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kia organizacija “Peace Pub
lications Fund.” Atrodo, jog 
tai bus dar nauja organizaci
ja. Jos tikslas: “ugdyti tarp
tautinę gerą valią ir pasto
vią taiką.”
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AMERIKONAI RUOŠIASI
ŠTURMUOT SEOULĄ

leidinį “Swords Into Plow-1 
shares.” Sužinome, kad šios 
jaunos organizacijos vadovy-l 
bę sudaro toki rimti visuome
nininkai, kaip Helen L. Al-i 
fred, Paul J. Korn ir Lucy j 
Primrose II i Hiker. ;

Mes karštai sveikiname 
kiekvieną žmonių grupę, kuri 
kovoja 
linkėti, 
zacija 
siektų 
žmonių mases.

Taip, visiems reikia 
tis, kad kardai būtų 
į plūgų nuoragus.

už taiką. Reikia pa- 
kad ši nauja organi

st! savo leidiniais pa- 
plačiausias Amerikos

darbuo- 
paversti

Dar vis reikia šimto kito do
lerių užbaigimui Laisvės de
šimties tūkstančių dolerių 
fondo. Darbą turėtumėme 
baigti bėgyje ateinančių kelių 
dienų.

Su spalių pradžia prasidės 
naujų skaitytojų verbavimo 
vajus. Tai irgi be galo svar
bus darbas. Visa pažangioji 
visuomenė kviečiama talkon.

žinau, jog turėsime gerų, 
darbščių vaju ninku. Bet jie 
vieni tik savo pastangomis di
delių kalnų nenuvers. Tai jau 
patirta praeityje. Jiems rei
kia padėti. Vieni mažiau, ki
ti daugiau, bet visi turime dar
buotis — kiekvienas pagal 
progas ir išgalę.

Didžiojo New Yorko ir apy
linkės lietuvių organizacijų 
sveturgimiams ginti konferen
cija jau čia pat. Girdisi, kad 
visos organizacijos turi išrin
kusios skaitlingas delegacijas. 
Tai labai gerai.

Dabar tik svarbu, kad iš
rinktieji organizacijų atstovai 
ateinantį sekmadienį konfe
rencijos nepramiegotų. Daž
nai tai-p pasitaiko, žmogus 
pamiršta arba aptingsta kon- 
ferencijon pribūti.

Didėjantis sveturgimių tei
sių varžymas verčia organi
zuotis ir gintis.

Labai smagi mokslinė žinia 
tiesiai iš Chicagos skerdyklų. 
Mokslininkai pagamino hor
moną, kuriuo pamaitinta avis 
veda du sykiu į metus. Ne
žinia dar, ar šis stebuklingas 
hormonas taip pat stebuklin
gai veiks kitus keturkojus, ir 
patį žmogų.

Dabar veisime ir turėsime 
daugiau avių. Bet ar aviena 
atpigs? čia jau kita istorija.

Jau susirinko Jungtinių 
Tautų Generalinė Asamblėja. 
Suskrido žymūs orakulai. Pra
sidėjo karščiausias karas žo
džiais.

Taikos šalininkai dar. nėra 
vilties praradę. Jie dar daug 
ko tikisi iš Jungtinių Tautų.

. Iš mūsų delegacijos išsireiš
kimų galima suprasti, kad šio
je sesijoje bus stengiamasi 
Asamblėją iškelti prieš Sau
gumo Tarybą. Jei tas žygis 
išdegtų, tai visa Jungtinių 
Tautų struktūra būtų pakeista. 
Abejotina, ar tai išeitų ant 
gero pasaulinės taikos reika
lui.

Komercinėje spaudoje pasi
rodė pasiūlymas Kiniją išmes
ti laukan iš pastovios narystės 
Saugumo Taryboje, o padėti 
Indiją. Anksčiau ar vėliau 
komunistinė Kinija turėsianti 
būti pripažinta ir priimta į 
Jungtines Tautas. 'Bet reikė
tų, girdi, jos niekaip neįsileis-

Palaike Ciango tautininkus 
kaip neva Kinijos atstovus

Flushing Meadow, N. Y. 
— Jungtinių Tautų seimas 
33 balsais prieš 16 atmetė 
Indijos ir Sovietų Sąjungos 
rezoliucijas, siūlančias pa- ■ 
šalinti Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų pasiuntinius, o 
jų vieton priimti Kinijos 
Liaudies Respublikos atsto
vus. 10 seimo narių susilai
kė nuo balsavimo.

Už Kinijos liaudininkų 
priėmimą kalbėdami, So- 
vietų atstovas Andrius Vi
šinskis ir Indijos delegatas 
Benegal Rau nurodė, jog 
naujoji Kinija turi ketvir
tadalį visos žmonijos; tai
gi Jungt. Tautų seimas net 
negalėtų tinkamai veikti, 
jeigu jame nebus liaudiško-

Žmogžudžių sąmokslas 
prieš rytų Vokietiją

Berlin. — Demokratinės 
Vokiečių Respubliko's val
džia rytinėje Vokietijoje 
paskelbė, jog susekė krimi- 
nalį sąmokslą tarp vakari
nės Vokietijos fašistų ir 
anglu-amerikonų. Sako, kad 
jie planavo visokiais kenki
mais suardyti rytinės Vo
kietijos ūki-pramonę ir iš
žudyti politinius jos vadus.

Rytinės Vokietijos vy
riausybė suėmė du savo 
valdininkus, Wilhelma Do- 
ellingą ir Leningerj, kaip 
to sąmokslo dalyvius.

New Rochelle komunistam 
išakyta užsiregistruot

New Rochelle. N. Y. — 
Šio miesto taryba vienbal
siai išleido vietinį įstaty
mą, kuris liepia užsiregis - 
truoti policijoje visiems ko
munistams ir vadinamoms 
“neištikimųjų” grupėms. 
Miestinė valdyba naudoja 
generalio Jungtinių Vals
tijų prokuroro paskelbtą 
“neištikimųjų” organizaci
jų sąrašą.

Už neužsiregistravimą 
gręsia iki pusės metų kalė
jimo- ir $500 piniginės 
baudos.

FBI turi 70,000?000 
žmonių pirštų nuospaudas

Washington. — Slaptoji 
FBI policija gyrėsi, kad 
turi pirštų nuospaudas 70 
milionų amerikiečių.

Tame skaičiuje yra tik 
19,407,080 kriminalistų nuo
spaudų. 

I... .. . ...
Chicago. —. Per gaisrą 

priemiestvje River Grove 
sudegė 42 brangūs lenkty
nių arkliai.

ti į Saugumo Tarybą.
Nežinia, ar šis planas iš

degs. O gal tai bus mūsų de
legacijos sumanymas?

sios Kinijos atstovų.
Kanados delegatas 

beveik iki seimo pabaigos 
atidėti klausima dėl naujo
sios Kinijos priėmimo.

Amerikos valstybės sek - 
retorius Achesonas sakė, 
kad jis negiria Čiang Kai' 
seko valdžios (jau tiktai 
Formozos saloje). Bet pa
sakojo, jog reikės dar ilgai 
nagrinėti, katrų atstovus

siūle

seimui pripažinti, ar čian- 
gininkų ar Kinijos liaudi
ninkų. Tuo gi tarpu Ache
sonas ir anglų-amerikomi 
blokas pripažino Čiang Kai- 
šeko pasiuntinius.

Seimo pirmininku šiai 
sesijai tapo išrinktas Irano 
delegatas Nasrollah Ente- 
zam.

Iranas daro prekybos 
sutartį su Sovietais

Teheran, Iran. — Irano 
premjero Ali . RazmarOs 
valdžia bendrai susitarė 
su Sovietų Sąjunga dėl 
naujos prekybinės sutar
ties. Manoma, karalius 
(šachas), pasirašys tą su 
tartį dėl 30 iki 45 milio
nų dolerių prekybos apy
vartos. Prekyba bus veda
ma Irano produktų mai
nais už mašineriją ir kitus 
sovietinius dirbinius bei 
produktus.

United Press rašo, kad 
amerikinės k o m panijos 
kreivai žiūri į tą sutartį.

Anglų seimo dauguma 
remia Attlee valdžią

London. — Anglijos sei
mas 306 balsais prieš 300 
užgyrė darbiečių premjero 
Attlee valdžios nutarimą 
perimti plieno-geležies pra
mone į valstybės nuosavy
bę. Taip ir atmetė konser- 
vatų (atžagareivių) vado 

, Churchillo reikalavimą pa- 
I reikšt nepasitikėjimą val
džiai tuo klausimu.

Į — u - - -- — - —

Čechoslovakija nuteisė 
28 vidujinius priešus

Praga. Čechoslovakija. — 
Teismas surado, kad 28 ce
chai buvo padarę sąmokslą 
pagrobt Čech oslovaki jos 
apsigvnimo ministrą Axelį 
Čepicką ir premjero pava
duotoja generolą Liudviką 
Svobodą.

Vienas kaltininkas tapo 
nusmerktas mirti, keturi 
visą amžių kalėti. Kiti 23 
nuteisti kalėjiman vieniems 
iki 22 metų.

London. — Devynių savi- 
valdinių Anglijos imperijos 
dalių ministrai tariasi, 
kaip geriau paremti vaka
rinių kraštu kampaniją 
prieš komunizmą.

JAV SUKELTA $9,1112;
DAR REIKIA $11111

I ............ ...................................... ..

Aukų pridavė: . ....
A. Petrikonis, .................................... ............. $25.00
A. Kuzmickas.........................................................16,00
A. Petrick....................................... . .....................5.00
J. Weiss........................................... • •....................5.00

Aukojo: .........
V. Deksnys, • Stamford, Conn............................ $10.00
John Balsys, Baltimore, M d................................10.00
Draugas X., Rochester, N. Y. ..................  10.00
Geo. Martin, Dedham, M'ass.............................. 10.00
Ona ir Ant. Žurinskas, B'Tlyn, N. Y.................. 5.00
Ona Philipse, Stamford, Conn............................ 5.00
M. ir Ant. Petrikonis, Stamford, Conn............ 5.00
P. Križinauskas, Girardville, Pa.........................5.00
Onytė, Brooklyn, N. Y................ •........................ 5.00
A. Kuzmickas, Girardville, Pa.............. ....... 5.00
Ant. Gabalis, Brooklyn, N. Y.................................5.00
A. ir F. Valickas, New Jersey. .......................5.00
Joe Villis, Peytona, W. Va.................................... 5.00
V. ir A. Janulaičiai, Brooklyn, N. Y.................... 5.00
J. Churinskas, Girardville, Pa........................... 3.00
Draugas, Girardville, Pa....................................... 3.00
A. Yenotis, Saginaw, Mich................................... 3.00
S. Prenis, Earlville, N. Y................................... ..2.00
S. Kunevich, Maspeth, N. Y...................................1.00
Ant. CicienaS', Newark, N. J...................................1.00
J. Shukaitis, Woodhaven, N. Y.......................... ..1.00
Geras Rėmėjas....................................... • •..............1.00
Pataisymas: Anksčiau buvo paskelbta, kad Mrs. Nik- 

sienė aukavo $5.00. Turėjo būti— M. Vaitonaitė-Mikšie- 
nė.

Nuoširdi padėka visiems!
Specialaus Vajaus Komitetas

Vėliausios Žinios
Pietinė Korėja, "r— Vieni 

Amerikos armijos jungi
niai atakuoja liaudininkus 
Šeoulo apylinkėje; kiti gru- 

I miasi į pietų rytus nuo savo 
1 užimto Inčon uosto, siekda
mi suimt į reples liaudi
ninkus pietiniai-rytiniame 
Korėjos kampe. Treti jan
kių pulkai veržiasi į šiaurę 
linkui 38-tos paralelės, ku
ri sudaro sieną tarp Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publikos ir Pietų Korėjos.

Amerikonai praneša, 
kad jie nutildę liaudininkų 
radiją Seoule.

Washington. — Senatas 
užfgvrė generolą Marshal- 
lą, kurį prezidentas Tru- 
manas skyrė visų ginkluo
tų jėgų sekretorium.

Green ragina atmest 
McCarrano bilių

Washington. — Darbo 
Federacijos pirmininkas 
William Green šaukė pre
zidentą Trumaną vetuoti 
(atmesti) fašistinį . McCa- 
rrano-MundtoAVoodp bilių. 
Kartu Green ragino kong- 
resmanus ir senatorius pa
remti prezidento veto prieš 
tą bilių, jeigu Trumanas jį 
vetuotų, o Kongresas imtų 
jį perbalsavimui.

Nors McCarrano bilius 
pirmoj vietoj nukreiptas 
prieš • komunistus ir šiaip 
kairiuosius, bet jis gręsia 
navoium visų amerikiečių 
laisvėm, kaip įspėjo Green.

Suplaukė prezidentui

Pittsburgh. — Susirinkę 
CIO Plieno darbininkų Uni
jos, vadai svarsto, ar reika
laut algos pakėlimo. Uni
jos pirmininkas Philip Mu
rray pranešė apie pasakiš
kai didelius plieno kompa
nijų pelnus.

Washington. — Vado
vaujantis republikonas se
natorius Taftas išrado nau
ją pasaką, — kadTruma- 
no valdžia, girdi, kariniai 
sustiprino Sovietų Sąjungą.

Heidelberg, Vokietija. — 
Amerikinės armijos manev
rų komandierius pareiškė, 
kad jo kareiviai nepasimo
kino iš Korėjos karo. Kar
tu jis skundėsi, kad per se
ni ginklai duoti ameriko
nams Vokietijoje.

Japonijos policija 
daužo bedarbius

Tokio. — Ginkluota japo
nų policija išdaužė 1,000 
bedarbių protesto susirin
kimą prie darbu ieškojimo 
raštinės. Sužeidė 24 asme
nis; pramušė galva ir vie
nam kūdikiui, kurį nešėsi 
bedarbė motina.

Praeita savaitę policija 
žiauriai išblaškė kelias be
darbiu demonstracijas, rei
kalaujančias darbo ar duo-

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šiltoka.

3,000 iki 4.000 telegramų ir 
laišku, šaukiančių vetuoti 
tą bilių.

Pehauva: prasiveržė
■ . n c-' ■ s

per Naktong upe 1-se vietose
Pietinė Korėja. — Ame

rikos marinai prasiveržė į 
šiaurinę Han upės pusę ir 
užėmė pozicijas už kelių 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Seoulo, Pietų Korėjos sos
tinės. Amerikinė kariuome
nė, pietinėje tos upės pusė
je taipgi rengiasi veržtis į 
Seoulą ir šturmuoti jį.

Šiauriniai Korėjos liau
dininkai permetė savo ka- 

.riuomenės junginius iš Tae- 
gu-Poh^ngo-Musano fran
tų Į Seoulą. Liaudininkai į- 
tūžusiai kertasi su ameri - 
konais Seoulo apylinkėje. 
United Press praneša, jog 
kautynėse dėl Seoulo krito 
daugiau jankių marininkų, 
negu bet kada nuo karo 
pradžios Korėjoje.

Amerika ginkluoja 
Thailandą (Siamą)

Bangkok, Thailand. — 
Jungtinės Valstijos priža
dėjo atsiųsti Thailandui 
(Siamui) ginklų už 30 mi
lionų dolerių.

(Thailandas- rubežiuoja- 
si su Kinija ir su Franci- 
jos valdoma Indo-Kina. 
Thailande liaudiški parti
zanai kovoja prieš baudžia
vinę karaliaus valdžią. 
Amerikiniai ginklai jam 
duodami karui prieš parti
zanus ir prieš vadinamą 
“pavojų” iš naujosios Ki - 
nijos ir Indo-Kinos Vietna
mo liaudininkų pusės.)

Vietnamo liaudininkai 
šturmuoja francūzus

Saigom Lifh;-K — 
Vietnamo re-pu!ji’ ]Pu- 
dininkai Im i-Ki-ioje štur
mavo ir atėmė iš franciu 
tvirtoviška Dongkhe mies
tą ir Thatke, netoli Kinijos 
rubežiaus. Dabar jie apsu
po ir įnirtingai atakuoja 
francūzus Pakha mieste, 
arti Kinijos sienos.

—. ..---- .

Farmu irankiu darbininkai*7 u <-

laimėjo daugiau algos
1--  x

Chicago. — 30,000 darbi
ninkų, streikuodami prieš 
International Harvester 
farmų įrankių kompaniją 
šioje apylinkėje ir kituose 
miestuose, išgavo algų-pa
kėlimus 10 iki 32 centų per 
valandą.

ANGLŲ VALDŽIA GRA- 
sina Komunistų ko 
RESPONDENTUI

London. — Generalis 
Anglijos prokuroras Shaw- 
cros sakė, kad jis “tėmiia” 

t komunistinio 1 a ikraščio 
Londono Daily Workerio 
korespondento Alano Win- 
ningtono pranešimus iš 
Korėjos karo. Anglu val
džia planuoja pažaboti tą 

i korespondentą.

Liaudininkai taip pat 
įnirtingai ginasi ties Wa- 
egwanu, 14 mylių į šiaur - 
vakarius nuo Taegu. Ame
rikonai įsiveržė į Kasan 
miestelį toje srityje.

Jankiai v a k ariniame 
-fronte jau keturiose vieto
se persikėlė iš rytinio Nak
tong upės šono į vakarinį. 
Pietiniame fronte jie at
griebė nuo liaudininkų 
strateginį Sobuk kalną, į 
vakarus nuo Masano. Liau
dininkai taip įnirtingai 
priešinosi, kad amerikonai 
tik skystosios ugnies švirk- 
štuvais pėda po pėdos už
ėmė ta kalną.

Rytiniame pajūryje ame
rikonai atgriebė Pohang 
uostą. Kautynėse dėl Po
hango milžiniškas Ameri
kos karo laivas Missouri 
bombardavo liaudininkus
16- kos coliu storio šoviniais.

Verda mūšiai arti į šiau
rę nuo Pohango.
ŠIAURINES KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang. — Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų radi
jas sakė: .

Liaudies Armija rugs. 18 
d. sėkmingai atmušė priešų 
kontr-atakas. Sunaikino 
viesus tuos, kurie rugs.
17- 18 d. bandė iš laivu įsi
veržti i Pohango uosta.

Kituose frontuose liaudi
ninkai taingi atmušė prie
šu kontv-otakas ir padare 
jiems milžiniškų nuostolių.

Kinib įžiūri netikėto 
užpuolimo pavojų

Hong Kong. — Praneša
ma, kad Kinijos Liaudies 
Respublika pradėjo iškraus
imi moteris ir vaikus-iš 
<‘ivo nniūrio miestu — Sva- 
fnvo Fučovo. Amov ii’ 
T‘-.ino4‘io. Nakti nritemdo
mo šviesa tu miestu latvė
se. Totai reikštu, kad bijo 
netikėto užpuolimo iš ang- 
lu-amerikonų pusės.

Nanar hiin nflietinio 
karo Vokietijoje

11 'f
Frankfurt.. Vokietiia. 7— 

Generolas Franz Halder, 
buvęs naciu armijos štabo 
vadas, pareiškė baime, kad 
gali kilti pilietinis žmonių 
karas vakarinėje Vokietijo
je prieš ’ anglus-ameriko- 
nūs ir prieš jų sudalytą 
vietine vokiečiu valdžią. 
Gen. Halderis todėl reika
lavo žvmiai padidinti gink
luotos policijos skaičių va* 
karinėje Vokietijoje.

ČTANGAS PALIUOSAVO 
ANGLU LAIVA ,

Formozn. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai pa
leido Anglijos laivą “Cadu
cous.” Jie buvo užgrobė 
lai va, nužiūrėdami, kad 
tarn io marininkų yra ko
munistų. —i.
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Iš Vinco Andrulio bylos
Chicago j e
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Office of Jamaica,

V. Andrulio byla ir konstitucinės teises
Jau seniai buvo aišku, sako dienraštis Vilnis, kad Imi- j 

gracijos ir Justicijos Departmento užvesta byla depor-1 
tuoti Vincą Andrulį yra “pasimojimas užgniaužti prog- J 
resyvę spaudą, panaikinti Konstitucijoje garantuotą į

na tokias išvadas.
Vilnis sako:
“Viena, byla nėra tik prieš Andrulį. Jis 

kaipo priemone suradimui priekabių, kodėl progresyvė 
spauda Amerikoje gali būti sunaikinta.

“Antra: nedvejotinas įrodymas, kad naujieniečiai “so
cialistai” veikia glaudžiausiuose santykiuose su reakci- 
niškiausiom jėgom, kad ko trumpiausiu laiku pravesti 
Amerikoje prieškonstitucinę cenzūrą ir sunaikinti bile 
opozicinę spaudą. Atsiminkite: pirmutiniai ir “geriausi” 
liudininkai valdžios pasimojime sunaikinti “Vilnį” i.

Prasidėjo Vincento Andru- 
$8.00 lio tardymas.
$4.00 A . / . , i ‘ • r • i$9.ooi Atsidarius tardymui Inu-1 
$4.501 o-racijos Departmento egza-

N y., : minierius Irving Freedman 
i norėjo prisaikinti Andrulį 
i ir pradėti klausinėti. Advo- 
! katė Pearl Hart tam pasi- 
i priešino, pareikšdama, jog 
| valdžios pareigūnai patys 
! turi savo bylą sudaryti, o 
| ne Andrulis. Jis paskiau 
i bus klausinėjamas.

T a r dy m u i p i r m i n i n ka u- 
Į jautis (teisėjas) sutiko su 
Ha dėl klausinėjimo, bet jis 

nn^einkt-m r "icmčjo kaltinamąjį pradžio- pasninKtas je prisaikjnti Tag h. pada. _
V. Andrulis

Generolas George Marshall apsigynimo 
sekretoriaus pareigose

Komercinė spauda pla-1 prezidentus ir tam reika-
salėį susirinkę čiai rašo apie naująjį apsi-ilui daug pinigų iš kapita- 

gynimo sekretorių naujose j listų sukalėdojo. TT~(Stebėtojai 
juokėsi iš to.

Verta pažymėti ir 
kas:

—Ar tamista pats iš sa- >
vo valios liudiji ir kaip su
sisiekei su Imigracijos De- 
partmentu? — klausė adv. 
Hart.

Valukas' atsakė, kad pas 
jį atėjo Imgr. Dept. tyrinė
tojas Astakorn. • •

O kaip Imigracijos De- 
partmentas žinojo, kad te
kis Valukas yra ant svieto? 

Į Kaip galėjo pas jį kas eiti?
lei Valukas pats nepasi- 

siūiė. tai kas jį rekomenda
vo liūdipinku?

Beje, pirma Valuko liu
dijo seržantas Vito Uznys, 

I bet jis tik sakė pirkęs “Vii-j 
Inies” ofiso porą knygų ir 

nistų mitinguose. Kada sa-'Pv01‘^ laikraščių, vienas jų 
kė, kad “nuėjus pogrindin” I išleistas gal Maskvoj, gal 

, kurių dokumentų. _Tai buvo | Komunistų /Partijai ' 1.....
i technikinė procedūra. Pir-1 nariai mitingus laikę stu- nepamena.
Imuoju liudininku prieš An-1 bose> ac]vokatė Hart

1 | drulį pastatytas Stasys Pie-1
X TJT A n 1 r-1 A

j nariu nuo 1919 iki 1921 
. įmetu. Buvęs keliuose komu- 

Keli departmento parei-., 
gūnai klausinėti dėl kai

Įza, Chicago Herald-Ameri- 
ican religinis redaktorius.

Mums atrodo, kad šitame suokalbyje prieš Andruli ir 
pažangiąją spaudą labai aktyviškai dalyvauja ir kleri
kalai. Juk Stanley Pieža, Hearsto spaudos koresponden
tas, yra klerikalų žmogus. Jis buvo vienas iš pačių pir
mutinių liudininkų prieš Andrulį, šis sutvėrimas kunigų 
Drauge į padanges keliamas nrie kiekvienos progos.

V. Andrulio gynimas susietas su gynimu visų svetur- 
gimių teisių. Tai yra taip pat gynimas visų Amerikos 
žmonių konstituciniu teisiu ir civiliniu laisvių.

v € V *■

Pažangioji Amerikos lietuvių visuomenė taip žiūri į 
šią bylą ir visais būdais padės apsiginti. Andrulio gyni
mą veda Amerikinis Sveturgimiams Ginti Komitetas. 
Gerai veikia šio Komiteto Nacionalinis Lietuvių Komite-

I buvęs masiniame mitinge 
'gruodžio 16, 1949 metų, ir 
i kad tame mitinge Andrulis 
'sakęs priklausęs Komunis
tų Partijai kada tai 15 ar 

i daugiau metų atgal.

Bylos vedimas lėšuos nemažai dolerių. Prie kiekvie
nos progos pažangiečiai turėtų prisidėti prie apsigyni - 
mo finansavimo.

Prezidento Trumano atsakomybė

priešino. Ji 
Aukščiausias 
sprendė, jog

. . (listų sukalėdojo. Už tą
štai I pareigose. Naujuoju sekre/ šaunų pasidarbavimą Tru • 

I toriumi yra generolas Ge-1 manas negalėjo jį pamiršti 
orge Marshall. Jis tuo tar- ir nepamiršo, 
pu turi plataus pasi tikę j i - 
mo valdančiosiose klasėse.
Tik dalis republikonų, sen. i paskutiniais laikais puolė 
Tafto vadovaujamų, reiš-; republikonai. 
kia jam nepasitikėjimą. Jie' turėjo jiems 
sako, kad gen. Marshall,1 jo rezignaciją 
kaipo Trumano pasiunti-1 lestavimu” priimti.
nys, visą Kiniją paaukojo I Teigiama, kad genero- 
komunistams. Todėl, girdi, I las Marshall tai vietai tin- 
jis tai aukštai pareigai ne-: kalniausias. Juk tai jo pro- 
tinkamas žmogus. i fesija kelti Amerikos mili-

Apsigynimo sekretoriaus i tarines jėgas. Manoma, 
vieta dar tebėra jauna. | kad jo patvarkymus ištiki- 

i Kongreso nutarimu ji tapo mai praves gyveniman ar- 
įsteigta tiktai prieš trejetą I mijos, oro jėgų ir laivyno 
metų. Pirmuoju sekretorių-į galvos. L. Johnson neturė- 
mi buvo James Forrestal,1 jo to pasitikėjimo. Jis da- 

• kuris buvo taip paveiktas i ve įsakymus, bet su jo įsa- 
raudonojo baubo isterijos, kymais mažai tesiskaitč tų 
jog gavo nervų pakrikimą trijų militarinių šakų lyde- 

. ... . . - ... ir nusižudė,kur kitur, bet ir vardo ps i T7 , r .’ •’ J Borestalio vieton apsigy-
i nimo
I goms eiti prezidentas Tru- 
I manas pasiskyrė savo išti- 
| kimą draugą Louis John- 
I son. Jo vienintelė tai aukš- 
| tai vietai kvalifikacija bu-f tarauti arba su jais 
I vo, tai kad jis karštai rė- skaityti? 
| mė Trumano kandidatūra i V t

pasi-1 Hart pasipriešino | 
kadT^^ i rekordus leidinius, I 

....... iš_|kurių pirkėjas nei vardo- 
Komunistu nežino, nei kur jie leidžiami 

nežino.
Teisėjas palaikė advoka- ■

šakė, 
Teismas

Adv. Freedman sakė, joginę Hart.
Valukas kalba tik kaip jis j Kada Valukas baigė, liū- 
“pogTindį supranta. jdininko suolan atvestas

Naujienų“
kė Hart argumentą, paskui redaktorius.

Freedmanas pasiūlė, kad leido Valukui atsakyti, pa- 
Pieža atpasakotų apie ką 
Andrulis kalbėjo. Hart pa- mas 

jis nelegalumas 
m- mes, tai tik jo manymas.

Valukas sakė, kad viena-
Teisėjas palaiko adv. Ime mitinge, kurio dienos ir 

i Hart. Kalbą reikia tik at- vietos jis neatsimena, 
įpasakoti, o ne interpretuo- gus vardu Jukelis, 
ti. I

sipriešino tam. Ji sake,

daug kalbos neatsimenąs.
Perklausinėjamas advo-

— Ot, kad norėjai, socia- 
kad jo taria-Į listų vadas atėjo liudyti,— 

sako vienas stebėtojų.
Grigaitis 

jo.
Jis atėjo 

kad “Vilnis, 
daryta eilė vertimų, yra ti
krai “Vilnis,” gauta “Nau
jienų” ofisan mainais.

Pavartę tuos laikraščius 
Pearl Hart ir Andrulis pri-

tekėdamas, 
Partijos legalumas ar 

neturi reikš- tačiau neliudi-

Senato ir Atstovų Buto komisijos susitarė del vieno'kates Hart, p. Pieža sake.
jog Andrulio kalba abelnai 
buvo gera.

—Ar jis kalbėjo apie 
va 1 dž i os nuvertimą ?—k 1 a u - 
sė Hart.

— Ne, — atsakė Pieža.
Klausimas ar jis kada 

girdėjo Andrulį kalbant

“subversyviams kontroliuoti“ biliaus. Jis suima pačius 
aštriausius visų Senato ir Atstovų Buto priimtu bilių 
punktus. Dabar šį bendrą bilių be didelių ceremonijų už
mirs abudu butai. Tada bilius eis prezidento Trumano pa
sirašymui. Aną dieną prezidentas pareiškė, kad jis ne
sutinka su McCarran bilium ir jeigu jis būtų priimtas, 
prezidentas jį vetuotų.

Tačiau būtų didžiausia klaida įsivaizduoti, kad prezi
dentas Trumanas tuo būdu automatiškai jau šį bilių at
mes. Jį veikia reakcinės jėgos. Milžiniška Senato ir Ats
tovų Buto dauguma yra pasisakius už tuos suvaržymus, 
kokius inkorporuoja bendrasis bilius. Prezidentas Tru-Įjo apie 45 minutes, 
manas labai gali nusileisti tai daugumai ir bilių pasira-| Sekantis pastatytas 
syti. JĮ gali paveikti tiktai didžiausias Amerikos žmonių I dyti Povilas Baltis, 

dirbąs klerku Chicago

zmo- 
kurio 

pirmo vardo jis irgi nežino, 
raginęs vienoj stuboje apie 
13 susirinkusių paimti ban
kus, suimti 
net pasiimti 
armiją.

Angliškai

amuniciją ir 
savo rankon

Dabar ir Johnson pasi
traukė. Ypatingai ant jo

Prezidentas 
nusileisti ir 

“SU apgai

riai.
šiandien statomas klau- 

sekretoriaus parei- simas: Ar gen. Marshallui 
pavyks pakelti apsigynimo 
sekretoriaus vieta i tokias 
aukštumas, jog niekas neiš
drįstų jo įsakymams prieš- 

nesi-

Smetonininkai Lietuvos auksą valgo 
be jokią atskaitų

spaudimas, kad jis bilių vetuotų. Štai kodėl taip svarbu 
be jokio atidėliojimo pasiųsti prezidentui paraginimą, 
kad jis biliaus nepasirašytų.

Taip pat labai svarbu paveikti ir Kongreso narius, kad 
jie palaikytų prezidento veto, jeigu prezidentas bilių ve
tuotų. Reikia žinoti, kad bilius taptų įstatymu, jeigu 
dviem trečdaliais balsų Kongresas pasisakytų už bilių 
po to, kai prezidentas jį vetuos. Juk kaip tik, taip tapo 
įstatymu ir Taft-Hartley bilius. Trumanas bilių vetavo, 
bet paskui Kongresas dviem trečdaliais balsų priėmė ir 
padarė įstatymų be prezidento pasirašymo.

Tūlas Neožragės Jonas Lietuvą apiplėšti 
i menševikiškose Naujieno- 
! se prisimena apie Lietuvos 
■ auksą. Jis primena, kad 
“Lietuvos finansus tvarkė 

i Lietuvos bankas, kurio 
j aukso ir užsienio valiutos 
1 rezervas, t. y. lito padengi- 
i mas, sumoje desėtkų mili- 

pažino, kad tai tikrai “Vii-' jonų buvo išgabentas i)’ 
nis.” Teisėjas klausė kas perduotas Jungtinių Ame- 
leidžia “Vilnį,“ Andrulis rikos Valstybių Iždui sau- 

vardą, | goti.”
Vieno dalyko Jonas pasi

genda. Jis nemato atskai - 
? “ministerial bei 

atstovybės per eilę metų 
naudojasi buvusiu Lietu
vos valstybės auksu, bet

čionai liudyti 
’ iš kurios pa

kalbėti jam į pasakė bendrovės 
sakė “Jukelis paskui vardas patikrintas |

Lay, we should took banks.
Tas “should took” ] 

ibuvo kelis sykius pakarte 
tas.

iš paties laikraščio. Tuo
paskui! met abi pusi susitaikė, kad tų. Girdi,

pradėjus Valuką

neklausinėjant Grigaitį ir 
kitą liudininką bus galima 
laiko sutaupyti. Adv. Hart

jos auk
są perkelti iš Lietuvos iž
do į Amerikos iždą. Jie, 
matyt, gerai žinojo, kad jų 
viešpatavimui galas ateis. 
Kai jie bėgo iš Lietuvos, 
Lietuvos auksas jau buvo 
užsienyje.

Dabar ta parazitų klika 
tuo auksu naudojasi, gal 
jau jį baigia prašvilpti.
Atskaitomybė? O kam jos 

smetonininkams reikia? 
Jiems daug sveikiau ir ge
riau, kad svietas nežino, 
kiek Žadeikis ir kiti “mi
nistrai” to Lietuvos aukso 
jau sudorojo.

prieš valdžią, Pieža atsakė I klausinėti, prie kokių orga- tačiau pasiliko teisę patik- 1 jau neranda reikalingu jo-
j ne.

Jis sakė, Andrulis kalbė-

Ii ti
są k ė 
Tri

bune kokiam tai skyriuje, i galėjo suslebizuoti to var- 
girdėjęs |do

nizacijų jis priklauso, jis , rinti, palyginti vertimus, 
sakė pirmiausia stojęs “be- i Teisėjas priėmė tokį su- 
nefit organizations” ir vie
ną jų įvardijo Keistučio 
klubą.

Korto rekorduotojas ne-

o rekordui reikia teisin
go vardo. Valukas nemokė
jo suslebizuoti, bet sakė ga
lįs parašyti. Tuomet And
rulis suslebizavo žodį Keis
tutis.

Valukui taipgi sunkiai 
suslebizuoti Jukelio

viešai

Indijos Rezoliucija J. T. Asamblėjoje
Visi ženklai rodo, kad Kinijos Liaudies Respublikos 

priėmimas į Jungtines Tautas bus vienas iš pačių pirmu
tinių šios Asamblėjos sesijos klausimu. Kinija susilaukė 
didelės paramos iš Indijos pusės. Indijos delegacija pa
tiekė Asamblėjai rezoliuciją, kurioje reikalaujama Kini
ja tuojau priimti. O už Kinijos priėmimą jau seniai ko
voja Tarybų Sąjunga.

Tačiau tas dar nereiškia, kad Asamblėjos dauguma 
priims Indijos pasiūlymą. Mūsų delegacija kalbės prieš. | 
Iš praeities žinome, kad mažosios šaiys neturi drąsos 
išeiti prieš Amerikos poziciją. Jos gi sudaro Asamblėjos 
daugumą. Jos gali pasekti Amerikos delegaciją ir bal
suoti prieš Kinijos priėmimą.

Progresyvių Partija ragina 
vetuot McCarrano biliii

Chicago.,— Čia susirin
kęs Nacionalis Progresyvių 
Partijos Komitetas atsišau
kė į prezidentą Trumaną, 
kad vetuotų McCarrano- 
Mundto policinės valstybės 
bilių, nepaisant, kaip Kon
gresas aptaisytų šį fašisti
nį biliu. v v

Komitetas taipgi pasmer
kė tuos, kurie perša pradė
ti karą prieš Sovietų Są
jungą, .esą, pastoti kelią 
karui iš Sovietų ar Kinijos 
pusės.

Progresyvių komitetas 
kartu kaltino prez. Truma
ną, kad ir jis sutinka su to
kiais karo kuįrsty tojais, 
nors viešai kalba, kad ne
pritariąs jiems.

New Delhi, Indija. — 
Indijos valdžia formaliai 
pripažino Izraelio valstybę 
Palestinoje.

kios atskaitomybės
skelbti.”

Taigi, smetonininkai bu • 
vo iš anksto susidarę planą

įtikimą ir p. Grigaitis pa- 
liuosuotas nuo liudijimo.

Kadangi pasidarė daug 
darbo padaryti vertimų pa- 

I tikrinimus, sesija nutrauk-i 
ta iki 10 valandos trečiadie- j 
nio ryto.

Čia .suminėjau tik kas 
kalbėta, kiek verti tie liudi
jimai.

Vėliau teks nurodyti:
Piežos ir Balčio liudiji

muose “netikslumus.”
Ar Valukas galėjo maty-. 

ti Andrulį 1921 metais.
Kas pasirašo po Verti- 1 

mais. Reporteris.

Baltis sakė irgi 
tame mitinge Andrulį sa
kant, kad’ jis buvęs kada 
tai, apie 15 metų atgal, ko
munistu lietuviu kokios lo
kalinės grupės sekreto
rium.

Jis norėjo pasakoti, kad ėjosi 
tame mitinge Andruliui vardas. Tatai už jį atliko 
pradėjus kalbėti kilęs ler- netoli sėdintis stebėtojas

pasi- jaunasis Leonas Jonikas.
čia pa

kviestas liudyti tik ką An- jęs
Igruodžio 16, Lietuvių Au- j Chicago, Ill..
Lli4-rM.ii m Irli/Min Anrlvi

imas, bet adv. Hart 
priešino tam. Jis Valukas irgi sake girdė-

Andrulio kalbą,
drulis kalbėjo.

Teisėjas ir čia 
advokatę.

Baltis net supykęs sakė, 
kad jis negalįs atsiminti 
Andrulio kalbos, kuomet 

i neleidžiama pasakoti kas 
mitinge dėjosi. Jis sakė, tik 
tiek ir atsimenąs, kad An
drulis padarė tokį •prisipa
žinimą.

Perklausinėjamas advo
katės Hart jis veik viską 
“užmiršo.”

palaikė ditorijoj.

Norėjusio pabučiuoti išvykstantį Į karą tėvą kūdikio 
pastangos nuėjo veltui, kuomet neprižiūrėto vagono 
lango negalėjo atidaryti. Toks vagonas galėtu tapti 

mirties sląstais atsitikime ugnies ar kitos kokios 
nelaimės.

. — Antra 
i diena V. Andrulio tardymo 
praleista technikiniams da
lykams.

Tardymui pirmininkau
jantis Robert E. Fuller, iš

—Ką jis kalbėjo? 
Valukas sakė, kad 

drulis kaltinęs kapitalistus 
už reakciją ir jo areštą.

Kaip kaltino, Valukas ta- Minnesotos, padarė parėjė
čiau neatsimenąs.

Adv. Hart jį perklausinė- 
j ant sakė nieko daugiau ne
atsimenąs. Jis sakė, kad 
Andrulis nebuvo tame “13 
mitinge.” Jis matęs Andru
lį kitur mitinguose, bet jis

Andrulį, jis sakė, pažįs- neatsimena, kur tie mitin
gai buvo ir kokie jie buvo. 
Jo atmintis juo toliau vis

An-

tąs “tik iš matymo.“ A
Andrulį jis mažai žinąs

Taip ir baigėsi jo liudiji- labiau dilo, 
m as.

Trečias išvedamas Anta
nas Valukas. Pradėjo jis 
smarkiai, bet greit nusira
mino. Valukas prisipažino 

Komunistų Partijos

Nors jį klausinėjo mote
riškė ir paprastai moteriš
kei atsakoma: Yes, Ma
dam ar Yes Ma-m, Valukas 
kiekvieną sykį atsakinėjo: 
“Yes, Sir,” arba “No, Sir.”

kimą, kad vakarykščias jo 
patvarkymas, jog valdžios 
advokatas pirmiau turi sa
vo liudininkus ir kaltini
mus pastatyti yra sąlygi- Į 
nis, galimas pakeisti.

Dėlei to kilo ginčų, bet 
paskui eita toliau.

Liudininko suolan pasta
tytas V. Ambrose, kuris 
sakėsi esąs interpreteris 
teismuose, bet reguliaris jo 
užsiėmimas 
“Naujienų”.
“Naujienoms” 
prenumeratas

(Tąsa ant 3 puslapio)

buvęs .prie

garsinimus, 
ir rašinėjęs

2 pusk—-Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Rugs. 21, 1950
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Iš Vinco Andrulio bylos 
Chicagoj e

(Tąsa nuo 2-ro pu«1J

žinias. Pastaruoju laiku 
dirbąs prie kokios tai ban
kas.

Ambrose tik tiek liudijo, 
kad jis daręs vertimus iš 
“Vilnies,” kad prie kiekvie
no vertimo jis pridėjęs ati
da v i tą, jog vertimas teisin
gas, kiek Ambrosas sugebi. 
Tie vertimai naudojami 
prieš V. Andrulį.

Vėliau jo vertimai paly
ginti su originalu ir pasiro
dė priimtini.

“Draugą” Ambrosas visur 
išvertęs “comrade,” mato
mai, kad priduoti tam žo
džiui daugiau komunistiš- 
kumo, o draugas gali būti 
ir “friend,” taipgi daugely
je lietuvių organizacijų sa
vo narį priimta vadinti 
draugu.

Jis taipgi sakė padaręs 
pa lygi n i m us K om u n i si ii
Manifesto ir Valstybė ir 
Revoliucija knygų lietuvių 
kalboj ir anglų kalboj ir su
radęs kelis nesuderi n imus.

Klausinėjant jį vienu 
tarpu įvyko koks tai susi
maišymas puslapių ir ko ki
to. Teisėjas pastebėjo tai. 
Tūlam laikui pertrauktas 
klausinėjimas ir Ambrose 
su valdžios adv. Freedma- 
nu du-vienu turėjo ištaisyti 
tai.

Ambrozą perklausinėjo 
adv. Pearl Hart. Perklausi- 
nėjamas jis sakė, kai kada 
užeinąs į “Vilnį.” Matęs 
lange daug visokių knygų, 
bet vardų jų neįsidėmėjęs.

Klausiamas, ar jis pir
miau skaitė Komunistu Ma
nifestą, atsakė taip. “Ir da
bar turiu savo kambaryje.”

— Ar nebijai pavojaus?
— pajuokavo adv. Hart.

— Ne. Man nėra pavo
jaus, — atsakė jis pasidi
džiuodamas.

Stebėtojai
ypač lietuviai, garsiai nu-
sijuokė.

Reikia pastebėti, kad Am
brozas angliškai kalba ge
rai ir klausimus atsako 
greit, nemikčiodamas.

Dažnai laike advokatų 
ginčo Ambrozui teko ilgai 
sėdėti ir laukti.

Trečią tardymo dieną, 
ryte, vėl klausinėtas Am
brozas, pirmiausia adv. 
Hart jį klausinėjo, dėlko jis 
visur žodį draugas išvertė 
į comrade? Tas žodis juk 
dažniau vartojamas drau
gu.

Jis sutiko, kad draugas 
reiškia ir friend. Jis teisi
nosi taip: Vienskaitoje 
draugas yra friend, bet 
daugskaitoje, tai yra drau
gai jau reiškia comrades.

Tai, žinoma, neteisingas 
aiškinimas. Antra ir kur 
vartojami žodžiai draugas 
Andrulis, Ambrozas išvertė

i Comrade Andrulis. O tas 
rodo jo šališką tendencija.

Adv. Freedman jį dar 
kiek klausinėjo ir paskui 
paleido.

Ambrozas niekur nesakė, 
j kad Andrulis kada būtų 
Į kalbėjęs apie valdžios nu
vertimą. Jis sakė matęs į- 
vairiose sueigose platinant 
“Vilnies” Kalendorių ir ki
tas knygas, bet kokios tos 

-knygos jis nesi interesavęs 
ir nežinąs.

Sekantis liūdininkas bu- 
! vo tūlas Maurice Malkin, iš 
Į New Yorko. Jisai “atpaži
no”’ įvairius Komunistų 
Partijos leidinius. Sakėsi 
buvęs netik partijos nariu, 
bet ir pareigūnu, bet jau šė

miai partiją apleidęs.
i Jis tvirtino ,kad “Laisvė” 
ir “Vilnis” esą komunistų 
laikraščiai. Jis net i-r pats 

| platinęs juos savo kuopose.
Kada jis partijoj buvo 

dar buvo kalbinės federaci
jos ir kuopos.

Malkinas. negalėjo būti 
! lietuvių kuopoje. O būda
mas ne lietuvių kuopoj jis 
negalėjo platinti lietuvių 

i laikraščius. Taigi, neteisy- 
ibę sakė.

Jis “atpažino” vieną la- 
Ipelį, kuris išleistas neva 
■Jungtinės Komunistų Par
tijos 1920 metais, ir kuria- 
!me agituojama nuvertimas 
valdžios.

Daugiau kaip sykį New 
Yorke išleista komunistų 
vardu įvairūs lapeliai pro
vokacijos sumetimais. Ar ir 
tas lapelis provokacinis, ne
galima tikrai pasakyti. Bet 
kokis gi gali būti dokumen
tas 1950 metais išstatyti la
pelį, kurio data yra 1920 
metu, kurio tikrumas ta-• C 7

teismabutyje, įčiau neaiškus.
Adv. Pearl Hart daugelį

kartų pasipriešino Malkine 
liudijimams, taipgi siūlo
miems įrodymams, teisėjas 
Fuller keletą kartų ją pa
laikė; dažniau betgi nepa
laikė. Daugelis dokumentų 
ir liūdi j imu atidėti iki bus 
geresnių įrodymų arba iki 
teisėjas pats su jais geriau 
apsipažins.

Įdomus dalykas, kad prieš 
“Vilnį” ir “Laisvę” liudiji
mai buvo tik keletas desėt- 
kų metų atgal, o ne vėles
nių laikų.

Trečia diena tardymo 
ypatingai rodo, kad tardy
mas bus ilgesnis negu ma
nyta, kad brangiau lėšuos 
ir paims daugiau laiko.

Atrodo, kad šią savaitę 
jis nesibaigs. Reporteris.

Stambiųjų firmų viršininkai planuoja valdinius plieno 
produkcijos reikalus. IŠ kairės: William H. Harrison, 
International Telephone & Telegraph prezidentas, lai
kinai pasitraukė iŠ tos vietos eiti valdinio produkcijos 
viršininko pareigas. Greta jo U. S. Steel korporacijos 
prezidentay Benjamin Fairless, ir valstybės komercijos 

sekretorius Charles Sawyer.

Gelbėtojai ruošiasi leistis į kasyklas netoli New Con- 
nock, Škotijoje. Trylika mainieriu neteko gyvybės 

žemei Įgriuvos ant jų kasykloje.

Liaudies švietimas seniau 
ir dabar Latvijoje

Ryga. — Tam, kad istori- 
j niai pasikeitimai, kurie 
įvyko liaudies švietimo sri
tyje Latvijoje, prieš 10 

Įmetu tapusioje Tarybų so- 
būtų 

reikia
cialistine respublika, 
labiau pavaizdtis, 
prisiminti praeitį.

B u r žu az i n ė j e I tv i j o j e 
popieriuje galiojo įstaty
mas dėl visuotinio privalo
mo apmokymo. 'Tačiau tas 
įstatymas buvo ne kas ki
ta, kaip demagoginis triu- 

Į kas ulmaniškosios vyriau 
sybės, kuri visomis priemo
nėmis stengėsi apgauti lat 
viu tauta.

Kas gi gaudavosi tikro
vėje? Kreipkimės į archy
vines statistikos medžią 
gas. Kasmet į mokyklų 
pirmąsias klases įstodavo 

145 tūkstančiai vaikų. Iš jų 
ketvirtąsias klasęs baigda
vo nežymiai daugiau kaip 
20 tūkstančių, šeč 
klases dargi mažiau 
tūkstančiu žmonių .

Šitokio neatitikimo 
skirtumo tarp vaikų,
dedančių mokslą ir turine iii 
galimumą ji toliau tęsti

bei

valstiečiai,
n kai, darbo Į
dalis darbo
kentėdami

dėl nedarbo, dūi nu oi

PAC1FIK0 PAJŪRIEČIAMS PRIEŠIŠKA
I UNIJA NERAS PRITARĖJŲ

veikia daugiau kaip 1,550 
mokyklų ir jų skaičius visą

mokykloms atidavė geriau
sius pastatus miestuose ir 
kaimuose, stato naujas mo
kyklas. Kaimų vietovėse 
mokiniams sukuriami in
ternatai. Mokiniai turi pa
kankamą kieki mokslo prie
monių, vadovėlių gimtąja

i pasėkas Wilmington, Calif., 
I pajūriečių unijos lokalo 13- 
I jo susirinkimo. Šis buvo 
I pirmasis po International 
Longshoremen’s and Ware- 

I housemen’s Unijos prašali- 
nimo iš CIO. Ir pirmasis 
po jų vado Harry Bridges’o 
sugrįžimo iš kalėjimo.

Tai buvo sutiktuvės va
do ir pasitarimas išspręsti 

į savo ateitį. Savo diskusija- 
j se unijistai sakė, kad da- 
Į baldiniai dešinieji CIO vir
šininkai naudoja CIO kaipo 

! priedangą steigti kompa- 
Iniškas unijas ir ardyti, nai
kinti tikrąsias. ILWU, sa
ke jie, tebėra tokia pat, ko
kia buvo pradžioje, kuomet 
visų progresyviu pastango
mis padėjo įkurti CIO ii1 į-i 
gyti jam gerą vardą.

— Einant tomis pat ko
vingomis tradicijomis, kur
sime daugiau lokalu, ver
buosime naujus narius, ne- 
užleisime nei pėdos kompa
nijų pageidaujamoms prie
šiškoms unijoms, pareiškė

2,300 narių, suvykusių į šį

Jų ryžtingumą tam liūdi-

laimėjimus, pasiektus per pir
mąjį Tarybų Lietuvos dešimt
metį visose liaudies ūkio ir 
kultūros srityse. Nuo pat pir
mojo aukšto iki trečiojo ir 
dargi Valstybinės konservato- 

ii rijos kieme išdėstyti gaminių 
pavyzdžiai, diagramos^ žemė
lapiai, maketai ir planai pa-

I

I

ŽINIOS IŠ
VIENINGUMAS UŽ TAIKĄ

VILNIUS, liepos 11 d. — 
Vilniaus miesto Lenino rą

jo sukeltos Bridges’ll! ova- 8a]<oja apje naujas įmones ir 
cijos ir priimtos jo užgir- į naujus dirbinius, kurių netu

rėjo ir negamino buržuazinė 
Lietuva, apie naujas mokyklas 

nepriklausoma j ir aukštojo mokslo įstaigas, 
•apie naujus kultūros židinius 

Beveik visas trečiasis 
i aukštas skirtas atvaizduoti is
toriniams pasikeitimams Lie
tuvos kaime, kolūkių san
tvarkos pergalei, jaunų kolū
kių ūkiniam - organizaciniam 
sustiprėjimui.

Valstybinės konservatorijos 
kieme išrikiuoti įvairūs me
chanizmai, kuriais Tarybų 
Lietuvą aprūpina broliškosios 

| respublikos, o taip pat vieti- 
Įnės pramonės įmonės.

tos rezoliucijos. Jomis pa
jūriečiai pasisakė:

Pasilikti 
unija.

Kovoti prieš Nacionalės 
Darbo Santykių Tarybos į-1 
saką panaikinti samdymą 
per uniją. Jei reikės, skelbs 
streiką.

Militariškiems laivams 
leis patikrinti darbininkus 
tiktai tuomet, jeigu bus pa
duoti aiškūs skundai, įkur
ta apeliacijoms taryba ir 
darbininkams leista asme- į 
niškai susitikti skundėjus, i 
taine-i stoti jų kvotėjais.

Uždraus prekiniams lai
vams patikrinėti darbinin
kus.

Tuojau reikalaus pakelti 
alp’as 10 nuošimčiu.

Pacifiko pajūriečiai lig 
šiol buvo žinomi kaipo ko- 
vino-iausieii ir dėl to turin-1 
tini i o-eriausins sulytas pa
jūriečiai visoje Amerikoje.

Atidarytos dailės' kūrinių 
parodos, kuriose gausiai da
lyvauja Tarybų Lietuvos daili
ninkai. Vilniaus Dailės mu
ziejuje išstatyti atrinkti daili
ninkų kūriniai — tapyba ir 
skulptūra. Taikomosios dailės 

j kūrinių paroda atidaryta 
Komjaunimo g. 20.

I

Beveik 300 tūkst. 
ir paauglių mokėsi 1950 m. 
Latvijos Tarybų respubli- I 
kos pradinėse ir vidurinėse 
mokyklose. Tokio mokinių 
skaičiaus nežinojo buržua
zinė Latvija.

Mūsų respublikoje įgy
vendinamas visuotinis pri-' 
valomas septynmetis ap
mokymas. Nebe toli toji 
diena, kuomet mes galėsi
me įgyvendinti visuotinį 
10-metį apmokymą. Iš vi
durinės mokyklos mūsų 
jaunimas (labor eina i aukš
tąsias mokyklas. Studentai 
aprūpinami 
stipend) jomis 
nepatirdami

Į sunkumų.
Didžiai rūpinamasi Lat

vijos jaunimu, kuris nega-; 
Įėjo įsigyti vidurinį mokslą;

vaikų jono įmonėse, įstaigose, moky
klose renkami parašai Stok
holmo atsišaukimui. Kalbėda
mi susirinkimuose, darbinin
kai, tarnautojai, mokslininkai, 
studentai, namų šeimininkės 
išreiškia savo nepalenkiamą 
valią kovoti už tvirtą taiką 
visame pasaulyje, prieš naujo 
karo kurstytojus.

Į Per įvykusį mitingą Mary- 
itčs Melnikaitės vardo kondi- 

U j teri.jos fabriko karameles ce
cho brigadininkas Liutkevi
čius pasakė:

—Mes didžiuojamės tuo, 
kad mūsų šalis vadovauja ga
linga j ai taikos šalin in k ii sto- 

vieningai 
Stokholmo

150 ryšių specialistų

KAUNAS, rugp. 3 d.—Ama
tų mokykla Nr. 10 baigia 
ruošti naują ryšininkų, tele
grafistų, radijo /mazgų dar
buotojų laidą.Mą sudaro 150 
jaunuolių.

Prieš baigdami mokslą jau- 
mot įsigijo didelį skaičių ja- nieji specialistai atliko neina-

LIETUVOS
mas, pirminis techninių kul
tūrų apdirbimas žymiu mas
tu mechanizuotas taip pat ir 
kituose kolūkiuose, kurie šie-

vapiūvių, akėčių, grūdų valy
mo mašinų. Didelę pagalbą 
kolūkiams traktoriais, kom
bainais, sudėtingomis kulia
momis ir kitomis žemės apdir
bimo bei derliaus nuėmimo 
mašinomis teikia Kybartų ir 
Alvito MTS.'

žą praktikos darbų, įrengda
mi vidaus telefono tinklą au
to remonto įmonėje, svarsty
klių fabrike ir kitur.

P. Tamašauskas.

!

jie mokosi, 
materialiniu c gerai atsi-

Atidarytos respublikines 
jubiliejinės parodos

VILNIUS, liepos 20 d. — 
Tarybų Lietuvos dešimtmečio 
garbei Vilniuje, Valstybinės 
konservatorijos patalpose, ati
daryta jubiliejinė respubliki
nė paroda. Gausūs ir vaizdin
gi jubiliejinės parodos ekspo
natai atvaizduoja didžiulius

Nauji namai Klaipėdoje

KLAIPĖDA ,rugp. 4 d. — 
Kasdien. Klaipėda darosi vis 
gražesnė ir geriau sutvarkyta. 
Ten, kur dar neseniai buvo 
griuvėsiai, dabar stovi nauji 
narnai, šiomis dienomis apgy
vendinti 4 nauji atstatyti na
mai Bangų, Vilniaus, Joniškio 
gatvėse, šviesiuose, jaukiuo
se butuose įkurtuves-atšven
tė “Trinyčių” verpimo fabri
ko 26 darbininkai.

latinio ■'^aro metais. Dabar jaunuo-

versti atimti savo vaikus iš 
mokyklos.
mokslas net nepilnos vidu
rinės mokyklos apimties 
buržuazinėje Latvijoje bu- 

riboto

įvykiai. Mes visi 
pasirašysime po 
atsišaukimu.

—Pasaulio tautos
mena sunkiuosius antrojo pa
saulinio karo padarinius. Jos 

I nenori karo ir atkakliai kovos 
j prieš naujo karo kurstytojus, 
— pareiškė Dailės instituto 
grafikos fakulteto dekanas 
Kuzminskas.

Po Stokholmo atsišaukimu 
jau yra pasirašę daugiau kaip 
20 tūkstančių rajono darbo 
žmonių. Pasirašymas pilnai 
užbaigtas Marytės Melnikai
tės vardo, “Laisvės,” “Vil
niaus” fabrikuose. Savo para
šus po Stokholmo atsišaukimu 
jau padėjo daugiau kaip 1,- 
600 Vilniaus universiteto stu
dentų ir dėstytojų. Kiekvie
nas parašas išreiškia tarybinio 
žmogaus nepalenkiamą valią 
išsaugoti taiką.

J. Žilinskas.

ATMINČIAI LIAUDIES POETO 
STASIO JASILIONIOliams ir merginoms, dir

bantiems gamyklose, fab- 
s ir kolū- 

| kiliose, atidarytos- specia
lios darbininku ir valstiečių 
jaunimo mokyklos. Tokio
se 62 mokyklose, laisvu nuo 

j darbo laiku, mokosi 7 tūk
stančiai jaunuolių ir mer-

būdu, ūkuose, įstaigose

ginų.
Didelę vietą Tarybų Lat

vijos liaudies švietimo sis
temoje užima vidurinės spe
cialiosios mokslo įstaigos— 
technikumai, rengia res
publikos liaudies ūkiui spe- 

Icialistu kadrus. 76 tecbni- 
kūmuose mokosi 25 tūkst. 
studentų. Jie lygiai, kaip 
aukštųjų mokyklų studen
tai, gauna valstybinę sti
pendiją.

Respublikoje taip pat su
kurtos Darbo rezervu mi
nisterijos mokslo įstaigos— 
amatu mokvklos ir FGA 
mokyklos. Jose kelios de
šimtys tūkstančiu paaug
liu. nilnntinai valstybės ap
rėminami (nemokamas 

: mokslas, maistas, uniforma, 
i Tnf | hnnrimbuti<W isKnvina kva- I • z* • 1 I *1 1 • • 1 t

padėtis

vo prieinamas tik 
'rato — turtuolių, 
rinčių vaikams.

Tokia pat buvo 
ir tarp studentų, tų nedąu-

; gelio laimingųjų, iš nepri
vilegijuotų klasių, kuriems 
atsidarė aukštųjų mokykių 
durys. Buržuazinė]e Lat
vijoje aukštąjį mokslą ben
dra taisykle, baigdavo tik 
fabrikantų, gamyklų savi
ninkų, dvarininku, stambių 
valdininku vaikai.

Ulmaniškoii vyriausybė 
besimokinančiam jaunimui 
neteikė iokios pagalbos. Lė
šos, kurios buvo skiriamos 
liaudies švietimo porei
kiams buvo tokios menkos, 
kad mokykla, ynatino-ai 
kaimiškoji, atrodė apleista 
ir be P*alo skurdi.

Padėtis liaudies švietime 
Latviioie iš našaknn naši- Į 
kpitė nuo to laike, kai 
viinip buvo r»fio.knlhtn Tnrv- 
Ki vnlrlžin. IMfirmi Latvija 
padengta tankiu tinklu mo
kyklų. technikumu, joie v- 
ra sukurtos amatu mokvlu 
los ir vra. 10 aukštuiu mo
kyklų. švietimas, visu rūšių 
išsimokslinimas pasidarė 
neįeinami kiekvienam dar
bo žmogui. Latvijoje dabar kubiečių laikraštį “Hoy.

liHlmnbi darbininku. sta- 
f-vbi n in kn. geležinkelininkų 
specialybes.

Karlis Strazdenis

Havana, Kuba. — Ekva
doro seųatas atsiuntė pro
testą del to, kad' Kubos val
džia uždarė demokratinį v

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

BESVINTANTIS RYTAS
288 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1936 metais

kolūkyje
Ji atlikta

Galinga technika 
kolūkių laukuose 

KYBARTAI, rugp.
“Naujo gyvenimo 
baigta rugiapjūtė,
pora dienų anksčiau, negu bu
vo numatyta gamybiniame 
plane. Tai darnaus, organi
zuoto kolūkiečių dftrbo ir žy
maus techninio aprūpinimo 
vaisius. Kolūkių laukuose dir
bo trys javapiūvės ir savaeigis 
kombinatas. Kluone stovi ga
linga kuliamoji ir grūdų valy
mo mašinos.

Kolūkis turi 760 hektarų že
mės, kurį apdirbama sudėtin
gomis žemės ūkio mašinomis. 
Ne atsitiktinis dalykas, kad 
dabar kiekvienam darbingam 
kolūkio nariui tenka daugiau 
kaip 10 hektarų — 2 su vir
šum, karto daugiau, negu 
anksčiau — dirbant individu
aliai.

“Naujo gyvenimo” kolūkis 
— ne išimtis. Daug darbo 
reikalaujantieji procesai—ari
mas, sėja, derliaus nuėmė |

PAVASARIŲ GODOS
256 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1948 metais

Įsigykite tas abi knygas ir turėkite savo namuo
se paminklą savo mylimojo poeto Stasio Jasilio- 
nio. Įvertinkit jo brangų triūsą apšvietos srityj.

Už abi knygas kaina tik $1.00
Jei imsite tik vieną knygą, tai kaina 75c. Per
siuntimą apmokame. Mokestį prašome prisiųsti 
kartu su užsakymu.

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

pam laikui. Užsakymus siųsdami adresuokite:

LAISVE
11Q-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y

3 pusi.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—-Ketv., Rugs. 21, 1950



LEVAS TOLSTOJUS

Sevastopolio Apysakos
—15- Vaizdai iš K rimo karo 1851-56 m. 8-31-50

(Tąsa)
Sevastopol^ 1855 metų rugpjūtyje

polio vieškeliu, tarp Duvankos (Pasku
tinė stotis į Sevastopolį) ir Bachčisara- 
jaus, tirštose ir karštose dulkėse žings
niu važiavo karininkiškas vežimėlis (tai 
ypatingas, kitur niekur nesutinkamas 
vežimėlis, sudarąs lyg ir kokį vidurį 
tarp žydiškos bričkos, rusiško vežimo ir 
pintinės).

Vežime, priešaky, tupėjo laikydamas 
vadeles pasiuntinys nankino durtiniu ir 
visiškai suglebusia buvusia karininko 
kepure; užpakaly ant apdengtų gūnele 
ryšuliu sėdėjo pėstininkų karininkas va
sariniu apsiaustu. Karininkas buvo, kiek

kari-

nepaprastai pjatus, ir ne tiek nuo peties 
iki peties, kiek nuo krūtines iki nuga
ros; jis buvo platus ir apkūnus, jo kak
las ir sprandas buvo labai išsivystę ii’ 
raumeningi. Vadinamosios talijos — į- 
smaukimo per stuomens vidurį—visiškai 
nebuvo, bet ir pilvo taip pat nebuvo; 
priešingai, jis buvo greičiau liesas, ypač 
iš veido, kažkaip nesveikai, gelsvai nu
degusio. Jo veidas buvo gražus, jeigu ne 
kažkoks išpampimas ir minkštos, nese- 
natviškos, stambios raukšles, suliejan- 
čios ir padidinančios bruožus ir visam jo 
veidui aplamai teikiančios nusidėvėjimo 
ir šiurkštumo išraišką. Jo akys buvo ne
didelės, rusvos, nepaprastai žvitrios, net 
įžūlios; ūsai labai tankūs, bet neplatus ir 
apkandžioti; o smakras ir ypač žandai 
buvo apžėlę ypatingai stipria, tankia ir 
juoda poros dienų barzda. Gegužės de
šimta diena karininka sužeidė skeveldra V V €

dė. Į jį ir kreipėsi pravažiuojantis kari
ninkas.

— Dolžnikovai!—sušuko jis.
— Aaš, ,— atsakė atsimerkdamas ir 

nusiimdamas kepurę kareivis tokiu sto
ru ir griausmingu bosu, tartum dvide
šimt kareivių būtų sušukę drauge.

— Kada sužeidė, brolau?
Alavinės, užplukusios kareivio 

pagyvėjo: jis, matyt, pažino savo 
ninka.

— Sveiki, jūsų kilnybe!—sušuko tuo 
pačiu griausmingu bosu.

— Kur dabar stovi pulkas?
— Stovėjom Sivastopoly; trečiadienį 

turėjom persikelti, jūsų kilnybe!
— Kur?
— Nežinau . .. greičiausia, į Siverna- 

ją. jūsų kilnybe! Šiandien, jūsų kilny
be, — pridūrė jis tęsiamu balsu ir užsi- 
dedamas kepurę, — šiandien baisu, kaip 
ėmė pliekti, daugiausia bombomis, net

Dr. N. L. Stepanovas. , |

PUŠKINAS IR RADIŠČEVAS
(Istorinis braižinys).

? Svarbiausia, aišku, ne 
kūryba Į atskirų citatų atitikimas, o 

tas idėjinis panašumas, 
tas Puškino tvirtinimas 
antibaudžiavinių ir anti- 
tironinių principų, kuriuos 
tokia jėga ir išsamumu 
paskelbė Radiščevas savo 
“Laisvėje”. Bet suartėda- 
mas su Radiščevu savo 
šaukimu nuversti despotiz
mą ir baudžiavinę vergovę,!

‘ Puškinas, vienok, iš to ne-' 
padarė tų išvadų, kurias! 
buvo padaręs Radiščevas. |

Savo “odėje laisvei” Puš
kinas duoda poetinę ir kar
tu politinę deklaraciją, sek
damas Radiščevo pavyz
džiu ir panaudodamas, kaip 
ir jis, pilietinei patetikai

i išreikšti oratorinį, pakel- 
! ta odės stilių.

Revoliucinio atpildo ti
ronams idėja, kurią iškėlė 
Radiščevas, įkvėpė Puški
ną ir tokiems eilėraščiams, i 
kaip plačiai paplitęs de-: 
kabristų tarpe “Durklas”:

(Tąsa) I
Puškinas savo 1 

tvirtino naują pažiūrą į 
gyvenimą, šaukė vaduoti 
liaudį iš despotinės caro 
pakalikų — “karūnuoto ka
reivio bernų” — valdžios, 
iš “laukinės vergijos”.
Šis Puškino protestas prieš 

rusiškąją to meto tikrovę 
pažangių humanistų idealų 
vardan ir 
Radiščevu.

I reikšmę Puškinui 
Radiščevo odė “ 
Puškino idėjiniame ir kū
rybiniame vystymesi ši re
voliuciniu patosu persunk
ta poetinė deklaracija apie 
kovą su patvaldyste suvai
dino didžiulį vaidmenį.

: Radiščevu “Laisvėje” bu-! 
vo nužymėta plati revoliu-į 
cine programa. Savo odėje! 
jis plaka vergystę, šaukia 
liaudį sukilti, garbina revo-

suartino
Ypač didelę

jį SU

turėjo 
Laisvė”.

ta, ir dabar, jau visa savaitė jausdama
sis visiškai sveikas, jis važiavo iš Simfe
ropolio ligoninės į pulką, stovėjusį kaž
kur tenai, iš kur buvo girdėti šūviai, bet 
ar pačiam Sevastopoly, ar Sievernoje, ar 
Inkermane, jam niekas negalėjo nurody
ti. Šūviai buvo girdėti, ypač kartais, kai 
nekliudydavo kalnai ar papūsdavo vė
jas, nepaprastai aiškiai, dažnai ir, atro
dė, netoli: tai tartum-sųmogimas sudre
bindavo orą ir priversdavo nenoroms 
suvirpėti, tai vienas po kito sekdavo ne 
tokie stiprūs garsai, tartum būgno tra
tėjimas, kartais stipraus smūgio per
traukiamas, tai viskas susiliedavo į kaž
kokį atsikartojantį traškėjimą, panašų 
į griaustinio dundesį, kai audra šėlsta 
visu smarkumu ir tik ką pasipila lietus. 
Visi kalbėjo, ir buvo girdėti, kad bom
barduoja baisiai smarkiai. Karininkas 
'paragino pasiuntinį:' jis, atrodo, norėjo 
kaip galint greičiau nuvykti į vietą. Prie
šais važiavo didžiulė rusų mužikų gur
guolė, atvežusi Sevastopoliu maisto ir 
dabar vežanti iš ten pilnus vežimus li
gonių ir sužeistų kareivių pilkomis mili
nėmis, jūrininkų juodais apsiaustais, 
graikų savanorių raudonomis feskomis 
ir barzdotų atsarginių. Vežimukas turė
jo sustoti, ir karininkas, merkdamasis ir 
raukydamasis nuo dulkių, nejudančiu 
debesiu pakibusių kelyje, lendančių jam 
į akis ir ausis ir limpančių prie prakai
tuoto veido, piktai ir abejingai žiūrėjo į 
pro šalį važiuojančių ligonių ir sužeistų
jų veidus.

— 0 štai nesveikas kareivukas iš mū
sų kuopos,—tarė pasiuntinys ponui, ro
dydamas į tuo laiku važiavusį pro šalį 
vežimą, prikimštą sužeistųjų. Vežime, 
priešakyje, sėdėjo šonu rusas barzdo
čius, tūbine skrybėle ir, alkūne prilaiky
damas botkotį, rišo botagą. Už jo veži
me kratėsi penketas kareivių įvairiose 
padėtyse. Vienas, kažkokia virvute pa
sirišęs ranką, užsimetęs milinę ant labai 
nešvarių marškinių, nors buvo sublogęs 
ir išbalęs, tačiau žvaliai sėdėjo vidury 
vežimo'ir, pamatęs karininką, buvo besi
imąs kepurę, bet paskui, matyt, atsimi
nęs sužeistas esąs, apsimetė norėjęs tik 
galvą pasikasyti. Antrasis gulėjo greta 
pačiam vežimo dugne; buvo matyti tik 
dvi sudžiūvusius rankos, kuriomis jis 
laikėsi už vežimo lentelių, ir išriesti ke
liai, kaip plušos, besimėtą į visas puses. 
Trečiasis sutinusiu veidu ir aprišta gal
va, ant kurios kūpsojo kareiviška kepu
re, sėdėjo iš šono, nuleidęs kojas ir ran
komis pasirėmęs ant kelių, rodos, snau-

Toliau nebuvo girdėti, ką kareivis 
kalbėjo; bet iš jo pozos ir veido išraiš
kos buvo matyti, kad jis su tam tikru 
kenčiančio žmogaus apmaudu kalbėjo 
nepaguodžiamus dalykus.

Keliaująs karininkas, poručikas Ko- 
zelcovas, buvo ne visai paprastas kari
ninkas. Jis buvo ne iš tų, kurie gyvena 
ir dirba taip, o ne kitaip, todėl kad taip 
gyvena ir dirba kiti; jis viską dirbo 
taip, kaip norėjo, o kiti jau darė taip,' 
kaip jis, ir buvo įsitikinę, kad taip gerai. 
Jis buvo gana gausiai prigimties apdo
vanotas; buvo nekvailas ir, be to, gana 
talentingas, gerai dainavo, skambino gi
tara, labai sklandžiai kalbėjo ir lengvai 
rašė, ypač valdiškus raštus, kuriuos ra
šyti įgudo būdamas pulko adjutantu; bet 
labiausiai jo prigimtis pasižymėjo savi- 

. mylos energija, kuri, nors daugiausia 
šiais smulkiais gabumais paremta, jau 
pati savaime buvo ryški ir stebinanti. 
Jo savimeilė buvo iš tokių, kurios visiš
kai susilieja su visu gyvenimu ir kurios 
išsivysto daugiausia vienų vyrų ir ypač 
kariškių draugijoje. Jis nežinojo kito 
kelio, kaip tik arba pirmauti, arba susi
naikinti. Savimeilė valdė net jo vidinius 
potroškius; jis mėgo savyje būti aukštes
nis už tuos žmones, su kuriais jis save 
lygino.

— Kaipgi! labai čia klausysiu, ką Ma
skva (Daugelyje pulkų karininkai pu
siau niekinamai, pusiau draugiškai ka
reivį vadina Maskva arba dar priesai
ka.— Aut. past.) plepa, — burbtelėjo 
poručikas.

Sužeistųjų transporto reginys ir ka
reivio žodžiai, kurių reikšmę nenoroms 
stiprino ir patvirtino bombardavimo 
garsai, jo širdį prislėgė sunkiu apatijos 
jausmu ir jo mintis aptraukė tarytum 
miglomis.

— Juokinga šita Maskva... važiuok, 
Nikola je vai, judinkis ... Ar užmigai?— 
niurzgiai prabilo į pasiuntinį, susisup
damas milines skvernus.

Nikolajevas truktelėjo vadžias, su- 
čipsėjo liežuviu, ir vežimukas ėmė rie
dėti greičiau. , ;

— Pasišersim valandėlę ir. tuojau, 
pat vakarą, toliau,—tarė karihinkas.

teisingų įstatymų, kuriuos 
nustatys pati liaudis, nu
vertus! tironiją. Visoje pa
saulinėje Radiščevo meto I ...Rūstusis laisvės sarge, 
literatūroje mes neranda- durkle slaptasai, 
me: veikalo, kuriame būtų Ir gėdos,' ir skriaudos tei-i 

sociali- sėjau paskutinis.
pertvarky - Kur tyli Dzeusai, įstatymai!

I kili

me iš jų visą žemę, gyvu
lius.... privertė dirbti visą 
savaitę jam”. Paminėjimas 
“merginų”, “žydinčių pik
tadario bejausmei užgai
dai”, tiesiog primena mums 
scenas baisaus dvarininko 
ištvirkavimo ir žvėrišku
mo, kuriuos tokia rūsčia 
jėga pliekia Radiščevas.

Puškinui Radiščevas visų 
pirma yra “vergijos prie
šas”, kaip jis jį vadina 1822 
metais “Laiške cenzoriui”, 
kuris nebuvo skirtas spau
dai. Sakydamas, kad “Ra
diščevas, vergijos priešas, 
išvengė cenzūros”, Puški
nas tuo pačiu nurodė Ra
diščevo' pavyzdžio reikšmę 
tiems rašytojams, kurie 'pa
našiai kaip “Kelionės...” au
torius, aplenkdami cenzūrą, 
drąsiai puola “vyriausybę, 
įstatymą arba papročius” 
(suprantama, Puškinas čia 
turėjo galvoje ir savo revo
liucinius eilėraščius).

Bet laisvę mylinti ir pro
testuojanti buvo ne tik po
litine Puškino lyrika: revo
liucinio švietimo ir patrio
tizmo, laisvės meilės ir na
cionalinio pasididžiavimo 
jausmo idėjomis persisun
kusi visa jo kūryba. Šios

idėjos gimė iš glaudaus po
eto ryšio su savo liaudimi, 
iš to, kad Puškinas giliai 
suprato savo meto tikrovę.

Visuomeninio pakilimo 
prieš dekabristų sukilimą 
laikotarpiu visi šie bruožai 
pasireiškė kovingų, politiš
kai aštrių veikalų forma. 
Vėliau, kai sukilimas buvo 
numalšintas, Puškinas buvo 
priverstas pakeisti savo 
taktiką, negalėdamas tie
siog ir atvirai dėstyti savo 
politinių pažiūrų. Bet jo 
aistringas baudžiavinės tik
rovės smerkimas, jo neapy
kanta patvaldystei negęsta, 
o tik įgauna naujas for
mas. Todėl ir šiame nauja
jame etape Radiščevo kū- 

fryba tebeturi Puškinui visą 
Isavo jėgą ir reikšmę.

« * *
Dekabristų nepasiseki

mas buvo, kaip žinoma, pa
sekmė to, kad jie veikė i- 
zoliuotai nuo liaudies, nebu
vo remiami valstiečių ir ka
reivių masės. “Siauras šių 
revoliucionierių ratelis, — 
rašė Leninas apie dekabris
tus. — Baisiai jie tolimi 
nuo liaudies.”

(Bus daugiau)

šį

suJau įvažiuojant į Duvankos gatvę 
totorių mūrinių namų griuvėsiais, poru- 
čiką Kozelcovą vėl sulaikė transportas 
bombų ir sviedinių, žinančių į Sevasto
polį ir susigrūdusių kelyje.

Du pėstininkai sėdėjo pačiose dulkėse, 
prie kelio, ant išgriuvusios tvoros ak
menų ič valgė arbūzą su duona.

— Ar toli keliauji,’ tautieti?— tarė 
vienas iš jų, kramtydamas duoną, ka
reiviui, kuris su nedideliu maišiuku ant 
pečių Sustojo prie jų.

— Einam į kuopą iš gubernijos,—at
sakė kareivis, žvelgdamas į šalį nuo ar
būzo ir pasitaisydamas už nugaros mai
šelį. — Mes, va jau trys savaitės, prie 
kuopos šieno buvome, o dabar, mat, visų 
pareikalavo: nežinia, kurioj Vietoj pul
kas dabartės. Pasakojo, kad pereitą sa
vaitę mūsiškiai į Korabelną patraukė. 
Ar negirdėjot, ponai?

(Daugiau bus)

tokia visapusiška 
nio visuomenės 
mo programa.

Ta aplinkybė, 
nas Radiščevo 
pavadino savo 
ve”, 
vo tradicijos paveldimumą.

Radiščevo 
garbinąs 

kaip neįkainoja
mą dovaną, kaip išsivadavi- 

i mą iš carizmo vergijos pan- 
I čių ir despotinės tironijos, 
turėjo įkvėpti Puškiną, pa
diktuoti jam pagrindinę jo 
minčių kryptį: ,
Palaimos dovana didžiausia, 
Garsinga žygiais nemariais. 
O laisve, laisve, o brangiau
sia!
Tave dainuoti vergui leisk. 
Visa kaitra širdyj liepsnoki 
Ir smūgiu rankų augalotų 
Vergiją tu paversk šviesa— 
Dar Brutas, dar ir Telis 
kelsis,
Ir nuo galingo tavo balso 
Dar susvyruos carai tada.

Puškinas savo “Laisvėje” 
taip pat nori “dainuoti lais
vę,” taip pat kreipiasi su 
grasinimu į “tironus”, ža
da “sumušti sostuose nedo
rybę”. Pagrindinė Puškino 

I odės tema — kova su ver
gija ir tironija, rūstus pa
sipiktinimas “neteisėta val
džia” ir “nelaisve” — ir su
artina Puškino “Laisvę” su 
Radiščevo ode:

iDeja! ir kur žvelgiu piktai, 
Visur grandines ir bizūnai, 
Gedos įstatymai tiktai, 
Nelaisvės ašaros nedžiūna; 
Visur vien smurtiška val
džia.
Tiršta migla prietaringu
mo
Užsėdęs vergiškas piktu
mas,
Garbės troškimo aplaidžia..

/

Ir Puškino, ir Radiščevo 
“laisvės” garbinimas jun
giasi su neapykanta “tiro
nui”. Į carą, kankinantį 
liaudį, Radiščevas kreipia - 

1 si su įspėjimu:
Bet keršytojas, drebėk, 
ateina.

Radiščevas ragina liaudį 
džiaugtis tuo, kad carą už
veda ant ešafoto: “Dainuo
kit, pavergtosios tautos!” 
Puškinas savo/odėje taip 
pat sviedžia iššūkį patval
džiams valdovams: , 
Tironai! traukitės, 

drebėkit!
O jūs, drąsėk’t ir tvirtėkit, 
Iš pančių kilkite, vergai!

kad Puški-1

odę “Lais-; 
pabrėžė šios Radišče-

Į Jau pirmasis 
odės posmas, 
“Laisvę”

miega,
Tu vykdai ten viltis, 
prakeikimus,
Slepiesi sosto aukšto 
jo papėdėj,
Į šventiškus paniręs 
drabužius.

Puškino drąsūs 
meilės eilėraščiai,
smerkia carą ir liepsningai 

buvo tiesio- 
' priesakų

laisvės i j 
rūsčiai'

šaukią į laisvę, 
ginis Radiščevo 
įgyvendinimas.

Šaukdamas 
“patvaldystę”, 
iš anksto numatė 
Savo “Laisvę” jis 
pranašiškomis eilutėmis 
apie ateinančią laisvę, ka-

n u v ersti 
Radiščevas 

ateitį, 
baigė

šviesos pasklido spindu

li’, skeptro melo jungą

Ir miglą tirštąją išsklaidęs, j 
Pagimdė šviesią dieną jis.

Savo laiške Čiaadajevui 
Puškinas taip pat svajojo 
apie tą laiką, kai bus iš
sklaidyta “tirštoji migla” 
patvaldystės:

Tikėki, drauge, jog tai 
bus:

Mums laisvės aušrą teks

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
JSIGYKIT JAS TUOJAU

pa- 
ap- 
kai

Pirmoji Pagelta Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
ši knyga yra jums daktaras namuosė, ir štai kodėl: ji 

taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus,, apsinuodinus, 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo misilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
’ Parašė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 

gyvybės atsiradimą, ajlie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentistcrijos Skyrius, 
' parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS
ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga is 640 puslapių. Kaina $3.00.

Ir Rusija nublokš 
sapnus,

Ir ant skeveldrų 
patvaldystės

Ji mūsų įrašys vardus.
Šis Puškino šaukimas bu-!

> išgirdąs ir įkvėpė de-1 
kabristus bei vėlyvesniąsias 
revoliucionierių kartas ko
voti su patvaldyste ir bau
džiava. ‘

Puškino “Kaime” glaus
tomis ir tiksliomis poetinė
mis formulėmis parodyti 
tie baudžiavinės tikrovės 
bruožai, kurie gali būti pa
iliustruoti atitinkamais e- 
pizodais iš Radiščevo “Ke
lionės...” Sukrečiantį pa
veikslą “atšiaurios, bejaus
mės, be įstatymo ponijos”, 
“prievartos rykšte” pasisa
vinančios ir “žemdirbio 
darbą, ir nuosavybę, ir lai
ką”, Radiščevas nupiešė 
skyriuje “Liubane”, pasa
kodamas apie poną, ver
čiantį sąvo baudžiauninkus 
jam dirbti šešias dienas per 
savaitę. Skyriuje “Zaicevo” 
jis kalbą apie žiaurumą iš

kuria 
visus
“atč- 4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv

vo

gamos dvarininko, 
“susodino ant arimo” 
savo baudžiauninkus,

Svarbus pamokinimai valgių gaminimui
Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu

viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.
Yra lenteles, parodančios kiekiūs mineralų ir vitaminų 

maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laikų, sutaisė K. 
Petrikiene. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.



CHICAGOS ŽINIOS
Sužeistas A. Maziliauskas

Antradienį, rugsėjo 12 
roselandietis A. Maziliau 
darbavietėje tapo sunkokai 
sužeistas. Ant kairės kojos 
užkrito sunkus kuolas ir skau
džiai sutrynė.

Maži- 
namie

i greit nugalėjus korėjiečius, 
d J būtų neišmintinga nei iš po

litinio, nei iš religinio atžvil
gio.

“Mes gal laimėtume karą 
bombą, 
pralak 
bet vi-

Mano supratimu, tai visi 
kunigai turėtų taip skelbti re-

Jigiją.
Bet mūsų lietuviški kunigė

liai šaukia karo, tikėdamiesi, 
kad tuomi jie galės sau at
gauti Lietuvą. 'H. K.

Hart, Mich.
Užsibaigė darbai ir vargai

65 E

liauskui prisieis išbūti 
mažiausiai kokią porą 
čių. Jo namų adresas: 
101st Place, Roseland.

Turinti laiko, kaimynai ir 
draugai atlankykite sužeistą
jį, nes tas pagelbės jam sun
kų laiką 
skausmą 
byje.

praleisti ir pamiršti 
draugiškame pokal- 

J. M.

Plieno darbininkai reikalaus 
didesnių algų

Pasinaudojant kontrakte 
įrašyta provizija, kad algų 
klausimą plieno darbininkai 
galės kelti lapkričio 1 d.,
plieno darbininkų unija, CIO 
United Steelworkers oi* Ame
rica, jau žada reikalauti no 
mažiau kaip 15 centų j va
landą algų priedo, o gal i)
daugiau.

Plieno industrijos 
tai veikiausiai tam 
griežtai priešintis, bet unijos 
pareigūnai sako, kad algos tu-

magna-

Atidarys kareiviams užeigas
Iš Community Fund vajaus 

bus paskirta $70,000 
mui klubų, kur pravažiuojant 
pro

atidary-

Chicagą kareiviai galės

panašiai kaip buvo per pasta- 
To- 

karei-
L’SO klubai.

viams suteikiama veltui.

naudojant atominę 
bet taip darant mes 
metume ne tik taiką, 
sus prospektus taikai 

į je,” sakė kun. Tozer.
Tokį pareiškimą darant, mi- 

' nėtas kunigas išreiškė prie
šingą mintį pareiškimui, kuri 

i keletas savaičių pirmiau pa- 
įdarė kun. Clinton C. Cox, (J 
i pastorius Drexel Park Pres
byterian Church, 6359 So. 
Marshfield Ave. Jis norėjo, 

i kad tuoj būtų panaudota ato- 
I minė bomba Korėjoj, “kad iš- 
| vengus kitos Dunkerque ka
tastrofos,” kaip sake kun. 
I Cox.

Kun. Tozer savo nusistaty
mą pamatuoja tuom, kad nau
dojimas atominės bombos Ko
rėjoj pasuktų visos Azijos 
mases prieš mus, o Azijos ma
ses šiandien esančios procese 

; pasiskyrimo, kurią pusę už- 
' girti.

Kun. Tozer, 
mėnesių Indijoj su 

'mis laike antrojo 
karo, sako, kad 
komunizmu nieko 
Jis apie padėtį Indijoj sako: 

kaimiečiams atsi- 
apgaudinėjamais, 
ir dvarponių iš- 
Indo-Kinijoj, ša-

praleidęs 1,8 
• oro jėgo- 

pasaulinio 
gązdinimai 

nelaimės.

bodo būti 
< badavimas
naudojimas.
lyje apdovanotoj didžiais na
tūraliais turtais, mes atran
dame badaujančius žmones. 
Komunistų laimėjimas tenai 
gali būti išaiškintas tuom, 

i kad jie pasigavo žmones, ku- 
Įriems revoliucija reikalinga.”

Toliau savo 
Tozer sako:

pareiškime ku.n.

I nd o-K ini joj, 
.su dvarponiais 
penktadalius 

. prieš' kurios sudaro 
pilna* partiją.” 

už karą Korėjoj ir net 
bombą 1 Aziją ii 

kun. dabartinę

Korėjoj, kai]) ir 
mes susidėjome 

i prieš keturis
Azijos masių, 

biednu ome nes

KUNIGAS PRIEŠ ATOMINĮ 
KARĄ KORĖJOJ 

Religija turi būti pamatas 
visų mūsų veiksmų, 
sako kun. Tozer

Kuomet daugelis kunigų 
šiandien užmerkė akis 
penktąjį prisakymą ir 
stoja
šaukia mesti atominę 
ant Korėjos gyventojų, 
Fred Tozer,* pastorius Elsdor 
Methodist Church', 53rd ii 
Christiana, pasikalbėjime sv 
Southwest News-lie ra Id re
porteriu, sakė, kad naudoji
mas atominės bombos, kad

Pasakęs daug tiesos apie 
• Indo-Kiniją, kaip ii 

padėtį Korėjoj, 
kun. Tozer vėl grįžta prie re
ligijos. Jis sako:

“Negali būti vienas dievas 
politikai, kitas ekonomijai ir 
dar kitas mūsų socialiams san
tykiams.”

Pažangus Lietuvi!

i KIEK ŽINOTE APIE 
. BRIDGEPORTĄ?

Kadangi Bridgeportas skai- 
I tosi viena iš didžiulių lietusių 
Į kolonijų vidurvakariuosc, tad 
! pravartu susipažinti su tos1 
i kolonijos istorija ir praeitimi, 
r Bridgeportas šiomis dieno
mis apvaikščioja savo šimtme- 

įuį. Mark White Square pa
talpoje ir pačiame parke kas- 

•dien per apie dvi savaiti eina 
(įvairios sukaktuvių pramogos 
| ir apeigos. Praėjusį sekma- 
l.dienį susirinko apie 17,000 
i Bridgeportc gyvenančių ir se- 
>niau gyvenusių piliečių. Par- 
' kiltyje buvo atlaikytos mišios 
po vadovybe airio kunigo 11. 
M. Fitzgerald iš St. Bridget’s 
bažnyčios, 2928 Archer Avė.

Rengėjai sako, kad tai bu
vo pirmos tokios mišios atvi
rame ore nuo 1650 metų, ka
da kun, Marquette laikė pa
našias mišias ant Chicagos 
upės kranto arti gatvės, kuri 
dabar vadinasi Ilalsted St.

Bridgeportas rubežiuojasi iŠ 
šiaurių nuo Chicagos upės, iš 
pietų nuo 43-čios gatvės,, iš 
rytų nuo Canal ir vakarų nuo 
Ashland Avė. Gyventojų da
bar priskaitoma 78,000. Apie 
25,000 gimusių Bridgeportc 
šiandien gyvena kitur.

Bridgeportas turi 18 bažny
čių, 22 mokyklas ir tris socia
lius centrus: Valentine Boys 
Club, Fellowship House ’’ 
Benton IFouse.

Bridgeportas didžiuojasi da
vęs svietui daugiau kunigų ir 

I Chicagai daugiau viešųjų par- 
eigūnų, negu bile kita kolo- 

į iii j a. Dabartinis majoras Ken- 
' nelly, kaip ir jo pirmtakūnas 
Į Kelly, gimė šioje kolonijoje. 
: Dabartinis policijos komisio- 
įnierius John C. Prendergast 
j taipgi gimė Bridgeportc.

Pridgcporte pirmiausiai ap
sigyveno airiai. Jų čia gyve
no jau 1836 metais, bet šimt
metis nustatytas su tuom lai
ku, kada biuvo pastatytas pir
mas ne-rezidencinis namas, o 
tai buvo St. Bridget’s Chapel 
(koplyčią).

š i m t m e č i o a p v a i k šči o j i m as 
baigsis su didžiuliu paradu 

i rugsėjo 29 d., Mark White 
!Square parke<

Žingeiduolis.

šis n 
2,000 ii 
d is vaisių augintojų 

[ ninku.
įneš šiose apylinkėse nemažai 
j auginama persikų _ pyčių, sly- 
Ivų, obuolių, bęt už vis dau
giausia, tai didžiausi soda' 
vyšnių.

1 Vietomis, kur buvo gera dir
bama žemė, 
nių javų, 
šimtai akrų 
medeliais. .
dai užima labai plačius, dide 
liūs plotus žemės.
nauji sodai, kurie užvesti 
metų atgal, 
bus vaisingi medeliai.

Ypač vyšnių skynimo 
čia privažiuoja tūkstančiai iš 
įvairių valstijų žmonių, ieš
kančių uždarbių. Tokių dar
bininkų daugiausia čia pri
važiuoja iš Texas valstijos, 
meksikiečių kilmės. Jaunimas 
daugiausia čiagimis, ėjęs j 
pradines mokyklas; senesnieji 
mažai galinti angliškai kalbė
li. Taip, kad kur tik jie dir
ba, tai tarpe savęs kalba vien 

meksikietiškai-ispaniškai.
Tų meksikiečiu darbininkų 

gyvenimo sąlygos apgailėtinai 
skurdžios. Gauna kur nors 
daržinę arba garadžių pas 
ūkininką, tai jie susikimšę net 
po kelias dešimtis su prieau
gliais ir net žindomais kūdi

kiais turi vargti.
Pas man žinomą ūkininką, 

'sodininką, pastate, kur trakto
rius, trokus ir kultivatorius 

Jis sustato, šią vasarą gyveno 
iki 49 žmonių. Ten buvo vai
kų ir kūdikių, ūkininkas pa
darė perskyrimus, lyg kamba
rius,

'.ilgai dydžio, ii 
binink ai 
vaičių.

Klausiau tų žmonių, kuomi 
jie užsiima namie, Texas vals-

skirtas vietas kareiviavimo 
reikalais. Klausė: Kur tos 

, vietos randasi ? Matote, da- 
'bar karas, jaunimas verbuoja
mas į kariuomenę. 1

Kapitalistai neklausia, ar 
turėjai tinkamą darbą, pakan
kamą pragyvenimui užmokes-

Rochester, N. Y Sao Paulo, Brazilija

tik

Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

’’PROŠVAISTES”
JONO KAŠKAIČIO

parinktinčs poezijos leidinys
256 puslapių, kaina $1.00

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

MACARTHUR ĮSAKY
MAS DĖL BELAISVIŲ

Inčon, Korėja. —- Gene • 
uolas MacArthur sakė ame
rikiniams of icieriams;

— Elgkitės žmoniškai su 
paimtais nelaisvėn šiauri
niais Korėjos liaudininkais, 
bet priverskite juos sunkiai 
dirbti.

F

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiauciaus, Laisve 
išleis jo poezijos knygą.

Prakilniai pagerbkime darbštų j į liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių.

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“ i? n &' x t cj rr c „

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas būtų eilėje prisidė- 
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.

I

yra vadinamas “šir- 
_ sodau-

Iš dalies gal ir taip, tį už darbą; ar turėjai gyveni
mui tinkamą, patogią vietą- 
buveinę? Ne. Imperialistams, 
svetimų žemių grobėjams, 
naujų žmonių vergėjams, rei
kalingas. kraujas ir gyvastis 
savo šalies milionų darbininkų 
dėlei didesnių pelnų-grobio. 
Eik, kariauk, atiduok savo 

ir kitų žmo- 
nori žemiški

Gedemino Draugystes susi
rinkime, įvykusiame rugsėjo 
1-mą, Domicėlė Valtienė iš
davė raportą iš praėjusio pik
niko, kuris įvyko rugp. 27 d 
Jį rengė jaunieji ir naujieji 
Gedemino Draugystės nariai. 
Piknikas gerai pavyko, 
čių ir viešnių atsilankė 
žus būrys. Jaunieji

i pavyzdingą tvarką ir dirbo su 
i didžiausia energija. Net gra
ižo buvo žiūrėti. Iš pradžių 
lijęs lietus biskį pakenkė, bei 
vėliau nustojo lijęs, atvykusie
ji linksmai laiką praleidome.

Bravo-mūsų jaunajai kar-

Sve- 
gra- 

turėjo

auginimui grudi-
dabar užsodinta

jaunais vyšnių
Taigi vyšnių so-

už trejeto

Jau tie
poru

motu

inėtu-

po 8 pėdas skersai ir iš- 
• taip tie dar- 

vargo per keletą sa-

Sako: “Vatą renkame, apel
sinus (oranges) skinamo ir 
šiaip įvairius darbus laukuose 
dirbame.”

žmoneliai labai tamsūs, prie
taringi, bet visuomet linksmi.

šeštadieniai,-, nuo pietų so- 
(duose darbai baigiasi, tai tie 
vargdieniai praleidžia laiką 
iki vidurnakčio mieste: biznio 
sekcijoje stovinėja ant šaligat
vių, krautuvėse perkasi mais
tą, reikalingiausi drabužį, 

'avalinę. Vyrai daugiausia už
darbį praleidžia smuklėse, o 
moterys, kūdikius ant rankų 
nešinos, pro langus pasisiebu- 

■ sios, žiūrinėja į smuklę, ar la
bai jų vyrai jau prisigėrę; gal 
pamatys savo žmonas, stovin
čias prie langų; gal susipras, 
išeis ir vesis savo šeimynėlę į 
buveinę. Tai taip tų vargdie
nių gyvenimas velkasi.

Keli jaunuoliai rodė 
korteles - atvirlaiškius, 
ša u k i a u ž si i *e g i str u o t i

man 
kurie

pa-

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
I 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.

Tai apysaka,- kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti j šalį, kol užbaigsite!

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
/ “T A T (J U fi n

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

meksikiečiu lai už gerus darbus, kad vei-

nių kraują! To 
, viešpačiai.

šiuo laikui tų 
vargai čia pasibaigė, vyšnių

j skynimo sezonas praėjo. Tie 
| vargdieniai išvažinėjo iš čia, 
■jie nuvyko savo vargą tęsti į 
kitas vietas. Sakoma, kur tai 

i Indianos valstijoje užderėjo 
i labai daug pamidorų (tomai
čių), nemažas skaičius meksi
kiečių išvyko ten, o kiti na
mo—į Texas valstiją.

čia, Hart’e, rugsėjo 6 d. 
prasidėjo mūgė-terai ir tęsis 

■tris dienas. Pasiturintieji žmo
nės gražiais, naujais automo
biliais suvažiuoja laiką ii- pi
nigų praleisti . Biednioku mū- 
gėje labai mažas nuošimtis 

(Jaunimas ir ypač vaikai karu-

k i ate sykįu su savo tėvais, 
broliais, sesutėmis ir drau
gais. Ateitis priklauso nuG 
jūsų ir jums.

Nutarta surengti Gedemino 
Draugystės vakarienę spalių 
14 dieną, šeštadienį. Tikietal 
jau gatavi ir skleidžiami. J 
komisiją išrinkti A. Milčius, 

IA. Švedienė, L. Bekešienė. Vi
si rochesteriečiai ir iš apylin
kių širdingai

. vauti.

buto (rua Ibitirama 
Jo brolis 

ieškoti, kad 
gyvą ar negyvą, bet
veltui. Kreipėsi į Bra
są u gurno organus, bet 
gavo neigiamą žinią, 

kad vieni matė

KUR DINGO
ANTANAS STAKĖNAS?

Praeitų metų gruodžio 1 d. 
A. Stakėnas išėjo iš savo gy
venamo
1660) ir negrįžo. 
Kostas pradėjo 
radus 
viskas 
žili jos 
visur
Ėjo kalbos, 
policijos sumuštą, Vila Zeli- 
noje; kiti, kad jam išėjus iš 
lenkų konsulato, buvo areš
tuotas. Bet tam tvirtų įrody
mų nebuvo: arba matę nebu
vo tikri, arba bijojo tvirtinti. 
Jo brolis nenustojo ieškojęs, 
tam tikslui paėmė advokatą, 
bet ir 
ti.

advokatui nesisekė

paskutiniu laikui iš 
šaltinių sužinota,

raš

pa- 
kad

įėjimas, .bet neranda 
Tai kur jis dingo? 

nužudė Šį mūsų tau- 
Už ką jį galėjo nu- 
Jis priklauso “slavų” 
(kaip čia vadina mus

Dabar prasidėjo 
pyčių skynimas ir, 
kenavimas; 
užbaigsime 
sius darbus, 

i bedarbė iki

persikų 
žinoma, 

seks obuoliai, ii 
šių metų didžiuo- 

Nuo čia prasidės 
sekamos vasaros.

Hartietis.

Mūsų ligoniai
i

Antanas Balzaris jau gerai 
! jaučiasi.
i

Helena Stančikienė, - girdė
jau, sugrįžusi iš ligoninės na
mo. Ji labai ilgai išbuvo li
goninėje po didelio sužeidimo 
automobiliumi.

Union City, N. J

dvejų metų sunkios ligos, kas 
dieną jaučiasi geriau.

F. Manelis susirgo, randasi 
ligoninėje.

Visiems ligoniams linkime

tikimų 
Centrinės policijos nuovadijo- 
je gruodžio .3 d. pažymėtas A. 
Stakėno 
išėjimo. 
Policija 
tietį ? 
žudyti ? 
tautoms

-lietuvius), taigi slaptoji poli
cija areštavo jį kaip komu- 

l nistą ir bus slaptai nužudžiu- 
‘ si, kad paslėpti nuo visuome
nės akių, šiandien kiekvieno 

■ žmogaus gyvybė, o ypač sla- 
- vų tautybių, kabo kaip ant 
įsiūlo. Brazilija virsta nekal
tų žmonių skerdykla ’

Sužinojęs tikresnius davi
klius, pranešiu užsienio lietuvių 
spaudai plačiau apie Antaną 

' Stakėną.
Kaimynas.

Mirė Juozas Jurgaitis

Rugsėjo 9 d., Šv. Kryžiau? 
kapinėse, Arlington, N. J., 
palaidotas įimtas ir apšvietą 
mylintis Juozas Jurgaitis. Mi- 

I re rugsėjo 6 d., sulaukęs 57 
metų amžiaus.

Juozas buvo nuolatinis 
dienraščio Laisvės skaityto
jas ir narys ALDLD 77 kuo
pos, Cliffside, N. J. Tad mi
nėta kuopa jo karstą papuo
se gražių gėlių• vainiku.

i Iš Lietuvos Juozas kaunie
tis, nuo žemaičių Kalvarijos.

'J* šią šalį atvyko 1910 metais, 
apsigyveno Easton, Pa. čia 
apsivedė ir prigyveno sūnų i) 
dvi dukreles. Prieš 25 me
tus laiko, dėl šeimynoje nesu
tikimų, atsiskyrė nuo šeimos ii

Į apsigyveno Cliffsidėj. Pagy- 
I venes porą metų, persikėlė į 
i Union City ir gyveno čia iki 
mirties.

vauti su mumis.
Korespondentė.

Pilnai pasiruošė 
naujiems mokslo metams

VILNIUS, rugp. 4 d. — Vil- 
| niaus amatų mokykla N r. 5 
i sutiko Tarybų Lietuvos de
šimtmetį visiškai pasiruošusi 

.naujiems mokslo metams. Mo- 
i kyklos , patalpos, perdažytos, 
pagaminti ir atremontuoti 

i suolai, kėdės, stalai, kabine- 
' tams spintos, bendrabučio in- 
; venterius. Staliai, šaltkalviai 
l ir tekintojai pagamino nau- 
: jiems mokslo metams daug 
mokyklinio inventoriaus.

Pagrindinai pertvarkytos ir 
perkeltos į kitas erdvesnes pa
talpas dirbtuvės. Staklės pa

statytos ant pamatų ir elek- 
I trifikuotos. J. Erelaitis. i

Washington. — Tūli re- 
publikonų vadai Kongrese 
reikalauja pašalint valsty
bės sekretorių Achesoną 
todėl, kad jis “praganęs 
tz i ”

PRANEŠIMAS
' MONTELLO, MASS.

Piknikas Lietuviu Tautiško Ną- 
nio parke, Winter St. and Keswick 
Rd. įvyks rugsėjo (Sept.) 24, 1950.

I Pradžia 1-mą va], dieną. Rengia 
i progresyvių Lietuvių Gintarų Žemės 
! Radio. Specialistas keps avį senoviš
kai a.nt ugnies; bus visokių valgių, 
gėrimų, ir gera muzika. — Kviečia 
Rengimo Komitetas. (179-180)

J. J. Kaškiaučius, H. D 
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Juozas, kaipo sunkaus dar
bo’ darbininkas, pagražino sa- 

’ vo gyvenimo biografiją, uo- 
Įliai veikdamas unijoj i)- nuo-. 
! širdžiai remdamas progresyvi 
judėjimą. Gaila rimto ir dar
bininkišką pažangą rėmusio 
draugo.

1 šermenis bei laidotuves 
buvo atvykę iš Eastono Juozo 
buvusi moteris, sūnus ir abi 
dukros. Na, ir artimųjų pa
stangomis palaidotas su reli
giniais prietarais, į kuriuos 
Juozas netikėjo jau virš 25 
metai. Cliffsidietis.

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus ir kami- 

i nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

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

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

12 d. — 
dd. LTSR 
šokių an- 

pasirodė

Lietuvos TSR liaudies dainų 
ir šokiu ansamblyje

VILNIUS,’ rugp. 
Š. ‘m. rugpjūčio 7-8 
Liaudies dainų ir 
samblio kolektyvas
su nauja dainų ir šokių pro
grama — pastatė literatūrinį 
montažą “Kur teka Nemu
nas,” skirtą Tarybų Lietuvos 
dešimtmečio garbei. Montaže 
vaizdu o j a m a dešimtmečio 
šventė kolūkyje, į kurią atsi
lankė broliškųjų' respublikų 
delegacijos. Montažo turinys 
perpintas rusų, baltarusių, 
gruzinų, latvių ir kitų broliš
kųjų respublikų liaudies dai
nomis, šokiais ir žaidimais 
Pastatymo režisierius — V 
Gruodis, dailininkas — Kasti 
liovas, šokių grupės vadovas- 
p remi jos laureatas J. Lingys, 
muzikinės grupės vadovas —- 
premijos laureatas Ę. Stepu
lis, dirigentas —- E. Pylipai- 
tis. E. Liubeckąitė.

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai jrv.ošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

t 
t
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Formuojama žieminė 
lietuvių boulininky lyga

Pastovi valdyba bus 
po poros savaičių, 
boulininkų j lygą 
Mokesčių klausimas

Praėjusį sekmadienį užsi
baigus vasariniam lietuviu 
boulininkų lygos terminui ku
kliu banketėliu, jau pradėta 
formuoti žieminė lyga.

Pirmadienį Liet. Auditorijos 
patalpoj įvyko šiuo reikalu 
boulininkų pasitarimas. Daly, 
vavo apie 15 asmenų. Laiki
nuoju pirmininku išrinktas F. 
Yakštis. 
sudaryta 
daugiau 
įstojus,
taipgi palikta atviru •— kitam, 
didesniam susirinkimui. Bou- 
linimui diena pasirinkta an
tradienis, bet ir ją galės pa
keist platesnis susirinkimas.

Manoma suformuoti dvi ly
gas—moterų-merginų ir vyrų. 
Praėjusią žiemą moterų-mer
ginų lygą su form u ot nepavy
ko. Bet po įvykusio bonli- 
ninkų turnamento pas mergi
nas ir moteris atsirado dau
giau ūpo, todėl šiemet turima 
vilties .susilaukt daugiau entu
ziasčių.

Praėjusįjį antradienį žiemi
nės lygos branduolys jau bou
lino. Sekamą antradieni tiki
masi daug numatytųjų pribū- 
nant. Pranaitis. Sadauskas. 
Dobiniai, Palton, broliai Ne- 
vinskai (Juozas boulino ir va- ’ 
sarinėj lygoj), Young’ai—tai 
lygos jėga. Visi nudžiugs jų 
sulaukę.

Boulinimas lygoj yra 
Kiekvienas — nuo 
iki čam pi jono — 
laimėt. Tą progą 

lygos taisyklės. Pa 
boulininkų banketėlyj 

Katinienė, pradinė ir

pra
tupi
su-

“Komunistai nesiregistruos,” 
pareiškė jų vadai G.ardene

Mes registruosimės.. . bal-l bilius, nes judėjimas prieš fa 
šizmą Amerikoje auga dieno 
mis ir valandomis. Pagaliau 
sakė jie, vienas dalykas fa 
šistinius bilius nutarti,

ir dalykas praktiškame gyvūni
jai užbaigus sakinį. Į me priversti žmones — milijo

nus žmonių — fašizmą pri
imti.

šuoli/’ pareiškė stipriai ir 
drąsiai, pertraukdama sakinį, 
Elizabeth Gurley Flynn. Iš 
karto pasijutusi kapinė tyla, 
užsibaigė juoko klegesiu- 
plojimu,
Kalbėtoja toliau apie tai sa-

Lietuviu kalbos moky- 
i kla pradeda pamokas

Lietuvių Kalbos Mokyklėlė 
ir vėl jau ruošiasi pradėti pa
mokų sezoną. šeštadienio va- 

rugsėjo U>, LKM val
iotas Alyba ir nariai laikė savo dar-

“Mes registruosimės nuėję 
leidimo apsivesti. Registruo
simės prašant leidimo vairuo
ti auto. Bet mes niekad ne- 
siregistruosime po McCarran 
biliumi ar kitais tokiais.”

Greta minėtųjų, kalbas, 
raginančias pamąstyti, pasakė 
vakaro pirmininkas Howard 
Johnson, nepartinės darbo 
jaunimo organizacijos vadas 
Leon Wolfsy,’ atsižymėjęs pra
ėjusiame kare veteranas Ro
bert Thompson, buvęs miesto 
kaunsilmanas Benjamin J. Da
vis.

Veik visi kalbėtojai smerkė

Įdyba pranešė, kad mokytojai 
; jau gauta ir su rugsėjo (Sep
tember) 30 d., Lietuvių Audi- 
Itorijoj, pradės savo klases.
I

Kaip pirmiau, taip ir dabar, 
i klasės 
i liaudies
I kos. Kai 
kys, manoma

bus lietuvių kalbos, 
šokių ir dainų, muzi- 

mokykla susitvar- 
ir veikalas nio-

Mitingas pradėtas mūsų 
valstybės himnu, baigtas In- 

i ternacionalu, taipgi buvo kon- 
I certinė programa. Peoples 
Artists dviemis atvejais daina
vo visiems žinomas liaudies 

■ kovų dainas. Klausaisi ir ste-

Mokyklos valdyba ir nariai 
apgailestauja, kad mokyklos 
pirmininkas, Joc Dagis, jau 
šaukiamas armijos tarnybon ir 
negalės veikti LKM darbe. 

iTačiau kitos organizacijos ir 
: jų nariai privalo padėti LKM 
darbuotis ir ją organizuoti. 
Lietuvių Kalbos Mokykla bū
tinai reikia palaikyti ir au
klėti.

Visiems Aido Choro nariams 
svarbu susirinkti šį penktadie
nį, rugsėjo 22-rą, 8 vai., Li
berty Auditorijoje.

Vietoje reguliarių pamokų, 
įvyks pasitarimas, nes turime 
eilę reikalų apsvarstyti. Tar
pe kitko, privalome paruošti 
rudens ir žiemos sezonams sa
vo veikimo programą.

Visi 
ristais 
riais
Choro dalimi, 
nio vakarą proga

dar nebuvusieji cho
ir buvusieji choro na- 
kviečiami tapti Aido 

Šio penktadie- 
tai pradė-

Choro pirmininke.

Kampinis Bar ir Grill, Šokių salė- 
Cafe. Apie $900 biznio j savaitę. 
Renda $125 j mėnesj. Pasirandavo/ žiūrėti 
ja ant 10 metų. Labai geras pirki- (taisymai; turime daugiau pagalbos, 
mas. Kaina $16 000. Pinigais $9,000.; $100 j mėnesj. Skambinkite MU. ‘ 

18-3112. (178-182)

Aukle ir prie lengvo namų darbo, 
linksma aplinka. Geri namai. Pri

teis vaikus. Visi moderniški

Kepykla, ant kampo kepimas po' Molinos Pagelbininkė, tokia, kuri 
dienines šviesos. Biznio $650 ir Į nori gerų namų, 2 vaikai, atskiras 

I aukščiau kas savaitę. Geros rūšies i kambarys ir maudyne, $100 j mė- 
| keptuvininkas gali padaryti dvigubai nesį. Valley Stream 5-6709.
■ biznio. Labai aktyviška apylinke.
I Pargenąs. Renda $150 į mėnesį. Pa- 
sirandavo ja ant 4 ‘metu. Kaina 
$6000. Pinigais $3000 ir daugiau. Į 
Tuoj kreipkitės į: Hawkins Business I 
Exchange, 108-03 Liberty Avė., ! 
Richmond Hill, N. Y. VI. 8-2611. Į

. Vien tik pagal sutartį. (180-182) |
' ----- ---- ■■■ — J Narni)

(179-183)

Mergina, guolis vietoje, atskiras 
• į kambarys, maudyne, abelnam namų 
*1 darbui, pagelbinū virėja, 4 vaikai, 
-į Flatbush. NA. 8-7841.

i (179-181)

Kriaučių Žinios
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubo gaspadorius Juozas Za
karauskas turi naują barten
der], Kazimierą Naktinį. Pin

ikus ir geras yra vyras, vi
siems gerai patarnauja klubo.

oi.. :

darbininkė, guolis vietoje, 
os vaikai, 1 suaugęs, 4’/2 
; getą mokestis.
III. (179-180)

$100 j mėnosj. 
linksma aplinka, 

neblogiausi; po visų vakauijų Nuosavas kambarys. Tol. Valley 
biznis yra pagerėjęs. • Stream o-6438-j. (180-182)

Sena klubirtj Kazimierą (la,,)ininkP.vir5ja. Buolis
Vilką ištiko nelaime — s'ai‘ vietojo; patyrusi. Paliudijimai. Du 

Naktį i FUg-Į vaikai lanko mokyklų. Alga nenu- 
Statyta. MO. 9-0589-J. (180-182)

gi liga ir mirtis. 
|sėjo 17 d., .°> vai 
jsai klubo prie Stagg St, esan- 
j čion valgyklom Ton paval
gęs. Jš ten iėjęs, ant šaligat-

i nomas, paskiausiais laikai: 
įdirbo Atletų Klube. Klubie 
įčiai linki naujam bartenderiui vio sukrito. Kuomet pašaukta 
'gerų pasekmių darbuotis klu-; policija, atsiųstas vežimas jį 
.be. | paimti, jis jau buvo be žado.

Namų 
Guolis

Abelnam namų darbui darbininkė. 
Atsakominga. Mylinti vaikus; guo
lis vietoje; paliudijimai. $150.

; BO. 3-2099. (180-182)

mus. 
dinio 
progą 
teikia 
džiui, 
Aida 
dar visai silpnutė boulininkė, | 
krykštavo: 
paskiausiai, 
čiausiai!” 
kuriame ji boulino, 
šiai susirėmimų laimėjo 
si gavo po $7. O tokie 
kieji artileristai.” kaip 
kaitis, Feiferis (tai yra 
mai) banketėlyj neturėjo kuo 
pasididžiuoti. Visa tai yra 
“fun.”

Lai būna kimštinai pripil
dytos Liberty Auditorijos 
Bowling Alleys šį sezoną!

Pasipustykit padus sekamo 
antradienio vakarui, 8-tai va
landai ! Tylusis.

“Aš įstojau lygon 
o iškilau aukš- 

Mat, tas tymas, 
daugiau- 1 

ir vi-i 
“sun-| 
Jan-' 

ių ty-

Miss Flynn aiškino, jog už
siregistravimas reikštų prisiė
mimą visų tų neteisingų pri
metimų, koki sužymėti • tame 
biliuje. Reikštų priėmimą vi- ''šalies įsikišimą į Korėjos na

rsų tų melų už tiesą. Reikš-jminį reikalą.
tų prisipažinimą kaltais.

“Mes nieko tokio nepapildė- 
me. Mes gyvavome ir gyvuo

kime, mes kovojome už darbi
ninkų reikalus ir kovosime, 
nežiūrint, ar jie leis, ar už
draus mūsų partijai gyvuoti.

“We are here to stay, come Įbiesi, ką gali padaryti keturi 
what may,” sakė ji, pareikš- talentingi, ir 
dama: “Užtikrinu, kad mes 

j čia būsime, susirinksime, nors 
įir už 35 metų, kuomet tie, ku- 
l rie nori mus sunaikinti, bus 
'užmiršti. Mes gyvuosime ir 
jaugsime dėl to, kad tebegy
vuos darbininkų klasė, kurios 
j mes esame dalimi, kurios pir- 
iminėse gretose mes kovoja
me už visų darbininkų reika

lus,” sakė kalbėtoja.
Vėliau programoje, kalbėjęs 

i paskutiniu, Gus Hali, naciona- i ’lis sekretorius, taip pat sti- 
įpriai pakartojo, jog komunis- 
Įtai neąiregistruos.

Tačiau taip pat stipriai ko
munistai reiškė pasitikėjimo, 
kad Amerikos liaudis atmuš 
McCarran’o ir kitus panašius

ryžtingi žmonės. 
Ir dainavo Jubilee Singers.

Milžiniškoji salė nebuvo 
pilna. Tačiau svietą stebino 
tas, kad tokioje isterijoje vis
gi susirinko apie 12,000 iki 
14,000. Jokia buržuazinė par
tija nesutraukia tiek publikos 
į savo politinius mitingus, ne
žiūrint per visą komercinę 
spaudą, radiją, klubus, saky
klas brukamus už dyką tikie- 
tus.

Kita nuostabia ypatybe bu
vo tas, kad už įkaitintojo 
Dennis’o parašytą dešimtuki- 
nę brošiūraitę buvo mokančių 
po šimtinę, po $50, $25, po 
$1. Knygelė užvardinta “21 
Klausimas Apie Karą ir Tai
ką.” Koresp.

Lietuvių Kalbos Mokykloje 
gali dalyvauti jaunamečiai ir 
suaugę studentai. Dabar dar 
laikas j on įstoti. Organizaci
jos ir jų nariai privalo kvies
ti ir raginti savo sūnus ir du
kras dalyvauti LKM studen
tais. Visi padėkime padaryti 
LKM skaitlingą studentais ir 
naudingą savo darbais.

Rep°rteris.

Bronxe 5 metų berniuko 
temperatūra staiga pradėjo 
kilti ii1 iškilo iki arti 110 laips
nių, sako jo daktaras. Apdė
tą ledu, su dirbtiniu kvėpavi
mu, vaiką nuvežė į ligoninę. 
Temperatūra atslūgo iki 103. 
Dar neišaiškinta, kas per li
ga, kuri galėjo tiek karščia
vimo sukelti.

Gaisras anžalojo 
Long Beach tiltą

Klubo gaspadorius 
.karauskas kviečia

I C1US
. kyli į klubą,

tebe-Pirmadicnj jo kūnas 
buvo ligoninės lavoninėj. Vyk
doma apklausinėjimas buvu
sių jo aplinkybių paskutinė- 

Įmis jo gyvenimo dienomis ir 
'valandomis. Ir gal padaryta 

skrodimas n u st a-

Namų Darbininkė-virėja/ Mylinti 
vaikus. Guolis vietoje. Gera alga, 

j Skambinkite SA. 2-5841. Tarpe 9 
’A. M. ir 6 P. M.

MALE and FEMALE

Queens profesijonalai ragina 
; veikti prieš McCarr an biliij
| Queens
j fesionalų,
• komitetas
i gus bilius

organ i- 
asmenis 

Truman u i 
tuojau.

Sekmadienio rytą užsidegė 
Long Island Railroad tiltas, 
kuriuomi kursuoja trauki
niai tarp Long Beach rezorto- 
parko ir Jamaica.

Apdegė 120 pėdų kelio. Vi
sas tas tiltas turi ilgio 1,400 
pėdų. Už dviejų dienų būtų 
pradėję to tilto pataisas, pa
daryti tiltą nedegančiu. Tam 
jati buvo suvežta nemažai me
džiagų.

Gaisras pastebėta tuojau po 
pusiaunakčio,
maica gaisragesiai.
rodė nedidelė, tačiau stipraus , tis McCarthy’o protu, paskai- 
vėjo žarstoma nesidavė greit i tytų ‘subversyviais.’ 
užgesinti,
triūsė per ištisas 4

Gaisro priežastis 
ta. Menama, kad 
nuo traukinio ratų 
ta cigaretė galėjo
Keliolika minučių pirm gais
ro ten buvo praėjęs traukinys.

Būrys darbininkų stojo tai
syti tiltą vos tik spėjus gais
rą užgesinti. Už dešimties
valandų pataisė ir traukiniai me, kad Amerika būtų išsau- 
vėl pradėjo 
taisymo laiku 
stodinėjo toliau,
miestelin ir iŠ miestelio 
traukinio atvežė busais.

apskr. įsikūręs pro- 
švietėjų, dvasiškių 
kovai prieš žalin- 
išsiuntinėjo organi

zacijoms ir įstaigoms laiškus,
kuriuose ragina skubiai veik
ti, kad demokratijos saulė ne- 
užtemtų Amerikai.

Laiške, greta kitko, rašo:
“Kas atsitiktų, jeigu sena

torius McCarthy turėtų lega- 
lišką galią išspręsti likimą 
organizacijų — ir jūsų?

“Tai nėra beprasmis klausi- 
M^cCarran . Kilgore - 

priimti
mas:
Woods biliai, ką tik 
atstovų buto ir senato, tą pa
darys. tikrove, jeigu preziden
tas pasirašys šią savaitę!
“Taikomas neva ‘suregistruo

ti komunistus/ jis įteikia po
litiniai paskirtiems trims as
menims visą galią palikti gy
vą ar numarinti kiekvieną 
mūsų šalies organizaciją. Jis 
taipgi įsteigia koncentracijos

Atvyko iš Ja- kempes bile kuriems ameri- 
Ugnis at- j konams, kuriuos, vadovaujan-

Atsišaukime ragina 
zacijas ir atskirus 
siųsti prezjdentui 
telegramas. Siųsti
Taipgi prisidėti prie visų new- 
yorkiečių mobilizu o j a m o s 
vykti į Washingtona masinės 
delegacijos.

Queens komitete yra susira
šę keli šimtai žymių apskri
ties daktarų, visokių tikybų 
dvasiškių, profesorių, unijistų 
ir kitų visuomenininkų.

Viso miesto delegacijai mo
bilizuoti komitetas suteiks in
formacijų paskambinus ORe- 
gon 9-1784.

Margaret Solan, 28 metų, 
tapo pavojingai sužeista auto 
nelaimėje ties Fairmount 
Blvd, ir Edgemere Rd., Gar
den City. Lengviau sužeisti 
patsai Solan ir du> maži jų 
vaikai.

gaisragesiai ten 
valandas, 

neišaiškin-

ar numes- 
padegti.

“Tam įstatymui priešinosi 
į kiekviena žymesnė darbo uni
ja ir didžiuma nacionalių or- 
Jganizacijų, kuomet tas pats 
; bilius buvo žinomas po vardu 
Mund-Nixon Bill. Net didžiu
ma tų senatorių, kurie buvo 
spiriami už jį balsuoti, jį va
dino nekonstituciniu, policinės 
valstybės įstatymu. Jis turi 

i būti sustabdytas, jeigu nori-

kursuoti. Tilto 
traukiniai su- 

keleivius 
prie

Flushing piliečių grupė 
nuoja veiklą uždrausti 
ginti nuo savo kiemų ar 
vėje sugrėbtus lapus, 
mieste mažiau būtų dūmų.

gota tokia, kokia mes ją pa-
I žįstame. . .
I “Šioje nepaprastoje mūsų
. tautos padėtyje liaudis priva
lo priversti savo atstovus pa- 

| laikyti Konstituciją, išlaikant 
pla- savo
de- tikslu, mūsų nepartinis, nepo- 

gat- litinis komitetas ragina jus 
kad skubiai veikti šiomis keliomis

| dienomis.” '

duotą priesaiką. Tuo

! PARDAVIMAI
• Parsiduoda mūrinis namas, 12 
| kambarių, dveji porčiai, visi išforni- 
i šiuoti, prieš Sunset Park, graži vie
la, netoli nuo stoties, priimsiu mažą 
įnešimą, nes pats namas gerai išsi
moka, neša gražias randas, $265.00 
į mėnesį. 4 fridžidieriai (šaldytuvai) 
ir visi kiti įrengimai. Priežastis par
davimo — savininko mirtis. Kreip
kitės vakarais po 4-tos; še.štadie- į 
ni'ais ir sekmadieniaais dienomis.

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

Dr. M. Maišei
Stalgios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos

Odos T,i«os, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas.
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 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 T. M.‘

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Betty Grable žymiausioje ro
lėje filmoje “My Blue Hea
ven,” rodomoje Roxy Teatre. 
Dalykas einasi apie porelę, 
kuri nori kūdikių, bet tariasi 
negalinti savų susilaukti. Sce

noje asmenų sklandymas 
ant ledo.

Juozas 
klubie- 

ir ne klubiečius atsilan- 
pasimatyti su

i nauju bartenderiu.
Antras senasis klubo bar- 

Į tenderis Aleksandras Deikus 
Turėjo 2 savaites vakacijų. | pomirtinis
Jau sugrįžo ir vėl pradėjo "j tyti mirties priežastį, 
darbuotis klube. Užklausiau i 

‘Delkaus: kaip ir kur praleidai <• 
savo vakacijas? Gavau atsa- ■ 
kymą :

—Giriose
/

—O kaip 
zonas ?

—Nelabai 
pagal praeitų metų.

Deikus visuomet pasiima sa 
vo vakacijas rudens laikotar 
piu, po Labor Day, 
būna pradžia grybų sezono 
Ir teko patirti, kad jis yra gry- 
bininkų čam.pijonas. Klubie-i*.

\ išvažiavimuose busais 
Lillian Deikuvienė .visa

pad ėda aht stalo keletą 
grybų svečiams užsi- 
Tas parodo, kad pas 
grybų nestokuoja, ka- 
jis yra grybininkų 

čampijonas.
Pas klubiečius dalykai yra

Pora, pilnam aptarnavimui namų 
ir žemės, daržininkavimui, turi ge
rai vairoti automobili, aukščiausia 
mokestis, reikalingi paliudijimai.

' MU. 4-4434. (179-180)

grybavau.
šiemet grybų se

koks, lyginant

kuomet

čių ' 
į Mrs.
da ]
bonku 4

Deikus

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
i ANTANAS LEIMONAS
, Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

^*■1 ' .. <—1 ■■■J r.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 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

Policįija ir jo pažįstamieji 
taipgi teiravosi surasti jo ar

timuosius. Sakoma, kad su- 
| rado. Taipgi bandė nusta
tyti, kas turėtų rūpintis jo 
I palaidojimu. Vilkas seniau 
įdirbo pas kriaučius, kišeniniu, 
i Pastaruoju laiku nedirbo.

J. S.

NuvažiaVęs nuo kelio, ir į 
• medį, ant Jericho Turnpike 
i ties New Hide Park, Law- 
■rence Laedke turėjo būti iš
imtas iš sunkvežimio metalo 

i pjaustytojų pagalba.

GERIAUSIS v

INSURANCE
REAL ESTATE

Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

į Rekrutas pabėgo iš 
laivo prieplaukoje

Devyniolikos metų vaikinė
ms, iš Fort Dix buvęs gabena

mas kur nors nežinomon vie
ton užjūrin, ištrūko nuo lai- 

I vyno transporto 
bons.
lyno prieplaukoj.

| dęs per laivo langutį, 
j nu si 1 eidęs van d eni h. /

Henry Gib- 
Laivas stovėjo Brook- 

Jisai išlin- 
, virve 

Ar jis iš- 
j sigelbėjo, ar prigėrė, kol kas 
i tebebuvo nežinoma ar neskel- 
I b i am a.

Rockaways l|layland oficia
liai užsidarys rugsėjo 23-čią.

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.

Korepfų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. E V. 7-6233

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK ‘STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tetefonaa: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T T N 
EVergreen 4-9407 1 ▼ 1 0 1 V

SHUFFLE BOARD

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Rugs. 21, 1950




