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Pastebėjau, kad menševikų 
Naujienos labai nori apsidirb-1 
ti su Vincu Andruliu, 
rūtų jį išdeportuoti. 
niečiai pastatyti vyriausiais,

.... AMERIKONAI UŽĖMĖ
DIDMIESTI SEOUL)

Vėliausios Žinios 111 KOMUNISTŲ LAIMI

jus Grigaitis bylon įsivėlęs.

Pijus Grigaitis yra ne tik 
Naujienų redaktorius, bet ir 
visas bosas, savininkas ir lei
dėjas.

Man prisimena nelabai se
na istorija. Tai buvo karo 
metu. Vincas Andrulis labai 
daug darbavosi karo laimėji
mui. Už šaunų pasidarbavi
mą jis gavo padėką ir pagy
rimą nuo labai aukštų valdi
ninkų, net iš paties Baltojo

Jankiui atėmė iš šiaurinių 
korėjiečių ir eilę kitų miestų 

j ________

Tokio, rugs. 26. — Gene
rolas MacArthur pranešė, 
jog amerikonai jau užėmė 
Pietinės Korėjos sostinę

(

j Korėja. Telieka jau
125 mylios iki susijungimo 
amerikinių armijų, marguo
jančių nuo Inčono uosto į 
pietus ir iš pietų į šiaur
vakarius.

Amerikonu komandieriai v

vokiečių
kariuomenės, jeigu ameri-

tik Į Atlanto paktui ų [UŽSTATU TEISŲ
konai, anglai ir francūzai m • - • r i “ i i
nepripažins platesnių vals- L JCLCKSOll n (1(1

jie negręsia nuverst valdžiųtybinių teisių vakarinei Vo
kietijai.

darni susisiekti 
Liko mažiau 
tarpas iki tų 
kinių armijų

O kaip su Grigaičiu? Jox 
Į*e dagu o jambs ir leidžiamos 
Naujienos savo jaunimo sky
riuje 1941 metais rašė-;

. .it sudden crazy twist of 
the war has placed us in a 
position where. . . our hearts 
urge vs to give three cheers

Seoulą, miliono gyventojų Sakoma, kai jos susijungs, 
miestą.

Po žiaurių kautynių na
muose ir gatvėse, šiauri
niai Korėjos liaudininkai 
pasitraukė iš Seoulo į rytų 

^pusę.
Amerikonai grūmėsi į

su anais, tikisi, jog kuomet jų armi- 
kaip 40 mylių jos susijungs, 
dviejų ameri- 
susijungimo.

to vakarinio uosto Inčono. 
Kiti jankių kariuomenės 
junginiai maršavo iš pieti
niai - rytinio Korėjos kam
po į šiaurvakarius, skubė-

tai galės užkirsti pasitrau
kimą 100,000 liaudininkų, 
esamų pietiniai vakarinia
me Korėjos sklype. Ameri
konai šiame ruožte užėmė 
Kumčon, Hiopčon ir čin- 
džu miestus.

Rytiniame Korėjos pak
raštyje jankiai ir jų talki
ninkai, Pietinės Korėjos 
tautininkai, atėmė iš liau
dininkų Činbo, Andonga ir 
įsiveržė į Yečoną.

tai užkirs 
pasitraukimą šimtui tūks
tančių šiaurinių- Korėjos 
liaudininkų iš viso pieti
niai vakarinio Korėjos

Seoul, Koi’eja. — Ameri- Liaudies Respubliką, 
konai praneša, kad, užim
dami Seoulą, jie apsupo ir 
suėmė bei suims •’apie 5,000 
liaudininku kareiviu ir 
oficierių.

Flushing Meadow, N. Y.
— Amerikos ir Anglijos į nių Valstijų 
atstovai Jungtinių Tautų j Teismo teisėjas 
seime tariasi pervaryti nu- Jackson patvarkė, jog vie- 
tarimą, kad būtų leista nuolika komunistų vadų tu- 
amerikonams, po Pietinės rį būti laikomi laisvėje už 
Korėjos atkariavimo, įsi- užstatus, iki Aukščiausias 
veržti į Šiaurinę Korėjos

Washington. — Jungti- 
i Aukščiausio 

Robertas

lams, kalbėdami masiniuo - 
se susirinkimuose ir rašy
dami savo laikraščiuose.
TEISĖJO PAREIŠKIMAS

Teisėjas Jackson pareiš-

Todėl aš visai dabar nesi- < •• 1 f •
stebiu, kad šis Pijus Grigaitis įAFJTUJ3 dr<lltU0j3 
dabar taip įdūkusiai norėtų | - p . . > .
apsidirbti su tuo Vincu An- j l,b44 moteris 
druliu, karštu Amerikos pa- j ______
trintu, kuris karo metu visas ! --- - -
jėgas paaukojo kovoje prieš 
ta Grigaičio “trys valio” Hit
lerį !

Gen. Walker numato 
greitą pergalę

New York. — Antradie
ni pranešta, kad čia susi
rinkę dvylikos Atlanto 
kraštų užsieniniai minis
trai jau nutars sujungti jų 
armijas “apsigynimui” nuo 

! Sovietų ir jų kaimynų, 
j Bendrasis visu tu armijų 
komandierius būsiąs ameri-

Anglai - amerikonai pla
nuoja apeiti Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybą, nes So
vietų atstovas taryboje ga
lėtų vetuoti - uždrausti įsi
veržimą į Šiaurinę Korėją.

Jungt. Tautų konstituci
ja sako, kad Saugumo Ta
ryba turi teisę tvirtinti bei 
atmesti seimo nutarimus.

Teismas galutinai išspręs 
jų bylą.

Valdžios, prokurorai rei
kalavo atšaukti užstatus ir 
laikyti tuos žmones kalėji-

“Tie raštai ir kalbos vi
sai neragina nuversti val
džią per prievartą, ir tiktai 
tiek tegalima sakyti, kad 
jie kursto prieš valdžią,

me, belaukiant ^galutinojo; kokias prieštarau-
sprendimo. Valdžia pasako
jo, kad jie, būdami laisvėje, 
tesią sąmokslą prieš Ame
rikos valdžią ir kenkią ka
riniams Amerikos reika-

Gerai, kad dabar 
klerikalai pripažįsta, kad pa
rapijinės mokyklos padeda 
naikinti Amerikoje lietuvybę. 
Tai pripažįsta C. čižiūnas, kai 
jis rašo:. “Didžiausia seno
sios mūsų emigracijos klaida 
yra dvejopa: pirmuoju atžvil
giu ta klaida padaryta para
pijinėse mokyklose, leidžiant 
sunykti, ir net išnykti jose lie
tuvių kalbos dėstymui beb var
tojimui; antruoju atžvilgiu— 
neparengta tų pačių lietuvių 
išeivių vaikams nei vienos pa
dorios skaitymui knygelės ir 
neišleista jokio jiems laikraš
tėlio.”

O labai daugelis net pusiau 
laisvu tėvu leidžia savo vai
kus į parapijines mokyklas, 
karštai tikėdami, kad ten jie 
gaus lietuviško įkvėpimo.

Washington. — Armijos 
komanda pašaukė į priva
lomą karinę tarnybą 1,644 

Į moteris kaipo rezervistes, 
ir patys | tarnavusias ginkluotoms 

Amerikos jėgoms praeita
me pasauliniame kare. Tai 
daugiausiai slaugės, gydy
tojos ir kitos sveikatinio 
armijos skyriaus specialis
tės, kurioms buvo duota 
leitenantų bei kapitonų 
laipsniai.

G.

Pasitraukia Marshallo 
plano vadas Hoffmanas

Washington. — Paul 
Hoffman, Marshallo plano
galva, apleidžia tą tarnybą 
nuo rugsėjo 30 d.

Hoffmanui vadovaujant 
marshalliniame plane, Ame-

Pietinė Korėja. — Ame- Ikonas.
rikonų komandierius Ko- j  
rėjai generolas Walton H. j Morokko. _
Walker sakė, jau numato- liūtys, vadinamas 
mas greitas karo laimeji- , patrūkimas.

• v v ♦ • • T r
mas greitas karo 
mas prieš šiaurinius Korė
jos liaudininkus.

Kartu jis pranašavo, kad 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublika bus suvienyta 
su Pietine Korėja, ir visa 
šalis pavesta korejiniams | 
tautininkams. Pietinių tau- i 
tininkų 
tatorius yra Syngman 
Rhee.

Tvaniškos 
‘debesų 

” pražudė apie 
100 morokkieciu.

London. — Per gaisrą 
Cretwell angliakasykloje 
sudegė bei užtroško 82 ang
lai mainieriai.

Kainos vis dar kils, 
sako valdininkas

Korėja, rugs. 26 —Tūks
tančiai šiaurinių Korėjos 
liaudininku antradienį vis 
dar žūt-būtiniai gynė sos
tinės Seoulo vidurį, nors 
generolas McArthur iš pat 

Francijos ryto paskelbė, kad ameri -

Moline, III. — Jungtinių;
; Valstijų darbo departmen- 
to galva 
pranašavo, jog 
kainos 
centais 
metu, v

, Jisai

Maurice Tobin 
reikmenų 

dar penkiais pro- 
pakils iki naujųjų

kalbejo susirinkime,. Paryžius. —
politikai spėja, kad vakaru ; konai jau užėmę tą did- kurį sušaukė Darbo Fede-
Vokietija nesutiks duoti I miešti.

. . . . . . . . . . . . iTnimanas prašys pinigų
ns. riebuliu uiu-j ■■ p • , , . ii.
prezidentas”-dik- McCarrano įstatui vykdyt

Sovietai vėl širdo 
derybas su Amerika

rika išleido 10 bilionų dole- j ^fteto^dėl

Tito laukia dar didesnės 
“paskolos” iš Amerikos

racijos ir CIO unijų Bro
liškoji Apšvietos Sąjunga.

į. Buvo tikimasi 6,000 publi
kos, bet susirinko tik 300 
asmenų. c

Kunigu Draugas prisimygęs 
tebereikalauja vyti laukan iš 
Jungtiniu Tautu ne tik Tary
bų Sąjungą, bet ir visas liau
diškosios demokratijos šalis. 
Girdi.' “juk tai didžiausia gė
da padoriems tautų vadams 
sėdėti prie vieno stalo su 
agresoriais, imperialistais ir 
banditais.”

Tik klerikališkas betrėdis 
gali šitain kolioti ištisus 
kraštus, ištisas tautas.

riu vakarinei Europai stip
rinti prieš komunizmą.

Dabar pasitraukdamas. 
Hoffmanas ragino duotį 
dar 8 iki 14 bilionų dolerių 
vakarinės Europos kraš
tams dėl paramos prieš ko
munizmą.

Hoffmano vieton prezi
dentas Trumanas skiria ki-

i ta politikierių, W. C. Fos-į

Kunigas Prunskis rašo ilgą 
straipsni apie tai, kaip' jis 
skaitęs knygoje “Why I Know 
Theres Is A God,” kaip vie
nas geras jam nežinomas ku
nigas vieną karštą vasaros 
dieną klausykloje prakaita
vęs su viena velniui parada
vusia jauna mergaite, kol ją 
iš velnio nagų atėmęs ir ati
davęs dievui.

Gerai, žinoma, kad iš kelių 
šimtų tūkstančių kunigų nors 
vienas nors viena mergaitę 
per išpažintį išgelbėjo iš vel
nio nagų. Bet kiek tų kunigų 
kiek nekaltų mergaičių per 
išpažintį prisivilioja ir velniui 
į nagus paveda ?

Patarčiau kun. Prunskiui įsi
gyti brošiūrą “Moteris ir Išpa
žintis.” Jis joje ras labai daug 
faktų apie likimą mergaičių, 
patekusį į išdykusių kunigų 
rankas.

Žuvo 23 amerikonai 
su kariniu lėktuvu

New York. — Atvyko 
Marylando Ko- 

Taikos. Juos 
priėmė Jokūbas Malikas, 
Sovietų atstovas Jungtinė
se Tautose, užsieninio So
vietų ministro pavaduoto
jas.

Delegatai, atstovaudami 
50,000 pasirašiusių mary- 
landiečių, siūlė sušaukti 
derybas jtarp aukštu ių 

Į Amerikos ir '“Sovietu valdi- 
į ninku. Malikas užgyrė pa^ 
siūlvmą ir iš savo pusės 
ragino suruošti tokias de
rybas dėl x santaikos tarp 
Sovietu ir Jungtiniu Vals
tijų, kad būtų išvengta 
atominio karo.

Marylando taikos pasiun
tiniai atsilankė ir pas 

vieną

Japonija. —Pakilęs skris
ti Korejon,. nukrito į jūrą 
kareivinis amerikonų 'lėk- Chp„tpri W1-ii;qmqq 
tuvas C-54. žuvo bent 23 [ Jnkariškiai; išgelbėta 28 kiti. j JngRe kTautosp wjlįams

neio'ė ju pasiūlvma ir pa
reiškė, įop' Amerika neis į 
iokias atskiras, tiesiogines 
derybas su Sovietų Sąjun
ga.

Washington. — Genera - 
lis prez. Trumano prokuro
ras J. Howard McGrath 
renka sau agentus McCa
rrano įstatymui vykdyti 

i prieš komunistus, prieš 
progresyves organizacijas 
ir jų spaudą. i

Prez. Trumano sekreto - 
rius Charles Ross pranešė 
korespondentams, jog Tru- 
manas ketina greitu laiku 
paskirti penkių asmenų 
komisiją, kuri darys spren
dimus apie “neištikimuo
sius.”

Kadangi Kongresas per
traukė savo sesiją, nepas- 
kirdamas lėšų McCarrano 
įstatymui vykdyti, tai pre
zidentas prašys tam pinigų 
iš bendro biudžeto (sąma
tos). Tarn kitko, bus pa
samdyta keli šimtai advo
katų kaltinimams daryti 
prieš komunistus ir kitus 
vadinamus “kenksminguo-' 
sius.”

Abejoja, ar išsilaikys 
McCarrano įstatymas

St. Louis dienraštis Post-

Washington. — Sugrįžo 
iš Jugoslavijos Eugene 
Black, amerikinio - Pasau
linio Ėanko pirmininkas. 
Jis pranešė, kad Jugoslavi
jos valdovas Tito prašo i
dar 100 milionu dolerių Dispatch rašo: 
paskolos; sako, pinigai bus 
naudojami maistui 
Sausra taip sunaikino Ju- dinta su žiauriuoju, prieš- 
goslaviios derlius, kad grę- konstituciniu 
šia badas.

Jeigu amerikiečių visuo- 
pirkti. menė būtu buvus supažin-

McCarrano 
bilium, tai kongresas nebū- 

| tų išdrįsęs užgirti tą bilių 
kaip įstatvmą.

St. Louis Star - Times 
reiškia vilties, kad valdžia 
nenaudos savo . galios tam 
įstatymui vykdyti.
’ Washington. — Kai ku- 

I rie senatoriai ir
raščiu parduotuves ir gra
sinančiai reikalauja nepar- 
davinėt komunistinio dien
raščio Daily Workerio ir 
kitu vadinamų “neištiki
mu” laikraščiu ir žurnalų.

Blair kandidatuoja rinki
mams naujai teisėjo tarny
bai.

-------------------------------------- 1-----------

Tekėtas bando uždraust 
Daily Workeri Pittsburgbe '

Pittsburgh. — Republi- 
konas vietinio apskritie 
teismo teisėjas
Gunther apvažinėja laik-

g
Blair F.

Man patinka kun. V. Pik
turnos obalsis. Jis sako: 
“Jei nori gyventi — mylėk.v

Su tuo geru, gražiu, išmin
tingu obalsiu bėda bus tik ta
me, kad juo negali pasi
džiaugti klerikalinės spaudos i 
redaktoriai.
dien garuoja ne i 
baisiausia ne'apykanta.

Pavyzdžiui, jei jie primany
tų ir pajėgtu, tai be jokios ' 
druskos gražiai sudorotų vi- 
sup “raudonuosius.” O tokių 
“raudonųjų” jau esama pusė
tinai daug: beveik du šimtai 
milijonų Europoje ir apie pen
ki šimtai milijonų Azijoje.

Berlin. — Sovietines Ber-
Iš jų burna kas- jvno dalies vyriausybė su- 

meilė, bet kelias valtis, gabe
nančias cinką ir kitu meta- 

ilu laužus į vakarinę Vokie- 
i.'tiją.

Lake Success, N. Y. — 
Jungt. Tautu Sau orumo Ta
ryba ši antradieni svars
tys Formozos klausimą.

2,500,000 amerikiečių 
reikalauja taikos

New York. — Per pas
kutines dvi savaites pasira
šė Pasaulinį Atsišaukimą 
dėl Taikos dar 100 žymių 
amerikiečių —mokslininkų, 
protestantų kunigų, artis
tų ir kt.

Viso iki šiol jau pustre
čio miliono amerikiečių 
įvairiuose miestuose ir vals
tijose pasirašė tą atsišauki
mą. — uždraust atominių 
bombų naudojimų ir ramio
mis derybomis išspręst gin
čijamus tarptautinius klau
simus.

jančias ^kalbas ir raštus ga
lima pavadinti kurstymais, 
pakertančiais pasitikėjimą 
ir didinančiais nepasitenki
nimą.

“Jeigu kaltinamieji buvo 
nuteisti tiktai už tokias 
mintis, kurias jie pareiškė 
po nuteisimo, tai iš tikrų
jų galima abejoti, ar tei
singai jie nuteisti, nes tuo
se jų pareiškimuose aš ne
galiu surasti nei vieno žo
džio nei jokio raginimo nu
versti valdžią per prievar
tą ar naudoti jėgą prieš 
jos politiką.”

Federalis apskrities teis
mas New Yorke pernai 
rudenį nuteisė Komunistų 
Partijos sekretorių Eugene 
Dennisą, Irvingą Potashą 
ir devynis kitus vadovau
jančius komunistus kalė.ii- 

• man, esą, už sąmokslą 
) skelbti, kad reikėsią nu
versti šios šalies valdžią 
per iėgą bei prievarta., 
Apskrities teisėjas Harol
das Medina dešimčiai jų > 
skyrė po 5 metus kalėji
mo, o vienam (Robertui 
Thomnsonui) 3 metus.

Paskui trys tapo paleis
ti už užstatus po $30,000 
ir jpo $20,000 septy
niems kitiems. Eugene 
Dennis, tačiau, buvo tuo- 
iaus vieniems metams eks
tra įkalintas už vadinamą 
“nnniekinima teismo.” 
tebčra. kalėjime.

Fndernlis apygardos 
b’nniiu teismas, toliau, 
virtino bausme 
vipniinliVai į p. nagai 
rHins rpiknInvima. nuspren- 

afčsnkti in užstatus ir 
ikolinti. nelaukiant, kaip 
šalies Anksčiausias Teis
mas išsnres iu aneliaciia. 
Anvaai’dos teismas davė 
30 dienu laiko rmteistie- 
aiems atsikreinti i Aukš
čiausia Teismą dėl jų užs
tatu nalaikvmn.

Tai^i Aukščiausio Teis
mo teisėjas Jarksonas da
bar ir nusnrendė nalaikvti 
inns laisvėie už užstatus, 
iki galutinojo sprendimo.

Jis

ape- 
pat- 

visiems
vai-kongres- 

manai žada siūlyt pakeist 
aršiuosius McCarrano įs
tatymo posmus, kai tik 
Kongresas vėl susirinks- 
lapkričio 27 d.

New Yorko Times sako: 
McCarrano įstatymas su 
savo reikalavimu dėl “ne
ištikimųjų” susiregistravi- 
mo ir sveturgimių suvar
žymu “nužengia toli šalin 
nuo įsigyvenusių ameriki
nių laisvių. Tas įstatymas 
pats- save sumuša, yra ne
teisingas ir šaliai kenks
mingas.”

New Yorko World-Tele
gram rašo: .

McCarrano įstatymas• rn
“pavojingai per toli eina. 
Kongresas turėtų po rinki
mu prisipažinti padaręs 
klaidą ir pakeisti tą įstaty
mą”.

New York Post sako:

vra laimėiimas 
dusių ir bailių.”

Italijos valdžia duoda 
valstiečiams akmenynus

Santa Severiną, Italija.— 
Italų valdžia padalino 3,500 
akru bergždžios, akmenuo
tos žemės 396 šeimoms be
žemių ir mažažemių vals
tiečiu. Ta dykumų žemė 
paimta nuo dvarininkų.

Tokios žemės dalinimais 
klerikalinė de Gasperio 
valdžia tikisi numalšint be
žemius ir mažažemius vals
tiečius, kurie užiminėjo 
dvarų žerties.

ORAS. — šilta ir daugiau* 
šiai giedra.

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietiios nremie- 

Įras Adenąuer žadėjo slo
pinti bet kokias komunistų 
vadovaujamas demonstra
cijas.

AustralijosKorei a. 
kariuomenė taipgi atplau-

Tokio įstatymo išleidimas kė talkon amerikonam prieš 
persigan- šiaurinės Korėjos liaudi

ninkus. * •
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RAŠO IR SAKO !Štai
I

nuo
kiek mes laimėtume tik 
dviejų atominių bombų**

$110.000.000 propagandai
Ši milžiniška suma šiemet bus išleista užlaikymui pro

gramos “Voice of America”. Keliolika kalbų bus per ra
diją leidžiama propaganda į pasaulį, kad įtikinus žmones 
visur, jog mūsų šalis tik taikos ir laisvės tetrokšta.

Bet tuo patim tarpu mūsų Kongresas priėmė įstaty
mą, kuris net paties prezidento pripažinimu nesuderina
mas su Amerikos žmonių laisvėmis ir teisėmis. Kaip tik 
tuo patim kartu mūsų vyriausybė gavo iš Kongreso pa
kankamai pinigų sudarymui trumpoje ateityje Jungti
nėse Valstybėse pastovios armijos iš trijų milijonų vy
rų! Kaip tas bus suderinama su $110,000,000 propagan
da per “Voice of America”?

Nuožmusis įstatymas ir politikieriai
McCarran bilius tapo įstatymu. Prezidentas Truma- 

nas vetavo, bet Senatas ir Atstovų Butas didele balsų 
dauguma bilių antru kartu priėmė. Valstybės prokuro- 
ras J. Howard McGrath jau pareiškė, kad jis tą įstaty
mą praves gyveniman energingai. Pirmiausia jis turi 
gauti pinigų iš budžeto komisijos sudarymui ir finansa
vimui įstatymo pravedimo gyveniman aparato. Reikės, 
aišku, daugelio milijonų dolerių.

Naujasis įstatymas oficiališkai vadinasi “Internal Se
curity Act of 1950.”

Šis įstatymas pirmiausia reikalauja, kad Komunistų 
Partijos vadai ir nariai užsiregistruotų Justicijos De- 
partmente. Bet partijos vadai jau seniai pareiškė, kad 
tiek jie, tiek eiliniai partijos nariai tą žiaurų įstatymą 
ignoruos ir jokiu būdu nesutiks registruotis. Tuo būdu 
prasidės bylinėjimasis teismuose. Ilgainiui byla pasieks 
Aukščiausi Teismą ir jis turės išspręsti, ar toks įstaty
mas suderinamas su Amerikos Konstitucija ir Teisių 
Biliumi.

Taip pat įstatymas reikalauja, kad užsiregistruotų 
valdybos taip vadinamų “subversyvių organizacijų/’ 
Valstybės prokuroras praneš, kad jos turi užsiregistruo
ti. Bus sudaryta vąldįyos taryba iš trijų narių, kuriai 
prokuroro apkaltinta organizacija galės skųstis. Jeigu 
taryba pripažins prokuroro potvarkį teisingu bei pa
grįstu, organizacijos valdyba galės eiti teisman ir ten 
ginti savo teises gyvuoti ir veikti.

Tokia bus procedūra. Niekas tuo tarpu nežino, kurias 
ir kokias organizacijas valstybės prokuroras pirmiausia 
pradės persekioti pagal šį naują aktą.

Vetuodamas McCarran bilių prezidentas Trumanas 
pripažino bei pabrėžė du svarbiu dalyku: kad šis įstaty
mas priešingas šalies Konstitucijai ir kad jis užgauna 
arba paliečia demokratines teises ir civilines laisves visų 
amerikiečių, o ne vien tik komunistų.

Labai gerai, kad prezidentas paklausė žmonių balso 
ir bilių vetavo. Bet jis, kaipo politikierius, matyt, neno
rėjo, kad bilius šiuo tarpu netaptų įstatymu. Jeigu jis 
būtų tikrai norėjęs neturėti tokio įstatymo, jis būtų su 
vetavimu palaukęs dešimtį dienų. Kongresas būtų išsi- 
skirstęs “atostogoms” ir nebūtų buvę kam prezidento 
veto atmesti. Kongresas vėl susirinks tiktai pabaigoje 
lapkričio mėnesio. Per tą laiką, sako kongresmanas Mar- 
cantonio, to žiauraus biliaus oponentai būtų turėję lai
ko sutelkti savo jėgas ir išvystyti tokį veikimą prieš jį, 
jog naujai susirinkęs Kongresas nebebūtų drįsęs jį iš 
naujo priimti. To nenorėjo prezidentas Trumanas. Todėl 
jis greitai bilių vetavo ir davė progą Kongresui tuojau 
vėl bilių priimti ir padaryti šalies įstatymu.

Taip pat politikuoja ir prokuroras McGrath. Jis irgi 
buvo pareiškęs, kad šis bilius priešingas Amerikos Kon
stitucijai, kad jis neįvykdomas gyveniman. Bet dabar jis 
pasiskubino pranešti, kad jis jį tuojau praves gyveniman 
Visa savo energija.

Tai bus panašiai, kaip su Taft-Hartley bilium, kurį 
pfezldentas irgi buvo vetavęs. Bet kai jis tapo įstatymu, 
visi valdžios organai pravedė gyveniman visu griežtu
mu. Prezidentas Trumanas net paskyrė, aršiausi organi
zuotų darbininkų priešą įstatymo pravedimo tarybos 
vedėju.

Politikieriai pasilieka politikieriais. Žmonių laisves ir 
teises jie gerbia tik tokiam laipsnyje, kokiam patys žmo
nės jas* organizuotai apgina.

Mes buvome ir tebesilaikome tos numonės, kad “Inter
nal Security Act of 1950” yra nesuderinamas su Jungti
nių Valstybių Konstitucija ir Teisių Biliumi, kad jis 
kerta skaudžiausį smūgį visų Amerikos žmonių teisėms 
ir laisvėms. Mes manėme ir manome, kad jis padarys 
daug žalos visam kraštui. Mes manome, kad Amerikos 
Žmonės ilgainiui pamatys savo reikalams pavojų šiame 
įstatyme ir suras būdus jo atšaukimui.

Juk mūsų šalies istorija suteikia puikiausi pavyzdį. 
Tuojau po Amerikos Revoliucijos ir nepriklausomybės 
paskelbimo, John Adams prezidentaujant, šalyje pakilo 

f baisi isterija prieš tų laikų “raudonuosius.” Kongresas 
milžiniška dauguma balsų priėmė prieš juos “Sedition 
Act” — labai panašų šiam “Internal Security Act’b

“Raudonųjų1’ pryšakin atsistojo Thomas Jeffersonas, 
Nepriklausomybės Deklaracijos autorius. Jis pasmerkė

O KAM TŲ BOMBŲ 
REIKIA?

Čikagos Naujienos (š. m. 
rugs. 19 d.) paduoda seka
mą:

Norima, kad Chieagos gy
ventojai rimtai pagalvotų 
apie tai, kas atsitiktų ir kas 
darytina, jei kada atomine 
bomba būtų numesta ant 
Chieagos didmiesčio.

Tokį tariamąjį (įsivaizduo
jamą) atominio puolimo ban
dymą darė vakar Chieagos 
civilinės gynybos organizaci
ja. 13 vai. tarpe “buvo” 
numestos 3 atominės bombos 
įvairiose Chieagos vietose.

Buvo apskaičiuota, ką jos 
būtų padariusios, jei is ti
krųjų būtų buvusios numes
tos.

Nuo pirmosios atominės 
bombos, kuri “buvo” numes
ta 6:26 v. rytą ir “sprogo” 
2,500 pėdų aukštyje Kedzie 
ir Irving Park sankryžoje, 
“žuvo” 64,000 žmonių. An
troji bomba tariamai spro-. 
go tokiame pat aukštyje ties 
107 ir Prospect, dar “užmuš- 
dama” 17,000 čikagiečių. 
Trečias “sprogimas” įvyko 
13 vai .su viršum vėliau 16 
ir Ashland gatvių sankryžo
je žemai (gal buvo priešo 
“įšmugeliota”), “užmušda- 
ma” daugiau kaip 4 7,000 
miesto žmonių.

nes apie tai galvoja ir lau
kia atsakymo. Jos “neži
no”, kad šiandien milijonai 
pasaulio žmonių kovoja už 

r tai, kad atominė bomba bū
tų nuįstatiniinta, kad di
džiosios valstybės, kurios 
tas bombas gamina, pasisa-' 
kytų, jog jos niekad to gin- 

' klo nenaudos.
F a k t i n a i, ' Naujienos | 

smerkia tuos, kurie kovoja į 
už taiką ir atominės bom
bos nuįstatiminimą, pada
rymą nelegale, panašiai,; 
kaip lig šiol buvo nuįsta- I 
timinti dujiniai nuodai, ku- j 
riais galima išnaikinti išti- i 
si miestai ir kraštai.

Atominė bomba yra bai
sus dalykas, tai priemonė | 
masiniam žmonių žudymui 
Taiką ir ramybę mylintieji 
žmonės privalo vis garsiau 
tarti savo žodį, kad tos 
priemonės jokiame atsitiki- 

j me nebūtų naudojamos.

Na u j ienų manei ragai viai 
nurodo, jog “tokiu atveju 
būtų žuvę 106,000-129,000 
čikagiečių.” Čikagoje gyve
na nemažai ir lietuvių, tai
gi ir jų, be abejojimo, į tą 
skaičių būtų patekę. Apie 
toks pat ' skaičius būtų 
žmonių sužeista.

Toliau:
Apskaičiuota, * kad toks 

“bombardavimas” buvo ne
lauktas. Daugelis “žuvo” 
bevažiubdami į darbą. Kiti 
oro spaudimo buvo išmesti iš 
savo automobilių ar tramva
jų, treti “užmušti” lakstan
čių skeveldrų, dar kiti “už
griūti” bevirstančių namų. 
Keletas • ligoninių visiškai 
“sunaikinta,” North Western 
ir Milwaukee geležinkelių 
linijos nebepataisomai “su
naikintos” pietinėje miesto 
dalyje “sprogus” bombai.

Sužeistų žmonių “pripil
dytos” visos ligoninės, o ki
tus teko toli vežti už Chiea
gos ribų, pasiekiant net Cle- 
velandą, St. Louis ir Denver. 
Kai gelbėjimo komandos ėjo 
rinkti “nukentėjusių” nuo 
puolimo, daugelis žmonių 
buvo “apakę” nuo bombos 
sprogimo šviesos.

Ištisos aplinkės namų bu
vo išgriautos.

Taip, sako, būtų atsitikę, 
jei kurią dieną iš tikrųjų bū
tų priešas numetęs 3 atomi
nes bombas ant Chieagos.

Kaip matome, vaizdas, 
paliktass trijų atominių 
bombų sprogimo Čikagoje, 
būtų buvęs labai baisus. 
Einant tuo apskaičiavimu, 
kituose tūluose Amerikos 
didmiesčiuose, kur žmonės 
gyvena labiau susikimšę nei 
Čikagoje, būtų dar baisesni 
dalykai, jei sprogtų trys a- 
tomines bombos.

Bet kasgi reikia daryti, 
kad tokio sprogimo niekad 
nematytų ne tik Čikaga, bet 
nei jokis kitas miestas pa
saulyje?

Naujienos nepasako. Jos 
tarytum nežino, kad šian
dien visame pasaulyje žmo-!

TIEMS, KURIE PASI
RENGĘ GRĮŽTI 
LIETUVON

Pietų Amerikoje —Ar 
gentinoje, Uruguajuj, Bra
zilijoje — yra tūkstančiai 
lietuvių, pakėlusių sparnus 
skristi Lietuvon. Nenuosta
bu! Tuose kraštuose darbi
ninko gyvenimas yra šiurk
štus. Be ekonominių sun
kumų, Argentinoje ir ypa
tingai Brazilijoje, siautėja 
fašistiniai režimai, slopin
dami kiekvieną pažangos- ' 
nio darbininko žodį. Brazi-1 

I Ii jo je, pavyzdžiui lietuviai Į 
darbininkai neturi jokios 
savo viešos spaudos; jei iš- 

i leidžia ką nors, tai leidžia 
I slapta.
I Daug Brazilijos, Argen- 
i tinos ir Uruguajaus lie
tuvių darbo žmonių jau še- 

; niai patapo T. Lietuvos pi- 
■ liečiais.

Bet grįžti Lietuvon šiuo 
! metu tiesiog neįmanoma, 
Tarptautinė padėtis yra to
kia, kad apie grįžimą tega
lima tik galvoti. Vienas Sao 
Paulo, Brazilijoje, gyvenąs 
lietuvis darbininkas, pasi
rašęs Varguolio slapyvar
džiu/ apie grįžimą šitaip 
rašo uruguaiiečių “Darbe” 
š. m. rugpiūčio 3 d.:

Dauguma Brazilijos lietu
vių vienas kito klausia: “Ka
da grįšime į Tėvynę?” Kai 
kurie mano, kad tik sugrįžti 
Lietuvon ir pavalgius keptų 
karvelių, viskas bus gerai. 
Bet reikia nepamiršti ir ben
dros tarptautinės padėties. 
Taip, kada nors grįšime sa
vo gimtinėn pažangieji lie
tuviai. Bet pirma dar turi
me daug padirbėti, negalime 
palikti mūsų pažangiosios 
kolonijos likimo valiai; tai 
būtų prasižengimas. Brazi
lija mus riša daugeliu pri
siminimų. Daugelis mūsų 
draugų ilsisi amžinai Brazi
lijos žemėje, kurie kartu su 
mumis dirbo kultūrinį dar
bą, dalinosi džiaugsmais, ne
laimėmis ir nusivylimais.

Tiesa, turėjome daug sun
kių ir skaudžių valandų, bet 
pažangos troškimas nežuvo. 
Šiandien sunkiausiame mo
mente pažangioj kolonija 
nenuleidžia rankų, kad pasi
naudotų visokį demokratijos 
priešai. Negalime neprimin
ti, kad kiti, gal pavargę, pa
siliko toje sunkioje kovos 
kelionėje, kad paklausti at
sako: “Nenoriu įsivelti, kad *

įstatymą ir visus, kurie tą įstatymą sumanė ir Kongrese 
pravedė. Amerikos žmonės per rinkimus iššlavė laukan 
reakcionierius ir šalies prezidentu išrinko Jeffersoną. 
Tas piktas įstatymas tuojau buvo atšauktas ir visa šalis 
vėl laisvai atiduso.

Mes tikime, kad ir ši artificiališkai sukurta beprotiška 
šalyje isterija, kaip baisiausias maras, praeis. Žmonės 
nesiliaus reikalavę, kad “Internal Security Act of 1950” 
būtų atšauktas, panaikintas. Mes tikime, kad jis yra tik 
laikina blogybė.

nepakliūti ] policijos nagus. 
Esu gavęs tarybinę pilietybę, 
tai ir bijau, kad paskui su- ' komisijonierius 
darys 
mui.” 
gaunasi 
buvusių 
žangiečių, kurie jau yra pri
pažinti Tarybų Lietuvos pi- ’ 
liečiais. Lietuvoje grįžusį 
kas paklaustų: kuo prisidė- 
jai išeivijoje prie pažangos j 
darbo, kuo prisidėjai j 
kovos už taika? Toks rau
donuodamas turėtų 
ti: niekuo!

Toliau Varguolis 
na tai, kas dabar 
Korėjoje, be to — karo kur
stytojų siekimus ir troški- skaitomas pirmiausiu 
mus. Jis savo raštą šitaip kykliu gauti tų bombų, 
baigia: Kas, jūsų manymu, būtų

tuose 300,000 užmuštų ir!

Newyorkietis sveikatos 
daktaras 

išvažiavi- Marcus D. Kogel, kalbėda- 
- mas apie pąsėkas atominių 

nuo daugelio mūsU bombų New Yorko mieštu!, 
pasakė, jog dvi bombos ga
lėtų užmušti šimtą penkias

su n k urnų i
Panašių atsakymų

bendradarbių pa-

kų atstovus, kurie galėtų 
sustabdyti tas bombas, su
stabdyti stūmimą pasaulio į 
trečiąjį karą.

Vartojimas atominių 
bombų karo negali laimėti. 
Tą skelbia patys rimčiau-

: dešimtis tūkstančių žmonių i šieji tarp karo technikos ži-
- - . ir sužeisti kita tiek. Inovų. Tik išžudytų daug 

s | Aprokavimas pamatuo- i nekaltų žmonių. Sukeltų 
prie 1 tas tokios rūšies bombomis, neapykantą ir pagiežą mū- 

kokios buvo numestos ant su šaliai ir mums visiems, 
atsaky- Hiroshima. Ar mums tektų ’ kurie butume tą žiaurybę 

‘geresnių”, nežinau. Juk ir ;da^idę. Pasaulis skaitytų 
; šiai mus karo kriminalistais.

I gadynę “gerinama.” ‘ i ' Tiesa> kaltinamųjų suole 
O New Yorko mfestas' pirmiausiais būtų pasodin- 

ti tie, kurie jsakytų tą 
bombą vartoti. Tačiau kar
tu su jais būtume teisiami

I ir mes, visi šalies piliečiai 
sužeistų?'Tšlpie tei'g^vo* įf gyventojai. Mus teistų

prime-' žmogžudystes įrankiai 
darosi

tai-

Mes, Brazilijos lietuviai, 
ilgi turime prigūžėjusių Lie
tuvos liaudies priešų, kurie 
prisideda prie karo kursty
mo, manydami atsteigti tuos 
“gorus 
kus. 
klauso nuo viso pasaulio pa- ■ skendusios pono amunicijos 

Įsjjungkime j fabrikanto, ar pono ban- 
kieriaus, ar pono aukšto 
valdininko rezidencijos. Ką________________
jis atsiektų, nudėjęs nieko Į n i • •-«
nereiškiantį poną ir keletą SCVCFSKIS HlUniS S11110 
vargšių jo tarnaičių. Ii . i i-i ■ 

Dėl to ponai be galo my- daryt daug lektuvŲ
Ii tą bombą, kaip dievaitį. I Susišaukęs savo namuos- 
Jiems nėra pavojaus. ' na spaudos atstovus į puoš- 

Man atrodo, kad jeigu nų savo butą 40 Central 
o___  ___ ct_._ ______t mes susilauksime atominių Park West, New Yorke,
stato ir teisingai jam duoda ar kokių kitokių bombų, tai kariškis majoras Alexan- 

jos bus taikomos į didžiuo-i der. P. de Seversky sakė, 
sius fabrikus, krautuvių, ’ kad Amerika turinti prisi- I raštinių, susisiekimo cent- gaminti daugybę tūkstan- 

Čikagos klerikalų “Drau- rus. Ten būsime mes: dar- čių lėktuvų. Girdi, jeigu jis 
ge” tūlas Kirsna rašo apie beįvažiuodami iš darbo, ar būtų gynybos skretoriumi, 
tai, kaip Vilniuje buvo pa- ilsintis fabrikų apylinkėse jis pirm visko prigamintų 
minėtas tarybinės santvar- esančiuose darbininkų kvar 
kos gyvavimo Lietuvoje de
šimtmetis. Girdi “liepos 22 
d. Vilniuje buvo suorgani
zuota dainų šventė, na ir: 

Paleckiui dainų šventę Vil
niaus stadijone atidarius, 
jungtinis choras, vadovauja
mas Stalino premijos laure
ato B. Dvariono, sudainavo 
naująjį LTSR himną.

šventės dalyviai kantriai 
iškentė 35 bolševikinių dainų 
išpildymą, bet visą savo pa
sipiktinimą bolševizmu ryš
kiausiai išreiškė audringais 
plojimais, kai bu'vo išpildy
ta “Saulute tekėjo,” “šiltas 
gražus rudenėlis” ir Keletas 
kitų grynai lietuviškų dainų. 

Na, supraskit jūs, jei no 
rit, tokią kunigų laikraščio 
filosofiją. Pasitikdami aud
ringais plojimais milžiniš
ko choro dainas, dalyviai i 
išreiškė bolševizmu “pasi
piktinimą” !

Kirsna, žinoma, Vilniuje 
nebuvo ir nematė viso to, 
kas dėjosi Vilniaus stadijo
ne. Jis skaitė apie tai iš 
Lietuvos spaudos. Bet ir 
neskaičius, ir nebuvus toje 
iškilmėje, kiekvienam bus 
gerai žinoma, jog lengvu
tės, liaudiškos' dainos vi
suomet sukelia šiltesnių, 
audringesnių klausovuose 
aplodismentų nei gražiau
sios operos arijos.

Nueikite į eilinį Ameri
kos lietuvių koncertą. Te
gu geriausias dainininkas 
atlieka pasaulinio masto, a- 
rijas, na> ir tegu jis, prie
dui, sudainuoja kokią nors 
liaudišką, populiarę daine
lę. Savaime aišku, kuri dai
na sukels publikoje dides
nio entuziazmo.

Galima sau įsivaizduoti, 
kokį įspūdį sudarė apie 25- 
30 tūkstančių vyrų ir mo
terų choras, sudainuoda
mas “Saulute tekėjo” arba 
“Šiltas gražus rudenėlis.” 

Bet šis faktas parodo dar 
ir kitą: kelioliką tūkstan- ? 
čių publikos sudarė lietu
viai, dainininkų chorą —1 
taipgi lietuviai., Klerikalų 2 pysi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—- Tree., Rugs. 27, 1950

jau. Man atrodė, kad su 
bombomis niekas nesiūs to
kių paikšų, kurie lakstytų 

Smetonos teroro lai-. virš miškų ir ieškotų toli 
Taikos išlaikymas pri- ' užmiesčiuose, soduose pa

tie milijonai pasaulio žmo
nių, kurie pasirašė taikos 
atsišaukimą.

Atsišaukimo vyriausiu
J reikalavimu yra uždrausti , 
i atominę bombą. Ir skaityti f-

žangiųjų jėgą.
į darbą visi ir visos dėl tai- I 
kos išlaikymo! Kada karo 
pavojus bus pašalintas, tada 
ramiai galėsime grįžti į savo 
gimtąjį kraštą ir paklausti, 
ką veikėme dėl taikos, atsa
kysime: “Visi ir visos, kiek 
jėgų turėjome, kovojome už 
taiką.”

Mes manome, jog Var- j 
guolis teisingai klausimą'

karo kriminalistais tuos, 
kurie pirmieji ją pavartotų.

atsakymą.

TAI GALVOJIMAS!

faluose.
New Yorko - Brooklyno 

namų didžiuma tokie, kad 
jiems sugriauti nereikia jo
kios bombos, užtektų vieno 
galiono benzinos., Prieš -ke
letą savaičių Jackson 
Heights srityje, bute užsb

4,000 iki 5 tūkstančių stra- 
: tegiškų B-36 bomberių. Vie
nas toks bomberis kainuotų 
po du milijonus dolerių.

Ponas Severskis yra to
kiems lėktuvams planų dir
bėjas. Ir tai daro ne už gu- 
zikus.

s* iesAiški ™kim™ i”mokaTūlas republikonas, vyk
dydamas savo partijos vir
šūnių reikalavimą pateikti 
raportą apie tai, kaip jis 
pravedė savo rinkimų kam
paniją, raportavo sekamai: 

“Pašto ženkleliams, pra- 
baisiai'leidau 15 centų. Niekur nė-

valymo tikslu benzinos. Į 
kapus nuvarė 6 žmones. Li
kusiųjų gyvais septynių 
tūli ir šiandien tebekenčia 
sužalojimus. Didžiuma na
mų — gaisriniai siųstai, iš 
jų niekur neišsigelbėsi.

Prisipažinsiu, — 1_____ .
nekenčiu atominės bombos. lau Pėsčias ir nevažiavau. 
Nekenčiu ne vien tiktai del Aš manau- kad toks ®kūPUs 
to, kad ji atneštų mirtį ar|] 
sužalo j imą. ynan. L______
dar labiau dėl to, kad ji Ja^; 
žudo net nieku nekaltus kū
dikius ir mažus vaikus. ...

Sakiau: nekaltus mažus Salima nugyvendmti orga- 
vaikus. Ar tai reiškia, kad nizacijas ,spaudą,-įstaigas, 
suaugusiuosius apkaltinu? ® tuomet politiniams prie- 
Taįp sams ir šiaip pelnagau-

Jeigu kada nors ant New džiamf nereikėtų nei kovo- 
Yorko ar kitų miestų bom-kad galėtų įstaigas .paži
bos kris, visi būsime kalti. į Sro^L Užtektų nueiti ir 
Esame žmonėmis, ar bent į Pasnmti.
jais skaitomės. Turime “die- i WT i
vo duotą”
valią.” Patikrinkime, ar tai 
pahaudojame i 
nimą sau ir kitiejns žmo
nėms^ tarnauti progresui.

Darymas atominių bom
bų ir jomis grąsinimas vi
sam svietui nėra progresas. 
Jeigu to Besustabdoma, kas 
nors, kur nors neatliekame 
savo pareigų. Neatliekame 
savo pilietinės ir žmonišku
mo prievolės. O kol šalyje 
dar nėra įsigyvenęs fašiz
mas, kol tebegyvuoja teisė 
balsuoti, lengviausiu būdu 
galėtume pasiųsti į vald- 
vietes ir kongrėsą darbinin-

> I ir tingus asmuo turėtų 
Nekenčiu pralaimėti. Aš pralaimė- 
, kad ji'^”. .

Taip galima pralaimėti 
ne vien tik rinkimus. Taip

šams ir šiaip pelnagau-

o. A Ml line vile i _ _ —Iii

protą ir nuosą Nežiūrėk, ką tavo 
iminie, ar tai j

: gerinti gyve- ponas daro
“Sukčiaujantis oportunis

tas, kuris ant parduodamos 
prekes uždeda nors“ centą... 
be pakilimo iškaščių tas 
prekes pagaminti, užstato 
savo ir savo šalies laisvę.” 

Kas taip sakė? Labai pa
našu komunisto ar kokio 
kitokio radikalo kalbai.

• Taip sakė Claude A. Put
nam, Nacionalės Fabrikan
tų Sąjungos prezidehtas.

Geri žodžiai. Bet, kaip su 
darbais ?

Pelnai penkių šimtų žy
miausių ’ korporacijų šių

plepėjimas apie lietuvių metų pirmąjį pusmetį pa- 
kultūros naikinimą Liėtu- kilo 27 nuošimčiais aukš- 
vbje, plepalais tik ir pasi- jčiau buvusių pernai tuo pat 
lieka. ‘ laikotarpiu.



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

Kas nors iš mums mielų žmonių atida-x 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Vaikams pagelbsti išaugti 
naudingais žmonėmis

Žymus amerikietis ko
respondentas Ralph Par
ker, seniau rašinėjęs iš Ta
rybų Sąjungos dienraščiui 
New York Times, pastarai
siais laikais rašo amerikie
čių žurnalui “Soviet Russia 
Today.” Greta kitko, jis ra-1 
še eilę straipsnių apie tary-Į 
binių vaikų ir jaunimo san-1 į.ig- h. 
tykius su tėvais ir apie šių,/ukštj užta* -£ 
abiejų santykius su moky- Į J
tojais, taipgi su visuomene

Mokyklos ir mokymas y-1 
ra visiems bendras: sykiu! 
mokosi biedniausieji su tur-! 
tingiausiais, porterio vai- Į 
kas greta mokslininko ari 
vyriausybininko vaiko.

Vyriausia sąlyga patekti 
’ į aukštojo švietimo įstaigą 
'yra gabumas ir noras ma
lkytis ir geras pobūdis.

ai nei turtas 
negelbsti, neteikia pirmeny-

; Kad vaikai galėtų geriau-i 
I šia mokytis, tėvai ir moky-

Pasaulio taikos sargams
Kur begyventum tu svečios šalies mergaite, 
Kokios spalvos bebūtų tavo veidas, 
Mes tavo akyse tai]) daug išskaitėm, 
Tai]) daug suprast mums tavo žodžiai leido.
Ir kur glaudi pavargusią tu galvą, 
Aš nežinau. Turiu tik skaisčia minti ...

■ Gyvenimas kitoks ateina tavo krašto kalvom, 
Tavo dienų, kai]) mano padabinti.
Tu daug kentėjai nuskaudos ir melo, 
Pažeminta, beteisė ir bebalsė — 
O mes tikėjome tavim be galo, 
Kad tu gyvenimui tikrajam prisikels!...
Juk sakoma, kad neužgęsta saulė, 
Su kalnu , kalnas niekad nesueina, — 
Mes su tavim suėjome pasauly 
Išausti bendra mūsų laisvės daina. V V v
Ir kas bebūtum tu—bulgarė, čekė, graikė — 
Mus riša motinos širdis ir tikslas vienas, 
Stovėt uola už tvirtą žemėj taiką, 
Kad atgalios negrįžtų karo dienos...

V. Valsiūniene

Ne iš meiles davė žmonėms Šiy mėty mados
i geresnes sąlygas

Įdomu, kaip ten įgyven- i
dintu teikimu visokiausios į tf)jai ]aiko glauflži.ntsills 
pagalbos vaikiu isnsama u'j Korespondentas šil- 
tevų problemos O tok; da-įtai -0 viena tokį abje. 
yka, kaip problemos tarp ių bendra susii:inkima.po.

’’ .m? V°jų> jie baigia, buvį pįrm išsiskirstymo a- . . . .
taikė1 ’ ai ieta pasb itostogų .paSjusį i)avasa|,i-1 Ar žinote- kur randasi,

I Tūkstančiai pramogos da-1 v • •
Gal būt dėl propagandis- Gyvių susibūrė i regimai ar- b k J 

tų Amerikoje skleidžiamo| timų žmonių grupes. Jieį OZSHlHd
girdo, būk teikimu pagal- šiltai, o kartais dar ir ginei-I ----------------- -
bos vaikams Tarybų Są- iamai, diskusavo, tarėsi,! Pirm šio paskiausiojo nėms ir pusiau fašistinėms 

kaip geriau jie panaudos Igyventojų surašinėjimo {šalims, 
vaikų atostogas. Kaip jie i (cenzo), mūsų šalyje buvo: 

54,150,000 moterų gyven- 
iimą ekskursijomis, prelek-1 tojų (virš 14 metų am- 
cijomis, pasiskaitymais, sa-|žiaus), arba 50.6 nuošim-

Aną dieną ilgesnėje ke
lionėje į darbą pasiėmiau 
iš naujo peržiūrėti žymio
sios darbo žmonių organi- 

Izuotojos Močiutės Bloor 
I autobiografiją, pavadintą 
!“We are many”. Tai knyga 
jis jos atsiminimų, pergyve- 
Inimų per kelias dešimtis 
metų kovos darbininkų ju-

I dėjime.
Greta kitko, mano akys- 

na metėsi toks užrašas:
“Kasyklų savininkai ig

noravo įstatymus, kurie 
draudė samdyti jaunesnius 
14 metų vaikus kasyklų vi
duje ir iki 1.2 metų amžiaus 
vaikus lauke prie kasyklų.

Vėliausiomis yra pilkos 
flanelinės suknelės, su ilgo
mis arba tik iki alkūnės 
rankovėmis.

Kita naujove, gera žie
mai, yra stačios apykaklės, 
įvairiausių formų. Ir deda
mos kontrastinių medžiagų, 
kartais iš tos pačios pritai
kant ir rankovių galams ar 
kišenėms apvadus. Džiaug
sis šia mada tos, kurioms 
reikia pataisyti seną sukne
lę. Dabar galės tai padaryti 
be įtarimo, kad sulopyta.

Belaukiant pigesnių dra
bužių, taipgi uždarbių pa
gerėjimo, staiga pamatėme, 
jog drabužiai ir jiems me-

streikas. Ten daug moterų 
ir jaunuolių. Fabrikantai, 
kunigai, valdžia išstojo 
prieš juos. Jie prašė, kad 
Bloor skubiai atvyktų pas 
juos. Bet pas ją vienas kū
dikis prie krūties, o kiti įsi
kabinę jos sijono tebesilai
ko. Ką daro Bloor, pasako 
iš tos pat jos autobiografi
jos sekamas fragmentas:

“Jaučiu, jog privalau ke
liauti. Prisirišau sulanksto
mą vežimėlį prie 'valizos ir 
išvykau, kūdikį nešdamos) 
ant rankų, o mano vyriau
siai Helen sekant paskui...
Kūdikį nusivežiau vežime- įdžiagos vėl iš naujo pa- 
lyje į aikštę, kur buvo vyk- {brango. Mažai uždirban-

Daug berniukų, jaunesnių domas milžiniškas masinis; tiems,. turintiems daug ma-

Tarybų Są
jungoje vaikai atšalinami 
nuo tėvų, paskiausiame raš
te Parkeris ypačiai daug atostogų metu tęs jų auklė- į 
kalba apie tai, kaip teiki
mu visuomenės globos 
kams tėvai ir vaikai 
labiau suartinami. Jis 
šo, jog:

“Keleriopais būdais 
rybiniams tėvams 
narna jų prievolė prirengti 
savo vaikus gyvenimui so
cialistinėje visuomenėje, to
kioje visuomenėje, kurioje 
vienatiniu raktu į pasiseki
mą yra asmens vertybė.

“Jeigu kuris gimdytojas 
mąstė, kad padavimu vaiko

j žų vaikų, nelaimių aplan
kytiems teks ir vėl daug lo
pyti senus drabužius.

Ne visiems teireikės lopy
ti. Brangūs ploščiai ir net 
nuogalėms panelėms vaka
rinės suknelės žėri brangu
mu medžiagų ir apvadų. 
Teko matyti net tarybinių 
žebenkščių kailiukais pa
gražintu vakarinių. O mums 
sakė, būk neleido tuos kai
liukus čia iškrauti!

Grįžtant prie būtinų dra
bužių, verta priminti, jog ' 
sijonai ir bliuzės tebefigu-. 
ruoja kasdieniniam reika
lui.

Tebepasiliekia žymioje . 
vietoje pernai jau matytos 
liemenės - be rankovių bliu
zės (veskits)%

Skrybėlaitės ir kepurės 
žiemai praktiškos, didžiu
moje, mažesnės. Yra gud
riai sukombinuotų, kurių 
kraštus galima kaitalioti 
pagal reikalą. Šiltą dieną 
kraštai pavirsta kokiais 
“ragučiais”, o šaltą dieną 
priedanga ausims. Medžia
gos tebevartojama Įvairios. 
Siuvančiosios namie leng
vai galės atrodyti lyg būtų 
ka tik sugrįžusios iš Pary
žiaus. M. K.

mitingas. Atrodė, kad visas 
miestelis išėjo manęs pasi
tikti. Kol jie mane pažino, 
aš suspėjau papenėti ir už
migdyti kūdiki. Helen sė
dėjo ant laintuku prilaiky
dama vežimėli. Tačiau man 
stojus kalbėti, ovacija išbu
dino kūdikį. Mano Diek 
nradeio visa gerkle rėkti. 
Mačiau, kaip Helen stengė
si jį numaldyti, tad aš tę
siau’ prakalba. Tačiau jis 
nėr visa tą mitingą lenkty
niavo su manimi.”

Ji toliau rašo, kaip ji su 
kūdikiu, mergaite ir veži
mėliu buvo siunčiama į 
Bostoną sukelti fondą strei- 
kieriams iškraustyti į ki
tus miestus, ten jiems gau
ti darbus, kuomet Provi
dence anvlinkėie Slatersvil- 
le streikas buvę pralaimė
tas.

Daug panašiu^ ir dar dra
matiškesnių kelionų ji atli
ko organizuodama darbi
ninkus.

Šimtai, tūkstančiai 
darbo moterų, kurios 
nesakė prakalbų, bet 
dė literatūrą, rinko aukas, 
ruošė pramogas darbininkų 
ir liaudies judėjimams taip
gi suvaidino svarbų vaid
menį. Kas jas visas apra
šys! Tačiau dėka jų darbui 
progresas, nors ne kartą 
blaškomas aršiausių audrų, 
žengė pirmyn, vis pirmyn.

oCllTllIl.mK.eiHS jnutė Bloor visa-laiką buvo
. .., r u ... ■ Arba galima apspraginti ir dabar tebesilaiko eilėse

Dar kita tarpe aį’tisto pa-T -'Ir 46,000,000 (46 milijo- yjų sezonas. Skanu yra pa- ir ant pečiaus,
prastai pečiuj keptos. Mad- syrupą su visais priesko- išleistas McCarran įstaty-

vai 
juo viveikla jaunimo organiza- čiai visų gyventojų, 
ra- cijoje.

Auklėjant vaikus, neuž
mirštama ir tėvų perauklė
jimo, nors to reikalingų tė
vų vis mažiau bepasitaiko. 
Tėvams auklėti taipgi pa- 
naudoj ami žymiausieji 
Švietėjai ir meno talentai. 
Korespondentas pavaiz
duoja keletą tokių nuotikių, 
kurie buvo pavesti žymiam 
jumoristui Raikinui bandy-

ta- 
prime-

mokykloje mokytojo globai prašalinti blogumus pa-

12-kos. prie ‘breakerių’ per 
didžiulius sietus sijojo ang
lį ir iš jos atrinkinėjo ak
menis. Jie ten dirbdavo iki 
iš jų švelnučių mažu piršte
lių pradėdavo tekėti krau
jas, gaudami bendrai po 
35c. už dešimties valandų 
darbo diena. Kiti jaunesni 
legalio amžiaus vaikai dirb
davo kasvklose, niekad ne
matydami dienos šviesos, 
gaudami tiktai no 67 ir pu
sę centu už dešimties va
landų darbo diena.”

Panaši padėtis buvo ir 
kitose industrijose.

i Kas atsitiko, kad nebever
to amžiaus vaikai 

{dirbti mainose: kad visi su- 
o 11 m i o i 11 1-iivi rnncm /J n vnti

Joms nebaisus ir trečia
sis pasaulinis karas. Kartu 
su savo partijų vyrais jos 
balsuoja už milžiniškas pa
skyras prisiruošti karui. 

;Jos balsuoja taip dėl to, 
kad jų vaikai ir vyrai pri
klauso toje klasėje, kurios 
nariai ir didžiausiojo karo 
laikais miršta savo lovoje, 
palikdami šeimai ir giminei | či^mi 
stambius turtus. !

Ar atsipeikėsime mes iš augusieii turi teise dirbti 
snaudulio dabar, kuomet trumpesnes valandas? 
darbo žmonėms gręsia tre
čiasis pasaulinis karas? 
Kuomet mūsų net mažiems 
vaikams ir namams gręsia 
sunaikinimas nuo antpuo
liu iš oro, reikėtų rimčiau l ' c

| susirūpinti savo reikalais.

Iš to skaičiaus 430,000 
buvo bedarbės, tai yra: ieš
kančios, bet negaunančios 
darbo. Jos sudarė 20.3 nuo
šimčius visų bedarbiu.

37,690,000 šeimininkavo. 
Didelė didžiuma šio skai
čiaus, mūsų šalyje įprastu 
būdu, nebuvo skaitomos 
darbininkėmis, tik šeimi
ninkėmis. Jų darbas, mat, 
nemokamas. Nuošimčiais 
imant, moterys sudarė 80.8 

kurie

Žmonės organizavosi i u- 
niias. Vadovauiami sociali
stu (tuomet dabartiniai ko
munistai vadinosi socialis
tais). jie streikavo, kovojo. 
Ne vienas gyvybe padėjo.

Tose kovose buvo ir mo
terys. Nedaug, bet ryžtin
gos/ pasiaukojusios mote- 
rvs. Jos turėjo ir mvlėio 
šeima, kain kad mes myli
me šiandien savo šeima. Ir 
atitrūkti nuo šeimos buvo 
sunkiau, negu yra šiandien. 
(Mes didesnę pusę savo 
kasdieninių reikmenų per
kame gatavus.)

Dėl minėtu sąlygų iškilo 
., audėjų

šalpomis. J nuošimčius visų tų
Viename tokių pavaizda-| ne^\1’^a __________  ___ _______

< algą bu- Rinkimų metu, savo intere

pasibaigė jo atsakomybe, 
jis greit apsižiūri, jog kly- 

mokinio vimų buvo motina, kuri 
tėvas ar motina privalo ži- veik nesirūpino nieku kitu, 
noti vaiko progresą mokyk-1 kaip tik gražiais savo ra- . v 
loję. Ir jeigu vaikas nepro-, kandais. Ji prašė mokyklos! zummų^. 
gresuoja pagal savo gabu- direktoriaus suvaldyti che- 

1 mijon linkusi sūnų nuo 
praktikos, kad jis chemika
lais nepažeistų jos rakan
du.

A • v . 1Artistas pašiepė tėvą, 
kuris buvo įsikalbėjęs sau, 
kad jo sūnelis turįs būti ge
nijumi. Kaip, girdi, jo sū
nus galėjęs gauti mokyklo
je menkus požymius

Kiekvienas motina, Dirbančiųjų už ė 
vo 16,010,000, arba 28.4 
nuošimčiai d i r b a n čiųjų

20,000, arba 1.1 nuošim- 
; tarnavo militariškojema, atsiklausiama tėvuV z c

pie vaiko visą padėtį-.”
Tarybinėje visuomenėje 

taip sutvarkyta ir supran
tama, kad vaiko mokslas ir 
gerovė turi būti pirmoje 
vietoje, rašo koresponden
tas. To prisilaikoma porai 
ieškant ištuokos ir netekė
jusiai motinai susilaukus 
kūdikio. Netekėjusioms 
motinoms teikiama valdinė 
parama išgyventi, kad ne- šieptųjų buvo perdaug 
reikėtų jai nuo vaiko skir-j pestinga mamytė. < 
tis, vaiką atiduoti kur prie-(metų sūnelis, nepaprastai metu teisės balsuoti—rinkti 
glaudon. Šeimoms taipgi I gabus vaikas, prasįšalinda- ir būti renkamomis — netu- 
teikia paramos. i mas iš namų parašęs rašte- rime nei dešimties atstovių

Paaugliams vaikams tu- I lį. Jame vaikas rašė, kad valstybės Kongrese. Neiš- 
rint išvykti į aukštojo švie-įjam gėda, kuomet motina rinkome nei vienos moters 
timo įstaigas, jiems teikia
mi bendrabučiai, išlaiky
mas. O liuoslaikiams nau
dingai ir šviesiai praleisti 
vadovauja paties jaunimo 
komunistinė organizacija, 
kuri išsprendžia daugybę 
jaunime galinčių kilti prob- blogų pavyzdžių vaikystė- 
lemų. i je, tuo patimi ta visuome-

Ir bendrai visuomenė jau nė mokoma vaiką i , 
yra įpratinta rūpintis vai
ko gerove. Uždrausta jau
nukus statyti prie sunkių, vaikas skaitomas žmogų- 
nešvarių ar kitaip kaip ža
lingų darbų, kad nesužalo-: 
tų sveikatą. Keliaujant, jie 
pirmieji turi gauti sėdynę. 
Saugojant nuo sužalojimo 
protą, vaikams iki 16 metu 
rodomos tik parinktinės 
filmos, vaidinami veikalai, 
programas pritaikant die
nos valandomis, kad nesu
trukdytų jiems pasilsio.

Tik trys ir pusė milijono 
tebuvo organizuotos į dar
bo unijas.

Dešimtis milijonų buvo 
organizuotos įvairiuose klu
buose, draugijose, kurios, 
didžiumoje, randasi ponių 
ir valdininku žmonių, vado
vaujamos.

rū- nai) turėjo teisę balsuoti.

sus moterys geriausia ga
lėtų apsaugoti susidėjusios 
su darbininku ir progresy
vių partijomis, remdamos 
jų kandidatus.

Visa tai, kiek mes pasi
mokėme iš gyvenimo, kiek 
nudirbome, pamatysim ryt
metį po sekamų rinkimų, 
kurie šiemet įvyks lapkri
čio 7-tą. G-tė. Providence, R. I

I Prasideda saldžiųjų bul-
I • r'i i tik reikia

kitų

sklei-

Today’s Pattern

tu kovotojų, prieš kuriuos

Jos 9 ’ O ka išrinkome? Per 30 nu ir skanu yra saldžiąsias nials sudaryti skauradoje nias. Darbininkai su pa-

9384
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Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 
Dept., 110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

bulves padaryti dar saldes- ar blėtoje pirmiausia, su- garba ją vadina komuniste, 
nėmis. Taip sutaisytos jos dėti bulves, kaitinti ant len- 

geriau tinka prie gvos ugnies, dažnai apvar- 
tant iki aprus ir sugers sy
rupą. v 

i T 1
Pieno, grietinės ir kitų 

proteino turinčių medžiagų 
ar dėmes norint išimti iš dra-

pagal reikalą, bužio. pirmiausia reikia .tams kalėjimo, Giuseppe 
laimėti laimingesnę ateitį, čia paduodamoji yra maž- plauti šaltu vandeniu. O pradini išrendavęs savo

paskui riebalus plauti su Smona už 3.000 lirų (apie 
šiltu vandeniu ir muilu. Ta $4 70) ner mėnesi turtingam 
sistema tinka tiktai plau- pnjrnvnui. 
narnoms medžiagoms.

Reikiant atšildyti pečiu
je vakarykščią mėsą, ji 
mažiau teišdžius, jei atkai- 
tinsi suvyniotą Į pasvies- 
tuotą vaškinę popierą.

Kai kurios moterys var
toja avižiniu miltu mišinį 
veido odai švelninti. Šiltame! ViAtnie citrinos, arbatai 
vandenyje sumaišo ir apde- i/lnmn skoni dadeda invli- 
da veidą. Apdžiūvus, nu-į mas keleto lašelių einamo- 
nlauna. Sako, kad joms tar- no skysčio.
nauja geriau už brangias 
vapnas ir kremus.

M—te.

Neiš-

jį, “mokyklos sieninio laik- gubernatoriaus. Neišrinko- 
raščio redaktorių”, visur I me dėl to, kad mūšų mote- 
lydi, niekur nepaleisdama 
jo rankos iš savosios.

Visuomenei saugojant 
vaiką nuo alkio, persidirbi- 
mo, nuo nesaugumo, nuo

rys dar nepakankamai te-
susidomėjo lengviausiuoju
būdu sau ir savo vaikams pamažink

už vis
kiaulienos. Vienok duoda
mos ir prie, paukštienos, 
taipgi kitų mėsų.

Saldžiosios Bulves
Porcijas padaugink

f pirmiausia

Išrenduota Pati
Iš Turin’o pranešama, 

kad ten du Vyriškiai susi- 
vaidiio Už žmoną. Vaidas 
prasidėjęs taip:

Išeidamas trejiems įme- 
, Giuseppe

gerbti, 
juomi pasitikėti nagai jo 
išsiauklėjimą. Tarybinis

mi.

Palengva verdamas mai
stas išverda tpkiu pat lai
kotarpiu, kain ir smarkiai 
trinamasis. Skirtumas bū

na tik tas. kad smarkiai 
verdant apliesi pečių, ap- 
velsi degėsiais nuodo išlau
ki ir gal dar prisvilinsi val
gi- ... 2. iii

kad jos nesusidomėjo rinki- daug vidutinei šeimai, 
mais. • Išvirk 6 vidutines bulves,

Neigi kažin ka laimėtu- nulupk, supjaustyk išilgai 
nie rinkusios tiktai sijonus, i keturias dalis (arba gali 
Tai parodė jau esančiosios ! pjaustyti kaip kitaip), su- 
Kongrese. Jos balsavo veik dėk Į ištepta blėta, apibar- 
u.ž viską, už ka balsavo jų styk puoduku rudojo cuk- 

arba pusiau maišyto 
I su ruduoju, 1 šaukšteliu 
druskos (tūlos dar barsto 
nutmeg ar kitu priesko
niu). andėstvk gabaliukais 
svjpsto (trečdaliu puodu
ko). Knnk vidutiniu karščiu 
(anie 375 laipsniuose F.) a- 
nie pusvalandi, dažnai pa- 
laistant blėtoje susidariusiu 
syrupu. p. - . . I

partijos, demokratai ir re- raus 
publikonai:

Jos balsavo
Ta f t-Hartlev 
ninkiška akta.

Jos balsavo 
(raudiškąjį

pnlaikvti 
priešdarbi-

uz r a gan -
McCarran bi-

Jos'balsavo už drafta.
Jos balsavo už Marsha llo

Planą ir paskyras fašisti-

Už poros metų 
Paladini sugrįžo ir nuvyko 
nėr turtuoli atsiimti jauną 
žmona, bet turtuolis atsisa
kė in m gražinti. Paladini 
kyeinėsi noliciion, kad pa
dėtu atgauti žmona. Tuo 
būdu ir ta žinia pasklido po

3 pu»l.—Uiirt (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Rugs. 27, I960



LEVAS TOLSTOJUS ..

Sevastopolio Apysakos
— 19 Vaizdai iš Krimo karo 1851-56 m.

w

Dr, N. L. Stepanovas.

PUŠKINAS IR RADIŠČEVAS
(Istorinis braižinys).

/• (Tąsa)
— Iš ko gi tu lošei?
Jaunesnysis neatsakė nė žodžio. Bro

lio klausimas jam atrodė nepasitikėji
mas jo garbingumu. Apmaudas ant sa
vęs paties, gėda dėl poelgio, kuris galė
jo sukelti tokius įtarumis, ir įžeidimas, 
patirtas iš brolio, kurį jis taip mylėjo, 
sukėlė jo įspūdingoje prigimtyje tokį 
stiprų ir ligūstą jausmą, jog jis nieko 
neatsakė. Jausdamas, kad neįstengs su
laikyti ašarų, kylančių jam gerklėje, jis 
paėmė nežiūrėdamas pinigus ir nuėjo 
pas draugus.

Nikolajevas, Duvankoje pasistiprinęs 
dviem stiklais degtinės, pirktais iš ka
reivio, pardavinėjančio ją ant tilto, tim
pčiojo vadelėmis. Vežimukas šokinėjo 
akmenuotu keliu ,einančiu Belbeko upės 
pakrante į Sevastopolį, o broliai kraty- 
damiesi koja į koją, nors visą laiką gal
vojo vienas apie antrą, užsispyrę tylėjo.

“Kędėl jis mane įžeidė?—galvojo jau
nesnysis, — argi jis negalėjo nekalbėti 
apie tai? Tartum jis manytų, kad aš va
gis. Dar ir dabar, atrodo, pyksta,—taip, 
kad mudu jau niekad nesutapsime. O 
kaip mudviem būtų puiku Sevastopoly. 
Du broliai ir draugai, abu kovoja su 
priešu: vienas jau senas, nors ir-nelabai 
apsišvietęs, bet narsus karys, o antrasis 
jaunas, bet taip pat šaunus... Per sa
vaitę aš visiems įrodyčiau, kad aš ne 
toks jau jaunutis! Ir rausti nustosiu, 
veidas įgaus vyriškumo, tuo tarpu ir ū- 
sai, nedideli, bet visiškai padorūs iš
augs, — ir jis pačiupinėjo sau pūkelius, 
išdygusius burnos pakraščiais. — Gąl 
būt, mudu šiandien, vos tik atvažiavę, 
tuojau pat abu pakliūsim į kautynes. Jis 
turi būti užsispyręs ir labai narsus, 
toks, kuris daug nekalba, bet geriau už 
kitus padaro. Norėčiau žinoti — mąstė 
jis, — ar tyčiomis, ar ne spaudžia jis 
mane prie pat Vežimo krašto. Jis, matyt, 
jaučia, kad man nepatogu, ir apsimeta 
manęs nepastebįs. Va, mudu dabar at
važiuosim,—mąstė jis toliau, spausda
masis prie vežimo krašto ir bijodamas 
pajudėti, kad brolis nepastebėtų, jog 
jam nepatogu,—ir tuoj tiesiai į bastio
ną^ aš su pabūklais, o brolis su kuopa, 
ir einam kartu. Tik staiga prancūzai me
tasi į mus. Aš—šaudyt, šaudyt: išmušu 
be galo daug; bet jie vistiek bėga tiesiai 
į mane. Jau negalima šaudyt, ir jau nėr 
išsigelbėjimo; tik staiga brolis išbėga 
pirmyn su kardu, o aš stveriu šautuvą, 
ir bėgam drauge su kareiviais. Prancū
zai šoka ant brolio. Aš pribėgu, užmu- 
šu vieną prancūzą, kitą ir išgelbsčiu bro
lį. Mane sužeidžia į vieną ranką, aš nu
tveriu šautuvą kita ir vistiek bėgu; ir 
štai kulka pakerta brolį greta manęs. 
Aš sustoju valandėlei ,liūdnai pažvelgiu 
j jį, pakylu ir sušunku: “Paskui mane, 
atkeršysimi Mylėjau brolį labiau už vis
ką pasaulyje, — tarsiu, — ir jo netekau. 
Atkeršysim, sunaikinsim priešus arba 
visi čia žūsim!” Visi sušunka, šoka pas
kui mane. Prieš mus išeina visa pran
cūzų kariuomenė,— pats Pelissjė. Mes 
visus išmušam, bet pagaliau mane su
žeidžia antrą kartą, trečią kartą, ir aš 
krintu mirdamas. Tada visi pribėga' prie 
manęs, ateina Gorčakovas ir klausinėja, 
ko aš noriu. Aš sakau, jog nieko neno
riu—kad tik paguldytų mane greta bro
lio, kad aš noriu mirti kartu su juo. Ma
ne prineša ir paguldo greta kruvino bro-. 
lio lavono. Aš pasikeliu kiek1 ir tik pa
sakau: taip, jūs nemokėjot branginti 
dviejų žmonių, kurie iš tikrųjų mylėjo 
tėvynę; dabar jie abu krito... teatlei
džia jums dievas! — ir mirštu.”

Kas žino, kaip šios svajonės išsipil
dys?

—Ar tu dalyvavai kada nors susirė
mime? — paklausė > jis netikėtai brolį, 
visiškai užmiršęs, kad nenorėjo su juo 
kalbėti.

• — Ne, nė karto, — atsakė vyresnysis.
— Mūsų pulkas neteko 2000 žmonių ir 

-vis bedirbant: ir mane taip pat bedir
bant sužeidė! Karas visai ne taip vyks
ta, kaip tu sau vaizduojiesi, Volodia!

Žodis “Volodia” dilgtelėjo jaunesnia
jam broliui per širdį; jis panoro išsiaiš
kinti su broliu, kuris visai ir nemanė, 
kad įžeidė Volodia.

— Ar tu ant manęs nepyksti, Miša?—

tarė jis po valandėlės tylos.

Ne, šiaip sau... už tai, 
mudviejų buvo... tai ne?

kaš ta#
, - v

— Nė kiek,—tarė vyresnysis, pasise
kęs i jį ir patekšenęs jam per koją.

— Tai tu man atleisk. Miša; jei tave 
įžeidžiau.

Ir jaunesnysis brolis nusigręžė, norė
damas paslėpti ašaras, staiga ištryšku
sias jam iš akių.

9
— Nejaugi tai jau Sevastopolis? — 

paklausė jaunesnysis brolis, kai jie pa
kilo i kaina.

Ir prieš juos atsivėrė įlanka sir laivų 
stiebais, jūra su tolimu priešo laivynu, 
baltos pakrančių baterijos, kareivinės, 
Vandentiekis, dokai bei miesto pastatai 
ir balti, violetiniai dūmų debesys,'kurie 
be paliovos kilo 'geltonuose kal/iuose ap
link miestą ir stovėjo mėlynam danguje, 
nušviesti rausvu spindulių saulės, tvis
kančios vandenyje ir besileidžiančioj į 
tamsiu mariu horizontą.

Volodia be jokio šiurpo žvelgė į šią 
baisią vietą, apie kurią tiek daug galvo
jo; priešingai, j šitą tikrai savotiškai 
puikų reginį jis žiūrėjo su estetiniu pa
sigėrėjimu ir herojišku pasitenkinimu, 
kad štai po pusvalandžio ir jis bus ten, 
ir žiūrėjo įtempęs dėmesį tol, kol atva
žiavo į Sieverną, į brolio pulko gurguolę, 
kur turėjo tikrai sužinoti pulko ir bate
rijos stovėjimo vietą. ,

Karininkas, vadovaująs ūkio daliai, 
gyveno prie vadinamojo naujo miestu
ko— lentinių barakų, matrosų šeimų pa
sistatytų, — palapinėje, sujungtoje su 
gan didele pašiūre, supinta iš žalių ą- 
žuolo šakų, dar nespėjusių visiškai nu-

Broliai karininką užtiko už sudeda
mojo stalo, ant kurio stovėjo stikline 
šaltos arbatos su papiroso pelenais, pa
dėklas su degtine, sudžiūvusių ikrų ir 
duonos gabaliukų. Apsivilkęs tik vienais, 
nuo nešvarumo pageltusiais marški
niais, jis skaičiavo stambiais skaitytuvais 
didžiulį gniutulą banknotų. Bet' prięš 
pradedant kalbėti apie patį karininką 
ir jo pašnekesį, būtina atidžiau žvilgter
ti į jo balagano vidų, nors truputį pa
žinti jo gyvenimą ir darbą. Naujasis ba
laganas buvo didelis, stipriai išpintas ir 
patogus, su staliukais ir suoleliais, pin
tiniais ir iš velėnų, toks, kokį stato tik 
generolams ar pulkų vadams; kad neby
rėtų lapai, šonai ir viršus buvo užkabin
ti trimis, nors labai biauriais, bet nau
jais ir, matyt, brangiais kilimais. Ant 
geležinės lovos, stovinčios po svarbiau
siu kilimu, su atvaizduota jame amazo
ne, buvo pliušinis vaiskiai raudonas ap
klotas, nesvarus praplyšęs odinis prie
galvis ir rakūniniai kailiniai; ant stalo 
stovėjo veidrodis’ sidabriniais rėmais, si
dabrinis baisiai nešvarus šepetys, išlau
žytos, taukuotų plaukų privarytos kau
linės šukos, sidabrinė žvakidė, likerio 
butelis su auksine raudona didžiule eti
kete, auksinsi laikrodis su Petro I at
vaizdu, du auksiniai žiedai, dėžutė su 
kažkokiom kapsulėm, duonos plutelė ir 
išdrabstytos senos kortos, o palovy tušti 
ir pilni porterio buteliai. Šis karininkas 
tvarkė pulkobgurguolę ir arklių šėrimą. 
Su juo kartu gyveno jo artimas bičiulis 
komisionierius, irgi vertęsis kažkokio
mis operacijomis. Jis tuo laiku, kai įėjo 
broliai, miegojo palapinėje; o ūkvedys 
karininkas skaičiavo valdiškus pinigus 
prieš mėnesio galą. Ūkvedys buvo labai 
gražios ir kariškos išvaizdos: aukšto il
gio, dideliais ūsais, ganėtinai apkūnus. 
Nemalonus tik buvo kažkoks prakaituo
tas ir putnus jo veidas, toks, kad beveik 
nesimatė jo mažučių pilkų akių (tar
tum, jis visas buvo pripildytas porterio) 
ir nepaprastas jo nešvarumas — nuo re- 
tučių taukuotų- plaukų iki didelių basų 
kojų, įmautų į kažkokias šermuonėlių 
šlepetes.

— Pinigėlių, tai pinigėlių!—tarė Ko- 
zelcovas pirmasis, įeidamas į balaganą 
ir su instinktyviu godumu įsmeigdamas 
akis į krūvą banknotų; — nors pusę, pa- 
skolintumėt, Vasilijau Michailičiau!

Tarsi sugautas bevagiant, ūkvedys 
karininkas, išvydęs svečius, .visas susi- 

, rietė ir, sugriebdamas pinigus, nesikel
damas linkterėjo.

(Daugiau bus) ,

Radiščevą, nepaisant jų po
leminės formos, buvo cen
zūros uždrausti ir tapo ži
nomi skaitytojams tik pra
ėjus daugeliui metų po po
eto mirties. Revoliucinė 
kritika dar 50-60-siais me
tais iškėlė klausimą, ar šie 
straipsniai isF&įškė tikrąjį 
Puškino požiūrį, ar jisai

į parodžiusią savo išnaudo
tojišką esmę Vakarų Eu
ropos ir Amerikos buržua
zinę “demokratiją” visiškai 
atitinka Radiščevo pozici
jas. Radiščevas dar XVIII 
amžiuje giliu įžvalgumu pa
smerkė grobikišką buržua
zinės Amerikos visuomeni
nę santvarką, atskleidė jos 

' agresyvios politikos, besi
remiančios tautų pavergi
mu, šaknis: “Parbloškę in
dėnus vienu metu, nirštai! - 
ją europiečiai, dievo teisin
gumo vardu skelbią taikin
gumą, moką romumo ir 
žmogaus meilės, užkariau - 
tojų vykdomas žudynes 
jungia su šaltakraujiško
mis pavergimo žudynėmis, 

j įsigydami vergu pirkimo
keliu”.

Radiščevas rūsčiai kalba 
| apie šiuos veidmainiškus 
j.,“žmogaus meilės skelbė-i 
jus”, kurie kuria savo gerti-'

‘"vę, negailestingai išnaudo - i frazės, 
darni vergus: “Tai šios ne- tikrosios Puškino 
laimingosios kaitrių Nige - nes 
rio ir Senagalo krantų au-J Radiščevą 
kos, atplėštos nuo savo na-1 mo atstovu”, 
mų ir šeimų, perkeltos į ” “ 11 
joms nežinomas šalis, civi
lizacijos sunkios naštos 
prispaustos, pluša derlin
gose Amerikos dirvose, jų 
darbais besibiaurinčiose.
Ar ’mes niokojimo šalį pa- i 

i vadinsime laiminga: todėl, I 
—■ su aštria ironija sušun-1 
ka Radiščevas, — kad jos i 
laukai neapaugo erškėčiais, 
ir jos dirvose gausiai auga i 
įvairiausi augalai? Ar pa-i 
vadinsime laiminga tą šalį, i 
kur šimtas išdidžių piliečių 
skęsta prabangoje, o tūks
tančiai neturi kuo maitin
tis, nei savos pastogės pa-' 
pasislėpti nuo kaitros ir! 
speigų?” Radiščevas jau ta-j 
da įžvelgė biaurų veidma- > 
niškumą amerikinės bur-! 
žuazinės “demokratijos”, 
užtikrinančios viešpatavi-. 
mą Amerikos privilegijuo- 
taLyviršūnei, “šimtui išdi
džių piliečių”, kurie skęs
ta prabangoje, išnaudoda- i 
mi didžiulę masę žmonių, į 
jiems dirbančių ir neturin
čių nei kuo maitintis, nei

jau ne fanatikas, bet vis 
dar pamaldus,” — rašė 
Puškinas Viazemskini 1825 
metais, savo “pamaldumu” 
leisdamas suprasti neapy
kantą tuometinei politinei buvo priverstas sušvelninti 
santvarkai. Jis pastebi, kad ir sušifruoti savo pažiūrą į 
savo “Samprotavime apie • Radiščevą dėl politinių ir 
žmogų” Radiščevas 
ir pasisako prieš materia
lizmą, bet “veikiau išdės
to, negu paneigia gryno
jo ateizmo (tai yra bedie
vybės. — N. S.) įrodymus”. 
Tuo principu ir Puškinas 
parašė savo straipsnį apie 
Radiščevą, iš e'smės imant, 
ne tiek paneigdamas, kiek 
išdėstydamas Radiščevo pa
žiūras. Geriausias Puški
no straipsnio tikrosios 
antivyriausybinės reikšmės 
įrodymai yra tai, kad jį 
uždraudė cenzūra, iš karto 
suvokusi jo tikrąjį tikslą—■- ... 
draudžiamo autoriaus idė- ^hubovas pažymėjo, 
in nvnnoonnrin Puskmas, kalbėdamas apieJ U. pi UpclįįcU 1 Liet.

Radiščevą smerkiančios 
,aišku, ]

apie \ Radiščevą dėl politinių 
nors' cenzūrinių priežasčių.

! bar, žinodami šių straips -
i nių parašymo istoriją, mes 
galime tvirtai pasakyti, kad 
savo tikrąją pažiūrą į Ra-J 
diščevą Puškinas buvo pri-1 
verstas sušifruoti.

Šį Puškino straipsnių su- 
šifruotą pobūdį suprato 
jau Dobroliubovas, kuris, 
susipažinęs 1858 metais su 
pirmą kartą paskelbtu Puš
kino straipsniu “Aleksan- 

jdras Radiščevas”, nurodė 
jame duotųjų įvertinimų 
prieštaravimą. Taip, Dob- 

, kad

žvilgiu aplamai”. Dobroliu
bovas taip pat nurodė, kad 
Puškinas savo straipsnyje 
“nori būtinai privesti save 
prie tam tikrų, iš anksto ’ 
priimtų apibrėžimų”, tuo 
tarpu kai “atskiruose sam
protavimuose, faktuose, pa
teikiamuose skyrium, nuo
lat matosi gyva, protinga 
Puškino pažiūra”.

Tačiau šio straipsnio su
dėtingumą sudaro dar ir 
tai, kad Puškinas čia pole
mizavo su Radiščevu ne tik 
dėl cenzūrinių priežasčių, * 

; bet ir todėl, kad jis nepri- 
j tarė kai kurioms jo pažiū- 
1 roms ir samprotavimams, • 
į jo šaukimui į valstiečių re
voliuciją. Tuo paaiškina
mas sunkumas straipsnio, 
kurio tikrąją prasmę gali
ma išaiškinti tik remiantis 
visa Puškino tų metų idėji
nės pozicijos analize.

(Bus daugiau)

Mintis apie Radiščevą ly
di Puškiną per visus 30-sius 
metus. Radiščevo kova su 
despotizmu ir baudžiava, 

, rūsti Radiščevo “Kelio
nės...” tiesa, jo idęjinis nu- 
sikreipimas į ateitį padėjo 
Puškinui įvertinti jo meto 

j tikrovės reiškinius.
1836 metais ėmęs leisti 

“Sovremennik” (“Amžinin
ką”), Puškinas mėgino 
skaitytojams priminti rašy
toją - revoliucionierių, pa
rašydamas šiuo tikslu pla
tų straipsnį “Aleksandras 
Radiščevas”. Prisiminda
mas cenzūrines ir policines 
kliūtis, sutrukdžiusias pas
kelbti jo ankstyvesnį straip
snį apie Radiščevą, Puški
nas buvo priverstas dar di
desniu mastu įvilkti savo 
straipsnį į poleminę formą.

Vadindamas “Kelionę iš 
Petrburgo į Maskvą’ 
tyriniu pasipiktinimo 
šaukimu”, Puškinas 
priverstas pareikšti, 
Radiščevas “paklydo”, bet 
tuo pačiu metu jis nurodė, 
kad “Kelionės...” autorius 
buvo “nepaprastos dva
sios” žmogus ir “veikė su 
nuostabiu pasiaukojimu ir 
su kožkokiu riterišku są
žiningumu”.

Čia pat apibūdindamas 
Radiščevą kaip pasiauko
jusį “fanatiką”, Puškinas

sa- 
atsi- 
buvo 
kad

SEKITE REIKALAVIMUS 
DARBININKŲ

Sekite ir pasinaudokite 
Laisvėje reikalavimais dar
bininkų. Yra daug pasiū
lymų įvairių darbų. Žiūrė
kite ant paskutinio pusla
pio. Radę sau tinkamą pa-

Radiščevo “pusiau švieti
mą”, prieštaravo savo pa- 

. J jis 
nuoširdžius ir sa- 

į s i tikinimus”, 
pasireiškia,

.XXIVIIK-IWKJ ! .nil , Įmvcnua.v > v

nereiškė I ties pripažinimui, jog 
nuomo- turėjo 

Vadindamas žiningus
pusiau švieti- “Dar aiškiau

kaltindamas į autoriui nežinant, — tęsia 
jį “aklu palinkimu 
n a u jovęs”, Puški n a s 
jo tuo užtikrinti

apie

prie Dobroliubovas, — jo pagar- 
norė- ba Radiščevui pačiame tęi- 

sau ga- sinime, visiškai prieštarau- 
limumą bent priminti apie jaučiame griežtam nuos-| 
jį skaitytojams. jprendžiui, padarytame šio

Puškino straipsniai apie į žmogaus visos veiklos at-

tis sulyg nurodymo.

kalavimu darbininkų dau
gelis yra gavę darbų ir dau
gelis yra pasitenkinusiu.

Prisirengkim
Laisvės Vajui

Kaip kitais metais taip ir šiemet su spalio-Oct. 1 d. 
prasidės Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų. Tai 
yra labai svarbus apšvietos darbas, į kurį turime sto
ti visi. Tai darbas, kuriam turime gerai prisirengti.

Spalio-Oct. mėnesio organizacijų s u s i r i likimuose 
dienraščio Laisvės vajus, gavimui naujų skaitytojų, 
turi būti mūsų dienotvarkyje, tūrime iš anksto planuo
ti, kaip sėkmingiausia darbuotis vajuje, kad jis būtų 
sėkmingas. 0 jau su pradžia spalio-Oct. turime pradė
ti darbą.

Vajaus vediniui neturime jokių naujų būdų, 
turėsime senais įprastais būdais verbuoti naujus 
skaitytojus ir darbuotis atnaujinimu prenumeratų. Ge
riausios darbo pasekmės kai pačios kolonijos pasida
ro planus kaip veikti ir sulyg jų veikia. Todėl ir pra
šome pačių kolonijų iniciatyvos tam svarbiam darbui.

Dabar jau su parengimais iš laukų grįstame į pasto
ges. Dienos trumpėja, oras atvėsta, žmonės pradeda 
daugiau skaityti. Tad jau laikas rūpintis dienraščio 
platinimu. Taipgi laikas rūpintis parengimais dienraš
čio paramai. Vajaus medžiaga jau prirengiama ir už 
savaitės ar poros bus pasiųsta skaitytojams, 
pasirengę, gavę pakvietimą į vajų, kad 
galėtume stoti į darbą.

Infliacijos spaudžiami daugiau pasirįžkime
dienraščio platinimui. Taipgi parengimais ir aukomis 
rūpinkimės sukelti biudžetą savo dienraščiui 1951 
metams. Budėkim, kad atsilaikyti prieš kryžiokų už
puolimus mūsų dienraštį pasmaukti.

Būkime 
tuojau

/

darbui

Laisvės Administracija

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)



CLEVELANDO ŽINIOS
DRAUGIŠKAI PARĖMĖ

LDS 55 kuopa bendrai su 
Moterų Klubu surengė vaka
rą draugės M. Račkaitienės 
paramai, nes minėta draugė 
jau virš du metai, kai serga, 
tad aišku-, jog ir sutaupęs jau 
galėjo išsisemti iki paties dug
no. Kadangi draugė Rač- 
kaitienė, sveika būdama, nuo
širdžiai veikė visose pažan
giose organizacijose, todėl ir 
sueiga buvo gana skaitlinga ir 
sėkminga.

Vakaras j vyko rugsėjo 9 d. 
Publikos prisirinko pilnutėlė

( of nu. 'liti'/ iippiniri' iS based v/t (ppical ri.u h ntial utagi.

. žinias per pusryčius. 
Radijo klausytis septynias 
valandas lėšuoia apie 1

DIDELIS DARBAS! New York yra .riKi-tė 
vieta’ Pateikti Nevvyorkiečiams daugiau ir patikimesnės, ne
brangios elektros geso ir garo yra didelis darbas. Taigi mes 
turime statyti didelius fabrikus kaip kad vienas ant Hudsor 
Avenue. Brooklync kur mes įvedame didžiausią pasaulyje 
garinį katila 14 lubų aukščio. Vien šis garinis katilas u 
jo generatorius lėšuoja milžiniškų 21 miliono dolerių sumą

Jūs galėtumėte
VACUUM IŠVALYI 

koridorinĮ kilimą 3 pėdų 
pločio ir 2 miesto blokui 
ilgio už apie penktuką 
elektros vertės.

prie- 
teliaus! Naujoviniai 'lekiros 
švyturiai yra Įtaisomi ap
švies! bokštą seniausio New- 
Yorke visuomeninio 1robč-

Breadwav ir

J ’ jusi 
( pat

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą 

"PROŠVAISTES”
JONO KAŠKAIČIO 

parinktines poezijos leidinys 

256 puslapių, kaina $1.00

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

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

Prakilniai pagerbkime darbštųjj liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką D r. Joną J. Kaškiaučių.

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“PROŠVAISTĖS”

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.

LAISVE
110-12 /Itlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

(LDS Klubo svetainė ir links
mai vakarą praleido; iš ren
gėjų teko girdėti, kad visas 

■ to vakaro pelnas ir aukos pi
nigais sudarė $282 sumą. Tai 

; yra graži parama sergančiai 
draugei. Rengimo komisija 

Į taipgi surašė i tam tikrą al- 
! bumą visų dalyvių vardus, vi
sų aukotojų vardus ir abelnai 
visų, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu bent kiek prisidėjo 
prie sukėlimo minėtos para
mos ir įteikė jai kaitų su pi
nigais, kas, suprantama, drau
gei pasiliks ilgesnei atminčiai.

Susirinkimas ir paskaita
ILD 190 kuopa savo susi

rinkime. kuris įvyks spalio 
(Oct.) 20 d., Klubo svetainėj, 

į turės paskaitą sveikatos klau
sime. Jos tema —■ “Vis tie 
mūsų viduriai.
ruošta D-ro J. Kaškiaučiaus, 
parašyta labai aiškia, supran
tama kalba, iš kurios klausy
tojai galės daug, daug ko pa
simokyti ir tuomi savo svei
katą apsaugoti.

i Be to, šiame susirinkime vi
si kuopos nariai galės pasiim
ti šių metų knygas*' (“Popie
žiai ir lietuvių tauta’’). Pa
geidautina, kad kuodaugiau- 
sia narių atsilankytų. Kvie
čiami ir ne nariai ateiti ir pa
siklausyti.

★
Menininkai, laikas pabusti

Kiek žinoma, Clevelande 
yra gerokas skaičius meno 

.mylėtojų, kurie pirmiau su
darė meno mylėtojų grupę. 

iMan regis, būtų laikas su
šaukti jų susirinkimą ir, su-
derinus visas menines jėgas, 
rengtis prie bent kokio vai
dinimo. Tam veikimui sezo
nas jau čia pat, ir norint, toj 
dirvoj šį tą veikti, reikėtų be 
jokių atidėliojimų ką nors 
pradėti. Ką sakote, meninin
kai ?

Žinių Rinkėjas.
¥

“KRUCIATA Už LAISVĘ”

Rugsėjo 10 d. mieste ir apy
linkėje po bažnyčias ir moky
klose prasidėjo kruciata, su-
galvota tūlo senio McCloy, iš
laisvinimui vergų, kurie ran
dasi vergijoje (liktaiorių. Su 
“kruciata už laisvę” parašų 
rinkimu, žinoma, renkama ir 
aukos “išpirkimui vergų iš 
nelaisvės.”

Sakoma, už aukas bus Įreng
tos radijo stotys, per kurias 
bus skelbiama laisvė žmonėms 
anoje* pusėje “geležinės už
dangos.” Sako, aukas ir pa
rašus rinksią visas 6 savaites.

Kai kas iš to “gelbėjimo 
laisvės” turės ir sau naudos. 
Bet ar tas išgelbės trūnijantį 
kapitalizmą, tai klausimas. 
Bet kad kam kišenių pagel
bės, turėtų būti daugeliui aiš
ku.

Pasirašė sutartį

Buvo keistas nuotikis ir nu- 
j sistebėjimas darbini n k a m s , 
I kada Rayon korporacija pasi
lakė nenorinti triubolio ir pa
sirašė sutartį su Textile Uni- 

I jos lokalu 212, CIO. Korpo- 
i racija sutiko pakelti 11 cen
tų valandai algos ir padaryti 

i kitus pagerinimus. Iki šiol ji 
i laikėsi ir darbininkai manė, 
į kad reikės streiko pagalba 
į priversti ją susitaikyti .

Einant nauja sutartimi, ser- 
i gautis darbininkas gaus di
desnę šalpą ir per ilgesnį lai
ką: vieton laukti savaitę, da
bar bus mokama po 3 dienų 
ligos. Taipgi apdrauda pa
kelta nuo $2,000 iki $2,500.

Sutartis apima visas tris 
įmones: Clevelande, Pains- 
ville ir Covington,, Va.

Skymas patraukimui 
registruotis

Paskatinimui jaunuolių, ku
riems suėjo 21-ni metai, re
gistruotis balsavimui, sugalvo
tas skymas. Politikieriai su 
Moterų Balsuotojų Lyga, Cle
veland Advertising Club ir 
Baseball Club paskelbė duo
sią užsiregistravusiems jau- 
nuoliąms-lėms veltui tikietus j
stadiumą, kada čia los Indijo- 
nai su_Senatoriais.

To dar buvo negana. “Cle
veland Press” ir kiti sudarė 
komitetą kontestui, kas para
šys gerinusį obalsį (slogan) 
apie baseball, tai gaus televi
sion setą. Pasirodo, yra pa
sek mių.

CIO ir AFL .Politinės Vei
klos Komitetas su savo re
miamu demokratų kandidatu 
Chat Paterson, pasisamdę bu
ses vežioja jaunuolius Į regis
travimo vietas.

Avenley Johnson pasitrau- 
i kęs geležinkeliečių čyfas, ne 
tik sakosi balsuosiąs už Tafta, 
bet savo raštinėje įsteigė rin
kiminį agitacijos headųuarte- 
r.i už jį.

Jeigu jie ragus turėtų...
Vietos lietuviški reakciniu-' 

i kai ir grupė “geležinio vilko’’ 
j išpažintojų rugsėjo 8 d. mi- 
Įnėjo didžiojo Lietuvos kuni- 
igaikščio Vytauto 520 metinę

Paskaita pa-1 mirties sukaktį. Minėta Lic-
tU'Vių Draugijų svetainėje. 
Tarp kitų po kvietimu minėji
mam pasirašo Stanley Thomas. 
Tai baisiai “didelis” patriotas, 
kuris gėdinasi savo lietuvišką 
pavardę ir vardą pasirašyti.

Tame minėjime nutarta pa
siusti Prez. Trumanui reika
lavimą, kad pastarasis in
struktuotu Amerikos delega
tus Jungtinių Tautų dieno
tvarkėje Įdėti punktą “Lietu
va Sovietų vergijoje” ir kad 
būtų daromas žingsnis prieš 
Sovietų Sąjungą.

★
UE Unija laimėjo rinkimus

UE unijos lokalu 735 par
eigūnas Joseph Krės praneša, 
kad nežiūrint dualinės 1UE 
dedamu pastangų II. . P. L. 
Manufacturing Co. 2013 E.
65th St., darbininkai 77 bal
savo už UE ir tik 12 pasi
sakė už dualinę 1UE.

Electric Controller & Mfg. 
Co. 400 produkcijos darbinin
kų pasiliko prie senosios UE 
ir panaujinant sutartį gavo 
algų pakėlimą 7(A c. valan
dai. Toje pačioie Įmonėje 
raštinės darbininkai gavo pa
kėlimą taipgi.

★
Kooperatyve 
drapanų krautuve

į AFL. CIO ir Nepriklauso
mos unijos atidarė kooperaty
vų krautuvę 5613 Euclid Avė.

i Tą krautuvę, sako, operuos C.
C. Sales Corporation, New 
York. Toji korporacija ope
ruoja krautuves Detroito ir ki
tuose miestuose.

Krautuvėje bus' parduoda- 
Ima drapanos unijų nariams ir 

k o opera t y v ė m s gr u p ė m s.
V. M. D.

i| , ---- ----- ------
' Kearny-Harrison, N, J.
i AUKOS DIENRAŠČIO
LAISVĖS FONDUI

Antanas Globičius iš Ne tv
arko aukojo 12 dolerių (o se- 

įniau buvo davęs 13 dol.).
W. Grigonis, Newark — 2 

,dol. (per A. Globičlų). Tai 
viso bus 14 dolerių.

Reikia priminti, kad drg. 
| A. Globičius, progai pasitai- 
j kius, visuomet stengiasi pasi- 
į darbuoti Laisvės naudai.

★
Draugės Onos Labašauskie- 

nės gimtadienio pariukej, kuri 
i įvyko rugsėjo 21 d., aukojo 
laisvės fondui -šie draugai: 
J. Marcinkevičius 5 dol. ir 
Ilarrisono dipuke 3 dol. Tai 
bus 8 doleriai.

★
Rugsėjo 21 d. vakare keli 

draugai užėjome pas Oną La- 
bašauskienę palinkėti jai ge
ros sveikatos, nes tą dieną jai 
sukako 70 metų amžiaus 
Kaip jau žinome, Ona Laba- 
šauskienė labai gražiai atžy
mėjo savo gimtadienį, paau
kodama šimtą dolerių Laisvės 
fondui.

Užėjusieji palinkėti draugei 
Onai geros sveikatos ir lai
mingo gyvenimo, daugiau nie
ko ir nesitikėjome. Bet, mū
sų nuostabai, Ona pakviečia 
mus j virtuvę, sakydama: Pra
šau, draugučiai, noriu .jus nors 
biskutį pavaišinti; va, iške-
piau keiksą ir šio-to daugiau, 
prašau išsigerti' ir užkąsti, nes 
nežinau, ar kitam savo gimta- 

i dienini pajėgsiu nors ir su 
tiek jus pavaišinti.

Reikia pasakyti, kad drau
gė Ona Labašauskienė, kad ii 
nusiskundžia savo amžiumi ir 
trūkumu sveikatos, j^, dar gali 

I skanius valgius gaminti ir 
'stuboj. švarą bei tvarką gra
žiai palaikyti.

Taigi mes-—Žilinskai, Pakš
tienė, Kisielienė ir Brinkai — 
vėliname draugei Onai Laba- 
šauskienei geros sveikatos, il
go gyvenimo ir to paties pa
žangaus nusistatymo! Taip 
pat labai dėkojame už taip 
puikias, netikėtas vaišes!

V. ž,

Worcester, Mass.
STROŠNAS RIKSMAS

Rugsėjo 21 d. vietinis did- 
lapis “The Evening Gazette” 
editorialiniame puslapyje net 
trijose vietose prirašė stroš- 
niausių riksmų prieš angliaka
sių prezidentą John Lewis, 
kam jis perspėjo Ohio vals
tijos angliakasyklų savinin
kus, kad senatorius Taft dar
bininkam yra geležinių pan
čių kalikas, nepageidaujamas 
su savo prakalbų maršrutu 
pas angliakasius, kad būti 
naujam terminui senatorium. 
Rėkia, akd baisus laisvės žo
džio sutrypimas, kad Lewis 
diktatorius, kad .jis angliaka
sių proto valdytojas, ir tt., ir 

I tt. Bet pamiršta, kaip su pa
sigardžiavimu tie patys raso
jai rašo, kai būna uždrausta 
pažangiam kalbėtojui kur 
kalbėti, ar svetainės neduoda
ma susirinkimui, kad jis ne
galėtų kalbėti.,

Tafto sugalvotas įs.t.ątyjpąs 
yra Įstatymu šios šalies vi
siems darbininkams, ne tik 
angliakasiams vergijos pan
čius dedantis Įstatymas.

Temytojas,

Mo’uhwd.. fan ado
I ■ ■ ■ .. I .1 !■ ' •

PAINFORMUOTA ANGLIŠ
KOJI VISUOMENĖ-

“Nepriklausoma 1 .ietuva” 
j praneša, kad vietos Lietuvių 
į Literatūros Draugija, per pir- 
1 mininką J. Petrauską, atsaky
sianti i dipukų neva lojalumo 
' pareiškimą Kanadai, kuris 
! tilpo anglų dienrašty “The 
I Gazette,” per tą patį laikraš- 
I ti angliškai kalbančią visuo- 
j menę painformavo sekančiai: 
l“Sir,

Leiskite mums griežtai už- 
i ginčyti pareiškimą, padarytą 
i tūlų lietuvių atstovi.!, kurie 
įfaktinai teigė, kad lietuviško
ji visuomenė yra priešinga A 
Į bombų uždraudimui.

Mes žinome tam tikrą skai
sčių lietuvių Kanadoje,y kurių 
i priešakyje yra Displaced Per
sons, neseniai atvykę Kana- 
don, kurie labai lengvai nau- 

Įdoja žodį ‘lojalumas’, sklei
džiant karo propagandą ir 
j apkaltindami Kanados lietu
vius už jų nusistatymą prieš 
A bombos uždraudimą.

Ville Lasalle žmonės gerai- 
Į žino šią žmonių grupę. Tai 
'yra tie, kurie šiandien propa- 
jguoja prieš A bombos už- 
| draudimą ir agitaciją už ka
rą. Tai yra tie patys, kurie 

j prieš keletą savaičių pažeidė 
i Ville Lasalle bendruomenę 
■taikių piliečių piknike. Už 
;jų pažeidžiančius (prievar
tos) veiksmus, Ville Lasalle 
j miesto vadovybė uždraudė vi-

PRANEŠIMAI
HARRISON, N. J.

LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
pirmų nedėldienį. October 1 dienų, 

j 3 vai. po pietį)'. Toj pačioj vietoj, 17 
! Ann St. Su šiuo mėnesiu visuomet 
! susiin'kimai įvyks kiekvieno mėne- 
i šio pirmų nedėldienį, toj pačioj vie
toj, Meldžiu dalyvauti skaitlingai..

| Valdyba. (184-185)

KĖARNY-IIARRISON, N. .1.
LDS 168 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, Spalio (Oct.) 1 d, 2 v. | 
po pietų, Labor Lyceum sveL, 15-17 ; 
Ann St., Harrison, N. J. (184-185

11 J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave.

NTEWAftK 4, N. /
! HUmboldt 2-7964

Matthew A.
BUYUS 

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ

i DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 

..... t...... i" i* -> niji.ir '’’Tt 

sus piknikus toje apylinkėje, j
Todėl mes klausiame, nuo : 

kada lojalumas pradėjo būti 
išreiškiamas neteisėtais prie- ' 
vartos veiksmais prieš taikią 
bendruomenę ?

Baigiant, mes galime nuo
širdžiai (garbingai) pasakyti, 
kad didžioji Kanados lietuvių 
dauguma nenori matyti naiki
nančios atominės bombos mė
tomos ant bile kurio krašto, 
todėl mes remiame pasaulinį

4 CHARLES

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
JSIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir,štai kodėl: ji pa
laida, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo Įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo Įki’itimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nus’laužimas, 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. Jojo 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, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Tojo pačioje knygoje yra platus Dentisterijos 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 iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje. *

Užsisakydami knygas, rašykite: t

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Free , Rugs. 27, 1950

judėjimą uždrausti A bombą 
ii* už pastovia taiką.

J. PĖTJvAUSKAS, 
Lietuvių Literatūros 
Draugijos pirmininkas.

Montreal, rugpjūčio 31 d.”
Teisingai pasakyta. Gerai 

pasielgta, kad šitaip painfor
muoti žmonės, kurie mažai 
žino apie naujai atvykusius į 
Kanadą lietuvius, kurie vadi
nasi D* P. L. B.

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki 
tės prie manes dieną ar 
naktj greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė Mūsų patarna
vimu ir • kainomis būsite 
oatpnkinti

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia. Pa.

Tp| Poplar 4110
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Kad draugaut su myli- j Ne visi policijoje nori 
mu, tai vedė jo tėvą užsiimti kvšinisužsiimti kyšiais

I Impellitteri liekasi 
ant baloto

Apie “kieto” vandens 
' minkštintojus

Dramoje “Nevykusi Meilė” -------------------------
yra gana keistų arba žingei-• Ir ne visi išgali išgyventi be Hicistai, atrokavus iš algų val
džių įvykių. Irstai vienas iš | kyšių dėl to, kad eilinių po-!dinius taksus ir pensijų duo- 

s licistų algos, seniau buvusios i kl^, parsineša po $31 ir iki 
skaitomos geromis, dėl kainų j$45 per savaitę.
pakilimo ir dėl aukštų pen- I Kitais dideliais iškaščiais 
sijos duoklių pastaraisiais , policistams yrą uniformos. Jie 
laikais nupuolė veik iki ma-lpatys turi pirktis 
žiausiojo minimum.

tėvai 
se n i o
Mer-

ir ne- New

pirmad onį 
nustatyta, jog vei-

tapoPraėjusį
.galutinai 
kiantysis majoras Vincent Jna

ant baloto 
kaipo 

d emokratas. 
taryba ga

ją:
Turtingas ūkininkas, bet jau 

senas, peršasi biednai jaunai 
mergaitei. Mergaitės 
liepia jai tekėt už to 
todėl, kad jis turtingas, 
gaitė gi nemyli to senio
nori eit už jo. Bet, ot, tuom 
tarpu to senio jaunas sūnus 
įsimyli į tą pačią mergaitę ir 
prašo jos. kad ji tekėtų už 
jo tėvo, prižadėdamas, kad jis 
ją mylės net ir tuomet, kai ji 
jau bus vedusi su jo tėvu ir 
kad visi vienuose namuose gy
vens. Mergaitė patiki jam ir 
apsiveda su jo tėvu. Bet po 
vestuvių, už kiek laiko, mer- j 
gaitė netenka jų abiejų. O 
kaip tas įvyksta, tai tik ma
tant vaidinimą bus galima su
prasti.

Taigi, gerbiami lietuviai, vi
si ir visos esate kviečiami at
eiti ir pamatyti šią 
geidžią dramą.

Vaidinimas ivyks 
tą dieną. 3:30 vai. 
Liberty Auditorijoj, 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Rengia LMS 3-čia ap
skritis. Vaidins Laisvės Cho
ro aktoriai iš Hartford. Conn. 
Įžanga tik $1.00.

» Rengimo Komisija.

taip žili

spalių 8- 
po pietų.

110-06

Ne veltui, kalbant apie 
Yorko policijos darbus, 
reiškiama, kad “tiktai turčiaus 

i sūnelis teišgali būti policis- 
tu<.’’ Ir ne veltui eiliniai po
licistai tariasi urmu stoti į 
uniją. Pakaitos aukščiausiojo 
valdininko, majoro, sakoma, 
šiek tiek juos padalino tuo 
klausimu. Vieni siūlo pasi-

I skelbti unijistais tuojau ir ko
voti už aukštesnes algas, o 

'kiti esą linkę delsti, pažiurę-| 
t i, kas bus po rinkimų.

Tuojautinės veiklos šaliniu-'.
j kai sako, jog rinkimai eili-|ir .tie, kurie turėję 
niam policistui neduos išga- gembleriais,
nymo.

Jaunieji policistai už 
labiau dejuoja 
pensijos duoklių, 
gos mažiausios, 
pensijų fondą

i Jaunieji,

nepąva- 
civiliniu

valdžiai

visą tarny
binę aprangą, taipgi šautuvą 

iir net kulkas. O liuosomis 
nuo tarnybos valandomis vis 
viena turi vilkėti c 
P irki masis u n i form os 

idtioja nuo pirkimosi 
, drabužių.

Kada tarnaudamas
j ir iš jos gaunama alga negali 
suvesti galo su galiu, ne vie- 

I na gali paimti pagunda gau- 
■ti šalutinių pajamų, kuomet 
į tam pasitaiko proga. Tačiau 
j ne visi policistai būtų norėję 
iužsiimt su gembleriais ir ne 
visi būtų galėję juos prieiti.

Mieste garsiai kalbama, kad 
ryšių su 

galėję būti tūlų 
vyresniųjų paakstinti susidėti 

ir turėję tai 
Jei

gu tokių padėčių tikrovėje 
jos turės paaiškėti teis- 

Jeigu nebuvo, tos kalbos 
naujieji eiliniai po-1 užsibaigs po rinkimų. T-as.

vis si? gembleriais i 
dėl aukštų daryti vyresniųjų naudai. 
Pradinių al- 

o duoklės į j buvo, 
aukščiausios. ' me.

Kriaučių atydai

O’Brien rezignavo 
į iš policijos 
viršininko pareigų

Apiplėštasis mirė nuo

iš persibėgimo

Rugsėjo (Sept.) 27-tą
54-to
11-27 Ari

tmijos 
va-

sky
riaus susirinkimas 
on Place, Brooklyne, 
svetainėje. Pradžia 7:30 
karo.

Praėjusio pirmadienio vaka
rą buvusysis policijos komisi
jonierius William P. O’Brien 
rezignavo iš tų pareigų. O

tu-
So-

Ateidami i susirinkimą 
rėkite su savimi unijos ir 
cial Security .korteles, kitaip 
nebūsite įleisti i susirinkimą. 
Toks yra unijos vadovybės 
(Joint Boardo) patvarkymas 
ir kaipo unijos nariai mes pri
valome su tuomi skaitytis.

Gerbiamieji kriaučiąi ir 
kriaučkos, numeskite visus 
savo naminius darbus i šalį tą 
vakarą, visi būkite susirinki
me, nes ’yra svarbus. Ir at
vykite minėtu laiku. J. S*

Traukinys užmušė 
motormana

Edward 
Staten Island 
po pavojingai 
kinio ant IRT 
nijos praėjusį 
nušokimas ar 
relių sulaikė 
nuimta pajėga, 
valandą.

Vieno sustabdyto traukinio 
motormanas Michael Ber-

metuHenry, 45 
gyventojas, ta
šu žeistas trau-
West Side li- 

pirmadienį. 
nukritimas 
traukinius,

Sutrukdė virš

Jo 
ant 
nes

j ateinančiais rinkimais, 
1 nepriklausomas
Miestinė rinkimų 
lutinai priėmė jo

Taryba galėjo atmesti peti
cijas. Buvo skundai, kad re- 

! pu b 1 i k o n a i .j am p a d ė j ę g auti 
parašus. Tačiau paskutinę 
dieną demokratai savo skun-

Ekspertai nepataria var
toti muilo minkštinimui 

I vandens. Kietas vanduo, sa- 
1 ko jie, yra reikalingas no 
| muilo, bet vandenš minkš
tintojo (softener).

Kietame vandenyje mui- 
, las yra nepraktiška vartoti 
i ir atsieina daugeriopai 
, b ran g i au. Susijungęs su 
i kietame vandenyje esamu
mus kalkėmis ir magnezijos 
i dalelytėmis muilas sudaro 
i pilkšvą Ivg ir putą, kuri 
limpa prie drabužių ar in-

valdančiosios partijos veikliai 
nesipriešina jo kandidatūrai.

Mirė V. Bankevičius
i Antradienio ryte pasimirė 
į labai daugeliui bruklyniečių 
gerai pažįstamas senas kriau- 
čius Vincas Bankevičius, ilgą 

j laiką dirbęs velionio Mičiulio 
- šapoje. Jo lavonas pašarvo- 

idotuvėje pas Šalinską. 
žodžius rašant dar ne- 
kada ir kur bus palai- 

Rep.

Šiuos 
žinia, 
dotas.

New Yorke pradėta 
kampanija pagelbėti 
išlaisvintai Kinijai

Stikliniai indai

dar ir

matvti,

ant

nę

HELP WANTED—MALE

GERIAUSIS

Patarnavimas pas

Petras Kapiskaš

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

Telefonas
EVergreen 4-9407

■ ant karšto: nestatyti

li 1-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Moterys, atrinkimui atkarpų. Gera 
mokestis. 9 Bocrum St., Brooklyn, 
N. Y. (183-185)

Receptų Specialistai:
MAX PEIST. Ph G., 

EDWIN LANE. PU. G.
Tel. EV. 7-6238

Teiefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

ny. Dalyvavo daug
kariškių ir ‘marininku.‘ a

: Pora su 11 metų amžiaus mergai- 
' te reikalauja jaunos mandagios mo-
■ trei.škės namų darbui, galime su
keikti gerus namus. KT. 3-3738.

Namų darbininkė, mylinti vaikus, 
• patyrusi, su paliudijimais, guolis 
i vietojo, $40 j savaitę. JA. 3-5024. 
' (184-186)

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

Moteriškė, tinkama prižiūrėjimui 
lik užgimusio kūdikio, $100 j mėne
si, kambarys, valgis ir 1 diena ato
stogų j savaitę, nėra kitų pareigų, 
dailias nuolatinis. HI. 6-6796.

(184-186)

Williamsburgo YM ir YW- 
UA, 575 Bedford Ave., turi j 
savo pamainose įrengusi ša na. j 
kurioje moko įvairių dailiškų- : 
jų amatų.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai ligonių kambariui reikme
nys - už griežtai žemas kainas

Virėja, namų darbininkė, 5 kam
barių apartmentas, mylinti vaikus, 
atskiras kambarys. Saukit p LO. 
7-0964. (182-184)

I Namų darbininkė; guolis vietojo. 
! Nuosavas kambarys ir vana. Ben- 
! dix. Turi kalbėli angliškai. Geri na- 
•mai. Cloverdale 8-5386. (181-185)

į Namų darbininkė — virėja. Pra- 
; prastas virimas. Mylinti vaikus nuo 
i 5’<{ ir 3 m. amžiaus. Reikia paliūdi- 
; jimai. Guolis vietoje. $40. IL. 9-0787. 
I (182-186)

HA L. ALKI J

Bar & Grill

Mergina ar moteriškė, guolis vieto
je ar kitur, daktaro namuose, gera 
alga ir priedai. VI. 9-9556.

I (183-185)’

i Antras mėnuo New Yorke 
j reikalingųjų pašalpos skaičius 
mažėja. Taip skelbia labda- 

I lybės komisijonieriaus Hilli
ard’o raportas.

Namų darbininkė, mylinti vaikus, 
geri namai lengvas namų darbas, 
patikima ir patyrusi. BE. 5-3913.

(184-186)

Motinos pagelbininkė, turi mylėti 
užmiestyje. JE. 8^2266.

(183-85)

j NAMŲ DARBININKE — patyrusi, 
, su puikiausiais paliudijimais, apžiū- 
' rėjimui apartmento, guolis vietoje 
ar kitur, labai gera mokestis, my- 

i lint i vaikus, kalbanti angliškai.
I BO. 8-3213. . . (183-187)

Moteris ar mergina prie namų 
darbo Jamaica, L. I. Šaukite RE- 
public 9-7105. (184-186)

Vyras — patyręs prie namų rakan
dų. nuolatinis darbas, gera alga. 
THE CROWN CRIB CO., 54 West 
58th Street, N. Y.

(182-184)

tojus ir tiktai į suminkš
tinta vandeni tedėti mui-• t i

Dabai’ krautuvėse yra 
gausa stiklinių ir porcele- 
ninių valgiams virti ir kep
ti indų. Keno taikli ranka, 
juos neišmes; kur nėra ma
žu vaiku iš 
ryti bubnus 
rų išėjus,

gera]

puodų pasida- 
motinai už du- 
ten stikliniai 

ne trumpiau, o 
ilgiau tarnauti

už palivotus indus.
Gerovė jų yra keleriopa: 

nekilnojus dangteliu gali 
kas iuose- dedasi; I vaikus, 

patogūs nuo pečiaus ant 
stalo prekei t i arba ir i šal- ■ 
dvtuva padėti: valais ne- | 
pridega, lengvai iš}Jauna
mi.

i Pigiausiuoju žinomu van
dens minkštintoju yra wa- 

. shing soda. Vartojama nu
rodytuose kiekiuose,
nernlaunant drabuži, ii ne- 
kenksminga. Bet 
nerdaug, o paskui dar gerai 
neišnlovus, drabuži gelsvi- 
na. Gelsvumus pasirodo iš- 
nrosiius drabuži. ..... ............... ..... .

Gerais minkštintojais į ugnies šlapiu dilinu, 
skaitomi trisodium 

iuhate. tetrasodium 
phosphate, sodium 
meto - phn^nhate. 
kitnk i m i k šti n to i ai. 
matmenimis perkant krau
tuvėse maunami po. įvairiais 
juos snnihtoneiu i dėžutes 
ar pakelius firmų vardais.

•Amoniia ir lajus (lve) 
iroi skaitomi merais minkš
tinto iais vandens. Tačiau 
iie taip stinrūs. kad sunku 
mažais kiekiais perai at- 
mieruoti. Ir pavojingi lai- 

; kvti namie ten, kur randa
si mažu vaiku, galinčiu 
kaip nors prieiti iir para
gauti ar jais apsibarstyti,

Įdėjus

phos- 
pyro- 
h exa

Tie ir 
tačiau,

jkios: turi atsiminti laba 
'karšta nenastatvti ant šal

Tiesa ir s visi kitokį 
dai ilgiau gvvena, 
jiems su teiki o m e tokia 
urieimita. Bet ieicm jy p(>_ 

į nap’erhiame. meta linini 
! sunyksta tain, kad e k 

duotų i gabalus.

Namas lėktuvams 
gabenti laivas

D11O-
jeipTi

i m t

Grupė žymių visuomeninin
kų, tarpe tų progresyvių laik
raščio National G u a r d i a n 
generalis vedėjas John T. Mc
Manus, atsišaukė į visuomenę 
Columbus Dienos proga paau
koti Kinijos paramai.

New Yorko laivyno bazėje, 
Brooklvne, praėjusį pirmadic 
ni įvyko iškilmingos apeigos 
išsiųsti karinėn tarnybon lėk
tuvams gabenti lai va Oriska- 

žymių
Gale praėjusios savaitės 

trys ginkluoti plėšikai pasiti
ko du finansinių įstaigų pas
ius, nešančius $16,000. Pini- 

Išsigandę, 
paslai leidosi bėgti šaukti po
liciją. Išgąstyje, jie pražiū
rėję policijai šaukti dėžutę, 
kuri buvo arti tos vietos, o nu
bėgo telefonuoti už dviejų 
blokų.

Pribėgus paslams prie tele
fono, vienas jų, Harry Shad
kin, krito tenai ir vietoje mirė.

įveikiantysis majoras Impellit- gus iš jų atėmė.
I tei’i tuojau paskelbė Thomas 
:F. Murphy naujuoju 
; nieriumi.

komisijo-

Kad senasis turės 
t i, o naujuoju bus 
jau buvo numanoma, 
kuriu, ir žinoma

ginusios kiniečių sveikatai pa
siuntinio (Friendship 

ruoši m ą v a d o v a u j a
Welfare Appeal, 4 3 9 
Avenue, New York

ra m os
Cargo) 
China

1 Fourth

Kings apskrityje- teisiamas

i apsilieti.
Borax ir kepumoii soda 

; neturi vandeniui minkšti' 
Innmosios vertės.

gelbsti
drabužiu 
stiprina 
visi

plovimui 
tik tuomi. kad pa
imta. Puta — ne 

. Tūli naujoviški mui-

rezignuo- 
Murphy, 

o kai 
praėjusį

penktadienį, kuomet majoras 
su Murphy buvo susiėję ilgo
ką laiką tartis.

Komisijonierius 
p e n k e r i e m s metams— j e i 
majorui ir. jei tas pats asmuo 
ir toliau liksis majoru. Visų j 
komisijonierių skyrimas pri 
klauso nuo majoro. Tad vi
sas miesto aparatas paprastai 
[užkinkomas laimėti jo rinki
mus, nes nuo to priklauso vir- 

Įšininkų darbas. Komisijonie- 
! riaus metinė alga yra $15,000. 
t

Pirm paskyrimo komisijo- 
, nieriumi, Murphy tarnavo J. 
V. prokuroro padėjėju. Jis 
vadovavo prokuratūros darbui 
nuteisti Alger Hiss.

skiriamas Mitingas komiteto dr 
Lmuo Kaškiaučiui pagerbti 

į j bankietui rengti

/

Trečiadieni, 27 d. rugsėjo, 
jvyks praplėsto komiteto su
rengimui daktarui J. J. Kas- 
kiaučiui pagerbimo bankiete 
mitingas, kuriame bus išduo
tas galutinas raportas.

Visi dalyvaukite—7:30 vai. 
vakare, Kultūriniame Centre.

Valdyba.
(182-3-4)

buvęs policistas Vincent Flem- I 
ing už nušovimą jauno vyruko 
John Sheerin.

inkin.s putos.
Taio’i, eksportai nnfnrjn 

vartoti vandens minkštin- i

Prasidėjo švilpukų 
išbandymai

TEATRININKAMS

New' Yorko AFL ir CIO pa
leido savo Jungtinį Darbo Ko
mitetą iki po rinkimų, nes pa- 
siskaldė kandidatų į valdvie- 
tes klausimu.

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 

VyrH ir Moterų Ligos 
Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti -Ith Avė.— Union Square) 

New York City.
VALANDOS: ‘ 

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00.
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

INSURANCE-
REAL ESTATE

I’EIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn. N. Y.

mingham, 60 m., ėjo pažiurę- | Praėjusį pirmadienį Interna- 
ti, kas atsitiko, dėl ko trau- Itional Airport 
kiniai sustabdyti.
pajėga antruoju kraštu nebu
vusi sustabdyta.
atėjęs traukinys
ham’ą užmušė..

Tuo tarpu

Tuo kraštu
Berming-

Dūmai neleido matyti 
mėnulio užtemimo

Newyorkiečiai smarkiai ren- 
užtemi-gesi žiūrėti mėnulio 

mo, įvykusio rugsėjo 
Buvo susirikiavę foto 
tus, pasirinkę vietas 
bokštuose, ant stogų, 
koję pernykščius
Bet mėnulio nesimatė.

■Mėnulį buvo uždengę Kana 
dos 
gaisrų

apara- 
namų 

Susiieš- 
kailinius.

miškus naikinančiųjų 
dūmai.

prekių išvežioto jų strei- 
Railway Express Agency

Dėl 
ko 
praėjusį pirmadienį atleido iš 
darbo virš 6,500 kitų darbi
ninkų.

išbandymus švilpukų, kurie 
būtų naudojami bomberių 
puolimo iš oro įvykiuose. Iš
bandyta, kaip toli girdisi jau 
įrengtieji švilpukai-. Pagal tą 
spręs, kiek ir kur įrengti nau
jų.

: Visi Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatro nariai esate 
kviečiami susirinkt šį trečia- 

.dienį, rugsėjo- 27, ne vėliau 8 
srityje įvykdė vakare, į Liberty Audito- 

Irium. Pirmininkė.

Švilpukai buvo leidžiami 
per garso didintojus (ampli- 
fier’ius) ir užrekorduojami 

! įvairiuose toliuose.
Panašūs išbandymai 

'yykdomi ’ ir kitose
Apie juos paskelbia spaudoje, 
kad gyventojai be reikalo ne
išsigąstų.

bus 
vietose.

Jau kelinta diena New 
I Yorke drebame nuo šalčio, 
i bet ką tik prasidėjusį rudenį 
nenorime pripažinti žiema. 
Sekmadienį temperatūra buvo 
nupuolusi iki 43.2, o pirma

dienį iki 42 laipsnių. Tačiau 
■ dar nebuvo rekordiniai šal
čiai —- 1887-tų metų rugsėjo

i 25-tą buvo 41.3.

Ne už ilgo miesto kai ku- 
iriose dalyse pradėsią išbandy
si puolimams iš oro paskelbti 
Į švilpukus-sirenas.

New Yorke du jauni vyru
kai sulaikyti po $500 kauci
jos kiekvienas už iššaukimą 
gaisragesių be reikalo.

REAL ESTATE

Wooč!!'.?vm North — Nauji atski
ri mūriniai namai; kaimiškoje ap
linkoje. Trys miegkambariai; vanos 
ištaisytos spalvuotų tile. Skiepas 
pilnai ištaisytai. Porčiai užpakalyje. 
Virtuvės grindys iš Kent tile. Du 
blokai iki Forest Park. Šeši kamba
riai.' Plėstruotos sienos. Galima 
pereiti per Model Home nuo 9 A.M. 
ik 10 P.M. kasdien. Arti visų trans- 
portacijų. Pirmieji nauji namai pa
statyti Woodhavene į 15 
Kreipkitės: WOODHAVEN 
HOMES, 84-19 — 86th St.,
haven, N.Y. BMT iki Forest Park
way Sta. du blokus j šiaurę. b H 

(181-185) i

metų.
PARK
Wood-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

- Tcl. EVergreen 7-6868

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
KASOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn. N. Y 

retefonaw; EVerirreen 4-8114

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & LIULI
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
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

SHUFFLE BOARD

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Free., Rugs. 27, 1950




