikslas buvo 
tas: taikos pasaulyj išlaiky
mas, trečiojo pasaulinio karo 
neprileidimas.

Šiandien šis klausimas tebė
ra visame pasaulyj diskusuo- 
jamas ir dėl jo kovojama. 
Saujelė liaudies priešų ryžta
si pasaulį uždegti naujo karo 
liepsna; milijonai pasaulio 
žmonių kovoja,* kad trečiojo 
pasaulinio karo nebūtų.

Ligi šiol jau yra surinkta 
apie 300,000,000 žmonių pa
rašų po Stockholm© atsišauki
mu, nukreiptu už taiką.

Blogumas Jungtinėse, Tatu 
tose šiuo metu glūdi tame, 
kad į jas dar vis nėra priimta 
Kinija, — kraštas su arti 500 
milijonų gyventojų.

Kol Kinija nebus priimta, 
tol, aišku, bus sunku 
ti visokiais esminiais 
m-ais.

žiūrėsime, kaip tas
mas bus pastatytas asamblė
joje ir ką ji, pagaliau, pasa
kys.

susitar- 
klausi-

klausi-

Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos užsienio reikalų mi
nistrai jau kelinta diena ta
riasi didžiuliame Waldorf-As
toria hotelyj Niujorke.

Amerika nori, kad Vakarų 
Vokietija būtų ginkluojama, 
kad ji duotų “Vakarų Euro
pai” nors keletą ginkluotų 
divizijų kariuomenės.

Bet tam priešinasi Prancū
zija; to nenori ir patys vo
kiečiai.

Kodėl vokiečiai nenori?
Komercinė spauda sako, 

todėl, kad jie bijosi užrūs
tinti Tarybų Sąjungą...

Washingtonan, į Baltąjį Na
mą, tebeplaukia telegramos 
ir laiškai.

Jie siunčiami prezidentui 
Trumanui.

Juose prezidentas ragina
mas vetuoti McCarrano bilių 
—policinį bilių, kertantį pa
grindus Teisių Biliui.

Bet demokratų partijos ly
deriai, sakoma, norį, kad pre
zidentas tą bilių pasirašytų. 
Girdi, tai padėtų demokra» 
tams rinkimuose, kurie įvyks 
lapkričio mėnesį. . .

Demokratai 
matyt, pasiryžę 
grindines šalies

politikieriai, 
aukoti pa- 

žmonių lais
ves ant savo partinės
kos aukuro.

Ar tai ne gėda?

politi-

'Hazel Scott yra žymi Ame
rikos pianistė.

Per ilgoką laiką ji skambino 
per radiją.

Staiga ši pianistė tapo pa
varyta šalin dėl to, kad ją 
tūli reakcininkai apšaukė ko
muniste.

Hazel Scott sako, jie nesanti 
komunistė, niekad komunis
tams nepritarė ir nepritaria. 
Ji yra žmona kongresmano 
Powell’o.
_ Neseniai reakcininkai išėdė 
iš televizijos Joan Muir, žy- 

t mią aktorę — tik dėl to, kad 
ją tūli reakcininkai apšaukė 
komuniste, kuria ji niekad ne
buvo ir nėra...

Štai, kas darosi!
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! Vėliausios Žinios Ragangaudžių kilius perša
Pietinė Korėja. — Ame- 

i v “ --• z i rikdtfeii įsiveržė į Šiauri-
į per up£e> uzeme W aegwaną | nes J Korėjos liaudininkų 
•i* ■ A 7 o į užimtą Pohang uostą, ryti

niame Korėjos pajūryje.
Pranešama, kad liaudi -1 keliuose 

ninkijĮ armija iš Taegu-Po- j Įvairumų puslapiuose.) 
hangę fronto linijos trau- Į —------
kiasi'atgal link Seoulo, 140 j Hanoi, _ Indo-Kina.

I

j Amerikonai sako, suėmę daug 
[šiaurinių Korėjos liaudininkų

f

atominių priešo atakų.
(Kad nėra jokios tikros 

apsaugos nuo atominių 
bombų, .tatai skaitytojas

registruot ir intern u oto
komunistus ir progresyvius

galėjo matyti iš straipsnių \ . v •
pastaruosiuose I Kongresmanų-senatorių užgirius

Pietinė Korėja, rugs. 19. pasitraukė 4 mylias toliau j toliau į šiaurę Lau- ie namo ia,u les espu - 
— Amerikos kariuomene 
jau pasiekė priemiesčius 
Seoulo, Pietų Korėjos so- 

| stinės, kaip praneša jankių 
komanda.

Amerikonai atgriebė 
Waegwana, 14 mylių j 
šiaurvakarius nuo 
ir prasiveržė iš 
Naktong upės šono j vaka-1 ŠLUjRINES KORĖJOS 
rinj. Toliau į pietus jankiai pkąjjĖšIMAI 
taipgi prasigrūmė į vakari
nę tos upės pusę.

Amerikiniai lėktuvai jau 
naudoja atgriebtą 
lėktuvaikštę, 15 
pietų vakarus nuo 
Pietiniame fronte 
niai Korėjos liaudininkai

į vakarus nuo Masanor
Jankių komanda skelbia, 

kad jie per porą dienų nu
kovę apie 1,500 liaudininkų 
ir nelaisvėn paėmę 2,000.1

Amerikonai, tačiaus, pri
pažįsta, jog liaudininkai

Taegu, i persitvarko ir vis . atkak- 
rytinio liau ginasi Seoulo srityje. !

I kiama žūtbūtiniuI *-

dėl Seoulo.
mūšiu c likos kovūnai šturmavo ir

i užėmė francūzų tvirtovę
Dongkhe, kaip pripažino 
francūzų komandieriai.usan. — Pietinės Korė 

jos tautininkų “preziden
tas” Syngman Rhee gyrėsi, 
kad jis “maršuos” užimt ir 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 

| Respubliką. i žiaus su Kinija.
f Jeigu ne Amerikos įsi ■ | 

kišimas, tai šiauriniai korė- 
iiečiai būtų jau seniai nu- Journal of Alcohol 

Pyongyang, rugs. 18 d.— šlavę Rhee su visais jo bi- 
liaudi- čiuliais.)

Kimpo 
myliu Į 
Seoulo. 
šiauri-

Indija reikalauja 
priimt liaudiškąją 
Kiniją j Jungt. Tautas

Flushing Meadow, N. Y. 
— Antradienį atsidarė 
Jungtinių Tautų seimo su
sirinkimas. Dalyvaus apie 
500 delegatų iš 59 tautų. 
Sovietų Sąjungos delegatų 
vadas bus Andrius Višins
kis, užsienio reikalų minis-

Pranešama, jog vienas 
pirmųjų dienotvarkės klau
simų bus Indijos pasiūly
mas — pašalinti Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkus ir jų 
vieton į Jungtines Tautas 
priimti ‘ Kinijos Liaudies 
Respublika.

Seimas, be kitko, svarstys 
Korėjos, Formozos.ir Indo- 
Kinos klausimus.

Dėl ra<yan?audžiu užsidarė 
48 universiteto klases

Berkeley, Calif. — Cali- 
fornijos Universiteto val
dyba pavarė ' keliasdešimt 
profesorių dėl to, kad jie 
atsisakė prisiekti, jog buvo, 
yra ir bus komunizmo prie
šai.

Universitetas negauna 
naujų profesorių į pavary
tųjų vietas. Todėl užsida
rė 48 klasės, kur buvo dės
toma mathematika, psicho
logija ir kt.

Columbia laivininkai išga
vo daugiau algos
Portland, Oregon. .— Co

lumbia upės laivų darbinin
kai išgavo algos pakėlimą 
11 centų per valanda ir 
darbo savaitės sutrumpini - 
mą nuo ligišiolinių 48 va
landų iki 44 vai.

Manila. — Filipinų val
džia jau pasiuntė pusantro 
tūkstančio savo kariuome
nės i talka amerikonam ko
rė ioie. žada dar 5,000 ka
reivių.

ORAS. — Vidutiniai šilta, 
ir netaip apsiniaukę.

bilius aršesnis už visus kitus
Washington. — Bendroji’gręstų sukilimas, prieš val- 

kongresmanų ir senatorių džią. Bet jie galėtų kreip- 
komisija galutinai pagami-1 tis#į teismus ir prašyti pa- 
no ir visam Kongresui pa-\ liuosavimO už užstatus, 
siūlė priimti bilių, kuris

I i
i

Šiaurinės Korėjos 
ninku radijas sakė:

Liaudies Armija įnirtin-j 
gai kovoja, atmušdama 
nuolatines priešų kontr
atakas.

Baudžia Maryland*;
Komunistus
už nesiregistravimą

New York. — čia pose- 
I džiaunanti Šiaurinio At
lanto kraštų taryba atme
tė Turkijos prašymąsi į 
Atlanto kraštų paktą.

i __________
i

Washington.—Prez. Tru
man as įteikė Kongresui 
planą dėl “apsigynimo” nuo

Po-Cumberland, Md. — 
licinis teisėjas Frank 
Perdew priteisė po $100’ 
pabaudos dviem vietiniam 
komunistų vadam, Arthu- 
rui Schustermanui ir Wi- 
lliamui B. Colemandui, už 
tai, kad jiedu neužsiregis
travo, kaip reikalauja Ma- 
rylando valstijos įstatymas.

Nuteistieji ape 
apygardos teismą.

i

Suspendavo valdininką 
Lee kaip “neištikimą”

Washington. — Valdinis 
prekybos departmentas su- 
'spendavo Michaelį E. Lee, 
to departmento skyriaus 
vadą Tolimiesiems Rytams. 
Pasakoja, kad Lee buvęs 

i “neištikimas” A m erikos 
valdžiai kovoj prieš komu
nizmą. Nes Lee tyčia gai
šindavęs karinius siuntinius 
Čiang Kai-šeko kinams ka
re prieš Kinijos liaudinin- 
kus-komunistus.

Socialistai laimėjo
Švedijos rinkimus

Stockholm, Švedija.—Da
bartiniuose miestų ir aps
kričių rinkimuose tapo iš
rinkta 744 socialdemokra
tai, 300 liberalu, 123 kon- 
servatai, 218 žemės savinin
ku ir 29 komunistai.

Lyp'inti su praeitais rin
kimais, socialistai laimėjo 
80 vietų daugiau ir libera
lai 103 daugiau, negu tada.

Konservą ta i dabar prara
do 62 vietas, žemės savinin
kai 21 ir komunistei 32.

Bucharest. — Rumunija 
nailcino privaloma karinę 
tarnyba specialiams gink
luotu iėgų skyriams nuo 
dabartinių 2 metų iki 3 me-

✓

Raketiniai Soviety 
pratimai Baltijoj

Kiti biliaus posmai
Tas bilius, sudarytas iš 

i McCarrano, Mundto, Woo* 
do ir kitų bilių, taipgi sako: 

Komunistų Partija ir ko
munistinio fronto organi- 

.... -j x zaciįos turi duoti teisingu- Bihus įgalina prezidentą < ■ • . •
suvaryt į koncentracijos 
stovyklas vadinamus “neiš
tikimuosius,” nužiūrimus | 
svetimos valstybės agentus! 
bei spėjamus sabotažnin-1 
kus tokiuose atsitikimuose, avįsi komunistu ieidžiami 
jeigu jie butų pavojingi sa- laikraščiai ar kitokia lite. 
lies apsigynimui arba jei j siunčiant per paš-

Dabar Vietnamo baudi- reikalauja, kad visi komu--
ninkai atakuoja francūzus nistai 
Ir jų legionierius vokiečius 
Laokay mieste, arti rube-

New Haven, Conn. — 
rašo: 

i eigų įpratęs gėrikas neiš- 
kenčiamai nori degtinės, 
tai turėtų įsipilti mažą ar
batinį šaukštuką druskos į 
stiklą vandens ir išgerti. 
Tuomet, sako, praeitų dide
lis alkoholio geismas.

susiregistruotų r* 
viršininkai progresyvių or
ganizacijų, kurios apšau
kiamos “komunistiniais- 
frontais.”

mo departmental apyskai - 
tas iš visų gaunamų bei iš- 

• leidžiamų pipigų, sužymint , 
i kiekvieną savo rėmėją.

Toliau bilius reikalauja,

New York. — Pirmadie
nį šią savaite suėjo 100 me
tu nuo laikraščio New<> 
York Times įsikūrimo, c

Susprogo “Amerikos 
Balso” radijas

Green šaukia visai 
uždaryt prekybą su 
Sovietu Sąjunga

1 Stockholm, Švedija. — 
ŠVedų laikraštis Aftobla- 
det rašo, jog Sovietų Sąjun
ga šią vasarą, darė plačius 
rakietinių pabūklų bandy
mus Baltijos Jūroje. Sako, skleidė 
buvo laidoma rakietos, vai- svetimiems kraštams prieš 
ruojamos radijo bangomis Sovietų Sąjungą, 
iš tolo. Tos 
riančios iki 
na, pasiekė 
700 mylių.

Cincinnati, Ohio.
“Slaptingas” sprogimas 
ardė aukštą Crosley radi
jo kompanijos bokštą, per 
kurį “Amerikos Balsas” 

savo propagandą

Kompanija

su-

Houston, Tex. — Darbo | diniai, yra 
Federacijos pirmininkas kvėpti.” 
William Green, kalbėdamas 
jos suvažiavime, 
Sovietu Sąjungą 
ardytoja”

tą, turi būti aiškiai pažy
mėta kaipo “skleidžiama 
komunistinė propaganda.”

Komunistams pritarian
čios organizacijos turi pa
žymėti, kad jų siuntinėja- 

imi per paštą spaudos lei- 
“komm’nistų į-

Uždraust samdyt komu - 
apšaukė j nistus į valdžios įstaigas, į 
“taikos | karinius fabrikus, lėktuvų 

ii' ragino Ameri- aikštes, laivus, prieplaukas, 
ką jau visai nieko nepirk- geležinkelius ir kitas įmo-
ti iš Sovietų ir nieko jiems nes, kurios laikomos svar- 
neparduoti.

Green priešinosi politikie
rių 
darbininkams algas ir pa
kartojo, kad 
Tafto-Hartley’o 
turėtų būti panaikintas.

biomis šalies apsigynimui.
JJžgint pikietuot federa- 

užšaldyti liūs teismus, vedančius by-
rakietos, sve- 
tonų kiekvie- kad gal “sovietiniai agen - 

už tai” dinamitu suardę šį ra
di io duotu vo bokštą..

Pirm keturių mėnesiu 
žaibas išmušė ta stoti
veikimo. Tada taipgi buvo 
mėginama suver 
ant “sovietiniu 
ninku.” c

las prieš komunistus.

taikinius

Slack prisipažinęs, kad 
išdavęs karini ‘‘sekretą”

priešunijinis į Nejsileist ■ į Jungtines 
i įstatymas Valstijas bei deportuot sve-

1S Užstatas St. Nelsonui

Greeneville. Tenn.—Pra
nešama, kad amerikonas 
chemikas Alfred D. Slack 
teisme prisipažino “išda- .
vės Sovietams” karinio Hmoasadorius Meksikai 
RDX snroginio “sekretą.”
Jis perdavęs snrop-inio re- 42 balsais prieš 22 užgyrė 
centą, nhiladelnhiečiui Ha- buvusį New Yorko miesto 
rriui Goldui, kad perleistų majorą O’Dwyerį kaip pre- 
vadin^miem Sovietu aven- zidento skiriamą 
tam šinie šalvie. Goldas dorių Meksikai, 
taipgi laukia teismo.

(Maskvos laikraščiai tvir-
sproginys
Sovietam 

jų vartoja- 
pasaulinia-

įtino, jog toks 
į jau nuo seniau 
žinomas ir buvo 
mas Antrajame 
me kare.)

ŠAUKIA DAUG ATSAR
GINIŲ OFICIERIŲ

Washington. — Šį mėne
sį bus pašaukta į veiklių 
karinę tarnybų 9,565 atsar
giniai leitenantai ir kapito
nai, tame skaičiuje ir apie 
300 kunigų-kapelionų, ku
rie taipgi laikomi oficie- 
riais.

New York. — Iš pašauk
tų karinėn tarnybon jaunų 
vyrų per pastaruosius du 
mėnesius buvo atmesti jau 
“tik 45 procentai,” kaipo 
netinkami fiziniai bei pro
tiniai.

šabotaž- 50^000 cl olenu

O’Dwyer užkirtas kaip

Washington. — Senatas

ambasa-

Pittsburgh. —

timtaučius korfiunistus ar 
komunistų pritarėjus, ku
rie dalyvauja ar dalyvaus 
vadinamuose “pavojinguo
se” Amerikai veiksmuose.

Neduot sveturgimiams 
amerikinės pilietybės, jei-

. Teisėjai gU jje Lada per pa§ta- , 
Thomas Marshaller Henry rajį dešimtmetį priklausė
Ellebogen numušė reika
laujama iš Steve Nelson 
užstatą nuo 
$50,000.

Nelsonas, 
Pennsylvanijos 
Partijos pirmininkas, areš-

Komunistų Partijai.
Uždraust pasportus ko-

$100,000 iki munistams ir jų rėmėjams.
i Aprėžt ateivybę iš šalių,
atsisakančiu priimt atgal*
tuos buvūsius savo pilie- •
čius, kuriuos Amerika ski- * - 
ria deportavimui.

Už tiesioginį biliaus > ‘ 
nuostatų laužymą baust 
iki 10 metų kalėjimo ir 
$10.000 piniginės baudos.

Tvirtinama, kad Kongre
so Atstovu Rūmas ir Sena
tas šiomis dienomis užgirs 
ši fašistuojanti bilių, ar
šesni už visus kitus.

Kai kurie trumaniški de
mokratai ragina prezidentą ’ • 
tada nasirašvti ta bilių. 
Dar nežinia, ar'Trumanas
ii naši rašys ar vetuos (at-

v a karinės 
Komunistų

n . v. . z-™ . . i tuotas pagal valstijos įsta-Priesmgi O Dwyeriui se-|, z/ .v .v/.J „
natoriai tvirtino, kad jis 
New Yorke glostė gemble- 
rius ir gembleriškus polici
ninkus.

Didžiulė Senato dovana 
andraudos trustui
Washington. — Taksų 

Įstatymas 1942 metais buvo 
“per klaidą” tain sutaisy - 
tas, kad apdraudos (insu
rance) kompanijos nusuko 
50 milionu doleriu taksų 
nuo to laiko iki 1950 metų.

Kongrėso Atstovų Rū
mas, pagaliaus, priėmė’ bi
lių. reikalaujant teisingai 
aptaksuoti apdraudos kom
panijas ir atgriebti bent 
dali nusuktų taksų.

Bet kompanijos. turin
čios bilionus doleriu, taip 
apdirbo senatorius, kad Se
natas visai atmetė reikala
vimą dėl nuvogtų taksų.

tymą “prieš maištininkus.” 
Kartu buvo suimti ir du ki
ti komunistų vadai — An
drew Onda ir James H. 
Dolsen. Jiedu laikomi teis
mui po $10,000 užstatais 
vienas ir kitas kaip “maiš
tininkai.”

Laivynas šaukė tarnybon 
100 metu daktarą

Salem, N. J. — šimtame- 
tinę savo amžiaus sukaktį 
minėdamas, daktaras Geor-
pje C. Linpincott gavo pak- Ai<strali>os laivaki-ovių 
vietimą iš karinio laivyno reikalavimas 
departmento grįžti tarny
bon.

Dr. Lippincott padėkojo 
už pakvietimą ir pranešė, 
kad jis prieš 64 metus tar
navo kaip gydytbjas laivy
ne, bet dėl širdies ligos tu
rėjo pasitraukti.'

i

Sydney, Australija. — 
7,000 streikuojančių laiva- 
krovių sutiko grįžti dar
ban, jeigu laivų kompani
jos ir valdžia sugrąžins 
1,572 laivakrovius, kuriuos 
suspendavo Tiž veiklų daly
vavimą streike.
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Taika su Japonija
Prezidentas Trumanas pranešė, kad ši šalis imsis rei

kalingų žygių dėl sudarymo taikos sutarties su Japonija. 
Japonija, kaip žinoma, tebėra okupuotas kraštas. Ją yra
*okupavus Amerikos armija. Generolas MacArthur yra 
visas šalies bosas. Tiesa, yra tarptautinė komisija, susi
dedanti iš trylikos šalių atstovų, bet ji .tikrovėje nieko 
nereiškia, ji yra bejėgė. Paskutiniais keleriais pokari
niais metais visas Japonijos tvarkymasis priklausė nuo 
mūsų šalies ginkluotų okupacinių jėgų vadovybės.

Dabar Japonijoje jau saugiai yra įsigalėjusios turtin
gosios klasės. Jų rankose valdžios aparatas. To aparato 
galva tebėra tas pats imperatorius Hirohito, kuris pra
dėjo karą prieš Ameriką ir suruošė Pearl Harbor užpuo
limą. Tik keletas Hirohito pastumdėlių tapo nubausti 
mirtimi. Paskutiniai pranešimai kalba apie paleidimus 
iš kalėjimo karinių kriminalistų, kurie buvo nuteisti il
giems metams kalėti.

Atsteigimas imperialistinės, mlitaristinės Japonijos 
pastūmėtas pirmyn jau daug toliau,' negu atsteigimas 
militaristinės Vokietijos.

Ar. taikos sutarties sudarymas pakeistų fą procesą? 
Labai abejotina. Tokiose sąlygose taikos sutartis tik 
patvirtins tai, kas jau padaryta, kas jau pasiekta.

Kalbant apie taiką su Japonija, tuojau iškyla Kinijos 
klausimas. Kinija daugiausia nukentėjo nuo Japonijos 
imperializmo. Kinija ilgiausia kariavo su japoniškais 
plėšikais. Tačiau Japonijos okupavime ir jos nubaudime 
už visas kinų tautai padarytas skriaudas toji Kinija iki 
šiol neturėjo jokios įtakos. Su ja nesiskaityta iki šiol ir 
nesiskaitoma dabar. Prezidentas sako, kad į taikos su
darymo darbą bus įtrauktos visos šalys, kariavusios 
prieš Japoniją. Jų yra net trylika. Bet ar mūsų prezi
dentas turi mintyje prie taikos stalo pasisodinti tikrąją 
Kiniją, Kinijos Liaudies Respubliką, ar Čiang Kai-šeko 
režimą, kuris jokios Kinijos jau seniai nebeatstovauja? 
Kadangi mūsų vyriausybė Kinijos respublikos tebėra 
nepripažinus, tai aišku, kad ir taikos derybose su japo
nais su ta respublika nebus skaitomasi.

Drąsus amerikiečių strateginis žygis
Šie žodžiai rašomi pirmadienio ryta. Amerikos gink

luotos' jėgos nesulaikomai veržiasi link Seoul. Galimas 
daiktas, kad kai skaitysite šias pastabas, Seoul jau bus 
amerikiečių rankose.

Atrodo, kad šis amerikiečių gerai suplanuotas drąsus 
strateginis žygis užtiko korėjiečius nepasiruošusius ir 
gali nulemti visą tolimesne šio karo eigą. Per Inchon 
uostą vežami milžiniški sustiprinimai marinams ir armi
jos daliniams, kurie traukia linkui Seoul. Bet užėmimas 
Seoul, to svarbaus punkto, nėra vienintelis šio amerikie
čių žygio tikslas. Pats svarbiausias tikslas: veržtis sker
sai visą pussalį ir atskirti visas Šiaurinės Korėjos jėgas, 
esančias pietinėje pusėje 38-tos paralelės. Jeigu šis žy
gis pavyktų, o jis pavykti labai gali, tai toms jėgoms at
silaikyti pasidarytų beveik neįmanoma.

Visas klausimas dabar yra tame, ar korėjiečiai pa
jėgs sutraukti į šį naują frontą pakankamai armijos 
stabilizavimui fronto, neleidimui Amerikos jėgoms at
kirsti šiauriečių jėgas, esančias Pietinėje Korėjoje? O 
tas priklalisys nuo to, kiek šiaurinė Korėja dar turi re
zervų. Atitraukimas didelės dalies jėgų nuo Taegu-Nak- 
tong fronto ten sulaužytų atsparą ir neišgelbėtų padė
ties.

Ar sekretorius Acheson atsilaikys?
Senatorius Malone, republikonas iš Nevados, teigia, 

kad ir valstybės sekretor. Dean Acheson turės važiuoti 
laukan, kaip išvažiavo Louis Johnson iš apsigynimo sek- 
rėtoriaus vietos-. Ton- vieton paskyrimas gen. George 
Marshall nebeišgelbėsiąs Achesono. Republikonai mano, 
kad už visą Amerikos Tolimuosiuose Rytuose politiką 
atsako prezidentas Trumanas ir valstybės sekretorius. 
Todėl j ie nesiliaus Achesoną kritikavę ir reikalavę jį iš
mesti iš vietos. Prezidentas Trumanas, senatoriaus Ma
lone supratimu, turės tai kritikai pasiduoti.

Kas liečia patį prezidentą Trumaną, tai republikonai 
dabar su juo apsidirbti negali, jo išmesti, nepajėgia. Bet 
jie ruošiasi 1952 metų rinkimams ir tada jie su juo rim
tai pasikalbėsią. Republikonai į Baltąjį Namą šį sykį 
pasodinsią savo žmogų. Ta aukšta, garbinga vieta teks 
kuriam nors iš republikonų vadų — gal gubernatoriui 
Dewey, o gal senatoriui Taftui. Taip svajoja ne tik sen. 
Malone, bet visi republikonai.

• *
Opozicija progresistų partijoje

Plačiam Progresistų Partijos nacionaliniam komi
tete Henry Wallace idėjos žmonių yra labai mažai. Pas
kutiniam komiteto susirinki ryte pasirodė tik du — John 
Rogge ir dar vienas. Rogge pareikalavo, kad būtų šaukia
ma partijos nepaprasta konvencija ir kad toje konvenci
joje būtų pekratinėjama visa tos partijos užsieniniais 
klausimais politika. Jis griežtai nesutinkąs su Progre-

KAS KĄ RAŠO
j IŠPROTĖJIMAS < 
AR SAPNAS?

Čikagos klerikalų ”Drau- 
įgas” (rugs. 9 d.) išspaus- 
i dino iš Vokietijoj einančių I “Tėviškės žiburiu” tokiav •

k lėtintos,

Lietuvos reikalu 
aiškią savo nuo- 
nuo amžių lietu- 
ir buvusios apvo-

žemės turi būti 
vietą valstybinį or- 
tačiau ką mes pa- 
jei mūsų kas pa

gantzmą, 
sakytume
klaustų, koks gi likimas turi 
tekti tolimesnėms Rytprūsių 
sritims, 
tome, 
ar čia

Mes to dar nesvars- 
Atgi 
nieko 

mūsų ir kitų

IR SAKO
I I I ......................... ..............................

Kaip su bažnyčiom šių dienų 
Lietuvoje: tiesa ir melas

nelyg ilgas; turėtų 
nors juos išbudinti ir 
sakyti: gana sapnais 
venti, pradėkit galvoti, 
tapkite žmonėmis.

kas
pa-
gy-
pa-

lai-

są prieš monarchistus ir fa
šistus. žinoma, ne ponai mi
nistrai, bet eiliniai socialis
tai. Net valstybes tarnauto
jų tarpe yra daug žmonių, 
kurio keikia monarchistus ir 
fašistus.

Amnestijos Graikijoj rei
kalauja vis platesnės minios. 
Joks teroras, .jokia 
da neužgniauš

priespau- 
Graibi j os

VIENERI METAI 
ARGENTINIEČIŲ 
“TeVYNEI”.

Š. m. rugpiūčio 27 d. 
doje Argentinos lietuvių
laikraštis “Tėvynė” skel
bia, kad ji įžengė į antruo
sius metus savo gyvavimo.

“Tėvynės atliekamas in- 
formatyvis darbas yra di- 

‘džiai vertingas”, rašo laik
raštis, “ypač gyvenamuoju 
laikotarpiu.”

Laikraštis skelbia daugy
bę sveikinimų, gautų iš sa
vo skaitytojų su aukomis, 
su parama, linkint, kad

ir dukras.
Amerikos

JOg SR 
iškeltasneturime galvų, 

nediktuoja ir 
tautų interesai ? 
su Gudais? Ar

čia pakanka moti ranka, kad 
išeivijoje tesutinkame ne
realius entuziastus 
j mūsų “Aušros” meto ro
mantikus? Juk mūsų troš
kimas būtų ir juos matyti iš
sivadavusius iš rusų jungo. 
Kiek tas sukeltų sunkiai 
sprendžiamų klausimų. Juk 
jiems ne tik Gardinas, bet 
ir Vilnius gudų miestas. O 
mes savo pažiūros į gudų 
klausimą visai neturime.

Su ukrainiečiais mes netu
rime nei bendrų sienų nei 
jokių sąskaitų. Turime jų 
neribotas simpatijas sau, bet 
kažkaip nesiryžtame ar net 
privengiame su jais arčiau , GRAIKIJOJE 
sueiti. O juk tai didelės at
eities, energijos ir entuziaz
mo kupina tauta, kuri savo 
vietą Rytų Europoje vieną 
dieną vistiek iškovos ir vai
dins ten pirmaeili vąidme- 
nį. Jie gali būti mūsų atei
ties geriausia atrama, o 
pat ir dabarties. Gal 
mums kartais atrodo 
daug nesuvaldomas jų 
ningumas, bet stepių dvasios 
šie sūnūs turi tiek daug to-

panašius “Tėvynė” gyvuotų ilgiau-
sius metus.

Mes nuo savęs taipgi lin
kime “Tėvynei’-’ gyvuoti ir 
bujoti!

Mes gerai žinome, jog 
jos gyvavimo sąlygos ten | 
yra labai sunkios, leidėjam I 
tenka sujungti visas pajė- ; 
gas laikraščio išlaikymui.! 
Tačiau prie gerų norų ir 
didžiulių pastangų, pasiro
do, viskas yra galima.

Taip, Graikijos “demok
ratija” padūkusiai šėlsta, 
žudydama geriausius grai
ku tautos sūnus 
Bet komercinė 
spauda tyli.

Mes manome, 
klausimas bus
Jungt. Tautų asamblėjoje. 
Jis turėtų būti iškeltas ir 
pareikalauta, kad Graiki
jos politiniai kaliniai, anti- 
monarchistiniai politiniai 
kaliniai būtų tuojau išlais
vinti.

Tikinčiųjų žmonių nusta
tymui prieš Lietuvą, kleri
kalinė propaganda skelbia, 
kad Lietuvoje beveik nebe
liko nei bažnyčių, nei kuni
gų. Sako, kad bažnyčios 
arba uždarytos, arba į sa • 
les ir krautuves paverstos. 
Gi kunigai su vyskupais 
iškraustyti į Sibirą. ’

Tai, žinoma, bjaurus,me
las. Lietuvoje bažnyčios nė
ra uždarytos. Kunigai nė- Ii mokesčiai. Tas, 
ra iškraustyti į Sibirą. Tik 
vienas kitas kunigas paso
dintas į kalėjimą už įrody
tus prasižengimus. Nepra
sižengę kunigai turi bažny
čias ir atlikinėja savo reli
gines pareigas be. jokio 
trukdymo. Tikintiesiems 
nedraudžiama melstis ir 
lankyti' bažnyčias.

Tą tiesą tunK pripažinti 
ir Lietuvos priešai.

Štai, klerikalinė Ameri
ka (rugs. 8 d.) skelbia Va
tikano radijo prahešimą.

Vatikano radijas tei- 
kad neseniai iš Lietu- 
atbėgę į Vakarų Euro- 
keletas žmonių, 
reikia nė aiškinti,

|DĖL AMNESTIJOS

taip 
būt, 
p er
ti g-

pasigėrėti tenka. Atsimin
kim, kad daugely bylų ir at
eity tai’ bus geriausi ir išti
kimiausi mūsų sąjunginin
kai. Atsiminkim taip pat, i 
kad jų yra arti 40 milijonų. 
O lenkų, kurie taikosi paim
ti vėl pirmąjį smuiką Rytų 
Europoje, .juk vos per 20 
milijonų.

Taigi jau laikas. Ateina j 
laikas, kada reikės pradėti j 
politikuoti. Tad laikas plės-! 
ti savo akyratį ir akyliai ap-! 
si dairyti. '

j 

Nuo savęs klerikalų laik
raštis daro tokią pastabą:

• “Girdėjome, kad ALT eg- 
ir

yra 
už-

zekutyvis komitetas 
| LAI C tais klausimais 
' susirūpinę ir pradeda 
' mėgsti reikalingus kontak
tus, bando sudaryti sąlygas 
jiems studijuoti.”

Ką “studijuoti”?
Matyt, “studijuoti”, kaip, 

tartis su gudii ir ukrainie- 
• čių tautos priešais, gyve
nančiais gal kur nors Niu
jorke ar Čikagoje. Jie ge
rokai “pastudijuos”, o pas
kui tarsis ir nusitars taip, 

-jog reikalingas naujas pa
saulinis karas.

Nusikars jiė taip, kad a- 
merikiečiai pradėtų tretįjį 

! pasaulinį karą, sumuštų 
Tarybų Sąjungą, ir visus, 
pabėgėlius, — lietuvių, uk
rainiečių, baltarusių tautos 
mėsinėtojus, — grąžintų į 
tuos kraštus viešpatauti.

Atrodo, kad tie žmonės 
visiškai išprotėjo, o gal jie 
sau gražiai sapnuoja. Jeigu 
išprotėjo—juos turėtų kas 

i nors atiduoti geran) proto 
| gydytojui, kuris gal dar 
pajėgtų išgydyti. Bet jei 

| sapnuoja, tai sapnas per

Dienraštis Vilnis rašo:
i

Pereituose rinkimuose Grai- i 
k i joj daugiausia balsų gavo j 
ta parti j A, kuri stojo už pa- j 
liuosavimą politinių kalinių, j 
Generolas Plastiras, kuris; 
vadovavo tai 
niai turėjęs 
premiero vietos, 
ir kitos grupės, 
dariusios 
džią, 
amnestijos 
klausimas 
šiai dienai 
Įėjimuose 
stovyklose 
tai antifašistų.
žymių antifašistų gręsia mir
ties bausme. Tą reikalą Ja
kovas Malikas, pereita savai- j 
tę, iškėlė Jungtinėse Tauto- i 
se.

Egejaus jūros salose, dar

o kA gi sako 
ŠVENTRAŠTIS?

Kunigų Draugas rašo:
Anfropologas Dr. JI. Field 

grįžo iš kelionės po Aidi
muosius Rytus. Ten jisai ty
rinėjo kelius, kuriais prieš
istorinis žmogus keliavo tarp 
Azijos, Afrikos ir Europos. 
Jisai atsigabeno i Ameriką j vą. Vienas tų pabėgėlių pa- 
aštuoniolika dėžių radinių, 
liudijančių apie priešistori
nio žmogaus kilnojimąsi. At
rado žemės ūkio įrankių ir 
puodų net iš 5,000 — 6,000 
metų prieš Kristų, o Irane 
kalnuose rado urvų, kur ap
tiko žymes, kad ten žmonių | 
gyventa prieš 25,000 metų. I 

Viskas būtų ne bloga, tik 
bloga, kad Draugas nepasa
ko, ką gi byloja biblija 
pie “svieto sutvėrimą” ii 

sabotažavo [pabaigą?

Plastiras 
partijai, nese- 
rezignuoti iš 

‘Liberalai” 
kurios su- 

“koalicinę” 
biauriai t 

klausimą.
Graikijoj ir 
labai opus.

ir koncentracijos 
tebelaikoma šim- 

Visai eilei

Tas l i 
po

Ka-

, “Vienas jų suteikė žinių 
iš Kauno ir aplinkinių vie
tovių. Esą, žmones, palygin
ti, gausiai lanko bažnyčias, 
ypač Kaune...”

Klebonai irgi tebesėdi 
! prie savo darbo. Jų nelai- 
■ mė tik tame, pasakęs tas 
1 pabėgėlis, kad jie “pagal 
| klebonijos didumą buvo di- 
Į deliais mokesčiais apkrau
ti.” Didelės įplaukos, dide- 

žinoma, 
klebonams nepatinka. Bet 
jie niekur nebėga, mokes
čius užsimoka ir gerai ver
čiasi.

Kitoje vietoje skaitome:
“Kalbėdamas apie baž

nyčias ... buvusis belaisvis 
(pabėgėlis) pamini Sere
džiaus, Vilkijos ir Čekiškės 
bažnyčias. Jos 1949 metais 
dar nebuvo uždarytos, 
dideliais mokesčiais 
krautos...”

Daugiausia, matote, 
nigai bijo tų mokesčių. Jie 
nepratę juos mokėti. Sme - 
tonos laikais jie jokių mo
kesčių nemokėdavo. Tik im
davo pinigus ir kraudavo-

bet 
ap-

ku-

vos
pa 
N e
kas jie pęr vieni yra ir kaip si. Dabar kas kita: darbi- 
jie žiūri į dabartinę Lietu- ninkiška valdžia

' pasakojęs apie padėtį Lie • 
tuvoje. Klausykite:

, priverčia 
mokėti mokesčius. Ameri
kiečiai lietuviai pasakys:

i Tai gerai, tai valio’. • S.
A „ o • o • ® v •••Atsiminimai apie žuvusį j į 

Jurgį Sutdoką
Prieš keletą metų ang-įį vidurvakarines valstijas, 

lies kasyklose Wilkes Bar-i Ten pagyvenęs trejetą me
re, Pa., žuvo pažangus, tų ir vėl 'sugrįžau, bet ten 
draugas, Jurgis Surdokas.

Su Jurgiu man teko susi- 
Ipažinti iš. pirmųjų atvyki
mo dienų į šią šalį. Mes abu • 
tais pačiais metais atvyko- ;

d. j me į tą patį Duryea, Pa., j 
rajono miestelį, į anglies kasyklas, i 

žalvėderių apylinkės kolūkio Netik tais senais J 
“Bolševikas 
vedėja

> suburti apie klubą- 
skaityklą gausų aktyvą. Dėka 
to tapo įdomesnis klubo-skai
tyklos darbas, dažniau jame

Gausus klubo-skaityklos 
aktyvas

NAUJAMIESTIS, rugp; 4
K. Naujamiesčio

jo jau nesimatė Jurgio Surdo- 
ko. Jis tuom laiku gyveno 
Shena’ddrio apylinkėje. Vė
liau, jam atsikėlus į Wilkes 

■' I Barrę, man ir vėl teko su 
j juom susieiti.

Nors Jurgis po nemažo
laikais, skaičiaus metų mainų dar- 

klubo-skaityklos bet ir daug vėliau toje už- bo atrodė netoks tipiškas 
j petčėje sveikumo paveikslas, kaip 

negalima buvo įžiūrėti nė kad pirmiau jis buvo, bet 
mažiausio progreso. Tad ir jo dvasinis nusistatymas ir 
kiek pažangesniam žmogui kultūrinis prasilavinimas 

•atsilaikyti visai buvo nebe tas.' Buvo 
aiškiai įmatoma, kad Jur - 
gis per tą laikotarpį netik 

i kad dirbo fiziniai del pra
gyvenimo, bet ir protiniai. 
Jis mokėsi, skaitė, rašė ir 
jau gerai suprato apie dar
bo klasės reikalus.

Jurgis neblogai galėjo 
skaityti ir anglišką spaudą. 
Jis gražiai parašydavo ko
respondencijas 
spaudai. Taipogi paanali 
zuodavo ir kitų 
padarydavo pastabas. Pa
girdavo, kas buvo girtina, 
žodžiu* sakant, Jurgis buvo 
prasisiekęs į pačias viršū
nes kaipo eilinis darbiniu - 
kas. Jis mylėdavo dailę ir 
visuomet dalyvaudavo cho
ruose. • Aplankydavo ir ki
tuose miestuose didesnius 
mūsų parengipius.

Man apleidžiant Wilkes 
Barriuš', pradžioj’ 1945 me
tų, pavadinau Jurgį mesti 
mainas ir važiuoti prie ki
tokių darbų, nes'tuom laiku 
darbų netrūko. Jurgis artt 
to klausimo giiiai pamąsto, 
bet atsakymo nedavė. Gal 
jis manė, kad neapsimoka 
senstelėjusiam žmogui mo
kintis ką nors naujo.

Su Jurgio Surdoko neti
kėta mirčia,.taip pat su ke
leto kitų veikėjų išsiskyri
mu isį to miesto, Wilkes 
Barniuose pasiliko labai 

‘silpnas pažangusis lietuvių 
judėjimas.

V. GlobiČius.

D. Rutkauskaite su- kampinėje mainų 
iIiImiiJm i-v i 1* 1 •>

ir po šiai dienai, kankinami 
monarchistinio režim,o prie-1 lankytis kolūkiečiai. Kiu
žai. Berods, tas pragaras, 
kuris buvo įsteigtas Makro- 
nissos saloje, 
tas.
gabenta ir įkalinta 
graikų antifašistų, 
čius laisvės kovotojų 
dė, nukankino. Bet 
tūkstančiai 
tas salas,

jau panaikin- 
Ten pirmiau buvo su- 

25,000 
Tūkstan- 

nu žū
ki t i 

į ki
li uo

išgabenta 
dar toliau 
Namo leido 

ti tik tiems, kurie, kankina
mi, atliko antikomunistinę 
išpažintį. Daugelį jų perva
rė per, tokią tortu ravimo še- 
rengą, kad jie pasiliko amži
ni invalidai.

Vilnis toliau nurodo:
Tokį laikraštį, kaip Chica- 

gos “Tribūne,” juk niekas 
nepaskaitys Graikijos liau
dies draugu. Bet ir to laik- 
rašČi korespondentai prane
ša, kad graikai grimsta var
gau ir kad de' to jie kaltina Į 
ir Amerikos trumanistus ir 
jų emisarus Graikijoje. Kur 
tik gatvėse pasirodo marša- 
listai, diplomatai ar karinin
kai, jie išgirsta, iš minios vi- . 
šokių nemalonių komplimen- I 
tų.

Ar ta minia susideda tik iš 
komunistų ? Jie atstovauja 
visą skersrėžį graikų gyveni
mo. Didžiumoj tai beparty- 
viai žmonės. Jie pritrūko 
kantrybės, juos jau neišgąs
dinsi niekuo. 'Pastaruoju lai
ku ir socialistai pakėlė bal-;

be vyksta garsiniai laikraščių 
skaitymai, paskaitos, kurios 
čia dažnai skaitomos .

Kovingas sienalaikraštis “J 
komunizmą” iškelia darbo 
pirmūnus ir be pasigailėjimo 
1< riti k u o j a atsi 1 i k ė 1 i us.

Suorganizuotas sporto ko
lektyvas. Įrengta krepšinio 
aikštelė, reguliariai vyksta 
treniruotės. Įsteigti populia
rūs kolūkiečių tarpe kursai 
mažaraštingumui ir neraštin
gumui likviduoti.

G. Šeštakauskas.

sunku buvo 
prieš spaudimą iš atžaga
reivių ir religinių fanatikų 
pusės.

Duryea miestelio gyveir- 
tojams kasdieninė jų gyve
nimo programa buvo šie 
veiksmai ir žinojimas: ka
syklos, bažnyčia, saliūnas ir 
muštynės.

Man ten’ pagyvenus ket
vertą mėtų, sumaniau pa
matyti daugiau Amerikos 
ir kiek susipažinti su kitų 
miestų gyvenimu. Išvykau

ir musu v-

raštus ir

sistų Partijos nusistatymu linkui karo Korėjoje, taip 
pat, su jos atsinešimu linkui Kinijos.

£et už tuos pasiūlymus balsavo tik pats Rogge ir ki
tas komiteto narys. Prieš gi balsavo 41. Taigi, opozicija 
labai silpnutė.

Čia matomasis karys vaidina fotografui, kaip šauniai 
jis gali mesti granatą. Tikrajame susitikime kare su 
kitos valstybes kariais, tačiau, tenka užmiršti pozą, 

prisimetus prie žemes kariauti, nes tuomet stojasi 
prieš akis klausimas—jis, ar aš?

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Rug§. 20, 1950
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Darbininku v

iš kurios susidaro apyžalios citrinos sunkos į riausybių saugoti
vai- kožną puoduką

su

i- c

nesą-

or-

che-

vy-

i moterys, kurios sudarome | ki"§ms V™?8®™ 1 P.110’
.. . J J/lnL-nc- vėvb S ibi minu.dūkas; virti 5 iki 10 minu-

drebu- 
baltus 

tarsi 
k aval -

liau
namą, su- 
nusispren- 
kolonijalę

Žuvis, kain kad ir mėsa, 
keičia skoni, jeigu kenant 

ar palaistomu

o t i su 
pavyko 
rūpėjo, j 

atsitikti

Su- 
vie- 
visa 

(žie-
randasi

Mrs. Betty McAllister iŠ 
Johnstown, Pa., dviejų vai
ky motina, Asbury Park, 
N. J., įvykusioje kcmpetici- 
joje laimėjo Mrs. America

“Tik niekam nesakyk

$

Šaldvtieii vaisiai ir dar
žovės nTaistinp-umu % tebėra 
pirmieji no šviežių, ką tik 
atneštų iš daržo.

nuoveikiu. Kitur
už pasaulinę

Dabartinis 'vienintelis

j Kai kur moterys atsiekė rinkti valdžią.”
Jos taipgi

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

MA
Moterys savo laimėjimus 
atsiekė per kovą ir 
bendrai su darbininkais

ir drebučiai (jellies)
Šie pastarieji daugiausia 

[daromi iš vynuogių. Tačiau 
ne dėl to, kad nebūtų gali- 

atstovams ma daryti iš kitų vaisių ir 
Kongrese kai kuriais klau- uogų. Tai yra clėl to, kad 
simais pritarė vienas kitas 
nepriklausomas kongresma- 
nas ar senatorius. Jiems.

, vienu kitu 
tūlas

Šeimininkėms
>tai (jams) maiše ar ryšulyje.

iVisame pasaulyje moterys 
i energingai darbuojasi 
išvengti trečiojo karo

Ne kažin kokio progreso 
Amerikos moterys atsiekė
me visu mūsų demokratinės 
santvarkos gyvavimo laiko
tarpiu. A n k s t ybaisiais
metais tai buvo ir pateisiu-1retkarčiais 
tina, nes bendrai pasaulyje klausimu pritarė ir 
progresas nesirutuliavo to- valdančiosios klasės atsto- 
kiais šuoliais pirmyn, kokiu Ivas iš tų šalies distriktų. i drebučiai, 
eina šiandieną. įkur galingas ir veiklus dai

m ... ....... bininku judėjimas.Turėjimas tiktai kelių 
moterų atstovių šalies kon- 
grėsė neteikia kredito pa- Kongrese darbininkų atsto- 
čioms' moterims, nei valsty-'vas Vito Marcantonio yra 
bei, kurioje lygybė mote- ne kartą suverbavęs grupę 
rims (ant popieros) pripa- New Yorko demokratų ir 

republikonų tūlais 
mais pabaisų 
juomi. Jam tai 
dėl to, kad jiems 

i kas galėtų su jais 
Į sekamuose rinkimuųse, jei- quinces, slyvos, spalgenos. 
!gu jie balsuotų prieš darbi- Čia minėjau tik rudeninius 
ninku reikalus. Tokioje vaisius ir uogas. Yra ir va- 
vietoje, kur darbininkai su- sarinių tokių, kaip kad ser- 
siprato išrinkti vieną savo bentos, agrastai, juodosios 
atstovą, matėsi galimybė!ir raudonosios avietės, 
pasiųsti į Washingtona ir 
kitą, trečią, o ponus fabri
kantų ir bankierių atstovus 
palikti namie.

Kaip vilkas negali tapti 
avinėliu, taip priešdarbi- 

jninkiškų partijų ^atstovai 
netapo darbininkų visų 
reikalų gynėjais. Jie pa
balsavo prodarbininkiškai 
vienu kitu klausimu. Ta
čiau kitais, kaip ir pride
ra, balsavo savo partijų ir 
savo klasės naudai.

■ Dėl nebuvimo darbinin
kų atstovų Kongrese mūsų 
šalis tapo įvesta į esamąją 
padėtį. Bilionai dolerių iš
švaistomi fašistiniams ir 
pusiau fašistiniams valsty
bių režimams remti. Uždė
ti darbo ir vargo žmogui 
padidinti taksai ir pakeltos 
kainos. O didieji pelnai pa
silieka neuždėti naujos tak
sų naštos. Darbininkų uni
joms ir kitoms organizaci
joms persekioti ir naikinti 
pridirbta naujų įstatymų, 
priverbuota šnipų, kurių 
neįtikėtinai paikais ir ne
teisingais liūdymais einant 
žmonės kalinami.

Jeigu darbo .žmonės pra
ėjusiais rinkimais būtų iš
rinkę bent kelias dešimtis 
Gavo atstovų, fabrikantų 
atstovai Kongrese būtų bi
joję taip elgtis, kaip elgėsi.

Ar būsime mes, darbo1 
žmonės, pasimokę iš praei
ties klaidų? Ar būsime su
sipratę, kad reikia Balsuoti 
už savo atstovus, darbinin
kų klasės atstovus? Ar bū- 

i sime pasimokiusios mes,

žinta jau per 30 metų.
Vienok ir to, ko jau at

siekėme, atsiekta tapo tik
tai bendroje veikloje
darbininkų judėjimu. Tik
tai darbininkų partijoms 
pradėjus įsikurti ir savy- 
stoviai veikti, tiktai joms 
pradėjus statyti kandida
tus moteris, pradėjo statyti 
moteris savo kandidatais ir 
valdančiosios partijos.

Neišvengiamai, vienoje 
kitoje vietoje turėjo ir iš
rinkti moterį. Be to buvo 
pavojaus valdančiajai par
tijai pralaimėti rinkimus, 
užleisti vieta darbininkų 
kandidatui. Po obalsiu iš
rinkti moterį patraukdavo 
balsų ir iš priešiškosios 
valdančiosios partijos. Pa
traukdavo daugiau balsų ir 
iš darbininkų.

Senojo sufragizmo įtako
je tebesančios moterys, 
daugelis jų, tebegalvoja, 
būk karų ir visų nelaimių 
joms priežastimi esąs tas, 
kad ne moterys valdo šalį. 
Vienok, praktika parodė, 
jog valdančiosios klasės 
moterys Kongrese savo dar- 

• bais nieku nesiskyrė nuo 
tos pat klasės vyrų. Tr kad 
tiktai darbininkų atstovai 
Kongrese gynė didžiumos 
gyventojų, tarpe tų ir liau
dies moterų reikalus.

tas žiaurus McCarran bi- 
lius taptų įstatymu. Jam 

j tas bilius patinka — tarė ji 
j mirktelėjusi, akis pakreipu
si boso link.

Grįžtant namo, vieton 
i galvoti apie tai, ką virsiu 
I vakarienei, galvojau, kaip 
i atmušti ar bent atitolinti 

protestavo tas koncentracijos kempes, 
prieš bombomis daužymą Atsiminiau, kiek visokių 
miestų. Tuo būdu, sakė de- skriaudų nukęstume mes 
legates, daugiausia nuken- šapose, jeigu nebūtų teisės 
čia civiliniai gyventojai. Y- į turėti savo organizacijas, 
patingai miestiečių vaikai per jas gintis. Tą vakarą aš 

pasirašiau ii’ pasiunčiau 
prezidentui tokią telegra
mą:

“Prašau atmesti fašistinį 
McCarran koncentracijų

mm, » t> d

Kiekiai cukraus per 
puoduką sunkos: 

Obuoliams, vynuogėms, 
ąuineėms, spalgenoms trys 
k e t v i r t a daliai puoduko.

Laukiniams obuoliukams, žymių • 
laukinėms vynuogėms 1 darbuotojos 
puodukas. • i taiką skaudžiai nukentėjo.

Cukrų sudėk į sunką. Už-Į Tačiau jos nepametė vy- 
kaisk. Jei atrodo per maža Iriausiojo savo siekio —rei-

• šalies vy- 
i žmoniją 

nuo trečiojo visapasaulinio 
karo.

Visur moterys reikalauja 
ir esamuosius karo gaisrus 
gesinti derybomis, o ne

rugščiosios vynuogės turi 
pačios savo gražią spalvą, 
pectin’o ir Tūkšties.

Pectin’ų (ištark — pek-
tin) vadinama toji vaisiaus rakšties, dadėk po* šaukštą kalavimo savo 
dalis, p " •

sutirština ’ 
siaus skystį ,tačiau palieka 
jį tyrą, permatomą.

Sviestus ir drebučius ga
lima daryti iš visokiausių 
uogų ir vaisių. Bet tūliems 
reikia pridėti pectin’o. Jis 
gaunamas 'maisto krautu-. 
vėse, o kai kur ir vaistinė
se, bonkelėse ir milteliais.

Tinkamieji daryti be 
pridėto pectin’o:

Yra vynuoges,

Užvirk staigiai, maišant, 
kol ištirps cukrus. Virk 
karštai, kol pakankamai 
sutirštės. Išbandyti: pa
merk didelį šaukštą skys
tyje, ištrauk, palaikyk iš- 

. keltą, šonu. Lašai 'parodys 
tirštį. Arba išbandyk kelis 
lašus užvarvinus ant lėkš
tės, leidus atvėsti.

Nugraibyk pu 
obuoliai, Pilk ’ sterilizuotas

Vienok ir į tų vaisių ir 
uogų tūlus sviestus ir dre
bučius kartais deda gatavo 
pirktojo pectin’o. Dedama 
tam, kad gričiau sutirštė- 
tų, nereikėtų ilgai virti.

Moderniški patarėjai ga
minti sviestus ir drebučius 
pataria per ilgai nevirinti, 
nes tas gadina spalva, iš
garina šviežaus vaisiaus 
kvapą. Priedams, atima ir 
daug laiko.

šeimininkės prisitaiko 
prie sezonų

Kenuojančiosios namie 
vaisius ir uogas šeiminin
kės dažnai daro taip: Ne
turinčius pectin’o vaisius ir 
uogas sukenuoia paprastu 
būdu tuomet, kuomet yra 
jų sezonas. O kuomet atei
na turinčiųjų pectin’o sezo
nas. tuomet nanaudoia prie
maiša neturinčiu iu ir taip 
sudaro kombinuotes naujų 
skoniu, c

Obuolių ar kitų minėtų 
vaisių drebučiai

Nuplauk, nuvalyk, 
pjaustyk nedideliais, 
uodais, gabalėliais, su 
žieve ir šerdimis 
vėje ir šerdyse 
daugiausia pectin’o). Sudėk 
į didelį puodą. Sugrūsk, 
kad pradėtų leisti sultis. 
Dapilk vandens.

Kiekiai vandens, imant 
svarui priruoštų vaisių: 
Obuolių svarui 1 puodu

kas; virti apie 25 minutes.
Sultingųjų vynuogių sva

rui vienas , 1 
vieno puoduko (Į) arba ir 
visai nereikia vandens; lau-

Su- 
a m 

stiklinėles. Viršuje palik 
pusės colio tuštumą. Tuo
jau uždėstyk popierinius ar, 
skardinius dangtelius. Leisk 
sustingti. Sustingus, užpilk 
karšta parafina. Atšalus, 
uždėk popierinius ar skar\ 
dinius sterilizuotus dangte
lius apsaugai nuo dulkių. 
Laikyk vėsioje, sausoje vie- j 
toje.

Tūlos šeimininkės, beje, 
pila karšta parafiną ant 
karštu drebučių, ką tik su
piltų iš puodo. Jos sako, 
kad joms taip greičiau ir 
geriau. Pirma ar paskui pi
lant parafiną, ji turi būti 
švari. Tad nebūna skirtu- j 
mo, kad iš karto parafina 
nugrimzta i drebučius, 
ir vėl išsikels į viršų, 
kartu išneša viršun

New Yorke gautos seka
mos vėliausios žinios apie 
pasaulio moterų veiksmus 
taikai:

Argentinoje pilni kalėji
mai prikimšti moterų gre
ta vyrų, rinkusių parašus 
už taiką. Vien Buenos Ai-

terų. Tačiau tuomi nesu
stabdė darbo. Viena tiktai 
Argentinos Moterų Unija 
jau surinko 25,000 parašų 
po Stockholmo Atsišauki
mu Taikai.

Didžiuma buenosairiečių 
! moterų — 21 moteris ir 50 i 
vyrų—tapo areštuoti, dele
gacijai nuėjus į Argentinos 
parlamentą protestuoti, kad 
jų sūnūs siunčiami Korė- 
j on.

didesnę pusę visų turinčių 
teisę balsuoti piliečių?

‘Šiemet balsavimai, įvyk 
?>iantieji lapkričio 7-tą, juo 
labiau ,priklausys nuo mo
terų dėl to, kad šimtai 
tūkstančių jaunų vyrų bus 
išvykę į militariškas kem
pes. Tūkstančiai liksis iš
sklaidyti po pasaulį. O kiti 
jau bus, ir po velėna. Jų 
bal^o niekas nebegirdės.

Visa tai mūsų moterims 
uždeda, didžią pilietinę at
sakomybę, kuriai privalu 
rūpestingai ir energingai 
pasiruošti jau dabar. G. P.

. Quinces svarui 2 puodu
kai;'virti iki 25 minučių.

Spalgenoms (cranber
ries) 3 puodukai; virti 5 
iki 10 minučių.

Virimo laikas skaitosi 
nu6 pradėjimo virti.

Supilk išvirusius vaisius 
į šlapią tam maišą ar ke
liomis eilėmis sulankstytą 
merlių (cheesecloth). Už
rišk. Pakabink išvarvėti.
Nuvarvėjus, likusį skystį j pa tepama 
išspausk. Dar kartą skystį [skirtingo skonio sosu. Tam 
persunk Jš karšto vandens i ir daromi visokiausieji ^so- 
išgrežtame tankaus audinio I šai. ■ T

patingai miestiečių vaikai 
kenčia sužalojimus, o pas
kui kenčia stoką ,maisto, 
pastogės, švaros pasėkoje 
tų apmėtymų bombomis.

—o—
Keliose dešimtyse kitų 

valstybių įvyko ir vykdo
mi panašūs veiksmai. Su
rinkta šimtai milijonų pa
rašų. Ar pavyks išsaugoti 
pasaulį nuo trečiojo pasau
linio karo? Tai atsakys pa

ltys žmonės. Taika, taip, 
kaip duona, pati neateina. 
Neužtenka jos norėti.

Milijonai pasaulio š 
nių, atrodo, bus supratę ta 
tiesa. Jie taikos ieško, už 

l ją darbuojasi, o kai kur ir 
i kovoja. G—a.

—o—
Kanadietės - nusprendė 

siųsti savo delegaciją j Ot- 
tavą po to, kai jos išgirdo, 
jog jų valdžia nusprendė 
siųsti kanadiečius vaikinus 
kariauti Korėjoje. Delega
cijai sudaryti vadovavo Ka
nados Moterų Kongresas. .

—o—
Lebanon krašto trys mo

terys tapo sužeistos greta 
17 kitu demonstrantų, kuo
met policija apšaudė būrį 
demonstruotoju už taiką 
Beyrouth mieste. Jie reika
lavo nevartoti atominės 
bombos, sustabdyt karinius 
veiksmus Korėjoje. Taipgi 
reikalavo savo kraštui ne
priklausomybes.

Po visą šplį areštavo virš 
100 žymiausių vadovautoji! 
taikos judėjimui.

—o—
Meksikiečių moterų

ganizacija pasiuntė korė
jietėms moterims pareiški
mą. Jame, greta kitko, 
meksikietės rašė:

“...Meksikietės neleis sa
vo sūnus eiti žudyti kitų 

, kurie, kaip 
medžiaga. bmes, kaip kad milžiniška 

‘ ' dar ! didžiuma žmonių, tiktai no
ri džiaugtis laisve ir taika...

“Per ilgus laikus mes 
jautėme ant mūsų pačių 
kūno gėdingą imperialisti
nę priespauda. Dėl to mes 
suprantame Korėjos’ 
dies kančias ir 
prantam, dėl ko 
dė nebegrįžti į 
praeitį...”

—o—
Viennos moterų delega

cija lankėsi pas mūsų ša
lies ambasadorių. Jos pro-

Kas svarbiau: 
protas ar skrybėlė?

Žymi daktarė neseniai 
vykusioje intelektualų suei
goje pareiškė:

“Nelaimė, kuri trukdo 
moterims- progresuoti yra 
ta, jog pas mus įgyvendin
ta pirmiau žiūrėti naujovių 
moters aprangoje, ne gal
voje. Galvatrūkčiais skren
dančiame mūsų gyvenime 
neištenka laiko nei spėkų 
abie jiems.”

Valymas stalavų 
įrankiy

Nepatyrę indų plovėjai, 
patekę prie valymo stalavų 
įrankių, kartais padaro šen 

jmininkei keliu centų vertės 
/ , i patarnavimo, o už kelis do- i /I T“ O

lerius nuostoliu, kuomet jie 
ima šveisti sidabruotus jos 
peilius ir kitką su aštriais 
šveistuvais.

s I

Didžiuma stalavų įran- 
kių yra aplieti tiktai plonu
te žievele sidabro ar nerū
dijančiojo plieno. ’ Kartą 
pradrėskei tą plėvelę, jie 
rūdys. Juos reikia šveisti 
su švelniomis košelėmis

Tačiau reikiant valyti po 
daugiau, vartoja sekamą 
būdą. Palivotą puodą išklo
ti aluminine popiera. Įpil
ti vandens tiek, kad gerai 
apsemtu eilę įrankių. Už
virti, Įdėti po šaukštuką 
druskos ir sodos i kožną 
kvortą vandens. Merkti iš
rankius. Palaikius po apie

I porą minučių, ištraukti, ge- ’ 
rai perplauti karštu vande
niu ir sausai nušluostyti.

I—nė

Perkant aliuminius indus, 
veriau pirkti storesnius. 
Nors tokie brangesni niek
ti. ilgainiui atsieis pigiau 
dėl to, kad neįsilenks, ne
prakiurs.

, Kstvfebwiswf

Kalifornietč Jan Hood, eida
ma Į Los Angeles apskrities 
fčrus, įvykusius Ppmona, Cal., 
pasidarė saule . švitintis kos

tiumą iš kukuruzų varpų.

—‘Vargšė ta mūsų senu
tė Rooseveltienė! Kas ga
lėjo tikėtis, kad savo *se- 
natvėje to sulauks? — išsi
tarė viena mano šapos dar
bininkė kitai.

— Kas atsitiko? —klau
sė* išgąstingai kita.

— Gal pabaigs amželį 
koncentracijos kempėje.

— Už ką?
— Tiktai niekam 

kyk. Ji—komunistė.
— Iš gajvos kraustais. Ji 

niekad tokia nebuvo ir ne
bus, nes ji yra valdančio
sios klasės žmogus. Iš kur 
tą nesąmonę ištraukei ?

— Gal nežinai, ar užmir
šai, kad veik visa komerci
nė spauda jos vyro prezi
dentystės laikais ją vadino 
komuniste, o visą. Naująją 
Dalybą vadino komunisti
ne, Maskvos padaru. Nėra 
kas uždraustų už senuosius 
visuomenei patarnavimus 
atnaujinti jai tą kaltinimą.

— Kas jiems tikės?
— Ar dar reikia kokio 

įtikinimo? Juk nieko neįti
kino samdytų šnipų paiki 
plepalai prieš 
prieš 
New 
prieš 
tinio 

testavo prieš amerikiečiu į-! prieš 
sikišįma i korėjiečiu reika- 
la. Austriiietės sakė:

“Turi būti leista korėiie- 
čiams be svetimųjų padik- 
tayimo išspręsti savo šalies šalinti, turtą užgrobti, jei 
apvieniiimo priemones iri—---------------------------------
programą,

O 
ir 

drumzliiikus. jei tokiu dar 
hnvo užsilikę drebučiuose. 
Tain supilti drebučiai būna 
tyriausi, sako ios. Man ne
teko to būdo, išbandyti.
Verdant vynuogių drebu

čius isitemy tina:
Išvarvintą, išspaustą sun

ką reikia palikti pastovėti 
keletą valandų, kad nusis
tovėtų ant dugno taip vadi
namasis “cream of tartar”. 
Atsargiai nupilk skystį, 
kad jis liktųsi ant dugno. 
Be to jis išvirtuose 
čiuose susiformuos į 
kietus kristaliukus, 
stambiosios druskos 
kučius.

Kituose vaisiuose to 
mi*kalo nesiranda.

Laukiniu obuoliu ir 
nuogių, o taip pat ir spal
genų pirmuoju sulties spau
dimu neišvarvinama visa I motinų sūnų, 
ju maistingoji :

ynuogių sva- Užpylus vėl vandeniu, 
ketvirtadalis I keliolika minučių pavirinus, 

Iš jų dar gaunama gana 
gero skysčio. Bet tas jau 
nebebūna toks tyras nei 
stiprus, kaip pirmasis. Šei
mininkės dažniausia jį su
naudoja atskirai — vaisi
niams sviestams virti ar 
tuojau prie vaisiu ar pu
dingų sosui pasidaryti. Z.

8%

komunistus, 
Hollywoodo 10, prieš 
Yorko mokytojus, 

nacionalio priešfašis- 
komiteto narius, ar 
deportuojamus sve-

turgimius. Dar mažiau be- 
reikės parodymų, o gal net 
nebereikės nei liūdymų ne
patinkamą sau žmogų pra-

priemones ~,------ v —
patiems pasi- i 3 Pusl*—(Liberty, Lith. Daily)— Tree.,/ Rugs. 20, 1950 jg
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(Tąsa)
jau į karinę tarnybą, — maste jis kartu,
— ir dar perėjau į pėstininkus, kad ga
lėčiau dalyvauti karo žygyje; ar ne ge
riau būtų buvę likti ulonų pulke T. mies
te, leisti laiką su savo bičiule Nataša? 
O dabar štai tau.” Ir jis pradėjo skai
čiuoti: vienas, du, trys, keturi. Jei 
sprogs lyginiam skaičiui, jis liks gyvas, 
jei nelyginiam—užmuš. ‘‘Viskas baigta!
— užmuš!” pamąstė jis, kai bomba spro
go (jis neatsiminė, lyginiam skaičiuje ar 
nelyginiam), ir jis pajuto smūgį bei 
smarkų skausmą galvoje. “Viešpatie, at
leisk man nuodėmes!” pratarė jis, su
mosavo rankomis, pasikėlė ir be sąmo
nės krito aukštielninkas. .

— Kur gyvas, jei aš jums sakau, kad 
aš pats priėjau ir mačiau,—tarė prapor
ščikas. — Tik savuosius, susimildami, 
išneškim. Tai šunsnukis! Pradėjo dabar 
sviediniais leisti,—pridūrė jis pritūpda
mas.

Dr. N. L. Stepanovas.

PUŠKINAS IR RADIŠČEVAS
(Istorinis braižinys).

jo odė' “Laisvė”
nukreipta prieš,

” ir šaukusi

Atsipeikėjęs pirmiausia pajuto, kad 
nosimi tekėjo kraujas ir galvą žymiai 
mažiau skaudėjo. “Tai dvasia apleidžia 
kūną, — pamąstė jis, — kas bus tenai? 
Viešpatie! priimk mano sielą maloniai. 
Tik vienas dalykas yra keista,—svarstė 
jis, — kad mirdamas taip aiškiai girdžiu 
kareivių žingsnius ir šūvius.”

— Ei, duokit neštuvus, — kuopos va
dą užmušė! — sušuko virš jo galvos bal
sas. Jis instinktyviai pažino; kad tdi bu
vo būgnininko Ignatjevo balsas.

Kažkas jį paėmė už peties. Jis pamė
gino atmerkti akis ir išvydo virš galvos 
tamsiai mėlyną dangų, būrius žvaigždu
čių ir dvi bombas, kurios, vydamosi vie
na kitą, lėkė virš jų; išvydo Ignatjevą, 
kareivius su šautuvais ir neštuvais, 
tranšėjos pylimą ir staiga patikėjo, kad 
jis dar ne anam' pasauly. '

Jis buvo akmeniu. lengvai sužeistas į 
galvą. Pirmasis jo įspūdis buvo lyg koks 
gailestis: jis taip ramiai ir gerai pasi
rengė pereiti ten, kad jį nemaloniai pa
veikė grįžimas į tikrovę su bombomis, 
tranšėjomis, kareiviais ir krauju; antra- 

, sis įspūdis buvo neparastas džiaugsmas, 
kad jis gyvas, ir trečiasis—baimė ir no
ras ko greičiausiai išeiti iš bastiono. 
Būgnininkas skarele aprišo savo vadui 

, galvą ir, paėmęs po ranka, nuvedė į 
tvarstomąjį punktą.

“Tačiau kur ir ko aš einu?—pagalvojo 
truputį atsigavęs štabskapitonas. z—Ma
no pareiga likti su kuopa, o ne išeiti, juo 
labiau, kad ir kuopa tuoj išeis iš ugnies, 
— sušnibždėjo jam kažkoks balsas,— o 
sužeistam pasilikus kautynėse, tikriap- 

• siai apdovanos.”
— Nereikia, brolau, — tarė jis, iš

traukdamas ranką iš paslaugaus būg
nininko, kuris ir pats, svarbiausia, no
rėjo greičiau išsinešdinti iš čia, — aš 
neisiu į tvarstomąjį' punktą, liksiu su 

b kuopa ..
Ir jis pasuko atgal.
— Geriau būtų, jūsų kilnybe, perrišti 

y kaip reikiant, — tarė baikštus Ignatje- 
vas:—tik iš pradžių atrodo, kad nieko, 
o tai blogiau gali atsitikti—štai, kaip čia 
svilina... iš tiesų, jūsų kilnybę.

Michailovas sustojo valandėlei nesi- 
ryždamas ir, rodos,-būtų paklausęs Ig
natjevo patarimo, jei nebūtų atsiminęs 
vienos scenos, kurią šiomis dienomis ma
tė perrišimo punkte: su truputį įdrėksta 

, ranka kavininkas įttėjo persiristi, ir 
; daktarai 'šypsojos, žiūrėdami į jį, o vie- 
• has — su žandenomis — jam net pasa- 
7 kė, kad jis niekaip dėl šitos žaizdos ne

mirsiąs ir kad šakute galima esą skan- 
z džiau įsidurti.

•k , “Gal būt, gydytojai nusišypsos ir iš 
mano žaizdos”, pagalvojo štabskapito-

N nas ir ryžtingai, nežiūrėdamas būgnini n- 
* ko įrodymų, nuėjo atgal prie kuopos, 
c J .— O kur ryšininkasx Praskuchinas, 
- kuris kartu ėjo su mumis?—paklausė jis 
į ’ praporščiką, vedantį kuopą, kai jie susi- 
v tiko..

Michailovas taip pat pritūpė ir tvėrė
si už galvos, kurią pajudinus jam baisiai 
suskaudo. . - ’ 1

— Ne, būtinai reikia nueiti paimti: 
gal būt, jis dar gyvas,—tarė Michailo
vas. — Tai mūsų pareiga, Mchailai Iva- 
ničiau.

Michailas Ivaničius neatsakė. .
“Jei jis b'ūtų buvęs geras karininkas, 

jis būtų tada paėmęs, o dabar reikia sių
sti vienus kareivius; o be to, kaip siųsti? 
Šitoj baisioj ugny gali veltui žūti”, gal
vojo Michailovas.

— Vyrai! reikia nueiti atgal paimti 
karininką, kuris sužeistas ten, griovyje, 
— tarė -jis neperdaug garsiai' ir liepia
mai. jau Mamas, kaip nemalonu bus ka
reiviams Ms :sak.vmas vykdyti. Ir iš tik
rųjų, J ".u mm ii?' i nieką nesikreipė var
du, m? L m prdsiulč jo vykdyti.

“Ir r M: gal jis jau mirė, ir ne
verta '/.in nb. ' ■;ui;i į pavojų statyti, o 
aš tik pi d s ‘-ienas kaltas, kad nepasirū
pinau. Nueisiu pats ir sužinosiu, ar gy- 

, vas. Tai .mano pareiga”, tarė pats sau 
Michailovas.'

— Michailai Ivaničiau, veskite kuopą, 
o aš jus pasivysiu,—ir viena ranka pa
kėlęs milinę, kita nuolatos paliesdamas 
paveikslą palaimintojo Mitrof apijaus, 
kuriuo jis kibai tikėjo, beveik rėplomis 
ir iš baimės drebėdamas, bėgte nubėgo 
tranšėja.

Įsitikinęs, kad jo draugas žuvęs, Mi- 
chailovfis taip pat šnopuodamas, tupčio- 
damas, ranka prilaikydamas smunkantį 
raikštį ir galvą, kuri vėl ėmė skaudėti, 
patraukė atgal. Batalionas buvo jau rei
kiamoj vietoj pakalnėj ir beveik neap- 
šaudomas, kai Michailovas jį pasivijo. 
Sakau, beveik neapšaudomas, nes ret
karčiais ir čia užlėkdavusios bombos 
(vienos tokios bombos skeveldra tą nak
tį užmušė vieną kapitoną, kuris kauty
nių metu sėdėjo matrosų žeminėje).

“Vis dėlto, rytoj reikės nueiti į' per
rišimo punktą užsirašyti,” pagalvojo 
štabskapitonas tuo metu, kai atėjęs fel
čeris jį perrišinėjo, “tas padės pristatyti 
mane paaukštinimui.”

'14
Šimtai kruvinų žmonių kūnų, prieš 

dvi valandas dar pilnų įvairiausių, di
džių ir smulkių vilčių bei norų, sustyru- 
siais sąnar. gulėjo rasotoje žydinčioje 
lygumoje, skiriančioje bastioną nuo 
tranšėjos, ir ant lygių grindų mirusiųjų 
koplyčios Sevastopolyje; šimtai žmonių 
su prakeiksmais ii: maldomis perdžiūvu
siose lūpose,—šliaužė, vartaliojosi ir de
javo,—vieni tarp lavonų žydinčioje lan
koje, treti neštuvuose, lovose ir ant 
kraujuotų perrišimo punkto grindų; o 
\(is dėlto taip pat, kaip ir ankstyvesnė
mis dienomis, sužibo aušrinė virš Sapū- 
no kalno, išblyško mirgančios žvaigždės, 
balsvas rūkas ėmė plaukti nuo ūžaujan- 

, čio tamsios jūros, nutvisko purpurinė 
aušra rytuose, rausvi, ilgi debesėliai iš
sisklaidė šviesiai žydriam horizonte, ir 
vis taip pat, kaip ir ankstyvesnėmis die
nomis, žadėdamas džiaugsmą, meilę ir/ 
laimę visam atgyjančiam pasauliui, iš
plaukė galingas, puikus šviesylas.

(Daugiau bus)

Niekas iki Radiščevo to
kiu minties nuoseklumu Ar 
aiškumu neparodė laisvę 
mylinčio rusų liaudies 
charakterio. Radiščevas 
neabejoja, kad rusų liaudis 
turi savyje pakankamai jė
gų išnaudotojų 'jungui nu
mesti: “...rusų liaudis,—ra- 

i še Radiščevas, — labai kan- 
' tri, ir kenčia iki pat kraš- 
i tutinamo; bet kai truks jos 
kantrybė, tai niekas nega
lės jos sulaikyti...” Radiš
čevas nebijo liaudies revo- 

lliucijos audros.
nę prievartą jis laiko esant 
teisingu ir vieninteliu gali
mu keliu liaudžiai išvaduo
ti. Tuo jis žymiai pralenkė 
savo laiką, parodydamas 
kelią paskesnėms revoliu
cionierių kartoms.
čevo “Kelionės...” 
įžangoje Gercenas rašė: 
“A. Radiščevas žiūri į prie 
kį... Jo idealai... Tai mūsų 
svajonės, Dekabristų sva-

j jonės... Ką jis berašytų, 
j taip ir girdi pažįstamą sty- 
i gą, kurią mes pripratome 
(girdėti ir pirmuosiuose

Puškino eilėraščiuose, ii 
Riliejevo Godose, ir mūsų 
pačių širdyje.”

Revoliuci-! l}1*iešą

kiniams Ikadiščevas buvo 
gerai žinomas, šiaip ai 
taip, jau 1814 metais Puš
kinas mini jo vardą poemo
je “Bova”, parašytoje tie
sioginėje Radiščevo to pa

lties vardo poemos įtakoje.
Neabejotina? kad susidomė
jimas šia poema buvo susi
jęs su bendru domėjimusi 
Radiščevu ir pažintimi su 
jo ode “Laisvė” (o galimas 
dalykas, ir su “Kelione...”). 
Ju'k visi paskesnieji Puški
no pasisakymai apie Radiš- 
čevą kaip apie “vergovės-

no pagrindinius Radiščevo 
veikalus. Reikia taip -pat | dį 
pridurti, kad ir Puškino Ii-į aušrą, 
ciejaus draugas V. Kiuchel- 
bekeris savo 
dekabristų byloje nurodė, 

Radiš ! ^UV() susipažinęs su
leidinio Radiščevo “Kelione...”. Apie 

Radiščevo “Kelionės...” 
. skaitymą-kalba savo dieno-

Revoliucinės Radiščevo 
tradicijos paveldimumo su
pratimas visada buvo gyvas 

l priešakinių rusų literatu- 
ros atstovų ir, visų pirma, 
Puškino protuose. Nevel
tui Puškinas, 1823 metais 
perskaitęs žurnale “Poliar- 
naja zvezda” (“šiaurės 
žvaigždė”) A. Bestuževo 
“Žvilgsnį į senąją ir naują
ją literatūrą Rusijoje”, 
prikaišiojo jam Radiščevo 
nepaminėjimą: “Kaip gali
ma straipsnyje apie rusų 
literatūrą pamiršti Radiš- 
čevą? Tai kp gi mes nepa- | džia ironija

Turgenevas, . kuris 
į /ienas politinių 
| Puškino '“auklėtojų.’

Radiščevo poema “Bova” 
• buvo pirmas bandymas su- 
i kurti rusišką poemą, para
šytą pagal pirmityvių pa
sakų siužetą, liaudiška, ne- 

| rimuota eilėdara. Savo po
emoje Radiščevas išjuokė 
bajoriškosios XA 
Maus literatūros
Iiau d i škum ą, Ii teratū ros 
kuri liaudies poezijoje ma 
te tik pramogą sau. Pirma

— Nežinau, rodos, žuvęs, — nenoroms 
atsakė praporščikas, kuris, tarp kitko, 
buvo labai nepatenkintas, jog sugrįžo 

K- štabskapitonas, ir todėl jis neteko malo- 
p numo papasakoti, kad liko kuopoje vie- 
y, nintelis karininkas.

D -. — Žuvęs ar sužeistas? kaipgi ncžino- 
£ te? Juk jis su mumis ėjo. Ir kodėl jo ne- 
| ^paėmėte?

„ — Kur čia paimsi, kai taip svilina!
< v — Kaipgi jūs taip, Michailai Ivanovi- 

čiau, — tarė piktai Michailovas’: —kaip- 
gj palikti, jeigu gyvas; jei ir užmušė, 

5 vistiek reikėjo kūną paimti,—vis dėlto 
y- juk jis generolo ryšininkas ir dar gal 
A ? gyvas.

Miegamųjų vagonų porterių 
unijos viršininkas A. Philip 
Randolph toš unijos 25 metų 
sukakties, konvencijoje, nese

niai įvykusioje New Yorke.

(1817 m.), rą — “klajojantį despotą”, 
“pasaulio ! Visas jaunojo poeto veiki- 

tironus” ir šaukusi “sos- mas vyksta bekovojant su 
tuose sumušti nedorybę”, “patvaldyste 
tapo vienu poetinių dekab-; vergija”. Jo dvasia, kaif 
•rizmo dokumentų, augan- j anksčiau Radiščevo, ’“tapo 
čių revoliucinių nuotaikų iš- sužeista žmonijos 
Reiškimu. Neveltui jinai bu
vo nelegaliai platinama kinas, 
šimtais rankraštinių kopi -1 
jų, ir valdžia, konfiskuojan
ti ir persekiojanti revoliu
cinius eilėraščius, iš tikrų
jų visur rasdavo Puškino 
“odę laisvei”, kaip ji buvo 
vadinama policiniuose pra
nešimuose. Nemažesni po- I 
puliarunią buvo pasiekęs ! 
ir kupinas pasipiktinimo, 
pliekiąs baudžiavinę vergi
ją Puškino eilėraštis “Kai
mas'’, baigiamas svajone 
apie “nebeprįspaustą liau- 

i”, apie laisvės “šviesiąją >>

ir “laukine

kančio
mis” (“Kelionė...”), ir Pus- 

žmonijos draugas”, 
panašiai kaip jo pirmtakas, 
“liūdnai visur pastebi pra
gaištingą tamsybės gėdą”.

Radiščevas buvo tikras 
patriotas, kuris karštai my
lėjo savo tėvynę ir kaip tik 
todėl siekė jos išvadavi
mo iš despotinės' savivalės. 
Savo puikiame straipsnyje 
“Pasikalbėjimas • apie tai, 
kas yra tėvynės sūnus” 
(išspausdintame anonimiš
kai), Radiščevas rašė, kad 
“didingojo Tėvynės sūnaus 
vardo” vertas tik tas žmo
gus, kuris rūpinasi ne as
meniniais reikalais, o savo 
tėvynės pažanga.

Dekabristai taip pat sa
ve laikė “tėvynės sūnumis”, 
savo patriotizmą, savo mei
lę tėvynei statydami prieš
priešiais antiliaudinei vai • 
dančiosios feodalinės vir
šūnės politikai. Puškinas, 
panašiai kaip Radiščevas ir 
dekabristai, pasirodo kaip 
rašytojas-patriotas, kūpi*

Puškinas savo eilėraš- 
parodymuose i ^iais tęsė Radiščevo reika

lą, panaudodamas literatū
rą revoliucinėms idėjoms 
propaguoti. To dėka prie
šakinė rusu literatūra de
kabristų judėjimo metais 
įgavo tą kovinį politinį po- 

i jai-su- 
; teikti Radiščevas. Šiuo at- 
■ žvilgiu Puškinas ir dekab - 
i ristai buvo tiesioginiai jo 
' revoliucinės i 
! sėjai. “Literatūra tautai, 
' neturinčiai
i vės, — rašė vėliau Gerce- 
i nas, — vienintelė tribūna, 
iš kurios aukštumos ji gali 

! priversti išgirsti savo pasi- 
! piktinimo ir savo sąžinės 
j šauksmą. Literatūros įtaka 
i visuomenei, susidariusiai 
į tokiu būdu,. įgauna mastą, 
kurį seniai prarado kitų;

: Europos kraštų literatūra 
Radiščevo ir Puškino revo-

buvo įūdi, purj mėgino 
jaunojo i

tradicijos tę- į nas tikrosios meilės tėvy- 
tautai. ne>, meilės, neatskiriamai 

politinės lais- susijusios su neapykanta
nei, meilės, neatskiriamai

am

mušime? Šis nutylėjimas 
, neatleistinas...” (Tiesa, Bes- 
tuževas nebuvo dėl to kal
tas, nes minėti rašytoją re
voliucionierių buvo uždrau
sta) . •

Radiščevo vardas, jo drą
sus protestas prieš despo
tizmą buvo gyvas .Rusijos 
priešakinių žmonių atmin- 

Ityje Puškino jaunystės me
tais. Radiščevo mirtis sukė
lė platų atgarsį jo amžininkų 
tarpe. Išliko I. Pnino eilė
raštis “Radiščevo mirčiai,1' 
priklausąs 1802 metams, i 
Šiame eilėraštyje Pninas 
rašė apie Radiščevą kaip 
apie tėvynės “ištikimą sū - 
nu”, “pilietį,” kuris “drą
siai sakė teisybę.” ■ ■

Liepsningas š a uksmas 
kovoti su patvaldyste ir 
baudžiava padarė Radišče - 
vo “Kelionę...” viena tų 
knygų, kurios padėjo susi
formuoti dekabristų ideo
logijai.'- Odė “Laisvė” 
“Kelionė...” ugdė dekabris
tuose tikrojo patriotizme 
jausmą.

Rūstus Riliejevo laiškas 
' “Favoritui,” jo revoliuci

niai eilėraščiai “Pilietinis 
narsumas,” “Pilietis” ir ki
ti dąug kuo skolingi Radiš
čevo odei “Laisvė.” Ji yra

tarpyje Puškinas
savo žvilgsnį į 1
Ieškodamas naujo, realisti - bucinių eilėraščių buvo ga- 
nio kelio. Savo poemos “Bo- |jma rasti jaunuolių ranko- 
va” įžangoje jis tiesiog pa- ■ sc tolimiausiose imperijos 
reiškia:. .., | srityse”?
Dainuoti aš taip pat panūdau, 
Bet ar Radiščevui prilygsiu?

Be to, Puškinas, su kan- 
kalba apie

“vokietį Klopštoką” ir ki- : 
tus Vakarų Europos rašy- , 
tojus, atmesdamas jų vei- i 
kalus dėl abstraktaus, sve- : 
timo liaudies gyvenimui po- j 
būdžio.

Puškino poemoje “Bova” ! 
pasirodo ir caras Dadonas • 
— “budrus tironas”, ir už- | 
miegą dėl neįprastų svars- ■ 
tymų caro patarėjai. Saty- | 
riškas carų ir ‘didikų vaiz- | 
davimas, o taip pat. liaudiš-. 
ka eilėdara ir pasakų ko • 
loritas suartina Puškino 
poemą su Radiščevo pdema.

Radiščevo “Bovos” reikš
mės jaunajam Puškinui,! 
vienok, visu tuo nesibaigia. 
1817—1820 metais kurda
mas vieną pagrindinių šio 
laikotarpio kūrinių —“Rus
laną ir Liudmilą”, Puški
nas ir čia pasinaudojo Ra
diščevo patyrimu. Links
mai satyriškas poemos po-1 

i budis, jos folklorinis šiužė
ki tas ir vaizdai turi daug 

! bendro su Radiščevo “Bo- /
va”. Tai pažymėti ypatin - 
gai svarbu, nes dėl.“Rus
lano ir Liudmilos” literatū- 
rdje buvo labai paplitusi 
versija apie Ariosto, Volte
ro ir kitų Vakarų Europos 
rašytojų “įtakas” Puškinui 
ir tuo pat metu buvo “pa- 

rusiškoji links -ne tik veiksmingos pilieti- mirštama” rusiškoji links • 
nes poezijoj pavyzdys, bet mųjų karžyginių poemų ir 
ir pirmoji išreiškia tuos1 
revoliucinius idealus, ta 
laisvės troškimą, neapy
kantą despotizmui, kurie 
taip drąsiai ir įkvėptai

visų pirma Radiščevo “Bo- 
vos” tradicija.

ristų eilėraščiuose.
• Mes negalime nurodyti 
tikslios datos, kada, būtent/ 
Puškinas susipažino su Ra- 
diščęvo “Laisve” ię “Kelio.- 
ne...”. Tačiau galima tvir; 
tai spėti, kad ličio j aus mo

Nuo 
, šaukimu 
valdystę 
dekabristus, bajorus revo • 
liucionierius, kurių .laisvės 
meilės siekimams pilnutinai 
pritarė Puškinas.

. Baigęs Jiciej.ų, Puškinas 
iš karto įėjo į . dekabristų 
revoliucinio veikimo sferą.

Radiščevo su jo 
kovoti prieš pat- 
ėjo tiėsus kelias į

jos engėjams. z
' Puškinui ir dekabris
tams teko veikti labai Sun
kiomis ir sudėtingomis ap
linkybėmis. A r akčiejevo 
reakcija žiauriai persekiojo 
kiekvieną laisvos minties 
pasireiškimą, skiepijo ver
giškumą ir paklusnumą. 
Tas laisvės idealas, tas ak
tyvus 1

i Puškinas 
raščiuose, 
vo poeto 
tuometine

• (Bus daugiau')

humanizmas, kurį 
skelbė savo eilė- 
nuolat sukelda- 
susidūrimą su 

socialine tikrove.
“Žaliosios lempbš” drau • 

gijos, kuri • faktiškai buvo
1 i teratūrinis slaptosios Į Memphis, Tenn. — 13 
draugijos filialas, posė- > metų amžiaus -moterėlė,
džiuose Puškinas skaito' Čalio Parkerio žmona,
draugams savuosius laisvės f pirmlaikiniai pagimdė mer- 

ir kan- gaitę, sveriančią 4 svarus
džias epigramas prieš ca-( ir 3 uncijas, y
meilės eilėraščius

ATMINČIAI LIAUDIES POETO 
STASIO JASILIONIO

Dienraštis Laisve yra išleidęs dvi knygas žy
miojo Amerikos lietuvių liaudies poeto Stasio 
Jasilionio gražiausių eilių.

BEŠVINTANT1S RYTAS
t, 288 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1936 metais

PAVASARIŲ GODOS
256 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1948 metais

Įsigykiteūtas abi knygas ir turėkite savo namuo
se paminklą savo mylimojo poeto Stasio Jasilio
nio. Įvertinki! jo brangų triūsą apšvietos srityj.

1 : . *

Už abi knygas kaina tik $1.00
Jei imsite tik vięną knygą, tai kaina 75c. Per
siuntimą apmokamą. Mokesti prašome prisiųsti 
kartu su užsakymu. z

Ši nuolaida tik trumpam laikui
Užsisakykite tuojau, nes ši nuolaida tik trum

pam laikui. Užsakymus siųsdami adrėsuokite:

LAISVE

i

110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

4pusi.—Laisvė ('Liberty, Lith. Daily)-—‘Tree,, Rugs. 20, 1950 
n - - -į į w • •• • —— •• —• ' • •*— • ,
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CLEVEL4NDO ŽINIOS
| pirko kiaušinių apdrabstymui 
Į visų einančių į bankietą d ra pa- 

____; asmuo'niL ir jie davinėjo nurodymus, 
smetonininkų kuriuos daugiau pulti, šau

kiant: “štai, štai tas Maskvos 
raudonasis, duokit tam, duo
kit. Tai Bimba. Bimba, Bim- 

įba.’’ “Here is the man, here 
I is the man.” ir panašiai. 
Biznieriai taipgi gVoltu susi
grūdo į svetainę, nors jiems ir
gi buvo pastotas kelias.

Kaip paprastai, tuos, kurie 
pasirašė po atviru laišku 

[miesto majorui ir miesto tary- 
! bos nariams, kad jie ateityje 
neleistų, tokiems chuliganams 

’užpuldinėti ramias sueigas, 
O 

A. L. Moterų Klubas, pasi- 
; rašęs po atviru laišku todėl, 
i“. . .kad tik ’jų (dipukų) 
nors iš čia nusikratytų, 
mažiau kas kliudytų

. rengti 
‘šalin rankas 
Kąip matome, 
bruko Moterų

i monstracijos” 
'tik būtu 4

“Dirva” mano, kad DP’s 
Kliudys Taikos Veiklai

Gerai pažįstamas 
davė man tos i____
mazgotės numerį iš rugpiūčio 
17, kuriame reiškiama nepa
sitenkinimas atviro laiško tu
riniu, kuris pasiųstas Cleve
land o majorui Burke ir mies
to tarybos nariams už atsisa
kymą duoti apsaugos, kuomet 
buvo fašistinės gaujos užpul
tas ALDLD jubiliejinis ban- 
kietas. kovo 19. Kam esą tie 
užpuolikai pavadinti hitleri
ninkais — kariavusiais nacių 
pusėje, nors jų, dipukų, elgę
sis tame užpuolime aiškiai įro
dė, kad jie yra hitlerininkai, j Dirva vadina komunistais. 
O kas pažymėta atvirame 
laiške, kokių dipukų atvažia
vo i Amerika, yra ištrauka iš 
buvusio Vokietijoje asistente 
parinkėjo DP’s leidimui įva
žiuoti Amerikon, Edward M. 
Glazek liudijimo J. V. sena
to mažumos komitetui. Yra 
daugybė ii’ kitų faktų, kurių

Ar melagingas įskundimas 
C leve land o miesto valdžiai, 
kad Lietuvių Literatūros Drau
gija yra komunistinė, kad jdymas 
plakatuose nesą va 
rengia, kad bankiete 
Paul Robesonas il
su tikslu, kad jie 
pulti bankietą ir 
policijos protekciją 
Įrodymas, kas 
Ar mušimas, 
drabstymas į 
čių žmonių 
kiaušiniais, 
papuošalų,* 
nebegalima 
nėra hitleri 
gvoltu jsive 
lę apsiginklavusiems akmeni
mis ii- vandens rinų galais, 
kad pralieti kraują žmonių, 
kurie jiems nėra nieko blogo

• padarę, nėra nacinio “męks-

panašiai— 
galėtų už
gauti sau

• nėra 
vieni ?

. ap
eina n-

kaip 
kad 

joms 
šūkiu

j kams darbas pasibaigė. Iš
gelbėjimui savo kailio nuo 
Lietuvos liaudies keršto, kurio 
jie tiek daug užsipelnė, jie 
pabėgo iš Lietuvos, kartu su 
hitlerine armija į Vokietiją ir 
kitus kraštus.

Dabar jie, įsigavę į Ameri
ką, demonstruoja savo na
cišką išsilavinimą visose lietu
vių kolonijose, užpu.ldinėdami 
ramias pažangiųjų sueigas, 
terorizuodami žmones, kad 
Amerikos r e a k c i o nicriams 
įsisiūlyti į jiem paprastą užsi- 

Bet Amerikos liaudis 
savęs terori-

Tik dab^r lieka 
Kur jie begs tuo

aldLd N avys.

i ėmimą.
į nesiduos jiems 
žuoli ilgai.
klausimas: 
met ?

1 i

z , t

Po vaka- A. Sausys ir kiti, tai jo pa- 
pasivaikščioti. sisekima’s su kaupu garantuo- Chicapos Žiniospatajsė vakarienę. 

' rienes išėjome i 
' [ Pasikalbėjome, linksmai laiką

praleidonle. Sekmadienį jau 
atėjo ir pietūs. Valgant pie
tus, užėjo kalba apie dien- 
rašttį Laisvę. Ona žufinsfoie- 
nė sako: “Aš šitoje 
esu gimusi ir užaugusi, 
myliu dienraštį Laisvę 
ti. Man žiūrint link 
mo *$10-,000, iš pradžių buvo 
labai gražu; bet link pabai
gos nekaip atrodo.” Ji sako: 
“Antanai, mes mažai aukojo
me. ' -Šia penkinė, parašyk, 
kad mes čia buvome,- ir pa
siųsk penkinę Laisvei.” Aš 
jai pritariau. Sakau, neuž
baigtas darbas negražiai at
rodo. čia mano žmona sako: 
“Mes irgi tik .$10 aukojome; 
prisidėkim. irgi su $5.” Bet 
man čia reikia paklausti Onos 
Philipse, nes ji stambiai au
koja Laisvei. Paklausus jos, 
ji sako: “Aukojau $10. Va, 
dar $5.00.” Bet dar vienas 
stambus aukotojas, tai 
V. Deksnys. Jis aukojo

! R e i k i a j a m p as k a m b i n t i. 
skambinau ir paaiškinau, 

j me dalykas. Jis smarkiu 
su pareiškė: “Uždėk už 
ne $10.

i telefonas sudrebėjo.

tas. Laukiame.
PRASIDĖJO V. ‘ANDRULIO 
APKLAUSINĖJIMAS

Antradienį, rugsėjo 12 d./ 
prasidėjo “Vilnies” redakto
riaus V. Andrulio išklausinėji
mas Imigracijos Department©, 
New Post Office\bldg., Van 
Buren and Canal Sts.

Čia jau 35 motai, kai eg- 
izistuoja mezginių išdirbystė, 
I visiem žinoma kaip “prakai- 
1 to dirbtuvė” — Wor c e s t e r 
Knitting Co., kurioje dirba 
apie 20.0 darbininkų, daugu
moje moterų ir merginų. Visi 
darbai dirbami nuo šmotų. 
Per keletą paskutinių metų 
buvo bandoma suorganizuoti 
tenai uniją, bet nepavyko — 
taip ir prakaitavo darbininkės 
per metų metus pusdykiai.

| Paskutiniu laiku organizato- 
' riams pavyko surašyti į uni- 
jją 95% visų dirbančiųjų ir, 
Į pagaliau, ketvirtadienį, rugsė
jo 14 d., iš anksto ryte ap
stojo dirbtuvę darbininkai pi- 
kietuotojau Sustreikavo veik 
100%; skobais pasirodė tik 
apie 10 dirbančiųjų toje dirb
tuvėje lietuvaičių dipukių, 
kurios, nežiūrint šauksmo mi
nios pikietuotojų “scab,” su- 

1 linclo per pikietus į dirbtuvę 
ant rytojaus taip 

patarnavi- > pat. Kadangi čia beveik vi
sos dirbtuvės unijinės, tai 
VVorcesterio visų tautų žmo
nės pasipiktinę* tų dipukių 
elgesiu ir todėl visų, dipukų 

[vardas čia nupuolė 
miausio laipsnio.

Kaip teko nugirsti, jom at
jojus prie dirbtuves, net per 2 
| valandas buvo aiškinta unijoš 
I reikšmė darbininkams, ir jos 
'sutiko ir pasirašė, kad sutin- 

Nespėjo pasirašyti, tuč 
tuojau ir sulindo į dirbtuvę.

Kaip vilko nepenėk — jis 
i į mišką žfiūri. Taigi, čia di- 

i savo pikietais nužemi
nę vardą, dabar dar užsitar- 

[ navo labiausiai pažeminančio 
j ir šlykštaus Amerikoje vardo 
i —streiklaužiai.

Philadelphia, Pa

demonstracijas
nuo Korėjos’..1 

čia “Dirva’
Klubui ir “de-iir kitokį suteiktą

PADĖKA
Dėkoju visiems giminėms 

ir draugams už tai, kad daly- 
jVavote mano brolio Adolfo 
jGalkaus laidotuvėse, u'ž gėles tą dieną ir

programą, kad
proga dipukams

ma. 
/

Dėkoju širdingai 
naičiui už malonią 
k y tą laidotuvių 
taipgi kapinėse,
jaudino širdis visų giminių ii 
draugų.

Dar kartą tariu ačiū gimi-

A. J. Pra
kalbą, sa
kam bary j, 

Jo kalba su-
Galimas daiktas. Juk k liū

tai jų amatas. Dau
gelis fš į Ameriką atvažiavu- 

isių dipukų yra geležinio vilko 
[mokiniai, kurie kankino ir žu-
i dė geriausius Lietuvos sūnus 1 tiems ir draugams už tokį ma- 
ir dukras, kad kliudyti Lietu- | lonų atsilankymą ir atidavi- 
vos liaudžiai nusikratyti sme- mą Adolfui paskutinio atsi

sveikinimo. Taipgi dėkoju Į ka 
! Bet tas darbas jiems nebuvo i laiflotuvių direktoriui Kaži- 
amžinas. Jiemš prisiėjo bėgti [mierui Ramanauskui už gra- 
pas Hitlerį kartu su visais žų patarnavimą. 
Lietuvos žmonių kraugeriais.

Kada Hitleris rengėsi am
žinai pavergti Lietuvą ir ją 

[prijungti prie Ostlando, na
iviai juos perauklėjo iš gele- 
Įžinio vilko į naciškus smogi- 
į kus, “stoimtrūperius 
i vi neto jus Lietuvos 

* f

naciu budeliams. *• 
jmija, užpuldama 
‘ kartu atsigabeno ir 

buvo dasišaukta policijos, ku- ! kalbančius 
ri sutrų kdė -j u paskutinį aktą, kad kliudj 
išvarydama juos iš svetainės, 'dži išgelbč 

Atžagaroiviški biznieriai ir ‘ rios nacių okupacijos.
kunigai irgi daug prisidėjo ; Lietuvos liaudis per arti .ket- 
prie to fašistinio užpuolimo:; vėrių metų sunkias, 
jie ragino katalikišką jaunimą kovaš, su pagalba 
eiti pagalbon hitleriniams sios Armijos, išlaisvino Lietu- 

hitlerinės
Čia vėl lietuvis- 

hitlerinin-

jie per 
spardymas 
ban kietą,

drapanų
ypatingai moterų 

kurių 
naudoti daugiau.

iki

tonininkų fašistinio režimo.

ir išda- 
patrijotų 

Nacių ar- 
Lietuvą, 

lietuviškai
stormtrū perins,” 
Lietuvos 1 iau- 

ži au- 
Bet

kruvinas
Raudono-

bet aš 
skaity
si! kūli-.

J*

Uždek u z ma-
Net man rankoje 

tai

Nors nedaug, bet geriau, negu 
nieko. ' A. Petrikonis.

pagalbon 
smogikams: jie pristatė svai-i va iš po žvėriškos 
galų į Lietuvių Svetainę, kad okupacijos, 
nugirdyti užpuolikus; jie pri- kai kalbantiems

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAšKATčIO

parinktines poezijos leidinys
256 puslapių, kainą $1.00

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar pla
čiau žinomas kaipo Di\ Jonas Kaškiaučius, nuošir
dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus.

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukalto 65-ri metai 
amžiaus ir jau. arti 50 metų, kalt jis rašo pčeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. KašKiaučiauš, Laisve 
išleis jo poezijos knygą.

Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. KaškiatiČių.

Užsisakykime jo svarbą poezijos kurinį 
“PROŠVAISTĖS”

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėją fe to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas būtų eileje priside- 
jusiųjų prie išleidimo.

Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

LAISVĖ
110.12 Atlantic Ave., ‘ Richmond Hill 19, N. Y.

Visi priimkite nuoširdžią ; pūkai 
padėką nuo manęs, velionio 
sesers, Barboros Vaitkus, i) 
n u o mano šeimos.

Barbora Vaitkus.

Rochester, N. Y
Rugsėjo 13 d. mirė Charles 

Pauža, gyv. po num. 1120 
North St., Rochester, N. Y. 

!Jis buvo 53 m. amžiaus. Pa- 
j laidojo graborius
[Savage, lydint, geram skai- 
Įčiui velionio giminių ir drau- 
;gų. Velionis priklausė Ge- 
Idimino Draugystei, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugystei ir 
kitoms organizacijoms. x Jis 
buvo palaidotas rugsėjo 16 
d., Holy Sepulchre kapinėse.

Liko liūdesy.) žmona Mar- 
gareta, duktė .Virginia, sūnus 
Richardas . Taipgi liko dvi se
serys, Mrs. Andrew Sakalins
kas ir Mrs. Joseph Milke- 
vage, Minersville, Pa.; du 
broliai — Antanas, gyv. Ro- 
c h este ry j, Juo ž as— D e t r o ite.

Likusioji šeima dėkoja . vi
siems, kurie atsilankė į velio
nio šermenis ir laidotuves, bei 
kurie suteikė kitokius patar
navimus. S.

o

Stamford, Conn.
Visko po biski

! šiame miestelyje darbai 
George J. kaip ėjo, buvo daugybė 

darbių. Bet šiuo laiku darbai
pagerėjo, ypač mašinistams.

Nelaikyk skauradų ant 
pečiaus ilgiau, negu reikia 
įkaitinti iki tinkamo laips
nio pradėti kepti maištą.

ne 
be

“Darbo” jubiliejaus 
organizavimo komisija
.MONTEVIDEO. — Darbie- 

Ičiai vėl turėjo liepos 15 d. 
savo susirinkimą. Buvo pla- 

įčiai apkalbėti DARBO bėga
mieji reikalai ir numatyti ju
biliejui atšvęsti prisiruošimo 
darbai. Ryšium su tuo-tapo 

[išrinkta spe.cialė komisija iš 
[šios sudėties: P. Lapinskas, 
,J. žolynas, A. Gurklys, .1. Le
kavičius, J. Zuzevi

’ Donkus, -J. Janulionis, 
)kis, A. Markevičius 
[ Bliuvas.

Komisija stengsis 
[eilę Rumatytų

Iš mokyklos pobūvio
MONTEVIDEO. — Liejos 9 

d. ULC patalpose, tėvų rūpes
čiu buvo surengtas šaunus ir 
lietuviškas pobūvis - arbatėlė 
Urugvajaus lietuvių moky
klos naudai. Pobūvis visaip 
pasisekė, buvo įdomus, labai 
draugiškas ir sutraukė gausų 

[ būrį lietuvių šeimų, svečių iš 
Į provincijos, mūsų visuomenės 
I veikėjų, biznierių ir gražaus 
jaunimo, kas ganėtinai paro
dė, jog mūsų mokyklos reika
las yra ypatingai aktualus 
kolonijoje ir turi didelį jos 
pritarimą.

Kada svečiai užėmė savo 
vietas prie skanėsiais apkrau
tų ir gražiai papuoštų stalų, 

| kuriuos taip rūpestingai pri
rengė motinos: M. Trinskie- 
nė, Z. Brelingienė, O. Bliu- 
vienė, D. Grebenkovienė, A. 
Valionienė ir. kitos, ULC pir- 

, mininkas J. Lekavičius trum
pu, tačiau reikšmingu žodžiu 
pradėjo vaišes, o vėliau pa
prašė žodį tarti A. Valionie
nę, kuri jautrioje' savo kalbo
je priminė lietuviškos moky- 

j klos reikšmę svetimybėje ir 
[ kvietė visuomenę daugiau do
mėtis jos reikalais bei rūpes
čiais. Kalbėjo dar J. Gramo- 
šauskas ir kiti, o J. Janulionis 

J])asakė kalbą apie poetę Salo- 
'mėją Nėrį, kuri ypatingai my- 
jlėjo vaikus ir sukūrė jiems 
'gražių kūrinėlių.

Mokyklos mokiniai maniš
kai padeklamavo lietuviškų 
eilėraščių, kurių tarpe pasižy
mėjo Angelita šimokauskaitė.

D.

Čionai lietuvių 
j vos gal 30 šeimų 
šyvių visai mažai. . 
miestukas turtingas 
Jų čia yra iki 60 
Pirmiau čia
rankų nešiojo, reng 
jiems, nešė dovanas, 
,bar nežinia kas yra, 
kaip į juosi žiūri, 
tai apsidžiaugė.

mažai yra, 
o progre- 
Bet šitas 
dipukais, 
asmenų,

juos žmonės ant 
pares 

bet da- 
kad ne-

Kaip grei- 
šiandien jų 

nepaiso; tik. vienas storas Juo
zas juos vis dar garbina.

Man pasitarus su savo žmo
na, kad reikia pasikviesti ma
no giminaitį, A. žurinską su 
žmona, į svečius, ji sako: 
“Parašyk laišką, gal ir atva
žiuos.” Parašiau. Gaunu laiš
kutį. Sako: “Atvažiuosime 
šeštadienį.” Atvažiavo čia, 
pasikalbėjome; mano žmona

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausia apysaką

KELIAS 
| LAIME

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tat apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite, 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana. ’ k

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl; 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. I Užsakymus siųskite: (
' “ T A T O T 7 »

110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. YU

pravesti 
u žsi brėžimų: 

j kad atitinkamai būtų paminė- 
j tas DARBO penkiolikos metų 
; jubiliejus.

Radijas kaime
KLAIPĖDA, rugp. 4 d. -- 

I Klaipėdos, rajono “Dumpių” 
i tarybim'ime ūkyje šiomis die
nomis Įrengtas radijo mazgas. 
Tarybinio ūkio darbininkai 
dabar klausosi radijo translia
cijų iŠ mūsų Tėvynės sostinės.

Ra'dijas kasdien vis plačiau 
'eina į Lietuvos kaimo buitį, 
i Pokariniais metais radijo 

skaičius respublikos 
vietovėse išaugo 47 

Kaimuose ir mieste-

Mirė lietuve

mazgų 
kaimo 
kartus.
liuose įrengta apie 11,000 ra
dijo transliavimo taškų. Ra
diofikuota žymi dalis tarybinių

MONTEVIDEO.—Liepos Ik ūkhi ir mašinų-traktorių sto- 
jd. Maciel ligoninėje mirė Ve- *ir daugiam kaip 600 kėl- 
Ironika Krištopaitytė - llakie-J Tūkstančiai. kolūkie-
i nė, gimusi 1905 metais Alun- Į čių, traktorininkų ir kt. kaimo 
čių kaime, Vadoklės valsčių- ................... ....

Ije, JPandvėžio apskrityje. Į 
[Urugvajų buvo atvykusi 1930 
j m. Sirgo širdies liga 17 metų, 
i Paliko nuliūdime vyrą Albi- 
ina llakį ir gimines Lietuvoje 
i ir š. Amerikoje. Velionės
karstą puošė ir ULC. vainikas. 
Mūsų 
Zigmas

organizacijos
Vasiliauskas 

aukas dėl laidotuvių 
padengimo. Surinkta 
zai.

vardu
rinke 

išlaidu

Priešpietinėj sesijoj išklau
syta liudijimai trijų lietuvių: 
Stanley Pieža, 6100 Albany 
Ave., Herald-American repor
teris; Walter Baltis, kuris at
sisakė duoti adresą, ir Sgt. 
Vyto Užnys. 

I

Pirmieji du liudijo girdėję 
Andrulį kalbant gruodžio 16 
d., 1949 m. (protesto mitin
ge, kurį pikietavo dipukai. 
Rep). Jiedu liudijo, kad An
drulis kalbėjęs tarp 45 min. 
iki valandos, bet daugiau nie
ko neatsiminė iš jo kalbos, 
apart to, kad jis sakęs, jog 
prieš apie- 15 metų jis buvęs 
sekretorius Komunistų parti
jos lietuvių skyriaus.

Sgt. Vyto Užnys liudijo bu
vęs “Vilnyje” sausio 10 d. šių 
metų ir pirkęs Lenino “Vals
tybė ir Revoliucija” ir Mark
so “Komunistų Ma'nifestą.” 
Andrulio jis visai nematęs ta
da, bet iš veido pažįsta.

Norėta padėti liudininko 
suole patį V. Andrulį, bet ad
vokatė Pėarl Hart tam pasi
priešino, sakydama, kad val
džios pareiga sudaryti kalti
nimus prieš Andrulį šiame iš
klausinėjime. Pasipriešinimas 
palaikytas.

Pasiklausyti išklausinėjimo 
atvyko daug Andrulio draugų 
ir pažįstamų, bet ne visiem « 
teko įeiti, kadangi tik tiek 
leidžia, kiek galima susodinti, 
o suolų yra tik dėl 30 asmenų.

Antroji sesija prasidės 2- 
rą vai. popiet. Kas joje įvyks, 
bus raportuota vėliau.

Reporteris.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Piknikas Lietuviu Tautiško Na
mo parke, Winter St. and Keswick 
Rd. įvyks rugsėjo (Sept.) 24, 1950.

į Pradžia 1-mą vai. diena. Rengia 
i progresyvių Lietuvių Gintarų Žemės
1 Radio. Specialistas keps avj senoviš- ’ _

i gyventojų įsigijo radijo im-, 
i tuvus. Daugelis Šiaulių, Kau
no ir kitų sričių , kolūkių iš
skyrė lėšas nuosaviems radi
jo mazgams įsigyti.

Velionės vyrui ir giminėms* 
reiškiame gilią užuojautą.

Sunkiai sužeidė
MONTEVIDEO. — Lietuvį 

i statybos darbininką, Antaną 
[ Stųoką, sunkiai sužeidė į gal
vą kritę’ iš aukšto plytos. Jis 
patalpintas ligoninėje Maciel 
ir jo. gyvybei gresia pavojus. 
Nelaimė įvyko liepos 12 d.

Suaugusiųjų kursai
MONTEVIDEO.—ULC pa

talpose, Av. Agraciada 278o, 
kiekvieną ketvirtadienį nuo 

.21 vai. veikia lietuvių kalbos 
Norin- 

ra- 
pri- 
jau

kursai . suaugusiems.
tieji išmokti taisyklingai 
syti, prašomi neatidėliot 
įsirašymo, kad neatsitikus 
nuo juos lankančių.

Nėra

Organizuojasi choyas*
MONTEVIDEO. Džiugu 

suminėti, kad žinomi ir popu
liarūs mūsų kolonijos daini
ninkai jau sudarė choro už
uomazgą prie ULC.
abejonės, kad jis gyvai veiks 
ir sutrauks į savo būrį visus 
gražiosios mūsų dainos mylė
tojus, (o mes ir savo parengi
muose ir iš radijo 
pasigėrėti daina, 
taip retai girdime, 
šio darbo imasi V.
nė, L. Abračinskas, J. Kanop-

galėsime 
kuria čia / *

Kadangi 
’Banevičiė-

Namy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

John Petrus, 131 Pond x St., 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

N CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisve (LibertyjLith. Daily)—Trcčų Rujs. 20, 1950
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Noh Yorto^M^Zfellnitn
Iš LDS 1 kuopos 
susirinkimo

BROOKLYN. N. Y.__ Rug
sėjo 5, ALP Klubo svetainėj. 
280 Union Avė.. įvyko 1 k p. 
susirinkimas.

is kuopos komiteto raportų 
atrodo, kad kuopoje viskas 
tvarkoje: nariai mokestis pa
simoką 
irgi tik 
taitis. 
č i ausi a i

vienas — 
•Fa m veli 
pasveikti.

Bet* vienas dalykas, tai nela 
bai geras, kad dabartiniu lai 
ku neprašoma 
kuopą. šiuo 
nariai turite 
pinti.

žemai

nauju
reikalu kuopos

daugiau susirū-

nariu

yra .šaukiama
Brooklyno, apylinkės ir New
Jersey lietuvišku organizaci-
jų konferencija sveturgimiu 
teisėms ginti, kn»’i įvyks rug
sėjo 2 1 d.. Uetuviu Kultūri
niame Centro. 110-06 Atlan
tic Ave.. Richmond Hill. N 
Y., tai ir mūsų kuopa išrin-

ti toje konferencijoje.
Kadangi šiais metais su

kanka 20 metų nuo susiorga- 
nizavimo Lietuviu Darbininkų 
Susivienijimo, tai d. Siurba 
pasiūlė, kad Brooklyno LDS 
kuopos bendrai turėtų su-

sukakčiai.
trumpų išsireiškimų, mi- 
dalyviai įgaliojo kuo

kom iteta ’ pasitarti su

metų
Po 

tingo 
pos
Brooklyno LDS kuopų komite
tais tame* reikale.

Taipgi buvo išsireikšta, kad 
gal ir 1 DS Ill-čios Apskrities 
komitetas pradės kokį veiki
mą LDS '20 motų sukakties 
reikale. M. S.

(Per neapsižiūrėjimą ši ko
respondencija buvo suvėluota 
redakcijoje. Gerb. M. S. atsi
prašome.— Laisvės Red.)

Motera atydai
Ketvirtadienio vakare, rug

sėjo 21 d.. Liberty Auditori
jos patalpoje ivyks' Moterų 
Klubo susirinkimas. Vasaros 
mėnesiais ' klubietės susirinki
mų nelaikėme, tad bus malo
nu narėms vėl susitikti ir pa
sikalbėti apie Klubo tolimesnę 
darbuotę. Literatūros Drau
gijos narės gaus Draugijos 
naujai išleista knygą.

Į susirinkimą kviečiame ir 
Klubo simpatikes atvykti. Tu
rėsim arbatėles. Nesiveluo- 
klt, kad daugiau laiko turėtu
me pasikalbėjimui.

Klubo pirmininkė.

Dvidešimt asmenų susižeidė 
išgąstingai bėgdami 
kinio, kuriame nebuvo 
pavojaus.

traukinio 
elektros laidą. 
Svietus subway 
baltus dūmus.

Kviečiame ateiti pas 
mus šį sekmadienį

Lietuviu 
kas metai

Kultūros Klubas 
pradžiai sezono su-

žmonės vadina mažuoju ban- 
kietėliu. Tokiu jis ir būna. 
Jam nepardavinėjami tiki etai, 
neruošiama didelių iškilmių. 
Svečiai pasitinkami kukliomis 

i kasdieninėmis vaišėmis. Jo
mis kiekvienas pats sau pasi- 
■ tarnauja. O jei ko maža, pa- 
Lidalina su kaimynu . Kiek jis 
[tai įvertina, pareiškia savo 
dovanėle kokiam nors dalyvių

I sumanytam tikslui.

[ Policijos viršininkas
I nužemino 2 detektyvus

New Yorko policijos virši- 
j ninkas O’Brien praėjusį pir-

Toks'bus ir šį sekmadienį, | madienį perkėlė du po Times 
rugsėjo 24-tą, įvykstantis po
būvis Liberty Auditorijos pa
talpose. Kviečiame ateiti. Ir 
prašome įsitėmyti, kad prasi- 

jdės anksti. Vakarieniausime 
'apie 5-6, vakarienės laiku.

Auditorijoje įvyksiančios 
s ve t u rg i m i a m s ko n f e r e n c i j o s 
delegatai ir svečiai taipgi 
kviečiami po konferencijos at
eiti pas mus svečiuosna. Kon
ferencija prasidės 2 vai.

Komisija

i ’’irmasis šio sezono
vaidinimas

Vasara jau praeina.
I jau vėl norime grįžti į sales, 

i užvėją ,į pastoges prie kul- 
; tūrinio pasitenkinimo ir dar- 
t bo. Pirmas vaidinimas Liker

Mes | draminį
I Meilė.”i

, netolimoje ateityje.
Šį kartą pirmą - vaidinimą 

'mums duos Laisvės Choro vai- 
i dintojai' iš Hartford, Conn, 
i Mes jau girdėjome apie hart- 
fordiečių sėkmingą vaidinimą 
Connecticut valstijoj pereitą 
žiemą. Jie susimokinę gražų

ImpeJIitteri pasiliko 
ant baloto

Juos
kad jie buvę arti- 
santy kiliose su tais

ryšius su

kalt inimo
.jiedu areštavo

tam, kad

Square 
eilinius 
k altine, 
m uos e
Long Island policijos žmonė
mis, kurie turėjo 
gembleriais.

Specialiame jiems 
sakoma, jog
inius asmenis tik 
parodyti, jog kas nors veikia
ma prieš gembl’erius.

Viršininkas taipgi skelbia, 
j kad jis paskyręs 6 kapitonus, 
! kurie iš eilės, vienas nuo kito 
nepriklausomai, tyrinės kožną 
gemblerių areštą,

i tirti, ar ten'įvelta policija.

alą “Nevykusi ■ 
veikalas, kuris I ’ 

lyra' draminis ir turi skanaus 
[humoro. Hartford iečiai jį vai- 
; dina sklandžiai.

Hartford iečius kviečia vai-

8 d., sekmadienį, 3:30 vai. 
po piet. Mes prašome visų 
LMS vienetų ir 1
zacijų tą dieną nerengti kitų 
parengimų ir skaitlingai daly
vauti minėtame vaidinime.

Komisija.

Praėjilsis pirmadienis buvo 
paskutinė diena jau pratęsto 

! termino, kuriuomi demokratų 
lyderiai tikėjosi prikalbėti Im. 

įpellitteuį atsisakyti nuo kan
didatūros į majorą, o atpildui 

‘priimti kandidatūrą į teisėją.
Neveikiant prašymams, jam 

[per unijų viršininkus pagrasi
no neteikti unijų paramos, 

l kurią dešinieji viršininkai pa- 
, žadėjo demokratams. Tūlos 
[ atskalos buvo pakrypusios 
I remti Impellitterį vietoje par- l iausią 
tijos oficialiųjų kandidatų. 
Bet viršūnių spaudžiamos, ii 
los, sakoma, ištrauksiančios 
savo paramą.

Impellitteri pasiskelbė, jog 
> nepaisant visko, jis kandida
tuos, 
tina 

; nauti

Brooklyn© prokuroras 
ir policija vis dar 
ginčijasi del gembleriy

Policijos komisijonierius O’
Brien New Yorke įsakė pa
tiems policijos department© 
žmonėms tyrinėti, ar yra bu- 

Į vę tarp policijos ir loterninkų 
i ryšių. Ar policijos žmonės 
j vra gavę atpildo už apsaugą 
j gembleriams, kaip 
!jau kuris laikas 
• bama ir rašoma.

Komisijonierius

Demokratai už tai kal- 
jį suokalbiavime patar- 
republikonams.

tei-

I Demokratai jau stojo 
; rinkimu kampanijon

Visoje valstijoje kampani
jos vedėju demokratų lyde
riai pasiskyrė Vincent Dailey, 
buvusį James A. Farley ben
dradarbį politikoje ir patarė
ją. Kuo atsižymėjo Farley,

kitų organi- j kuomet jis, būdamas partijos 
lyderiu, leido demokratų par
tijos konvencijoje baubti prieš 
velionį Ilooseveltą.

Jtopseveltas buvo Farley’ui 
ir šiandieniniams demokratu 
lyderiams “nekošernas” del 
to, kad jis vykdė liaudies gy
venimui gerinti būtiniausias 
reformas . ..

Demokratų lyderiai jau lei
dosi po apskritis verbuoti 
darbuotojus ir balsuotojus už 
savo kandidatus.

apie tai 
garsiai kal

iš trau- 
rimto 

Nelaimė ištiko Lnd. 
Houston St. stotyje 
stabdžiui palietus

įsake žmonai 
liudyti prieš vyrą

Teisėjas Conger įsakė
Ssiamojo radar 'eksperto Mor
ton Sobell’io žmonai liudyti 

yiavo vyro teisme. Ji teisėjo 
prašė neįsakyti jai liudyti.

I Reikalavimas būdyti prieš vy
rą yra priešiška konstitucijai, 
prieš asmens teises, sakė ji. 
Lig šiol nebūdavo to reikalau
jama net kriminalinėse bylo- 
se. ; ■’■■■^

Scena iš naujos, World Teatre dabar rodomos, italų 
filmos “Difficult Years.” Angliškąjį aiškinimą pri
taikė Arthur Miller, kalba John Garfield. Vaizduoja 
šeimą Mussolinio laikais. Iš kairėsrt Ernesto Almiran- 
te vaidina senuką, broliai Di Stefano—dvynukus, Um-

t

Motinos pikietavo už 
apsaugą vaikams prie 
mokyklos ir namy '

Būrys jaunų motinų ir ne
labai jaunų, nešinos kūdikiais 
ant rankų ir vežinos vežimė
liuose, praėjusį pirmadienį pi-

skaitoma viena pavojingiausių

ko moterys re i kala
ite kartą pasikalbėda-

Pikieto laiku moterys buvo 
savimi užtverusios Avenue 1) 
tarp E. 3rd ir 4th Sts., Now 
Yorke, sustabdžiusios visą va- 
žiuotę.

Moterys ’ sako, jog ties ta 
į vieta mažiausia 4 vaikai tapo 
sužaloti automobiliais kelių 
mėnesių laikotarpiu nuo to 
laiko, kai čia.atsidarė Lillian 
Wald Houses projektas.

Viskas, 
v o jau

tikslu pa- 'mos su vaiclininKaię pasi<y- 
! rium, tai trafiko lempos. Bet 

į paskirus pageidavimus lem- 
įpos niekas nekreipė domės. 
[Politikieriai tai pateisino pa- 
, prastu būdu—“nėra .pinigų.” 
i Dėl to visos su nepasitenkini
mu, o tūlos ir gana piktai at
siliepia apie valdančiąją Tam- 

imanę. Tūla pareiškė:
! “Praleidžiam bilijonus dole
rių, siunčiam savo suaugusius 
vaikus apsaugoti visą svietą 
nu/o komunistų, o neturim pi
nigų nei lempoms pakabinti 
apsaugai savo mažųjų vaikų. 
To tai jau perdaug. Viską 
pamėlusios, turėjome eiti pi- 
kietuoti už savo kūdikių svei
katą ii- gyvybę.”

Moterys nesitraukė iš 
kieto, kol gavo pažadą, 
ten bus lempa. O šiai
savaitei joms prižadėjo atsiųs
ti policistą važiuotei prižiūrė
ti. ž.

Pl- 
kad 

visai

HELP WANTED—FEMALE-

Namų Darbininkė; jauna auklė; 
guolis vietoje. 2 m. amž. vaikutis. 
Patyrusi, paliudijimai’. SC. 4-7153 
tarpe 9 A. M. ir 11 A. M. Nuo 1 P. 
M. ir 3 P. M. ’ (177-179)

Namų 
men t as; 
daugiau 
Du vaikai;

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

Moteris — gera valgių gaminto
ja. Lengvas namų darbas. Gera al
ga. 30 minučių nuo New Yorko. 
MU. 5-4660. Klauskite Mr. Lannv.

(175-179)
prižiūrėtoja; mažas -apart-[
guolis vietoje. Turime ir1 Moteriškė prie namų darbo. Guolis 
pagalbos. Skalbti nereikės1 v5pl°je. Abelnas namų darbas.

gera alga. RE. 4-2524. i GLcnmore 2-3580. (175-179)
(177-179) |------------------------- -----------------------

-------------------------------- Namų Darbininkė abelnam darbui;
I Virėja, pilnai patvrusi ir namų [ ,ris dienas savaitėje, 9 iki 5 vai.
Į prižiūrėtoja. Nauji namai Long Is-1 ?20 priskaitant karfėrius. Pirm., 
■lando priemiestyje. 35 minutės nuo I K(4v., ir šešt. Mrs. Axelband, 50 
New Yorko. Nėra skalbimo. Maža > Westminster Road, B’klyn, N. Y.

I šeima. Nuosavas kambarys ir vana. HU. 4-1744. (177-179)
; $175 j mėnesj. Tel, Franklin 4-3758.!----------- -------------------------------------

(177-179) '

i Mergina, patyrusi namų darbinin- 
' kė, abelnam namų darbui, priežiūrai 
! 2-jų vaikučių apartmente. $30 j sa- 
' saity, guolis vietoje ar kitur, paliū- 
[ (Ujimai. II. 7-7027. (179-181)

Tarnaitės Dienom ir Naktim; pa- 
* sitikimos, teisingos. Nuolatiniai 

, darbai. Linen kambarys. Kreipkitės 
[į WESTBURY HOTEL, 24 E. 70th 

j St., N. Y. (177-179)

Virėja ir namų darbininkė žemiau 
: 40 metų, guolis vieloje, paliudijimai, 
i 2 mokyklos vaikai, $45. SC. 4-5298.

(179-180)

HELP WANTED—MALE

STALIORIUS; gerai patyręs prie 
| moderniškų rakandų. Aukštos algos, 
i TE. 8-5110. (177-179)

MALE and FEMALE

Pora, pilnam aptarnavimui namų 
ir .žemės, daržininkavimui. luri ge

mai vairoti automobilį, aukščiausia 
reikalingi paliudijimai.

(179-180)
! mokestis,
| MU. 4-4434.’

NAMŲ DARBININKE, dirbanti 
pora. Geri namai, Westchester. 
Skambinkite PL. 5-7066 nuo 10 iki 
12 vai. (177-179)

Namų darbininkė, motinai pagal
bininkė, yra du kūdikiai 6 ir 16 
mėnesių amžiaus. Nauja moderniška 
penkių kambarių stuba Westchester. 
Skalbiama mašina. Guolis vietoje. 
Namų tel. Larchmont 2-5351.

WO. 4-1254. (177-181)

NAMU DARBININKE ABELNAM 
■DARBUI; paprastas valgių gamini
mas; nėra skalbimo; paliudijimai; 

[guolis vietoje. $40 savaitėm 
! BU. 4-4319. (177-179)

KRAUSTYTO J AI
Lokaliniai Jr tarpvalstijiniai krau- I 

stytojai ir ekspresai icc.- & psc. cer- 
tifikatai. Pcrkraustome j visas vie
tas. RE' 4-7788. Mr. Land, 1636 
2nd Ave., N. Y. C.

Atėjo nelauktas ruduo. Rug
sėjo 17-tos rytą oro tempe
ratūra buvo nupuolusi iki 40 

[laipsnių. Buvo tik vienu laips
niu daugiau nuo buvusios ži
nomos šalčiausios rugsėjo 17- 
tos, 1887 motais.

Namų Darbininkė abelnam darbui; 
lengvas valgių gaminimas. Du su
augę; guolis vietoje ar kitur. Gera 
alga. Skambinkite PR. 3-0699.
9 A.M.- 1 P. M. ir 4 P. M.—8 P. M.

(177-179)

Namų Darbininkė. Guolis vietoje. 
Šešių kambarių apartmentas. Oru 
vėdinti. 5th Avė. Pagelbėti su dviem 
vaikais lankant mokyklų. zNereikės 
virti. Turime daugiau pagalbos. 
$150. TR. 9-2290. (178-179)

Auklė i)- prie lengvo namų darbo, 
linksma aplinka. Geri namai. Pri
žiūrėti tris vaikus. Visi moderniški 
Įtaisymai; turime daugiau pagalbos. 
$100 j mėnesj. Skambinkite MU. 
8-3112. (178-182)

pelnyti tiek, kad jis išgalėtų 
išsimokėti už apsaugą.

Republikonau tuomi demo
kratų valdininkų susipainioji
mu labai džiaugiasi ,. Ta jų
džiaugsmą padidino praėjusį 

I šeštadienį New Yorke arešta- 
Ivimas 22 asmenų, kaltinamų 
įveikime su gembleriais. Tas 
I jiems teikia argumentą denio-inspedi torių 

August W. Flath vadovauti i luitus tarkuoti, 
tam tikslui komisiją. Jis įsa- 
kė, jog “nejuokaujama,” Į 
gemblerystė turinti būti suval
dyta.

j prieš 
neįvykintas, ten 
vos.” Reiškiant, jog prasikal-' 
tusieji nepriežiūroje įstaty
čių bus nubausti.

Tačiau Kings apskrities pro- [ 
kuroras, 
svarbi na 
žingsnį. I . VII

I jiems labai reikėjo, nes artėja 
‘..L’_1, o politiniai būdami

abieji ’ lygiais, vieni kitų kri- 
i šalutinių 

antraeilių' dalykė-
O jei kur pasiūdys tikai turi susirasti 

gemblerystę įstatymas mažmožių, ;
nusiris gal- ullL

atrodo, mažai teį- 
tą komisijonieriaus 

Jisai sako, kad jis ir 
jo štabas darbavosi per sep
tynis mėnesius surasti gerd- 
blerius ir jų angelus sargus. 
Jiems ir pasisekę surasti per 
metus gemblerystėmis daran
tį $20,000,000 apyvartos sin
dikatą. Ir jis tikisi patsai 
galįs tą bylą išvesti iki galo, 
nenorįs policijos talkos ir ne
duosiąs jai talkos.

Pasikalbėjime su reporte
riais, McDonald sakė: “mes 
jam (O’Brien’ui) nieko ne
duosime.”

Prokuroras sako, jog komi- 
nijonierius nieko ir nereikala
vęs daugiau, kaip tik užre- 
korduoto pasikalbėjimo te
lefonu tarp tūlo policisto ir 
gemblerių. Tas pasikalbėji
mas buvęs l 
duotas ir jau yra viešai pa
skelbtas jo turinys. Jei rekor
de įtrauktasis balsas yra 
krasis, įtartojo policisto, 
jau bent vienas policistas 
tų oficialiai turėjęs ryšį 
gembleriais.

Anot to rekordo, brookly- 
nietis gembleris °Artie;’ sumo
kėjęs tam policisiui $350, 
kad leistų ir toliau gemble- 
riauti. Bet policistas ginčijęs, 
kad jis turįs įvykinti areštą 
tikslu parodyti “naujam reži
mui,” jog veikiama. Toje su
tartyje esą buvę pasakyta, jog 
policistas sutikęs leisti gem- 
bleriui tęsti savo užsiėmimą ii

Dr. M. Maišei
Stalgios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Motoro) Ligos 

■ Odos įduos, Bęndras Nusilpimas, 
lukštai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir Šlapumo Tyrimas.
Ištyrimas $3.00.
East 17th Street, 
4th Avė.—Union Square) 
New York City.

VALANDOS: ’ 
Kasdien 10:00—1:00, -1:00 -7:00.

’ Sekmad. 11 :00 A. M. iki 1 :00 P. M.
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergTCen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

3 . | 
komisijonieriui Į

ti- 
tai 

bū-
su

RANDA VOJIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 12 

: kambarių, dveji porčiai, visi išforni- 
šiuoti, prieš Sunset Park, graži vie
ta, netoli nuo stoties, priimsiu mažų 
įnešimų, nes pats namas gerai išsi
moka, neša gražias randas, $265.00 
j mėnesj. 4 fridzidieriai (šaldytuvai) 

Į ir visi kiti įrengimai. Priežastis par
davimo —- savininko mirtis. Kreip
kitės vakarais po 4-t.os; šeštadie
niais ir sekmadieniaais dienomis.

Mrs. Anna Klimas, 660 — 44th 
St., Brooklyn, N. Y. Skambinkite 
pirmų lubų zvanelj. (178-182)

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

ALDLD 18-5 kuopos susirinkimas 
jvyks šj ketvirtadienj, rugsėjo 21 d., 
Kultūriniame Centre, 8 vai. vaka
re. Prašome, visu narių susirinkti. 
--Valdyba. (178-179)1

GERIAUSIS

Motinos Pagalbininkė, tokia, kuri 
į nori gerų namų, 2 vaikai, atskiras 
kambarys ir maudynė, $100 j mė- - 
nesj. Valley Stream 5-6709. \ 

(179.-4R3)

Mergina, guolis vietoje, atskiras 
kambarys, maudynė, abelnam namų 
darbui, pagalbinė virėja, 4 vaikai, 
Flatbush. NA. 8-7841.

(179-181)

Namų darbininkė, guolis vietoje, 
2 mokyklos vaikai, 1 suaugęs, 4’/2

OL. 5-0141. , (179-180)

_ - ■ —, m » m. m . ■ m iINSURANCE
IR

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

KGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS ’

DAROME IR PRITAIKOME
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 2-8842

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi • vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
E Ver green 4-8969

\

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, PlL G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

• t
telefonai,: EVergreen

................ I.....................................................-L -.............      I III 1

T <t> <|> v <i> <♦> s

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada >

degtines, vynai ir alus
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms« , * •

518 Grand Street

Telefonas TFT F V T d T O N 
EVergreen 4-9407 ® ’ 1 O 1. vJ 11

SHUFFLE BOARD
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