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Jacksonas tarė žodį.
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STEIGIAMA BENDRA 
.... Al i.AMO ŠALIŲ ARMIJA

Aukščiausiojo šalies teismo 
teisėjas Jackson p a <1 a r ė 
sprendimą 11 komunistų va
dovų reikale.

Sprendimas turi didžiulės 
svarbos visiems, 

štai kai k ari e 
daviniai:

Vienuolika komunistų vado- į ----------------------------
vu buvo nesmerkta kaiejiman tlantuitai ministrai nutarė
del to, kad jie galvoja mark- t
cistiniai - n0 <iėi to, ka<i jie aigaivlnt vokiečių armini 
butų atlikę kokj nors pries- o ’ c J
valstybinį žygį ar kriminaly- 
bę.

Jie buvo išleisti po belą, 
kol įteiks apeliaciją j aukš
tesnes teismo instancijas.

Couit of Appeals, Niujor
ke, gavęs jų apeliacija, už
tvirtino žemesniojo teismo 
sprendimą.

Nusmelktieji tuomet nuta
rė apeliuoti i aukščiausį ša
lies teismą.

Nusmauktieji 
laisvi po belą
Dennis’o, kuris buvo 
metams kalėjimai! 
amerikinio komiteto 
nimo.”

dar vis buvo
— apart Gene 

pasiųstas 
“dėl ne

paniek i-

Kai Korėjoje iškilo karas, 
komunistai jam priešinosi, — 
sakė prieš jį kalbas ir rašė 
Daily Workeryj straipsnius.

Tuomet vyriausybė 
vo, kad ją belą būtą 
duota, ir jie įkalinti.

Court of Appeals, 
reikalavimą

dviem prieš vieną 
komunistų 

.iv

reikalą- 
suspen-

reikalaudami, 
jiems pasilikti

šalies teisme

ke, vyriausybės 
svarstė
balsais užgyrė:
vadovai turį eiti kalėjimai!, 
belos panaikinamos.

Tuomet nusmelktieji krei
pėsi į aukščiausį šalies teismą 
Washingtone, 
kad jis leistų 
laisvėje.

Aukščiausio
nariai išvykę atostogų — jie 
susirinks tik šių metų spalio 
mėnesio 2 d.

Buvo pasilikęs tik vienas 
teismo narys, Jackson, įvai
riems skubiems reikalams 
svarstyti.

Na, ir Jackson, išklausęs 
komunistų apeliaciją, padarė 
tarimą.

Anglija perša panaikint Šiaur 
Korėjos Liaudies Respubliką

SUSIJUNGĖ AMERIKONŲ 
FRONTAI KORĖJOJE

New York. — Dvylikos 
Atlanto kraštų užsieniniai 
ministrai, posėdžiaudami 
New Yorke; nutarė sujungt 
visų jų armijas prieš Sovie
tų Sąjungą ir kaimyniškas 
Sovietam demokratijas ry
tinėje Europoje.
Amerikos, Anglijos, Fran-1 

cijos ir kitų Atlanto šalių 
ministrai tap pat nus
prendė atgaivint vokiečių Į džiąs, kad

armijoms^ bus paskirtas 
vienas vyriausias koman
dierius, suprantama, ame - 
rikonas.

Atlanto kraštų ministrų tautininkų valdžia, 
posėdžiams pirmininkavo I 

i Dean Achesonas, A merk
ikos valstybes sekretorius.
I

Ministru
- i kreipėsi į visų tų šalių vaj- 

prenue atgaivint vuiutcnĮ džiąs, kad praneštų, kiek 
armiją vakarinėje Vokieti- kariuomenės, lakūnų, kari- 
joje ir įjungt ją į bendrą - nių laivų ir jūreivių jos ga- 
sias ginkluotas tų kraštų lės paskirti ]paskirti

Flushing Meadow, N. Y.įjungt. Tautų seime, &pei- 
— Anglijos atstovai paga-j nant Saugumo Tarybą. Nes 
mino planą dėl visos Korė
jos suvienijimo. Jie siūlys 
Jungtinių Tautų seimui su
jungti Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką su 
Pietine Korėja, kur iki karo 
viešpatavo f asistuojanti 
Syngmano Rhee korejinių

Sovietų atstovas taryboje 
galėtų jį vetuoti - atmesti.

Jeigu seimas užgirtų to
kį sumanymą, tai genero
las MacArthuras, po Pieti- 
tinės Korėjos “apvalymo”

J J VI oCl jJCLO f j 
Tautų ko-1 y

Tikisi užkirst pasitraukimą 
šiaurinių liaudininkų armijai

; Anglų planas perša pas
kirti Jungtinių '
misiją, kuri prižiūrėtų val- 

susirinkimas dinius visos Korėjos rinki-

jėgas. Visoms suderintoms 'ginkluotas vakarų jėgas.

Trumanas užgyrė Calif, 
dykumų drėkinimą

Washington.—Prez. Tru
manas pasirašė Kongreso

Korėja, rugs. 27. —Vie- karinio Korėjos kampo, 
na amerikonų armija spar-

nuo šiauriniu liaudininkų, maršavo iš pietų į šiam - . . .
vakarius, o, kita trauke mirtinai gynėsi nuo ameri- 
nuo Inčon uosto į pietus, i kinių kareivių 
Tokiu būdu, amerikinės I Šėlo kautynės 
armijos, žygiuodamos po rankinėmis granatomis ir 
20 iki 30 mylių per dieną, kitais ginklais dėl kiekvie- 
ir susijungė ties Suwonu, į j no namo. Miestas pleškėjo 
pietus nuo Seoulo, Pieti- keliolika didelių gaisru, 
nes Korėjos sostinės.

Fronto korespondentai 
teigia, kad susijungdamos 
jankių armijos užkirto ’pa
sitraukimą 35 tūkstančiam 
šiauriniu korėjiečių liaudi-

galėtų pasiųsti amerikonų 
armiją triuškinti šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli-

Norvegijos ir 
Australijos delegatai Jungt. 
Tautų seime telegrafavo 
savo valdžioms klausimą— 

Tai iš tikrųjų amerikinis ar remti pasiūlymą, kad
sumanymas, tik Anglija

mus po karo.

amerikine armija veržtųsi
. , . ’ apsiėmė įteikti jį Jungtinių per sieną — 38-ta parale-
L ben-rJ5SiaS Tautų seimui. To plano lę — į šiaurinę Korėją?

tikslas yra sunaikinti Liau- i

Filipinų partizanai 
kaujasi su armija

Manila. — Siautėja m ii -
priimtą bilių dėl nudžiuvu- šis tarp kelių šimtų valstie
čių plotų drėkinimo Cent- čių partizanų (Hukbalaha-, 
raliniame Californijos klo- PO) K Filipinų armijos už

18 mylių nuo sostinės Mani
jos.

Valdžia skelbia, kad jos 
kariuomenė ir žandarmeri-

Tie Ja apsupo partizanus.

nyje.
Ten bus pravesti kanalai, 

kurių vanduo drėkins 250,- 
000 akrų dykumą, kad ji 
tiktų žemdirbystei.

į darbai lėšuos 40 milionų 
i doleriu.

Korėja. — Amerikonai 
buvo pranešę, kad ju žval
gai nušovė karinį Sovietų 
korespondentą, bet ant ry
tojaus užginčijo tą prane
šimą.

Nusižudė O’Neill, garsaus 
rašytojo sūnus

Tuo tarpu keli tūkstan
čiai liaudininkų Seoule

ir marinų, 
durtuvais, 

ir

Austrai maištauja 
prieš brangenybę

Kartu pasakojama, jog 
dies Respubliką šiaurinėje; kai jankiai pasieks 38-tą 
Korėjoje ir pervesti 
šalj į dešiniųjų rankas.

Anglai - 
j as i šį planą

visą I paralelę, tai “negalima bus 
’ sulaikyti jų” nuo įsiverži- 

amerikonai mo- mo į šiaurinę Liaudies Res- 
pervaryti publiką.

Vėliausios Žinios

ninku iš viso pietini a i-va- > "

Vietnamiečiai užėmė
2 francūzu tvirtoves

C- <

Indo-Kina. — 
respublikiečiai 

ir atėmė iš fran-

Seoul • iš rytinio šono 
dar nėra amerikonų apsup
tas, nors generolas MacAr
thur jau vakar skelbė, kad 
amerikonai užėmė tą mies
tą.

Amerikonai pietiniame 
fronte užėmė dar kelis 
miestus, o rytinio pajūrio 
ruožte privertė liaudinin
kus pasitraukti iš Togye ir 
Toksino.
ŠIAURINES KORĖJOS 
PRANEŠIMAI •

Pyongyang, rugs. 26. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sake:

Liaudies Armija atmuši
nėjo įtūžusias amerikonų 
kontratakas.

Liaudininkai Seoule įnir
tingai kovėsi durtuvais, 

.atremdami amerikonų ban
dymus įsiveržt į miesto 
centrą. Užmušė bei sužei - 
dė ^pustrečio tūkstančio 
priešu kareivių dr oficierių; 
sunaikino 5 amerikinius 
tankus, 10 patrankų ir 
daug kitu ginklų.

Saigon,
Vietnamo 
šturmavo 
cūzų tvirtovišką miestą 
Pakhą, netoli Kinijos rube- 
žiaus. Diena pirmiau jie 

francūzus iš kitos

Canberra, Australija. — 
Australijos premjeras Men- 

...zies pranešė seimui, kad 
Amerika, Anglija ir Fran
ci] a nutarė siųsti kariuo
menę į Šiaurinę Korėją 
“tiktai tuomet, jeigu Jung
tinės Tautos užgirs” tokį 
žygį.

Anglų - amerikonų blo - 
kas tikisi, kad Jungtinių 

I Tautų seimas užgirs verži- 
I mąsi į Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką.

kainu kėlimą visiems reik
menims.

Prezidentas Trumanas 
nieko nedaro, kad suvaldyt išmušė _
mėsos, kiaušinių ir kitų tvirtovės toje srityje, 
valgių branginimą, nors 
Kongresas suteikė jam ga
lia kontroliuoti kainas, v

Jungtinės Tautos 
priima Indoneziją

Peking, Kinija. — Vy
riausias Kinijos Liaudies 
Armijos komandierius ge
nerolas Ču Teh viešai pa
kartojo, kad jinai turės iš
laisvinti ..Formozą ir Tibe -

Flushing Meadow, N. Y. 
— Jungtinių Tautu Saugu
mo Tarvba dešimčia balsų 
nusprendė priimt Indonezi
jos Respublika į Jungt. 
Tautu oraanizaciia. čiang 
Kai-šeko kinu tautininku 
atstovas Snuaumn Tarybo
je susilaikė nuo balsavimo.

Aišku, kad ir Jungt. Tau
tu seimas nutarsi Indonezi
ja priimti. Jinai bus jau 
60-tas Jungtinių Tautų na
rys.

Viena, Austrija. — Kelio
lika tūkstančių darbininkų | 
audringai demonstravo vi
dų rmiestyje Vienos, Aus
trijos sostinės. Jie kerštin
gai protestavo, kad austrųi 
valdžia nutarė pabranginti 
duoninius grūdus apie 50 
procentų, miltus 66 procen
tais, duoną 25 proc., cukrų 
35 proc., anglį 23 proc. ir 
gatvekariais važinėjimą 25 
procentais.

Taip pabrangindama bū
tinuosius reikmenis, , Aus
trijos valdžia nusprendė 

į pakelti algas tik 10 iki 14 
i procentų.
, Streikavo geležinkeliečiai 
į ir kitų pramonių darbinin
kai prieš tokius valdžios 
patvarkymus.

Amerikonai Vienoje ap
statė savo įstaigas ginkluo
tais kareiviais 
nuo demonstrantu, t * v

Korėja, rugs. 27. — Ame
rikonai užėmė valdinius 
rūmus ir Sovietų ir Franci- 
jos konsulatus Seoule, se
nojoje Korėjos i sostinėje. 
Jankių komanda pranašau
ja, kad jie netrukus užval
dys visą miestą. . '

Tuo tarpu Seoulo centre
tūkstančiai šiaurinių Korė- skaičius ginkluotose jėgose 
jos liaudininkų žūt-būti- 
niai ginasi. Šėlsta begali
niai žiauri kova dėl kiek-- 
vieno namo.

Anwikos lakūnai “gal” 
vėl bombardavo Mandžūriją

Brazilijos policija nušo
vė 4 komunistus, mėginu
sius pabėgti į Uruguayų.Woodstock, N. Y. — Nu

sižudė Eugene GI. O’Neill, 
40 metu amžiaus, garsausva

rei-

Jis atmetė Court of Appeals 
sprendimą:

Jis pasakė: komunistų 
dovai turį teisę būti laisvi (pc | amerikinio rašytojo sūnus, 
bėla), kol jų nusmerkimo
kalu netars galutino žodžio 
aukščiausias šalies teismas.

Teisėjas Jackson perskaitė 
komunistų straipsnius, tilpu
sius Daily Workeryj. ir jis ta
rė :

“Nerandu juose nei vieno 
žodžio bei raginime? jėga nu
vergti vyriausybę, bei prievar
ta prieštarauti jos politikai.”

pats taipgi rašytojas ir 
graikų-lotynu kalbu profe
sorius. Jis mirtinai nulei
do sau kraują, perpjauda
mas rankos ir kojos krau
jagysles.

• O’Neill nusižudė todėl, i 
kad jo mylimoji gyvanaš- I 
lė Rutha Lander kitam 
pasižadėjo.

Washington. — Rekruta- 
vimo direktorius gen. Her- 
shev pareiškė, jog vyrų

turės būti davarytas iki 
3,000,000. ’

palaukti ir 
toliau.
ar. aukš- 

teismas per-
komunistų vadovų

Dabar liekasi 
pamatyti, kas. bus

Kyla klausimas, 
čiausias šalies 
svarstys 
bylą ?

Jei keturi teismo nariai rei
kalaus ją svarstyti, ji bus 
svarstyta, o jei ne — bus at
mesta; vadinasi, bus užgirta 
žemesniojo teismo sprendi
mas.

Antras klausimas: jeigu 
teismas šią bylą svarstys’ ar 
jis pripažins komunistus kal
tais ar juos išteisins?

Visa tai liekasi paslaptimi.

Vienas dalykas aiškus: tei
sėjas Jacklsonas šiuo savo 
sprendimu šitoj srityj apgynė 
pagrindines Amerikos piliečių 
teises.

Jis pasakė tai, ką mes sakė
me: kuomet nusmerktas žmo
gus apeliuoja į 
teisiYio instancijas, 
valo būti laikomas 
nes, 
mas

aukštesnes 
jis nepri- 
kalejime, 

jeigu aukštesnysis teis- 
suras, kad jis nekaltai;

buvo' nusmerktas, tai kas jam 
atlygins už tai, kad jis nekal
tai kentėjo, būdamas kalėji
me ?

Viena, Austrija. —Strei- 
kieriai demonstrantai čia 
sulaikė traukinių važiavi
mą į vakarinę Vokietiją.

Verda demonstracijos

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia davė visokių 
lengvatų bažnyčioms pra
voslavų, katalikų ir liute- 
riu.

Panašus dalykas neperse
niai atsitiko su Harriu Bri- 
dges’u. Jis taipgi buvo įka
lintas, kuomet jo byla buvo 
apeliuota.

Tačiau Court of Appeals, 
veikiąs San Francisco srityj, 
jį išlaisvino.

Mums, eiliniams žmone-. 
liams, mažai nusimanantiems 
teisminiuose reikaluose, nėra 
lengva šitie dalykai suprasti, 
bet privalome bandyti juos 
suprasti.

Privalome nepamiršti ir to, 
jog teismuose yra žmonių, 
kurie padaro didžiulių klai
dų, arba kurie dažnai vado
vaujasi ne teisėtumu, o “mo
mento įkarščiu,” bei išimtinai 
klasiniais interesais.

Supraskime ir tai: teismai 
skaitosi ir tu visuomenės bal
su, jei jis yra užtenkamai 
tvirtas.

• T Vz X VIC-V VA Vili Vi AkJ Ui ttLA|VU

apsaugai nrje§ Austri jos ministrų ka-
11 X M V

; bineto nutarimą, kuris la- 
i Washington. - Lewis W. j »ab™ngin?

i n i a -i u ’ kitus reikmenis. Douglas, Amerikos amba-, 
sadorius Anglijai, pasitrau-I 
kė iš tos tarnybos.

Jam bežuvaujant Angli - 
joj, meškerės kabliukas 
tain įstrigo j kairę akC Korėjos 
kad sugadino jos regėjimą. |

DANIJA NORI VOKIE
ČIŲ ARMIJOS

Kopenhagen. — Danijos 
socialistų valdžia remia 
siūlymus atgaivinti vokie
čių armiją vakarinėje Vo
kietijoje ir -įtraukti ją į 
ginkluota vakarų Europos 
talką prieš komunizmą.

Singapore. — Per susi
kirtimą tarp anglų žanda
rų ir Malajos liaudininkų 
patrijotų užmušta dar 10 
asmenų, jų tarpe 5 vaikai.

duoną ir nu^udė

Ko- 
Ri- 
In-

Korėja. — šiaurinės 
rėjos liaudininkai dar 
naši nuo amerikonų ir 

Į čon srityje, vakariniame 
pajūryje.

Chicagos genesteriai nu
žudė du tyrinėtojus

Chicago. — Gengsteriai 
___ „j detektyvą Wm. 
Grury ir advokatą Marvi- 
ną Basą, kurie tyrinėjo 
gemblerystes ir kitus kri - 
minalinius biznius - rake
tas.

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos atstovas Ernest 
A. Gross atsiuntė laišką 
generaliam Jungtiniu Tau
tu sekretoriui Trvgvei Lie,

ITALUOS VALDŽIA TFT,- nrimažindamas, kad ameri- 
KTA 250,000 STREIKLAU- | kiniai lakūnai “p’al vėl per 
ŽIU • klaida”

Roma. — Italiios minist
rų kabinetas nutarė suda- 
rvti 250.000 “savanoriu” 
milicininku dėl vadinamo 
civilinio apsigynimo.

Tie “savanoriai” būtų 
naudojami kovai prieš ko
munistus ir streikierius, 
kaip matyt iš New Yorko 
Times korespondento pra
nešimų.

mėtė bombas į 
Mandžūriios miestą An- 
tungą praeitą penktadienį.

Gross savo laiške pareiš
kė “gilų apgailestavimą, 
jeigu tatai įvyko.”

Kinija žada perimti 
svetimųjų pramones

Vokietija. —- Va • 
Vokietijos valdžia 
slopinti planuoja-

Bonn, 
karinės 
ruošiasi 
mas darbininkų damonstra- 
cijas. Pasakoja, kad iš ry
tinės Vokietiios esą slaptai 
atsiusta 30,000 jaunų ko
munistų vadovauti demon
stracijoms fabrikiniuose va
karų Vokietiios miestuose 
ir kasyklų srityse.

Washington. — Republi- 
konas i senatorius Taftas 
kaltino prez. Trumano val-

Išteisintas Long Island 
geležinkelio mašinistas

Mineola, L. I. —t Teismo 
džiūrė išteisino Long Is
lando geležinkelio mašinis
tą Jacobą, Kieferį. Jis buvo 
kaltinamas už traukinio 
nelaimę, kur žuvo 32 kelei
viai Rockville Centre va
sario 17z d..

Kieferio advokatai tvir - 
tino, jog traukinys sudužo 
kalte kompanijos, kuri neį
taiso reikalingų signalų.

uam, MIC/,, numani vcvi- ORAS. — Apsiniaukę, 
džią, kad jinai. paakstino tarpais lietus.

FORDAS DEDASI 
“DIDŽIU GERADARIU”.
Detroit. — Automobilių 

fabrikanto Fordo Founda
tion garsinasi, kad paskyrė 
238 milionus dolerių neva 
taikai palaikyti, žmonių 
būklei gerinti, apšvietai 
kelti ir tt. Valdžia tiek pat 
atleis Fordui taksu. Taigi 
ta “geradarystė” nieko jam 
nelėšuoja.

Pranešama, kad Fordo 
Foundation’o pirmininku 
tans Paul Hoffmanas, lig
šiolinis Marshallo nlano va
das kovai nrieš komuniz
mą. Pirmininko alga bus 
100 tūkstančių dolerių per 
metus.

z Hong Kong. — Praneša
ma, kad Kinijos Liaudies 
Respublika planuoja pe- 
fimt į savo nuosavybę ame
rikines ir angliškas pra
mones Kinijoje. Tarp tų 
pramonių yra elektros jė
gainės, geso fabrikai, gat- 
vekariai, telefonai ir kt. 
Vien anglų pramonės Kini
joje skaičiuojamos 600 mi- 
lionų dolerių.

Rytine Vokietija perima 
800 biznių

Berlin. — Rytinė, Demo
kratinė Vokiečiu Respubli
ka nutarė perimti į valsty
bės nuosavybę 800 įvairių 
biznių, tarp kurių yra sta- 

I tvbos kompanijos, cemento 
fabrikai, audyklos, ‘ skal

byklos, krautuvės ir kt.
Ii
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Entered as second class matter i
under the Act of March 3, 1879.

son slaptai nusitarė pripa
žinti Kinijos Liaudies Res-

al the Post Office of Jamaica, N. Y., publika. J1S taipgi nUSlSta- 
t of March 3, 1879. ‘ . .f . , . r j-v, . , TZ-___  tęs įsileisti liaudiškąją Ki-

i niją į Jungtines Tautas.
Į Bet jis norįs dar palauk-

tuose išsprogdinant granito 
uolas. Jie esą trijose krašto 
vietose, kad bombas būtų 
galima greit pavartoti viso
mis kryptimis. Vienas san
dėlis esąs Kuznetsko basei
ne, kitas netoli Leningrado, 
o trečias Kryme. Laborato
rijos ir bandymų laukai taip
gi išmėtyti po visą platųjį 
kraštą .
Netenka nei aiškinti, jog

Karo padėtis Korėjoje
Amerikiečių ofensyvas prieš korėjiečius eina s 

gai. Kaip dabar dalykai stovi, tai atrodo, kad galutinas 
Amerikos ginkluotų jėgų laimėjimas nebetoli. Visa pa
dėtis pakrypo kiton pusėn, griežtai pasikeitė nuo tos 
dienos, kai tvirtos amerikiečių jėgos išsikėlė Inchon uos
te ir atidarė naują frontą prieš Korėjos jėgas. Dabar 
jau tos jėgos užėmė ir Pietinės Korėjos sostinę Seoul. 
Jos veržiasi tolyn ir greitai susisieks su jėgomis, kurios 
ateina iš rytų. Tada Šiaurinės Korėjos jėgos, kurios dar 
randasi pietuose, bus nukirstos nuo susisiekimo su 
Šiaurine Korėja. Jeigu taip atsitiktų, tai jų visiškas su
naikinimas pasidarytų neišvengiamas.

Karas ,žinoma, dar nėra baigtas. Nėra žinios, kiek 
Šiaurinė Korėja turi rezervų metimui į mūšį. Jei tų re
zervų yra apsčiai, karas gali užsitęsti. Labai abejotina, 
tačiau, kad net ir didelių rezetų metimas į apdaužytus 
frontus benusvertų galutimj^sio karo rezultatus. Ameri- 'iš 
ka dabar Korėjoje turi laoai skaitlingas, geriausiai gin- i 
kluotas jėgas. Iš pat sykio matėsi, kad laivynas ir orlai- 
vynas šiame konflikte sulos labai svarbų vaidmenį. Tik 
galingo laivyno pagalba galima buvo greitai ir pasek
mingai pristatyti Korėjon daug ginkluotų jėgų. . Paga
liau tik galingo laivyno pagalba buvo galima iškelti ar
miją Inchon srityje. O amerikiečių viešpatavimas ore ir 
nuolatinis iš oro naikinimas visoje Korėjoje militarinių 
ir industrinių centrų, jau nekalbant apie tai, kaip šimtai 
lėktuvų padeda armijoms mūšių laukuose, turėjo skau-

ėkmin- 'palaukti, kol baigsis ka- -r- r- T • • •ras Korėjoje. Jis norįs įro
dyti, jog Kinijos pripažini
mas buvęs atliktas be jokie 
spaudimo iš Tarybų Sąjun
gos bei Pekino vyriausybių 
pusės.

Kodėl gi Achesonas mato
r*
diškąją

|bę?
Ne dėl to, kad ji atsto- I 

' vauja Tr‘ 1 ’ ’ v* 
| tą, bet vyriausiai 
sako korespondentas,

Čikagos Naujienos rašo, j 
jog “dešiniosios partijos ; 
Švedijoje puolė socialdemb- ( 
kratų vyriausybę, kam ji i 
leido ‘Maskvos pakalikams’ Į 
šaukti tą ‘apgavingą’ ‘tai- j 
kos kongresą’ Švedijos mie
ste...”

Bet štai, atėjo Švedijoje { 
miestavi rinkimai. Juose 
socialdemokratai laimėjo 
daug naujų vietų, o komu- Hearstas ir klerikalai,'self 
nistai pralaimėjo i ‘ - - --
vietų. Dėl to Naujienos, ra- plepa nieko nežinodami.

Kuriuo gi tikslu tai da
roma?

Jų tikslas aiškus: kurs- 
dijos žmones davė gerą at-; tyU Amerikos žmones prie 
sakymą “į Stockholmo tai-'nauį0 karo

nemaža I darni jį, kalba niekus: jie j

šydamos apie tai, žymi, jog ; 
! šitie rinkimai davė komu-: 
nistams didelę pirtį ir šve-

, prie trečiojo 
I pasaulinio karo. Tiek He- 

Šitaip galvoja Naujienų i arėtas tiek 
Grigaitis. Bet žmogus,_ ku-; kryžiokai yra 

» taip vadinamo l"
Jeigu dešiniosios partijos Sovietai laiko savo atomi - 

e ue. u,, j, U.OW-,aštriai Puo1®. socialdemolj- nes bombas! Žiūrėkit, kul
ia Kiniia kiniečiu tau-U^ltis, kam jie leido pašau- jįe jas sukrovė! Žiūrėkit, 
' J4 dėl to, lio taikos šalininkams susi- tiek jų jie jau turi! Užpul- 

kacj rinkti į Stockholmą, jeigu
Achesonas norįs pasidaryti I socialdemokratai, laimėjo 

Mao Tse-tungo nauja balsų rinkimuose (po 
Tito! 

Kaip tą žinią neimsi, o 
ji vis tik parodo didelį ne
realumą mūsų krašto poli
tikos.

eikalinga pripažinti liau- galvoja blaiviau už jį, -----
Kinijos vyriausy- ^o visko supras ką kitą. yjo karo.

|KAIP BUVO UŽDARY
TOS URUGUAJAUS 
DURYS CHAVEZ’UI?

Uruguajaus lietuvių laik

i to, kai jie buvo taip kon
servatorių puolami), jeigu 
ir dešinieji pralaimėjo 
daug vietų rinkimuose, tai 
aiškiausiai parodo, jog

■ Švedijos žmonės užgyre 
i socialdemokratus už tai, 
! kad jie leido Stockholman 

taikos šaliniu-

lietuviškieji 
šalininkai 

“preventy- 
Žiūrėkit, kur

Per griuvėsiais užverstą Inchon 
čiai kariai Korėjoje, atsargiai

žingsniuoja amerikie- 
apžvelgdami taką.

džiai atsiliepti į Šiaurinės Korėjos karinį pajėgumą. Da-; raštyj “Darbe” skaitome: 
bar tai kiekvienam aišku. į
t Dabar plačiausiai spaudoje ir Jungtinių Tautų rate
liuose diskusuojamas klausimas yra: Ar Amerikos kari
nės jėgos, supliekusios Šiaurinės Korėjos jėgasį sustos 
ties 38-ta paralele? Karo tęsimo ir plėtimo šalininkai rei
kalauja, kad musų armija veržtųsi iki pat Mandžurijos I 
rubežiaus, tai yra, kad užimtų visą Korėją. Iš kitos pu- j 
sės, vis garsiau plinta balsai, kad užtenka kraujo pra
liejimo, kad reikia ieškoti būdų baigimui karo ir išspren
dimui viso Korėjos klausimo.

Prezidentas Trumanas ir sekretorius Acheson yra pa
reiškę, kad kai mūsų ginkluotos jėgos pasieks 38-tą pa- > 
valelę, tai yra, rubežių tarpe šiaurinės ir Pietinės Kbrė- 
jos, Jungtinės Tautos išspręs klausimą, eiti toliau ar su
stoti ir ieškoti taikos. Ar tų pažadų bus prisilaikoma, 
dabar negalima pasakyti. To klausimo sprendime labai 
svarus balsas priklaūsys militarinių jėgų vadovybei. Ne
reikia pamiršti generolo MacArthur. Jo nuomonės ne
ignoruos nei prezidentas, nei sekretorius. Taip pat lai
vyno ir orlaivyno galvos netylės.

Iš kitos pusės, kaip į visą reikalą pažiūrės didžioji Ki
nija, kai Amerikos jėgos pradės veržtis linkui Mandžu
rijos rubežiaus? Iki šiol Kinija šiame konflikte laikėsi 
neitrališkai. Tiesa, ji neslėpė savo simpatijų Korėjai ir 
nesidrovėjo viešai pasmerkti Amerikos ginkluotą įsiki
šimą į Korėjos reikalus, tačiau niekas niekur nematė, 
kad ji būtų nors vieną ,ba tali joną savo armijos davusi. 
Šiaurinei Korėjai. Tas jos atsinešimas, žinoma, gali pa
sikeisti, jeigu karas prisiartintų prie jos rubežių, jeigu 
paaiškėtų, kad Korėja tampa militarine baze jos pašonė* 
je.

Visi šitie klausimai turės išsispręsti labai trumpoje 
ateityje.

i susirinkti 
1 kams.
Į Švedijos
* manė, kad
j tai pritaria pasaulinei tai-1 
I kai, kad jie gerai padarei 
leisdami taikos šalininkams! 
susirinkti Švedijoje, todėl Į 

[už juos daug žmonių ir bal- 
'savo. Jei jie būtų atsisakę 
'leisti taikos šalininkams 
i susirinkti Stockholman, tai, 

pasipriešino I veikiausiai, jie būtų tiek 
imperialis- į nelaimėję, kiek laimėjo. 
t»/x e f i rl z \ I 1 1 ' A T Ir i iz/mL t i i » ,

žmonės, matyt, | “paslaptie 
socialdemokra- į paslaptis!
noconKnA; G G i

kime juos, paleisdami ant 
tu sandeliu, savo atomines 
bombas, sunaikinkime, na, 
ir “laimėsime taiką.”

Tokią “teoriją” viešai 
skelbia ne tik Hearstas, o 
ir tokie, kaip laivyno sek • 
retorius ir kiti. Tam mie • 
lai, žinoma, pritaria lietu-1 
viškieji kryžiokai, nors ne d į. 
kiekvienu kartu tai jie 
drįsta viešai pasakyti.

Va, kame ši 05
atidengime

daigintas ir akutėmis sodintas 
bulves, koksagizą, vaistžoles, 
kurios darže pasiekė nema
tyto dydžio. Gerai mičiurinin- 
kų darže auga razinkos, 
Ukrainos saulėgąžos, sėtos, so
dintos ir skiepytos obelaittės.

5 aktyviausieji mokyklos
I mičiurininkai ir mokslo žymu- ;
i nai Elena Giedvilaitė, Zita
■ Dirsytė, Ina Pinaitė, Mykolas 
i Vasilevskis ir Stasys Stapulio-
I uis dabar važiuoja Vilniun* į 

espublikinį pionierių sąskri-
Su savim mičiurininkai ve- ' 
visų pagrindinių rūšių ir 

veislių, auginamų mokyklos 
darže, pavyzdžius.

Č. Kuolis.

Teisėjo Jacksono nuosprendis
Vienuolika Komunistų Partijos vadų pasiliks laisvi po 

kaucija, nes taip patvarkė Aukščiausio Teismo narys tei
sėjas Jackson. Jis atmetė valdžios prokurorų ir apeliaci
jų teismo daugumos numonę, kad jų kaucija turi būti 
ątšaukta ir kad jie turi eiti kalėjimai!, nors jų byla dar 
nėra pasiekus Aukščiausio Teismo.

’ Savo nuosprendyje teisėjas Jackson pabrėžė tą svarbią 
mintį, kad‘čia nebuvo ir nėra klausimas tiktai vienuoli
kos komunistų. Šiame klausime yra paliesta teisės visų 
amerikiečių. Jeigu šiandien vienai grupei bus atimtos 
demokratinės teisės, rytoj to paties susilauks kita gru
pė, ir galo nebus. .
žmonių, būdami laisvėje po kaucija, sudaro Amerikai 
greitą ir rimtą pavojų, kaip teigė valstybės advokatai ir 
du apeliacijų teismo nariai. Jeigu jie sudaro tokį didelį

Urugva j aus d emo k ratinės „j 
jėgos prisiskaito dar vieną 
triumfą, kuriuo turi teisę di
džiuotis. Kaip žinia, respu
blikos prezidentas buvo pa
kvietęs Paragvajaus dikta
torių Chavez oficialiu vizi
tu aplankyti Urugvajų. Taip 
buvo norėta padaryti, 
tam griežtai 
liaudis. Budelis, 
tų vadinamas prezidentu. ; 
negalėjo įkelti kojas į uru
gvajiečių žemę! Liaudies va
lia pastojo tam. kelią. Giiež- 
ti protesto balsai pakilo iš 
visų darbo liaudies bei moks
leivijos sluoksnių. Pirmiau
sia savo protestą pakėlė 
Urugvajaus komunistų parti
ja ir jos organas “Justicia,” 
kuris atspaude Paragvajaus ; 
diktatoriaus nužudyto stu- ! bombu ir kur tos 
dento Alonso atvaizdą. Pro- | sukrautos! ^ie

Į kryžiokų spauda, kuriai 
Hearstas yra antras, die
vas, tą “paslaptį” atidengė 
savo skaitytojams.

Mes paduosime kai ku-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

bet

šį reiškinį!

| pionierių sąskridį

PASVALYS, rugp. 6 d.- — 
Pasvalio vidurinės mokyklos 
mičiurininkų daržas garsus 
visame rajone.

j tai vid, mokyklos mokiniai, j lų, 
kaip reikia suprasti vadovaujami mokytojų Ku-Įžytos 

prytės ir Račkausko, augina;grįžę 
j savo darže tarybinių moksli-I kias, 
ninku išaugintus ir dabar pri- į laukia 
taikomus Tarybų Lietuvoj 
kolūkiuose augalus ir auga
lų rūšis — šakuotuosius Li
senkos kviečius, kelmines avi- 

i žas, didžiuosius ilgapluoščius 
j linus, sėjamuosius svogūnus ir 
'česnaką, pomidorus su bulvė- 
1 mis šaknyse, Lisenkos metodu

AR JŪS ŽINOTE, KIEK 
SOVIETAI TURI
BOMBŲ?

Geltonoji Hearsto spau - 
da paskelbė “didžiulę pas
laptį”, būtent, kiek Tary - 
bu Sąjunga turi atominių 

bombos
testavo komunistu atstovai ;i 
parlamente. Protestavo stu- i 
dentų organizacijos, ypač j 
pažymėtinas Urugvajaus U- 
niversitetinių Studentų Fe
deracijos (FEUU) nuospren-
dis paskelbti visuotinį strei- rias tų paslapčių ištrauka 
ką Chavez atvykimo dieną. 
Energingai šitą vizitą smer
kė visos darbininkų profsą
jungos. Prieš Paragvajaus 
liaudies budelio vizitą • pasi-

. sakė ir spaudos asociacija.
To pasėkoje prezidentas 

pasijuto verčiamas viešai at
šaukti Chavezo vizitą. Ge
rai padarė.

' * J mvci fe 1 1 ’vi «1

Absurdas sakyti, kad ta vięnuolika I lslaiKyn^o-

pavojų, sako Jackson, tai kam apeliacijų teismas sutiko Pas^c^tas.

KAIPGI ATSAKE?
Kadaise Švedijos sostinė

je, Stockholme, įvyko tai
kos šalininkų tarptautinė 
konferencija, kurioje buvo 
priimtas atsišaukimas arba 

j peticija dėl taikos pasaulyj 
Šis atsišauki

mas vadinamas “Stockhol- 
mo atsišaukimu” dėl to. 
kad tame mieste jis buvo

iš klerikalų Draugo. Štai 
jos:

Sovietai turį tris atominių 
bombų gaminimo centrus. 
Vienas yra prie Irkutsko, 
Baikalo ežero srity, kitas 
Kuznetsko baseine, o trečias 
į rytus nuo Onegos ežero, 
naujame Sevouralsk mieste.

Manoma, kad Sovietai da
bar pagamina po 4 atomines 
bombas per mėnesį ir san
dėly jau turį apie 60 bombų.
Mums neaišku tas 

klerikalų laikraščio pasa
kymas: “manoma, kad So
vietai dabar pagamina...” 
Jeigu jau žinoma, kiek 
tų bombų turį ir kur 
sukrautos, tai kam 
“manoma”?... Toliau:

Sandėliai esą 450 pėdų 
gylio kalnų urvuose,, pad ary-

Jie 
jos 
tas

duoti jiems trisdešimts dienų pasilikti po kaucija ir tęs
ti savo darbą? Aišku, kad tokio pavojaus nesiranda. To
dėl, jie turi teisę būti laisvi ir kreiptis į Aukščiausi Teis
mą.*'

Visi pažangos ir demokratijos mylėtojai šį teisėjo 
Jacksono nusprendi karštai pasveikins.

Nacionalinis Komitetas Mundt Biliaus Atmušimui, va
dovaujamas buvusio kongresmano Jerry J. O’Connell, 
pareiškė, kad jis tuojau pradės per visą šalį kampaniją 
už šio įstatymo greitą atšaukimą. Progresistų Partijos 
pirmininkas Benson ir sekretorius Baldwin pareiškė, kad 
Progresistų Partija kovos už įstatymo atšaukimą.

Amerikinė Civilinių Laisvių Unija pažada visokią pa
ramą tiems, kurie bus pagal šį anti-demokratinį įstaty
mą persekiojami arba baudžiamA teismuose.

Senatoriai Lehman ir Cannon pareiškė, kad jie tuo- 
bet. ta partijai jau pasiūlys pačiam Kongrese įstatymo pataisymus, kaip 

taip lengvai nepasiduos. Ji kviečia Amerikos žmones ko- j tik Kongresas susirinks lapkričio pabaigoje, 
voti už Internal Security Act of 1950 greitą atšaukimą.!

Kovos už Įstatymo atšaukimą
Jau išleido į Amerikos žmones atsišaukimą Komunistų ’ 

Partijos vadai. Jie sako, kad Kongresas paskelbė Komu- Į 
nistų Partija nelegališka organizacija, 1

Naujuosius mokslo 
metus sutinkant

KAUNAS, rugp 6 d.—Kau- j 
no miesto VI-VII vidurinė mo
kykla naujuosius mokslo me
tus sutiks pilnutinai’ paruošu
si mokyklos patalpas ir kitą 
inventorių. Naujai atremon-

Jau treti me-j luotą nemažas skaičius suo
sta! ų. kėdžių, perda- 

k lasęs. Po atostogų 
moksleiviai ras jau- 
gražias klases.- Jų 
taip pat sutvarkyta 
salė, gerai paruoštas 
inventorius. Per ato- 
buvo sutvarkytos ir 
papildytos Kauno VI-

sporto
sporto
stogas 
naujai
VII vidurinės mokyklos spor
to, fizikos, gamtos ir kitų 
telių užsiėmimų priemonės.

J. Kaunietis.

Skaityto iu Balsai
Jau senokai rengiausi pa

reikšti savo mintį. Dar la
biau mane paakstino pora 

: įvykių. Užeina draugų pas 
■mane į butą. Na, ir jų akys 
krinta ant knygos “Prošvais
tė.” Su nuostaba klausia: 
“Gavote knygą ‘Prošvaistę’?” 
Atsakau: “Ne, tą knygą aš 
parsivežiau iš Lietuvos 1938 
metais.”

I “Prošvaistę” išleido Varpo 
spaustuvė, Kaune, 1937 m. 
žymesniųjų rašytojų: V. Krė- 

Ąė, S. Nėris, Maksim Gorkij, 
K. Boruta, St. Anglickis, A. 
Venclova, J. Kruminas, K. 
Korsakas, Radžvilas, M.Kem- 
šys, P. Galaunė, K. Šimonis, 
A. Eidukas ir kt.

Tai literatūrinių raštų rin
kinys. šiek tiek yra poezijos.

Kodėl išleidžiamoji Jono 
Kaškaičio knyga pavadinta 
taip pat “Prošvaistėmis,” nors 
tai ir labai gražus vardas? 
Antra knyga tuo pačiu vardu 
jau nepadarys tokio gilaus 

j įspūdžio.
Tiesa, gal būt maža Ameri

kos lietuvių dalelė skaito Lie
tuvos spaudą. Ir tas nesudaro 
didelės svarbos.

Aldona.

Zagreb, Jugoslavija. — 
Tarptautinėje Jugoslavijos 
pramonės parodoje nedaly
vauja nei Sovietų Sąjunga 
nei jos draugai.

Teisių Biliaus 161-ji sukaktis
Svarbiausiais Teisių Bi

liaus skyriais yra skaitomi 
I, V ir VIII. Juose trumpo
je formoje yra garantija, 
kad jokia jėga sauvališkai 
negali paneigti Amerikos i 
žmonių teisių ir laisvių.

ir populiarizuotų 1 Pirmasis Skyrius skara-
Komercinė ■ ba:

kuomet Teisiu Biliaus meti- •
nė sukaktis būdavo plačiai 
visoje šalyje minima. Bet 
ar girdėjote, kad šių dienų 
valdovai ir vadovai tą isto
rinę sukaktį plačiai prisi
mintų 
tarpe žmonių?
spauda jau seniai tą sukak
tį visiškai pamiršo.

I Ypatingai šiandien reak
cinės jėgos norėtų pamirš-

'ti Teisių Bilių, kuriame yra 
I patvirtinamos Amerikos 
j žmonių demokratinės teisės 
ir civilinės laisvės. Visas ; 
šiomis dienomis Kongreso j ■

’’Kongresas neišleis jo
kio įstatymo delei valstybi
nės religijos steigimo nei 
jokio įstatymo draudžiančio 
laisvai išpažinti bet kurią 
religiją, nei jokio įstatyme 
aprčžiančio žodžio ar spau
dos laisvę ar žmonių teisę 
ramiai sueiti į susirinkimus 

| ir duoti valdžiai prašymus,

, perdidelių piniginių baudų 
i ir nebus skiriama žiaurių 
ir nepaprastų bausmių.”

O ką mes matome' šian
dien? Mes matome, kad 
Kongreso priimtas įstaty
mas reikalauja kaltinti ir 
bausti žmones už politinius 
įsitikinimus ir politines afi- 
liacijas. Mes matome, kad 
politinių grupių žmonės su
areštuojami ir pastatomi 
po tokia kaucija, kurios 
vienintelis tikslas yra juos 
laikyti kalėjime, kad jie ne
galėtų išeiti į laisvę. Mes 
matomę, kad teismuose ir 
Kongreso komisijose žmo
nės verčiami kaltinti save,

priimta8 “Intei'nal Security | ka(| pagaHnty skrialldas bej liudyti prieš savę, inkrimi-
nuoti save.

Biliaus Pirmas
Aei of 1950” yra atkreip- į iyykdytlJ tcisyb?.
taš pries tas žmonių teises • 3.,.^ Penktame Teisių

Skyriuje apsaugo žmogui Skyrius garantuoja žodžio,ir laisves.
Teisių Bilius buvo priim

tas formoje pataisymų prie 
Jungtinių Valstybių Kons
titucijos. Tų laikų kovingi 
amerikiečiai, vadovaujami 
Thomas Jeffersono, numa
tė, kad priimtoji Konstitu
cija neapsaugo Amerikos 

i žmonių teisių. Todėl 1789 
metais Kongrese jie sudarė 
ir pasiūlė net dešimt patai
symų. Tai tie pątaisymai il
gainiui ir buvo pavadinti 
“Teisių Bilium”. Nuo to is
torinio įvykio šiemet suka-

Ir taip prasideda masinis judėjimas prieš tą įstatymą. h<o 161 metai.

teisę atsisakyti liudyti 
prieš savę.-Sakoma: “Joks 
asmuo nebus priverstas jo
kioje kriminalinėje byloje 
liudyti pats prieš save, nei
gi bus atimta bet kam gy
vybė, laisvė ar nuosavybė 
be tinkamos teisinės proce
dūros...”

Aštuntas Skyrius ištisai 
skamba:

“Nebus reikalaujama per
didelių užstatų (kaucijų, 
parankų); nebus uždedama

spaudos ir susirinkimų lais-

Teisių Biliaus Penktas 
Skyrius garantuoja teisę 
atsisakyti liudyti prieš sa
ve, atlikti politinę išpažintį, 
arba būti įmestu į kalėjimą 
be teismo.

Teisių Biliaus Aštuntas 
Skyrius garantuoja teisę 
būti paleistu po kaucija ir 
apsaugo kiekvieną ameri
kietį nuo per didelių baus
mių.
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Jonas Kaškaitis.

Dėkui, dėkui visiem!
Jubiliejinis bankietas jau Į atrodė šventiškai, priplai- 

J praėjo, kiai, beveik intymiai. Ne- 
Gražus, sklandus, įspūdin- buvo to šalto, oficialaus 

formalumo ir etiketes šab- 
, man 

atrodo kažkaip koktus ir 
atgrasus, čia buvo susi.tel- 

arti ■

dvi savaitės kaip

Didžioji kultūrinio cent- ^ono kurs bet kada
ro svetainė 
čių. Ilgi 
vienas kito suglausti, tirš
tai kėdėmis apstatyti, o 
žmonių vis dar daugelis 
stoviniuoja pašaliais. Var
gu, ar sutilps visi.

— Ar negalima būtų tuos 
stalus dar arčiau suglaust, 
— tariau Rojui Mizarai,— 
lengviau būtų susodint...

— Susodinsim, kėdes su- 
glausim: kėdžių dar yra 
juk, — su orumu ir paguo
džiamai atsakė Mizara. — 
Prieky šito stalo kiek dar 
galės susėsti...

stalai arti prie1 i . . 
kę nuoširdūs, atviri, 
mi bičiuliai. Šilkinės 
draugiškumo sijos 
gražiai visus ir visas.

Ta aiškiai jutau 
bendroj pokylio atmosfe
roj. Kokios' spontaniškos, 
gaivališkai vaiskios • buvo 
ovacijos visų urmingai sta
čių atsistojusių dalyvių! 
Kokie jaudulingi buvo ap
lodismentai! Kokie perjaus- 
ti, širdingi buvo sveikini
mai, rankų spaudimai! Ko- 

i kie iškalbingi buvo žvilgs- 
, drėg-

siejo

Pasidėjęs ant kėdės galvą, ilsisi- po išgelbėjimo savo 
prieteliaus, kuris dabar jau prižiūrimas ligoninėje.

P

r*

P

Didžiulis susirūpinimas žmonių fiziniu 
išauklėjimu mūsų senojoje tėvynėje

Il

užsiėmę jokia 
veikla, tai gal

gia eilės visasąjunginių ir 
tarptautinių varžybų nuga
lėtojai — Tarybų Sąjungos 
bokso čempionas A. Šocikas, 
nusipelnę sporto meistrai V. 
Kulakauskas, St. Butautas, 
J. Lagunavičius, sporto meis
trai K. Petkevičius, Z. Sabu- 
lis, Sviderskaite, Vaikutytė, 
Butautienė, garsus Kupiškio 
rajono “Laukų spartuolio” 
kolūkio šachmatininkas Al
fonsas Matuliauskas, ener
gingas Šiaulių rajono “Stali
no keliu” kolūkio sporto ko-

Už’* garbės stalo — ilgo, niai — tos žvilgios, 
stalo, nos, kiek ilgesingos, pasto- 
atsto- via i švitinėtos akys — tie

ilgo, sudurtinio 
sklandžiai susitelkė 
vingesnieji svečiai. Priekis' 
visas tebėra tuščias, 
ir paprastai priimta daryt 
panašiais atsitikimais. Taip 
lengviau esti visiems daly
viams iš tolo matyt, kas 
čia dedas.

Stalas gražiai nustaty
tas parinktinių gėlių puokš
tėmis. Iš visur jų 
Tolimieji svečiai 
jų su savim. Net 
toii Kalifornija 
keliu pristatė savo puikių 
gėlių. Ir jos didingai puo
šė patį stalo vidurį, visų 
dėmesį savęspi traukė.

Žvitrios lengvakojės 
davėjos laksto, dėlioja 
tiekalus. Pirmininkė 
Petrikienė padarė 
— ir , kaip matai,

tiesioginiai sielos žiburiai, 
kaip kurie daugiau pasako ir už 

žodžius.

čia buvo.
atsivežė

paukščiu

K.

dėjo užstalinės prakalbos, 
sveikinimai, linkėjimai, tai 
nelengva buvo nusėdėt ra
miai, be pasidygėjimo. Vi
so to buvo perdaug ir ilgai 
užsitęsė, o išsikalbėt vis 
dėlto, kad ir trumpai, gavo

su prisiųstais centran laiš
kais ir telegramomis, ką 
Ievutė skaitė bent kęliais 
atvejais. Ir tai visų neiš
skaitė, nes laikas nebelei
do. 0 tokių laiškų ir man 
asmeniškai atsiųstu buvo 
gal dar kita tiek. Jie, žino-

i! i o s t ą, ma, veikė pavieniui, 
visas Visa tai įrodė mūsų pa

stato priekis tapo sklidinai| žangiosios šeimynos solidu- 
surikiuotas kędėmis, ku
rias tuojau tirštai apsėdo 
atokiau lūkuriojantieji sve
čiai. Ir kaip tik “vis-a-vis” 
priešais mane atsisėdo V.
Tauras.

Plačiai abu nusišypso- 
• jom — ir ženklingai pasi- 

kratėm rankas. Abu bu
vom konfratrai 1904 m. 
Kauno klierikų seminarijo
je.

Brukliniškis Aido choras, 
kartu su visa publika, 
smarkiai sudrožė “Ilgiau
sių metų!” Jaukiai širdį 
lietė skardūs, širdingi pos 
mai‘, ir man prisiminė to
lygūs lotyniški posmai 
“Plurimos annos!” ką klie
rikai giedodavo savo kuni
gų profesorių gimtadienio 
progomis, anais Kauno se
minarijos metais...

“Ilgiausiu metų!” 
nas oficialiai atidarė ban
kieto programą. Paskui vi
sa kas ėjo paeiliui, pagal visai prie pat pastolio, aki- 
nustatytą dienotvarki. Pet- liai stebėjau kiekvieną sie- 

ir le'vutė j tynieti. Nagi ir išpučia!
pašnabždomis Įstabiai! Balsai, kaip var- 
dėl tūlų die- tpai! Nevisi pribuvo, bet už- 

, tat mačiau bent kelius se
niau nebuvusius, bet šiuo
kart pribuvusius, 
gražiai dėkui!

Šalimais sėdėjusi 
tina Stanislovaitienė, 
sugabi muzikė ir artistė, 
dailininkė, snontaniškai 

skaistus nuoširdumas, buvo tarstelėjo: “Stebėtina, ste- 
pats tas vyraujantis požy- hėtina! Toks nedidelis bū- 

vaivorykštės i relis ir tain skardžiai dai- 
jaukiai ir nuoja, ir taip artistiškai!” 

visą Man tai pasirodė labai im
ponuojanti nuomonė, pui- 

Kaip ir kas ir kada dė-įkus^ komnlimentas Siety- 
josi, tą jau aprašė prane
šėjai ir reporteriai. Tai 
čia nėra reikalo pakartoti.
Paminėsiu čia tik tai, kad 
visi programos punktai 
veikė mane šia proga jau
dinančiai. savingai. kitaip, 
negu šiaip sau eilini sve
čia. Regis, visu akys ir vei
dai žibėjo kokia tai ypa
tinga ugnele, šypsniai, mi
mika, mostai, visa pastovą

m a ir salyduma.'
' Dainiškoji ir muzikine 
programos dalis buvo tik-

him-

rikienė, Mizara
Mizarienė 
pasitardavo 
notvarkio punktų.

Ir visa kas buvo taip įs
pūdinga, dailu, gražu, pa - 
kilu! Ir visa kas dvelkė 
tikru, šiltu nuoširdumu ir 
draugiškumu.

Tas nuoširdumas, nedirb
tinis, ryškus ir atviras,

mis, kurs 
spalvomis taip 
šventiškai nudažė 
bankieto atmosferą. .

i te ir Amelija Jungienė- 
Jeskevičiūtė pasirodė didin
gai, pilnam savo vokalinių 
pajėgumų suklestėjime. Ir 

, pasirinko, kaip tyčia, tokias 
j mylimas dainas ir operines 
arijas! Retai kada galėjai, 
kad ir formaliame profesi- 

I niam koncerte, žavėtis to- 
' kiuo stebėtinu dainišku pa-

niai jį sugert savo sielon ir 
užrekorduot neišdildomam 

I atminimui.
I spindinčius

I atvežė), na ir aš niamnio- 
jom ir gyrėm ir sūrį ir jo 
gerąją slėgėją. Pakaks 
mums visam mėnesiui...

Žiūri į solisčių 
veidus, į jų 

statulingą grakščią figūrą,; likimas nelemtas... 
— žiūri taipo pat i šiltai į 
spinduliuojanti muzikingo - 
sios B. Sukackienės-Šaliny-

kolūkiečių šachmatų turny
rą,' kuriame dalyyavo 3,000 
žmonių.

Kyla sportininkų meistriš
kumas. Per vykstančią res
publikinę spartakiadą gra
žią staigmeną parodė visai 
jauni Panevėžio ir Telšių 
krepšinio kolektyvai, suko* 
vojusieji lygią kovą su gar
siomis Kauno komandomis. 
Labai sparčiai kyla plauky
mo rekordai, kurių eilė vir
šija pirmojo visasąjunginio 
atskyrio normas. Gimnasti
ka, visai nekultivuota prieš 
dešimtį metų, susilaukė gra
žaus pirmojo ir antrojo at
skyrių sportininkų būrio. Tą 
patį galima pasakyti ir • apie 
naują mūsų respublikai spor
to šaką—fechtavimą.”

* i į

Reikia eiti toliau, reikia 
siekti daugiau

Tai visa, žinoma, suda
ro labai didelių laimėjimų 
vaizdą. Bet dar labai daug 
kas nepasiekta. Tiesa to
liau rašo:

“Tai vis neabejotini pa
siekimai. Bet jie neturi ir 
nedali mūsų patenkinti. 
Kūno kultūros ir sporto 
srityje esama nemaža tru
kumu”.

Prieš juos, sako Tiesa, 
reikia kovoti, juos reikia iš 
Lietuvos šalinti. Skaitome:

Didelis procentas miesto ir 
kaimo darbo žmonių nėra 
įtraukta į kūno kultūros są- , 
judį, daug trūkumų iškyla 
organizaciniame, mokomaja
me, sportiniame ir ypač fiz- 
kultūrininkų idėjiniame - au
klėjamajame darbe.

Sportinis darbas kaime 
atsilieka. Pagrindinis trūku
mas —■ silpnas sportinis or
ganizacinis darbas kaimo 
jaunimo tarpe. Kaimo jau
nuoliams neteikiama reika
linga pagalba ir nurodymai, 
kaip organizuoti ir stiprinti 

-sporto kolektyvus, nuo ko 
pradėti darbą, 
kūno kultūros 
mitetams turi 
komjaunimas, 
komjaunuoliai 
mo jaunimą,
sporto kolektyvus, varžybas, 
rengti talkas sporto aikščių 
statybai ? Gražią iniciatyvą 
čia parodė Akmenės rajono 
komjaunuoliai, pasiryždaųd 
kiekviename kolūkyje su
kurti sporto kolektyvą, šią 
iniciatyvą tačiau silpnai pa
laiko kitų rajonų komjauni
mo organizacijos.
Pakelt meistriškumą 
vifeose sporto šakose

Vis dar nepatenkinantis 
yra meistriškumo kėlimas, 
šiais metais nei vienas Tary
bų Lietuvos lengvaatletis, 
plaukikas, sunkumų kilnoto
jas nėra parodęs rezultato, 
kuris prilygtų Tarybų Sąjun
gos sporto meistro normaty
vams. Vykstančios futbolo, 
bokso, teniso ir kitų sporto 
šakų varžybos rodo, kad 
sportinis lygis nekyla reikia
mu spartumui

žengiant į naujus sporti
nius laimėjimus, Respubliki
nio kūno kultūros ir sporto 
komiteto, sporto draugijų, 
profesinių o r g a n i zacijų, 
komjaunimo pareiga yra ryž- , 
tingai pagerinti kūno kultū
ros ir sporto vystymo darbą.

Reikia' pasiekti, kad kiek
vienoje įmonėje, kiekviena
me kolūkyje būtų veiklus 
sporto kolektyvas, kad spor
tininkai sistemingai lavintų
si ir keltų savo lygį. Kūno 
kultūros komitetams būtina 
pagerinti varžybų organiza
vimą, pakelti jų propagandi
nę reikšmę. Ypač dideli už
daviniai iškyla sportininkų 
politinio auklėjimo darbe. 
Siekti, kad kiekvienas sporti
ninkas būtų karštas tarybi
nės Tėvynės patriotas, įro
dantis tai savo šauniu dar
bu. 

> i ' ..................—. —

Tarybų Lietuvoje nepap
rastai daug kreipiama dė
mesio į jaunosios kartos 
sveiką fizinį išauklėjimą. 
Todėl ten tiek daug dėme
sio kreipiama į sportą. 
Mums, senosios kartos žmo
nėms, kurie nesame savo 
gyvenime 
sportiška
atrodo keista, nesupranta - 
ma. Bet tik todėl, kad mes 
savo jaunystę praleidome 
visiškai kitokiose sąlygose.
Pažiūrėkime į mūsų jauni- lektyvo organizatorius Algi

mantas Indrelč ir daugelis 
kitų. Sukurtas tinklas mo
kymo įstaigų, jų tarpe kūno 
kultūros institutas ir trene
rių mokykla. Vyksta di
džiulė stadionų, statyba.

Kolūkinė santvarka užti
krino spartų kūno kultūros 
ir sporto išsivystymą kaime. 
Jaunuose respublikos kolū
kiuose dabar yra daugiau 
kaip 700 sporto kolektyvų. 
20 tūkstančių kaimo jaunuo
lių stojo į fizkultūrininkų 
gretas, šis skaičius diena iš 
dienos auga.
Sportiški sąskridžiai

Vasarą ir žiemą, sostinėje 
ir rajonuose sistemingai ren
giamos masiškos sporto šven
tės, kuriose kas kartą su vis 
didesne jėga demonstruoja
mi Tarybų Lietuvos fizkultū
rininkų pasiekimai, 
blikoje 
Įvyksta 
leivių 
metais 
buvo skirta Tarybų Lietuvos 
dešimtmečio garbei. 15 0 
tūkstančių moksleivių daly
vavo pradiniuose spartakia
dos etapuose, kurie buvo su
rengti vietose. Klaipėdoje 
Įvyko didelė profesinių są
jungų sporto kolektyvų par- 
takiada, Zarasuose — įspū
dinga respublikinė plauky
mo sporto šventė. Dabar į 
Vilnių suvažiavo apie tūks-' 
tantis sportininkų 
Lietuvos.
nės jubiliejinės spartakiados 
dalyviai. Mes matome jų 
tarpe “Trinyčių” fabriko au
dėją Ignotą, “Beržės” kol
ūkio (Troškūnų rajonas) na
rį Vincą Kropą, kaimo mo
kytoją Leokadiją Karpuškai- 
tę (Klaipėdos sritis) ir daug 
kitų. Iš kokių tik Lietuvos 
vietų nesuvažiavo į Vilnių 
sportininkai! Tai vis žmo
nės, kuriems tarybinė san
tvarka suteikė laimingą gy
venimą, plačias galimybes 
sportuoti.

Trisdešimt sporto šakų
Tarybų Lietuvoje dabai 

vystoma 30 įvairių sporto ša
kų. Sistemingai rengiamos 
jų varžybos, pasižyminčios 
masišku dalyvių skaičiumi. 
Krepšinio taurės turnyre da
lyvavo 500 miesto ir kaimo 
komandų, “Tiesos” taurės 
futbolo turnyre—162 kolek-. 
t.yvai, ir tt. Reikia pažymė
ti eilę kaimo jaunimo var
žybų — stipruolių konkur
sus, respublikines dviratinin
kų lenktynes, respublikinį

mą Amerikoje: kiek čia 
įvairiausių sportiškų žais
lu! Bėda tik tame, kad čio- 
nai sporto veikla atitrauk
ta nuo darbo liaudies inte
resų, dažnai dar nukreipta 
prieš tuos interesus. Geras, 
švarus snortas yra naudin
gas, gražus dalykas.
Didžiuojasi dideliais 
laimėjimais

Rugpiūčio 6 dieną buvo 
. sporto šventė visoje Tary - 
bu Sąjungoje, taip pat, ži- 

Parvažiavom namo sma- noma, ir Tarybų Lietuvoje, 
gūs, linksmi, gerai nusitei- Tos šventės proga. Vilniaus 
kę. Parsivežiau bent kelius į dienraštis Tiesa rašo: 
trofėjus —sūrius, gėles ir... 
ir bent tuziną bučinių ant 
žandų ir lūpų. Bučinių ant
spaudas, dėl viso ko, rū
pestingai nusisluosčiau, at
važiavęs prie durų. Namie 
— jau kita “muzika.” Na, 
ką gi padarysi. Toks jau

nistų (Prano Balevičiaus, 
Roberto Feiferio, Silvijos 
P u ž a u s k a i t e s) energingą
laikysena, —, žiūri, klausai i 
ir atsigėrėt negali, visas j
sužavėtas ir priveiktas, dėkui, 
nustebęs...

Po sklandžios

Tai ir po visam. Dėkui, 
i dėkui visiem! Karštai, 
ščyrai, širdingai dėkui — 
visiem akivaizdiniam ir ne
akivaizdiniam bankieto da
lyviam! Pasistengsiu visgi 
kaip nors atsiteisti, daik
tiškai atsidėkoti.

Dar ir dar karta dėkui,v 7

Tarybinė santvarka užti
krino nepaprastą kūno kul
tūros ir sporto suklestėjimą 
mūsų respublikoje. Minėda
ma džiaugsmingą savo de
šimtmečio jubiliejų, Tarybų 
Lietuva, šalia didžiulių lai
mėjimų visose liaudies ūkio 
ir kultūros šakose, pažymė
jo ir stambius kūno kultūros 
pasiekimus. Buržuazijai val
dant, darbo žmonių masėms 
buvo užkirstas kelias į kū
no kultūrą ir sportą. Visai 
kas kita yra dabar.

Tarybų Lietuvos dešimt
mečio išvakarėse respublikos 
sportininkų armijos skaičius 
pasiekė 1 0 0 tūkstančių. 
Priešakinėse jos gretose žen-

kiekvienais 
respublikinės 
spartakiados.
tokia

Respu- 
metais 
moks- 

Šiais
spartakiada

U Gerai, kad susi- 
nasiga- 
būle, e

LIETUVOS DARBO UNIJU VEIKLA IR 
PLAČIAUSIA SAVIKRITIKA

visos
Tai — respubliki-

mintina.
Brukliniškis Aido choras

gerokai padidėjęs skaičium > Rojaus Mizaros kalbos ga 
ir balsiniais pajėgumais, liausiai ir man prisiėjo tar 
Ir dar reikia jam padidėti: ti
vietos yra tiek ir tiek. Rei- pratau iš anksto 
kia tik noro ir valios, tvir- mint rašytą pra.....
to nusistatvmo. Žinau dar*jtai būtu buvę nelengva su- 
daugybę galimingų, poten
cialių aidiečių. seniau bu
vusių chore, kažkodėl pa
sitraukusiu ir vis dar ne
drįstančiu ir vėl susiburti 
skardžion, muzikingon krū
von. Kaip būtu visiems 
malonu, jei ir tokie “berže
liai svyrūnėliai” atgal nus
virtu j chorą!

Niūvarkiškis
buvo nedidelis skaičium, bet 
buvo stebėtinai didelis ir 
dinamiškai stiprus balsais 
ir harmonija. Sėdėdamas

sigaudyt, visam išsiblaiš- 
kiusiam, subaladotam tų 
visų ceremonijų ir tų smar-

Sietynas siau kalbėjęs,

Labai

Kris-

Rugpjūčio 
je Vilniuje 
darbo unijų 
gų) tarybos 
susirinkimas.

menesio pradžio- 
Įvyko Lietuvos 

(profesinių sąjun- 
praplėstas, pilnas 

Iš jo sužinome,
j kaip ir kuomi rūpinasi Lietu- 
! vos darbo unijų vadovybė. 
| Vilniaus Tiesa rašo, kad tary- 
i bos susirinkime platų prane- 
jšimą padarė tarybos pirminin- 
i ko pavaduotojas Maticinas. 
I Skaitome: I

—Tarybų Lietuvoje, — pa 
reiškė pranešėjas,

beveik
Tačiau 

apsauga 
ministe-

čia rajonų 
ir sporto ko- 
ateiti į talką 

Kas, jei ne 
turi burti kai- 

organizuoti

buvo reikalinga

respublikoje išleista 
35 milijonai rublių, 
eilėje įmonių darbo 
apleista. Kai kurie 
rijų ir įmonių vadovai, prof
sąjunginių organizacijų pir
mininkai mažai rūpinosi dar
bo sąlygų gerinimo klausimais, 
manydami, kad tai antraeilės 
jų pareigos. Tai liečia, visų 
pirma Šiaulių “Elnio” odos- 
avalynės kombinatą. Kauno 

- autoremonto dirbtuvę, Klaipė-
— atliktas dos faneros gamyklą,^.Vilniaus 

j nemažas darbas gerinant kul- 
i tūrines-buitines darbininkų ir 
j tarnautojo sąlygas, sutvarkant 
miestus ir plečiant komunali
nių Įstaigų tinklą, gerinant 
darbo sąlygas įmonėse bei 
įstaigose. Vien tik vietinės 
tarybos per pastaruosius me
tus atstatė apie 400 tūkstan
čių kvadratinių metrų gyve
namojo ploto. Be to, šimtus 
tūkstančių metrų gyvenamojo 
ploto atsistatė ministerijos bei 
žinybos. Puikiai įrengtas gy
venamąsias .patalpas gavo ge
ležinkelio, “Trinyčių,” “El
tos” ir kitų fabrikų darbinin-

“Tauro” alaus gamyklą.”
Socialine apdrauda

“žymią vietą pranešėjas 
skyrė socialinio draudimo 
klausimams ir medicinos įstai
gų darbui. Maticinas nurodė, 
kad visa eilė medicinos istai- 

j gų blogai atlieka savo užda
rinius. Medicinos darbuotojų 
1 profsąjungos respublikinis ko- 
I mitetas silpnai kovoja su 
esamais trūkumais. Prane
šėjas' kritikavo Sveikatos ap
saugos ministeriją už nepa
kankamą vadovavimą vieti
nėms sveikatos apsaugos įstai
goms.”

Plenumas priėmė platų nu
tarimą, kuriame reikalaujama 
imtis griežtų priemonių dar
bo žmonių kultūrinių-buitinių 
sąlygų pagerinimui.

Sportas ir darbo unijų 
pareigos ' '

Buvo garsiakalbis, bet 
jis, kaip paskui iš kitų pa
tyriau, beveik visai neveikė. 
Jei būčiau žinojęs, kad tas 
palaikis megafonas balso 
nedidina, tai būčiau gan

tai geriau
būtų girdėję atokiau sėdė
jusieji klausovai. O to la
bai norėjau.

Pasibaigė oficialioji pro
gramos dalis. Privargino 
ji mane savo įtampamu ir 
atidumu, be kurio, aišku, 
nebuvo man galima apsiei
ti.

Bet ir kita, asmeninė, 
neprograminė pobūvio da
lis irgi
budrumo ir budėjimo. Tie 
širdingi, per i austi . ranku 
kratvmai. snusteleumai ir 
snaudinūūmai. tie “komnli-• kai ir tarnautojai. ' 
mentai.” enlop'iins... Ir vi- Į Tačiau butų statyba žymiai 
sieros reikeio atitinkamai | atsilieka nuo pramonės tem- 
at.silient. remrnnt ir. šokiu PU augimo, vis dar nepakan- 
nrkekfrui griežiant, balsiai karnai patenkina darbininkų 
kalbėt!

Konektikietė Mnreikiene 
ir jos dukraitė Rialiene spe
cialiai suslėgė 
liūs lietuviškus 
už keliu dienu 
toki pat puiku 
namus man atvežė Maryte 
Vasiliauskienė. Kagi ir be
sakyt. Griže namo su pasi
gardžiavimu nasivaišinnm 
visi namiškiai: maniškė, 
los viešnia iš Teksu sesuo, 
beioniškis Feliksas Milvv-

du didžiu- 
sūrius. 0 
dar viena 

sūri net i

nui, pareikštas įgudusios 
menininkės. įeridusio me
nininko Dr. J. Stanislo- 
vaičio žmonos. Užtai Sie- 
tvnas turi prasitiest pla
čiau ir sutraukt savęspi 
daugiau dainininkų, išlai
kyt savo daugelio metų 
frarbe ir šlovę, savo puikią 
tradicija.

Solistės? Kągi jau ir sa- zdas su žmona ir J. Plungiu 
kyt... Ir Suzana Kazokai- (jie mane, dėkui, nuvežė ir

tarnautojų pareikalavi- 
Visa eilė minister!- 

kaip antai, Lengvo- 
pramonės,' žuvies pramo- 
Vietinės pramonės, Miš- 

ir popieriaus pramonės 
rūpinasi gyvenamųjų 

butų statyba. Profsąjunginės 
organizacijos taip pat nesiima 
reikiamų priemonių, kad šios 
ministerijos laiku. įvykdytų 
statybos planus.”
Darbo apsauga

“Atliktas didelis darbas ge
rinant darbo apsaugą. Pei 
ketverius pokarinio penkme
čio metus šioms premonėms

i bei
mus.
jų, 
sios
nes, 
ko 
mažai

ir sporto organizacijų darbas. 
Pereitais metais respublikos 
įmonėse, įstaigose, M T S ir 
tarybiniuose ūkiuose susikūrė 
253 nauji sporto kolektyvai, 
žymiai išaugo sportininkų 
skaičius.

Tačiau visa eilė profsąjun
gos organizacijų nepakanka
mai dėmesio kreipia sportinio * 
darbo vystymui . bei naujų į

Lietuvos darbo unijos labai sporto kolektyvų stiprinimui.
1 z'J XX-WA Z-K r.1 I T ZX 1 1 XV 1 1 O 1 1 ' I 1 xv 1 1 ft 1 r lx O 1 y/-\ I O 1 1 l"\ 1 1daug dėmesio kreipia į jau

nimo sportinę veiklą. Apie 
tai rimtai kalbėta ir minėtam 
darbo unijų tarybos susirinki
me. Tiesa rašo:

“Antruoju dienotv ark e s 
klausimu—dėl sportinio darbo 
respublikoje — pranešimą pa
darė Baranauskas. Tiek pra
nešėjas, tiek diskusijos daly
viai pažymėjo, kad tarybų 
valdžios metais respublikoje 
žymiai pakilo kūno kultūros

Plenumas kritikavo Respubli
kinį kūno kultūros ir sporto 
komitetą, kad jis dirba be 
plano, atitrauktai nuo vietinių 
sporto kolektyvų.

Plenumas įpareigojo profe
sines organizacijas pagerinti 
vadovavimą sporto kolekty
vams, plačiau išplėšt sporto 
darbą įmonėse, įstaigose bei 
kaimuose.”

3 putL—Laisvė (Liberty, Lith. Daily),—• Ketv., Rugs. 28, 1950
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Sevastopolio Apysakos
“ 20 Vaizdai iš Krimo karo 1851-56 m.

(Tąsa)
— 0, kad tai būtų mano... Valdiški, 

tamstele! O kas čia su jumis? — tarė 
jis, slėpdamas pinigus į greta savęs sto
vinčią dėžutę ir tiesiai žvelgdamas į Vo- 
lodią.

— Tai mano brolis, iš korpuso atvy
ko. Taigi mat, užvažiavom pas jus suži
noti, kur yra pulkas.

— Sėskitės, ponai, — tarė jis stodama
sis ir, nekreipdamas į svečius dėmesio, 
išėjo į palapinę. — Ar nenorite išgerti? 
Gal porteriuko? — tarė jis iš ten.

— Nepakenks, Vasilijau Michailičiau.
Volodia stebėjosi ūkvedžio karininko 

didumu, jo elgesio laisvumu ir ta pagar
ba, kurią rodė jam brolis.

“Tur būt, tai labai geras jų karinin
kas, kurį visi gerbia: matyt, paprastas, 
labai narsus ir vaišingas”, pagalvojo jis, 
kukliai ir baikščiai sėsdamasis ant sofos.

— Tai kurgi stovi mūsų pulkas? — 
paklausė per palapine vyresnysis brolis.

— Ka?c

Jis pakartojo klausimą.
— Šiandien pas mane buvo Zeiferis; 

jis pasakojo, kad. vakar perėjo Į penktą 
bastioną.

— Ar tikrai?
— Jei sakau, tai, vadinas, tikrai; nors, 

pagaliau, velniai jį žino. Jis ir sumeluoti 
ne pėsčias. Ką gi, išgersite porterio?— 
vis iš palapinės kalbėjo ūkvedys karinin
kas.

— Kodėl ne, išgersiu, — tarė Kozel- 
covas.

— O jūs ar gersit, Osipai Ignatjičiau?
— vis kalbėjo jis palapinėje, matyt, 
kreipdamasis į miegantį komisionierių.
— Gana miegot: jau aštunta valanda.

— Ko kimbat prie manęs! aš' nemie
gu, — atsakė tingus, plonas balselis, ma
loniai vograudamas.

— Na, kelkitės, man be jūsų nuobodu.
Ir ūkvedys karininkas išėjo pas sve

čius.
— Duok porterio. Simferopoliškio! — 

sušuko jis.

Kad nors šioks toks išskaičiavimas būtų, 
o čia taip. Na, ar malonu jūsų metuose 
staiga tapti visam gyvenimui luošu?

— Vienam reikia pelno, o kitas dėl 
garbės tarnauja! — su kartėliu balse 
vėl įsiterpė Kozelcovas vyresnysis.

— Tuščia garbė, kai nėr ko valgyti! 
— paniekinamai juokdamasis tarė ko
misionierius ūkvedžiui karininkui, kuris 
taip pat nusišypsojo, —r Užvesk “Liuci
ją”: mes pasiklausysim, — tarė jis, ro
dydamas į muzikos dėžutę: — aš mėgs
tu ją..

— Ar jis geras žmogus,.tas Vasilijus 
Michailičius? — paklausė Volodia bro
lį, kai jiedu jau'temstant išėjo iš bala
gano ir važiavo toliau į Sevastopolį.

— Nieko sau, tik baisiai šykštus! Juk 
jis mažų mažiausia gauna 300 rublių per 
mėnesį; o gyvena kaip kiaulė, pats ma
tei. O į šitą komisionierių aš ir žiūrėt 
negaliu, aš jį kada nors primušiu. Juk 
šitas driežas iš Turkijos 12 tūkstančių 
išsivežė... — Ir Kozelcovas išsileido 
kalbėti apie kyšininkystę, truputį (tei
sybę sakant) su ta ypatinga pagieža 
žmogaus, kuris smerkia kyšininkystę ne 
dėl to, kad tai yra blogis, bet dėl to, kad 
jam pikta, jog yra žmonių, kurie iš to 
naudojasi.

Pasiuntinys išdidžiu veidu, kaip pasi
rodė Volodiai, įėjo į balaganą ir iš palo
vio, net užkliudęs jį, ištraukė porterio.

— Taip, tamstele, — tarė ūkvedys ka-J 
rininkas, pripildamas stiklus,—šiandien 
gavom naują pulko vadą. Reikia pinigė
lių. Viską sau nori įsitaisyti.

— Na, šitas, aš manau, visai ypatin
gas, naujoji karta, — tarė Kozelcovas, 
mandagiai imdamas stiklą.

— Taip, naujoji karta! Bus toks pat 
šykštuolis, kaip bataliono vadas. Taip 
šūkavo, kai ėjo pulko vado pareigas. O 
dabar kitką dainuoja.

‘ — Tas tiesa.
Jaunesnysis brolis nieko nesuprato, ką 

jie kalbėjo, be< jam pasidarė liūdna, kad 
brolis kalba ne tai, ką galvoja, bet tar
tum tik dėl to, kad geria šito karininko 
porterį.

Jau butelis porterio buvo išgertas ir 
ilgokai jau buvo kalbėtasi vis tokiu pa
čiu būdu, kai palapinės užlaidos prasi
skleidė ir įžengė neaukštas, skaistavei- 
dsi vyriškis mėlynu atlasiniu chalatu su 
kekelėmis, kepuraite su raudonu aplan
ku ir su kokarda. Jis įėjo, taisydamasis 
savo juodus ūselius ir, žiūrėdamas kaž
kur į kilimą, vos pastebimu peties jude
siu atsakė į karininkų pasveikinimą.

— Duok, ir aš stikliuką išgersiu! — 
tarė jis, — sėsdamasis prie stalo.—Tai 
ką, jūs iš Peterburgo važiuojate, jaunuo
li?—tarė jis, maloniai kreipdamasis į 
Volodią.

—’ Taip, važiuoju į Sevastopolį.
— Pats prašėtės?
— Taip.
— Nesuprantu, kas jus čia traukia, 

ponai! — kalbėjo komisionierius. — Aš 
dabar, rodos, pėsčias eičiau, jei tik leis
tų, į Peterburgą. Įgriso iki gyvo kaulo 
šitas šuniškas gyvenimas!

— Kas gi čia jums blogo? — tarė jam 
vyresnysis Kozelcovas. — Argi dar jums 
čia ne gyvenimas?

Komisionerius pažiūrėjo į jį ir nusi
suko.

— Tie pavojai, nepritekliai, nieko ne
galima gauti, — kalbėjo jis, vis kreip
damasis į Volodią. — Ir kas jus čia vi
lioja, visiškai aš jūsų nesuprantu, ponai!

10
Volodia buvo ne tik kad blogai nusi

teikęs, kai jiedu nakčia privažiavo prie 
didelio tilto per įlanką, — bet jis jautė 
kažkokį sunkumą ant širdies. Viskas, ką 
jis matė ir girdėjo, taip nesiderino su 
jo praėjusiais, neseniai patirtais įspū
džiais; šviesi, didelė, parketu išklota eg
zaminų salė, linksmi ir geri draugų bal
sai bei juokas, naujas mundierius, myli
mas caras, kurį jis per septynerius me
tus priprato matyti ir kuris, su ašaro
mis akyse atsisveikindamas, juos pava
dino savo vaikais, — ir kaip maža tas 
viskas, ką jis matė, buvo panašu į jo 
puikias, skaidrias, kilnias svajones.

— Na, štai ir atvažiavom! — tarė vy
resnysis brolis, kai jie, privažiavę prie 
Michailovo baterijos, išlipo iš vežimo.— 
Jei mus praleis per tiltą, tai tuojau va
žiuosim į Nikolajevo kareivines. Tu 
ten liksi iki ryto, o aš eisiu į pulką—su
žinosiu, kur stovi tavo baterija, ir rytoj 
atvažiuosiu tavęs paimti.

— Kodėl gi? Geriau važiuokim kartu, 
— tarė Volodia. — Ir aš su tavim eisiu 
į bastioną. Vistiek pat: reikia pratintis. 
Jei tu eisų ir aš galiu.

— Geriau, kad neitum.
— Dovanok, ne. Aš nors sužinosiu, 

kaip...
— Aš patariu neiti, bet jeigu pats...
Dangus buvo grynas ir tamsus; 

žvaigždės ir nuolat lakstančios bombų 
ugnys jau aiškiai' švietė^tamsoje. Didelis 
baltas baterijos pastatas ir tilto pradžia 
skyrėsi iš tamsumos. Kiekvieną sekun
dę keletas pabūklų šūvių ir sprogimų, 
greit sekančių vienas po kito, vis gar
siau ir ryškiau drebino orą. Pro šitą 
trenksmą buvo girdėti, lyg pritariantis 
jam, niūrus įlankos murmėjimas. Nuo 
jūros pūtė vėjelis ir kvepėjo drėgme. 
Broliai priėjo prie tilto. Kažkoks atsar
ginis nevikriai stuktelėjo šautuvu į del
ną ir sušuko:

— Kas eina?
— Kareivis!
— Įsakyta neleisti! •
— Tai kaipgi. Mums reikia.
— Kreipkitės į karininką.
Karininkas, snaudęs sėdėdamas ant 

inkaro, pakilo ir įsakė praleisti.
— Į ten galima, iš ten ne. Kur lendat 

visi kartu! —sušuko jis į pulko vežimus, 
aukštai prikrautus turų (cilindrinės 
formos pintinė be dugno, pripilama že
mių; vartojama kariniams įtvirtini
mams), kurie grddosi prie tilto.

Leisdamiesi ant pirmojo pontono, bro
liai susidūrė su kareiviais, kurie garsiai 
kalbėdami ėjo iš ten.

— Kai jis gavo amunicinius, vadinas, 
jis jau atsiskaitęs, štai kas...

— Ėi, broliukai, — tarė antrasis. — 
Kai persigrūdi į Šieverną — naują' pa
saulį pamatai. Visiškai kitas oras.

— Kalbėk sveikas! — tarė pirmasis. 
— Andai čia atlėkė prakeiktoji, dviem 
matrosam nutraukė kojas — geriau ne
kalbėk !

(Daugiau bus)

Dr. N. L. Stepanovas.

PUŠKINAS IR
(Istorinis l

(Tąsa)
Mąstydamas apie šalies 

j likimą, Puškinas podekab- 
ristiniu laikotarpiu aty- 
džiai tyrinėja Petro I vals
tybinę veiklą. Be to, labai 
svarbu pažymėti, kad Pet
ro I paveikslas, jo vaidmens 
Rusijos istorijoje suprati
mas, pati jo charakteristi
ka, kurią Puškinas davė 
“Variniame r a itelyje”, 
“Poltavoje”, “Petro Pirmo
jo puotoje”, betarpiškai su
siję su Radisčevo to vaiz
do traktavimu. “Laiške 
draugui, gyvenančiam To - 
bolske” Radiščevas, apra
šydamas paminklo Petrui I 
atidarymą 1782 metais, pa- 

Į žymėjo kaip -tik tuos jo 
| veiklos bruožus, kuriuos 
' paskui tokiu išraiškumu 
parodė savo veikaluose 
Puškinas. Petras I, kaip 
Peterburgo įkūrėjas, tuo 
suteikęs Rusijai- galimybę 
tapti pasauline valstybe, 
tas “likimo valdovas”, koks 
jis parodytas poemoje “Va
rinis raitelis”, jau numa
nomas Radiščevo falkone- 
tin. statulos aprašyme. “Ir 
štai pasirodė priešais mūsų 
akis sėdįs ant eiklaus žirgo 
su savo tėvu senoviškais 
drabužiais vyras, šio mies- 

i to pamatus padėjęs ir pir
masis, kuris Nevos ir Šuo-

RADIŠČEVAS
raižinys).
dėl Puškinas 30-siais me
tais jaučia gyvą reikalą 
leisti laikraštį ar žurnalą.

Šiais metais poetas jau 
nešaukia tuojau sukilti, 
kaip jis tai darė iki gruo
džio 14-sios įvykių. Valstie
čių masės, kaip nurodė Le
ninas, tada dar nebuvo pa
jėgios kam nors, ’’...išsky
rus išsiskaidžiusius, pavie
nius sukilimus, veikiau net 
“maištus”, neapšviestus jo
kiu politiniu sąmoningu
mu...”.

Stovėdamas “apsišvietu- 
sios bajorijos” pozicijose, 
Puškinas ir dabar gina bū
tinumą išvaduoti Rusijos 
valstiečius ir suteikti liau
džiai politines teises. Švie
timas jam, vienok, yra ne 
abstraktus proto kultas, 
kaip daugeliui XVIII am
žiaus švietėjų, ir tiesiog ne 
esamosios santvarkos “pa
gerinimas,” kaip bajorams 
liberalams, o politinis liau
dies švietimas. Puškinas 
negalėjo pakilti iki Radiš
čevo iškelto šaukimo į vals
tiečių revęliuciją, supras
damas ją tik kaip griau
nančiąja stichiją, neturiu - 
čia kuriamųjų pradų. Ta
čiau masių švietimo idėja, 
baudžiavinės visuomenės 
istorinio pasmerkimo su
pratimas, poeto ryžtingas

m i jos vandenyse iškėlė Ru
sijos vėliavą, ligi šiol čia 
nebuvusią. Pasirodė jis my
limųjų savo vaikų akims 
po šimto metų, kaip pirmą
kart drebanti jo ranka, 
jam esant kūdikiui, priėmė 
skeptrą plačiosios Rusijos, 
kurios sienas jis išplėtė 
taip garbingai”.

Radiščevas, pažymėda
mas teigiamąjį Petro I 
vaidmenį vystant rusų 
valstybingumą, galingai 
pertvarkant šalį, drauge 
su tuo pabrėžia ir kitą jo i 

I veiklos pusę — tai, kad jis j 
! sustiprino despotizmą. Pet- i 
1 ras I, sako Radiščevas, “pa- į 
sižymėjo įvairiomis įstaigo
mis, susijusiomis su liau
dies gerove”; jis — “Karo- i 
lio XII nugalėtojas”, bet 
jis ir tironas, “tiek valdin
gas Patvaldys, kuris panai-1 
kino paskutines savo tėvy-| 

I nes laukinės laisvės žymes”, i 
I Manydamas, kad Petras j 
“būtų galėjęs... būti šlovin
gesnis, kildamas patsai ir 

! keldamas savo tėvynę, stip- 
i rindamas asmeninę laisvę”, 
Radiščevas čia nurodo, kad 
dar nebuvo pavyzdžio, “kad 
caras išleistu savo noru ką 
nors iš savo valdžios, sėdė- į 
damas soste”. I

Šį gilų Petro I veiklos 
dvilypio pobūdžio suprati
mą atskleidžia ir Puškinas, 
vaizduodamas jį “Varinia
me raitelyje” kaip “stabą 
ant bronzinio žirgo”, kaip 
didį valstybės1 pertvarkyto
ją, sugriovusį tuo pat me
tu “asmeninę laisvę” ir pa
gerinusį savo despotiškoje 
patvaldystėje teises dauge
liui mažų žmonių — tokių, 
kaip kuklus valdininkas 
Eugenijus. Šis Puškino gi
lus Petro I istorinio vaid
mens supratimas daug kuo 
atitinka jo veiklos įvertini
mą, kurį davė Radiščevas. 
Tai dar kartą liudija apie 
abiejų rašytojų idėjinių 
pozicijų artimumą.

Kaip jau buvo nurodyta, 
30-siais metais Puškinas 
toliau tęsė kovą su baudžia
vine monarchija, bet jau 
kitomis priemonėmis, negu 
anksčiau. Tuo laiku jįs 
stengėsi remtis platesniais 
•gyventojų sluoksniais. To-

smerkimas ir priešiškumas 
baudžiavinei vergijai, bajo- 
riškąjai - biurokratinei re
akcijai liudija jo laisvės 
meilę ir jo ištikimumą ko
vojant dėl savo liaudies 
laimės.

Reikia pabrėžti, kad min
tį apie tokį liaudies švieti
mą ir literatūros šviečia
mąjį vaidmenį jau buvo iš
reiškęs Radiščevas. Savo 
“Kelionėje...” (s k y r i u s 
“Podberezje”) jis- rašė apie 
tai, kad “...labai naudingas 
būtų darbas rašytojo”, pa
rodančio “žmogiškojo proto 
žengimą”, nes, “...atskleis
damas mūsų minčių žengi
mą prie tiesos ir suklydi
mo, jis apsaugotų bent kai 
kuriuos nuo pragaištingo 

Į kelio ir užtvertų nemokšys- 
tės polėkį; laimingas rašy
tojas, jei savo kūryba jis 
galėjo apšviesti nors vieną, 
laimingas, jeigu bent vieno
je širdyje pasėjo geradarys
tę”. * '

“Švietimo” kelias buvo 
Puškinui toji kovos takti
ka, kurją vienintelę jis lai
kė esant galima ir tikslin
ga naujomis istorinėmis są
lygomis. Masių “švietimas” 
reiškė jų priartinimą prie 
priešakinių idėjų, jų pro
testo dvasios ugdymą.

“Pugačiovo istorija,” 
“Kapitono duktė,” “Dub- 
rovskis” — tai vis veikalai, 
iš kuriu buvo tikimasi su
laukti didelį visuomeninį 
rezonansą. Neveltui “Puga

čiovo istorija0 sukėlė įnir
tingus puolimus iš Vešikcin- 
go bajorų istoriko Bronevs- 
kio pusės, kuris Pugačiovą 
priskyrė prie “išgamų, gi- 

: musių už gamtos įstatymų” 
ir tvirtino, kad “šio pikta

dario istorija gali... įdiegti 
I pasibiaurėjimą net patiems 
I plėšikams ir žudikams”.
Puškinas, atsakydamas 

i Bronevskiui, ironiškai rašė, 
i kad “politiniai ir morali- 
į zuojantieji samprotavimai, 
kuriais p. Bronevskis pa
puošė savo apysaką, silpni 
ir nuvalkioti...”

Suprasdamas iš tikrųjų 
liaudišką Pugačiovo vals
tiečių judėjimo pobūdį, 
Puškinas, panašiai kaip Ra
diščevas, karštai užjautė 
pavergtuosius valstiečius, 
pateisindamas valstiečių 
revoliuciją, kaip išeiti iš ne
pakeliamos priespaudos.

(Bus daugiau)

i_________________________________________

SEKITE REIKALAVIMUS 
DARBININKŲ I

Sekite ir pasiriaudokite 
Laisvėje reikalavimais dar
bininkų. Yra daug pasiū
lymu įvairių darbų. Žiūrė
kite ant paskutinio pusla
pio. Radę sau tinkamą pa
siūlymą, nesivėlinkite kreip
tis sulyg nurodymo.

Iš Laisvėje telpamu rei
kalavimų darbininkų dau
gelis yra gavę darbų ir dau
gelis yra pasitenkinusių.

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, j 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, turime iš anksto planuo
ti, kaip sėkmingiausia darbuotis vajuje, kad jis būtų 
sėkmingas. O jau su pradžia spalio-Oct. turime pradė
ti darbą.

Vajaus vedimui 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 grįštame 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. Būkime 
pasirengę, gavę pakvietimą į vajų, kad tuojau 
galėtume stoti į darbą. Į •

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

Laisvės Administracijų
V . - - • ----- -- -----  ----- -----  - ---- •- - - ---—‘ 'S* ........

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Rtųjs. 28, 1950
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Dabar pastabos tūliems mū-jko

Kuriem rūpi progresas, 
tų lietus nebaugina

Lietus dikčiai lijo visą po
pietį ir vakare, todėl mažai 
buvo vilties, kad įvyks Pro
gresyvių Panti jos Lietuvių 
Klubo susirinkimas. Bet tu, 
kuriems progresas ir pa- 
rJuntįmas nors vieno progresy- 
vio atstovo iš Cuyahoga ap
skrities į valstijos legislator^, 
progreso patrijotų susirinkę 
gružus būrelis.

Susirinkimui įpusėjus, at
vyksta ir kandidatas, kuris 
iau uždėtas ant baloto į vals
tijos atstovus. Hugh De Lacy 
su žmona. De Lacy pasakė 
trumpą prakalbėlę. Pasisakė 
buvęs, kelios dienos atgal. De
troite ir ten pastebėjęs, kad 
Detroito progresyvių veikimas 
esąs daugiau sukoordinuotss 
ir didesnis veikimas už taiką 
ir prieš įsteigimą koncentra
cijos stovyklų progresyviam? 
žmonėms. Taipgi trumpai 
priminė, kad Clevelande jai 
yra steigiama grandžiūrė 
prieš kurią galės būti pa- 

t kviesta daugelis progresyvių 
žmonių apklausinėjimui ir to 
dėl patarė būti susipažinti 
siems su teisėmis, kurios yrt 
garantuotos kiekvienam Jung
tinių Valstijų ir Ohio valstijos 
konstitucijų.

Po to draugės Plaušienė ii 
Nikos pridavė surinktų aukų 
$23.50 lėšoms už išrinkimą 
De Lacy’o į valstijos atstovus 
ir prie to dar pridėjo paauko
dami po $2: Marė Nikos ii 
K. Plauša. Jonas Stripeik? 
paaukojo $1. Tokiu būdu su 
sidarė viso $28.50, kurie tuo 

> jau tapo perduoti (per IIugi 
'De Lacy) Progresyvių Parti
jos politinės veiklos komite
tui. Ta’sT'visas įvykis susirin
kusiuose sukėlė daug entuzi 
azmo.

Nutarta surengti žaislų va 
karą ir jo surengimui išrii-kt. 
gera komisija, į kuria įeina 
M-re Nikos, Matilda Piaušie- 
nė, Ona Gendrėnienė ir. Jonas 
Stripeika.

Dabar yra visiems svarbu 
kad apsižiūrėti, ar visi esame 
užsiregistravę, kad galėtume 
balsuoti lapkričio 7.

Klubietės Nepamiršta 
savo sesučių

Jos daug pasidarbavo su-

■ rengime vakarienės naudai 
buvusios darbščios A. L. Klu
bo narės ir ilgametės Klube 
iždininkės, dabar sunkios Ii- 

i gos prispaustos draugės Rač- 
kaitienės. Klubietės, lyg tos 
bitės, sunešė savo pagamin
to maisto vakarienei. Jos 

i turėjo sunešusios; kugelio, mė
sos, sūrių, varškės, puikiausių 
tortu ir kitokių gardumynų. 
Vakarienės sueiga irgi buvo 
graži ir skaitlinga. Svečių 
buvo ir iš apylinkės miestų.

Kiek vėliau buvo surengta 
.kitai, irgi buvusiai darbščiai 
sesutei, draugei Stripeikieneį, 
kuri taipgi žymiai nesveikuo
ju; klubietės surengė sueigė- 
lę dienos laiku, į kurią jos 
taipgi susinešė visokių gardu
mynų ir gražus būrelis pralei
do keletą valandų su draugų 
Stripeikų šeima. Klubietės 
įteikė ir dovanėlių draugei 
Stripeikieneį ir jos dukrele.

J. N. S.

SERGA GRIGAITIENĖ
Agnės Grigaitienė i

20 d. pasidavė į Hartfordo 
ligoninę, nes liga prie to ver
čia. Ji sveika būdama nuo
latos veikė demokratiniame 
judėjime, aukavo pagal išga
lę. Ji randasi ant 7-to aukš
to. Jos draugai ir draugės 

.raginami ją lankyti. Nuo sa
vęs linkiu greit pasveikti.

J. M. -

rugsėjo p1'

Lawrence, Mass

sų komitetų nariams dėl jų il- 
•“■i ir nereikalingų įsikalbūji- 
!mu, duodant raportą. Labai 
netinkama, duodant raportą, 
paversti jį į prakalbą. Dar 
labiau negražu, kuomet, vie
toj raporto, imama įrodinėti 
apie nežinomą asmenį, kaip 
jis doroj nupuolęs. Bloga, 
kad žodžiai vartojami, kurie 
jokiu būdu netinka vartoti 
publikoj. Būtinai venkime il
gų raportų, o labiausia patar
tina vartoti žodžius tinkamus

i publikoj. i
Kuopos Korės p. B.

- Kad Krukas svetimoteriau- t 
ja su skunde minima moteriš-

TTnl p n Shimkos rink tarp 
sužinojusi iš privatiškų de
tektyvų, kuriuos 
jį sekioti.
rodoma ir datos, kada 
mušęs savo žmoną.

Worcester, Mass.
I /

DAUGIAU GINKLŲ

Rugsėjo 22 d. vietinė spau
da pranešė, kad mūsiškis gin
klų dirbimo fabrikas Harring
ton & Richardson Arms Co., 
320 Park Ave., gavo valdžios 
užsakymą padirbti 100,000 
karabinų (rifle barrels) už 
$890,770 vertės. Kaip greit 
bus padaryti ginklai, tai bus 
pristatyti Springfield o arsena
lui.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Septintos Apskrities ko
mitetas laikė susirinkimą Ma
ple Parke ir nutarė pasveikin
ti Dr. J. J. Kaškiaučių proga 
jo 65-kių metų jubiliejaus.

Dr. Kaškiaučius nuolatos 
teikia gerų ir nuoširdžių lie
tuviams patarimų apie svei
katą per liaudies spaudą, 
iLLD Septintoji Apskritis svei- • 
j kiną D r. Joną J. Kaškiaučių 
proga sukakties 65 metų, lin
ki jam geros sveikatos, oner-į 
gijos darbuotis ir ateityje ir ■ 
teikti lietuviams nuoširdžių

, patarimų. Į

Chicagos Žinios

J. K. Karsonas—pirm.

S. Penkauskas

Policistam, Ugniagesiam 
žada pakelt algas

Miesto Tarybos finansų 
mitetas pažadėjo pakelti 
Įleistam ii' ugniagesiam 

, gas, pradedant su sausio 
nešiu kitų metų.

I siunčios pakeltos 
: mėnesį.
licistų ir ugniagesių.

Algos bus
mai: pradėjusių tarnybą po- 
licistų ir ugniagesių algos 
sieks $3,432; ištarnavusių vie
nus metus —< $3,588. Polici
jos seržantų ir ugniagesių lei- 

, te n an tų — $4,284. Policijos 
leitenantu ir ugniagesių kapi
tonų—$4,668.
<on ų 
čios.

ko- 
po-

mė- 
bū-Algos 

iki $420 į 
Tas liečia 10,500 po-

pakeltos seka-

Matyt, toje 
gęngsterizmas. 
trečias eis eilės 
rys, ant kurio

ji pasamdė sikėsinta.
Divorso byloj nu-]

Krukas

ant unijos
gyvasties
vairuotojų
T i- u c k

unijos 
Drivers,

Kėsintasi 
pareigūno

Trokų 
(Chicago
Chauffeurs,* and Helpers Uni
on) lokalo 705 prezidentas ir 
iždininkas Steve Slahor antra
dienį, rugsėjo 19 d., sustojo 
ties 2852 Seminary Aver ša
lia jo automobilio sustojo ki
tas, ii* vyras, sėdintis šalia 
vairuotojo, paleido keturis 
šūvius į Slahor ir greit au
tomobilius nuvažiavo.

Slahor laimei, jis turėjo 
raktus toje kišenėje, į kurią 
pataikė, ir šūvis tik biskutį 
palietė šlaunį.

Slahor apie šį incidentą po
licijai visai neraportavo, bet 

l policija vistiek susekė jį sulyg 
leidimo numerio. Užklaustas 
policijos apie atsitikimą, Sla
hor nuleido juokais.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

LLD 5-tos kuopos susirinkimas 
įvyks kartu su LDS 8 kuopos (Oct.) 
spalių 3 d., 7:30 vai. 
svetainėj, 180 New 
Visi būkit šiame 
nes jau gavome

Policijos kapi- piežiai ir lietuvių tauta,”
algos pasilieka tos pa-

R.

unijoje
Slahor 

to.-b unijos na- 
gyvasties pa

R.

Washingtoneina
.iau 'šama, kad platėja 

i rėja partizaniškas 
; čių Hukbalahapų

Prane* 
ir stip- 
V alstie- 

karas
: prieš Filipinų valdžią.

PAJIEŠKOJIMAI
Paieškaii moterį arba merginų 

gyvenimui drauge. Turiu namus 
J)iznj, vienam labai nuobodu gyvent 
Rašykite laišką —

BARONAS.
11059 Dodge Rd., Van Dyke, Mich.1 

(185-186)

ir

Miami, Fla. — Tapo* 
areštuotos kelios telefonis- 

. tęs, kaltinamos, kad nuvo- 
i gė $30,000 nuo kompanijos., 
I Kai kurios areštantės pri-' 
i sipažino.

; < CHARLES J. ROMAN

•i

<»4

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki* 
manęs dieną af 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

įruošta • mūsų

Liūdėsio 
tčs prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir 
demiškai 
šermeninė. Mūsų patama- < 
vimu ir kainomis būsite 
oaten kinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia. Pa.

TpI Poplar 4110

Korėjoj begailestingai lieja
si žmonių kraujas. Daugiau 
naujų ginklų reikalauja, pa
darė daugiau darbų. Ginklu 

: fabrikai dirbs viršlaikį. Taip’ 
I gi ir drataunės jau dirba po 
.6 dienas į savaitę ii- naktimis, 
jo praeitą pavasarį jau buvo 
'tikras nedarbo krizis. Reiš
kia. dvi “geradėjystės” — ko
rėjiečiai naikinami ir darbų 
atsirado. Kad desėtkai tūks- 

(tančių gyvasčių krinta — ką 
i tai reiškia! Tėm.

1 New York Post rašo, 
kad Jungtinės Valstijos nuo 
1946 m. davė Filipinams 
pustrečio biliono doleriu, 
kuriu daugumą nusuko bei 
išeikvojo to krašto valdžia.

LDS 21-MOS KUOPOS 
REIKALAIS

Visų narių atydai
Sekmadienį, spalio (Oct.) 

1-mą dieną, kuopos susirinki
mas įvyks jau pakeistu laiku,

Specialiai šauks 
vengiančius tarnybos

Valstijos verstinos tarnybos
pareigūnai įsakė 14 tarybų

vak. Jurginčj 
York Avenue.

susirinkime, 
;ą “Po- 
kuri bus 

išduota nariams, kurie yra užsimo
kėję duokles Už šiuos metus, o ku
rie dar neužsimokėjote, tai užšimo- 
kėkifčT**' V. J. Kasparas, seki-.

(!85-186)

IIWTSOY-K EARNY
L D ■ 136

J- 
kuopos susirinkimas į 

d., kaip 2 vai.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

kaip 2-ra vai. po pietų, Drau- pašaukti 
y; i j ų Salėj, 4 097 Porter St. 

-ba pi-ašo visų narių įsi-

51 vyrą, kuri 
žiūrimi kaipo vengianti

nu
Gerinamu

po i į 
Į i 

ugai! Jau vasara I \ 
likimai vėliai pra- i 
ais, kaip ir pir- ,

tėmyti ir pasiruošti 
\i į ši susirinkimą.
>r nesivėluoti.

va 1st i-

Aliau. J šį 
nes kny;' a-ii ir lietuvių ! 

visi ją gausite 
di’okli's už šį

<simokėsi!c šia-

baigsim 1950-tus metus. Būtų 
. praktiška, kad šiame susirin
kime visi nariai užsimokėtu
me duokles pilnai už šiuos 
metus. Daugelis narių užsi
moka duokles antkart už vi
sus metus. Kiti tai daro kas 
šeši ar keturi mėnesiai. La
bai geras toks nusistatymas 
ir dar geresnis būdas apsau- 

l gojimui savęs nuo susispenda- 
vimo.

i'i.ini, nepasirodo ir visos pa
stangos juos surasti iki šiol 
nedavė pasekmių.

Bile vienas iš tų 51, nepa
sirodęs ant spccialio pašauki
mo spalio I d., bus pavestas 

‘šalies prokurorui ii’ nubaus
tas.

Sulyg įstatymo tokie prasi- 
I žengėliai gali būti nubausti 
penkeriems metams kalėjimo 
ir $10,000 pabaudos, 
abiem bausmėm.

vienus neturite priežas- 
uegaletumet ateiti 

susirinkimą, 'l’cdėl būkite visi.
(185-186)

Dabar

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Litera luinos Draugijos 6 i 

kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalių (Oct.) 2, Liet. Taut. Namo1 
kambariuose, kaip-7:30 vai. vakare. 
Visi nariai būkite, atsiveskite ir 
naujų, gausite šių metų knygą, ku
rią išleido centras: "Popiežiai ir 
lietuvių tauta.1' — Fin. rast. Gco. 
Shimaitis. (185-186)

arba

* |

Pažangus Lietuvi!
I

Tuojau Užsisakyji Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAŠKAIČIO

parinktinės poezijos leidinys
* T

256 puslapių, kaina $1.00
I ,

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, Laisve 
išleis jo poezijos knygą.

1
i . W *

Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi- 

z suomenininką Dr. 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 jšleidimo.

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- 

tkite ta knygą per organizacijos sekretorių.&
LAISVĖ

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

bus
nu- 
žie-

Mūsų uždaviniai
Nelauktai atėjo ruduo, 

ir žiema. Dabar laikas 
tiesti gerus planus mūsų
mos kultūriniams darbams. 
Dramos, muzikos bei apšvie
tus klausimuose. Kuopos su
sirinkime, rugsėjo mėnesį, nu
sitarta ruoštis prie dviejų ge
rų dalykų, apie kuriuos kuo
pos komitetai duos 
mus šį susirinkimą.

Kadangi šie metai 
jubiliejiniai metai
Seimas savo rezoliucijoj kvie
čia visas kuopas minėti 20 
metų sukaktį, tai visai natūra
lu, k 
daug

praneši

yra LDS 
ir LDS

šia kilnia proga jau 
kuopų rengia paren

gimus ir'tuo būdui sudaro ge
resnes sąlygas gauti naujų na
rių į mūsų Susivienijimą. Mū
sų kuopa taip pat privalom 
pasinaudoti šiuo obalsiu.

Naujų narių įrašymą į LDS 
jubiliejaus metu LDS Centro 
Valdyba paliko pačioms kuo
poms 
kvotas.

pasiskirti numato m as 
Todėl laikas mūsų 

tuo klausimu apsi- 
Prie to, kaip jau ži- 

yra žymus palengvini-
spręsti 
nome, 
mas naujiems nariams įstoti j 
LDS, į tam tikrą apdraudos 
laipsnį visiškai be gydytojo 
patikrinimo sveikatos ’ stovio. 
Tas duos progą vajininkams 
lengviau gauti naujų narių.

šie keli dalykai glaudžiai 
supuola ne su kelių , narių ap
kalbėjimu ir pravedimu. juos 
gyvenimai!, bet su visų narių 
pritarimu ir nuoširdžia talka. 
Taigi, ir yra labai svarbu, kad 
piūsų kuopos susirinkimai bū
tų skaitlingi. Ii’ kad visi na
riai imtume sau už pareigą 
daugiau kreipti domės į mūsų 
organizacijos ateitį, jos gero
vę ir jos išaugini mą gražiu 
skaičiumi narių. Tai toki mū-

Armija suteiks dantis
Apie 1,122 vyrai Chicagoje 

papuolė į 4-F klasę dėl netin
kamų dantų. Pastaraisiais 
metais .armija nepriima yyrų, 
neturinčių bent 16 gerų dan
tų' . Dabar jau tas bus pakeis
ta ir armija, tokius priėmus, 

j įdės reikiamus dantis, 
I pataisys sugedusius.

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

pirmą nedčldienį, October 1 dieną, 
3 vai. po pietų. Toj pačioj vietoj, .17 
Ann St. Su šiuo mėnesiu visuomet 
susiijnkimai įvyks kiekvieno mėne
sio pirmą nedėldienį, toj pačioj vie
toj. Meldžiu dalyvauti skaitlingai.—■ 
Valdyba. (184-185)

arba
R.

kearnv-harrisoN, n. j.
LDS 168 kp. susirinkimas įvyks ' 

sekmadienį, Spalio (Oct.) 1 d., 2 v. I 
po pietų, Labor Lyceum svet., 15-17 j 

! Ann St., Harrison, N. J. (184-185 j

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap
globus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda, ar gyvatė įkerta kur laukuose.
. Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, 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, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

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

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

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

45 arkliai žuvo gaisre
Anksti rugsėjo 19 

gaisras veik sunaikino
Academy prie
Avė.,

Nainy Savininkams
Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata

Riding- 
North 
Park.* 
arkliai.

ryte, 
Sunset 
1st ir 

arti Elmwood
žuvo 45 labai brangūs 

Štai d o vedėjas Eddie 
Bruns sako,, kad nuostolių pa
daryta už $500,000.

Spėjama, kad gaisras galė
jo kilti žaibui uždegus arba 
įkaitusiam šienui užsidegus. 
Iš degančio staldo tik du ar
kliai išliko gyvi. Kito staldo, 
kuriame buvo 30 arklių, gais
ras nepalietė.

• Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatavus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas.

i Reikale parašykite atvirutę 
I arba telefonuokite: r '

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

So. Bostono 
Broadway. Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

48 m.,
48 m.,
ir se-

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

NTDWARK ♦. N. 4
HUmboldt 2-7964

pHraše
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.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius,
- .4

parašytas
DR. ANTANO PETRIKOS

Ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 
platų supratiniąAapic sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Dr. Emily Krukas ieško 
perskyrų; skundžia pacientę 
už paveržimą vyro

D-re Emily Krukas, 
žmona Juozo Kruko, 
einančio manad žėri aus
kretoriaus pareigas Progress 
Furniture Co., 3224 S. Hal- 
sted St., reikalauja. $25,000 iš 
savo pacientes (ligones) He
len Shimkus, 40 m., 4222 S. 
Richmond St., kuri, kaip: tvii'- 
tina daktare, paveržė nuo jos 
vyrą.

Daktarė taipgi ieško per
skyrų,, kaltinant Kruką sveti
moteryste, žiaurumu, girtuok
liavimu ir neužlaikymu ■ jos. 
Prie to, ieško indžąonkšino, 
kad priveltus vyrą išsikraus
tyti iš namų, 5654 S. Maple
wood' Ave, ‘

Matthew A
BIMIS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

s

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. 
Petrikieiiė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty^ Lith. Daily) — Kctv , Ru^s. 28. 1950



New\Mo^Ėž^21nioi lUnijisty konferencija Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
HELP WANTED—FEMALE

pasisakė už taiką
Laukė ir nesulaukė 'ALP kandidatai pradėjo
registrant^ rinkiminę kampaniją

"‘Atominiai pratimai 
žalingi vaikams

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

Nevvyorkiečio darbininkų 
dienraščio Dailyr Worker re
porteris Harry Raymond buvo 
nuvykęs į New Rochelle mies- Į senatorių daktaras W. E. 
telį pasiteirauti,z kaip sekasi DuBois pradėjo savo 
ten registruoti komunistus ii nę kampaniją su spaudos kon- 

miestelio ] ferencija praėjusį skemadienį.
Tiktai ALP, “Naujosios Da- 

J lybos įpėdinis, teikia balsuo- 
j tojams pasirinkimą, 
j “Tiktai
'[ progą balsuoti nebalsavus u z Į 
; demokratų ir republikonų 
: partijas, didžiojo biznio ir ka
ro partijas.”

Dr. DuBois pabrėžtinai 
i reiškė, jog “didžiausiuoju 
kalu šio laikotarpio, šios

■ lies, šio pasaulio yra taika.” 
I »
i Konferencijai, įvykusiai 
: viešbutyje Theresa, Harleme, 
į daktarą DuBois pristatė kon
gresmanas Vito Marcantonio, 
patsai kandidatas į Kongre
są iš 18-jo kongresinio dis- 
trikto, New Yorke. Taipgi 
dalyvavo kandidatas į majorą 
Paul Ross, kandidatas į gu
bernatorių John T. McManus, 
kandidatas į gubernatoriaus 
pavaduotoją daktarė Clemen
tina J. Paolone, kandidatas j 
prokurorą Frank 
ir I 
nūs

American Labor Party kan
didatas į Jungtinių Valstijų 

B. 
rinkimi-

ka- 
jog

Taip pareiškė daktarė Cle
mentina J. Paolone, kandida
tė į gubernatoriaus pavaduo
toją American Labor Party 
tikintu,
nėję praktikoje 
užsiima motinos 
priežiūra ir v 
klausimais.

Daktarė sako, jog 
neva apsisaugoti nuo 
bombos “mūsų 
na,
na be

Daktarė savo profesi- 
d augiausia

yra 
pa- 
lai-

telegramas 
Protestuose 

vieni vadino 
“nekonstitu-

“totalitari-

jau
nes

progresyvus. To 
valdžia buvo pasidariusi nuo
savą “Mikaraniuką” (McCar- 
ran’o aktui panašu įstatą).

Įstato rėmimui didžiausias 
piliorius majoras Stanley 
Church buvo įsakęs viską nuo 
A iki Z prirengti registraci
jai—blankas, klausimus. Bet 
ant stalo jis turėjo tik pro
testo laiškus ir 
prieš tą įstatą, 
žmonės tą įstatą 
“nelegaliu,” kiti 
cingu,” dar kiti
niu” ir net “fašistiniu.” 
vienos registracijos.

Pats majoras nejaukiai 
tesi susitikęs Raymondą, 
tai jau ne pirmu kaitų taikę
si susieiti. Raymondas prime
na, jog kaitą susitikus su juo
mi majorų konferencijoje, 
Church gyrėsi savo “radika
lizmu” ir sakėsi norįs ir tiki- 

, sis komunistų paramos rinki
mams laimėti.

Nieko nelaimėjęs pas ma
jorą, korespondentas nuėjo 
policijos nuovadon, kur turė
jo registrantai ateiti. Polici
jos leitenantas Kelly prisipa
žino gavęs vieną, 
vęs republikonas, 
barberys, kuris 
mas Journal
simaišęs. Jis supratęs, kad bi
le kam, kas nuolat keliauja 
per miestelį ar ten dirba, rei
kia registruotis. Leitenantas 
atsisakė jį registruoti.

Juomi bu- 
60 metų, 

beskaityda- 
American, su

Nukepo Korėjoje

gų interesų, pasinešusių 
rui... Aš dabai* matau, 
aš, kaip ir jūs, stoviu priešais 
krizę, kurioje nebe klausimas 
patogumo ar amžiaus gali su
laikyti mane nuo didžiosios 
prievolės. Ta prievolė 

•bandyti protu .ir praeities
sakė jis. .'tyrimais paveikti į grupę 

toji partija teikia [kinai pamišusių žmonių.
“Karas,” sake jis toliau, 

“yra didysis biznis. Ir yra la
bai pelningas biznis keliems, 
bet n e i.šm i erų o j amai 
tingas ir

! daugelio. 
| karo 
mintį 
Jis

bū

pa- 
rei- 
ša-

pratimai 
atomines 

vaikus g< 
žaloja jų sveikatą ir

atodairos įsakomi pa
stangose paskleisti karino is
teriją net pačiuose pamokoms 
kambariuose.”

Rugsėjo 23-čią vii’š du šim- 
I tai unijų delegatų buvo susi
rinkę į unijų centrą, 13 As
tor Place, iš naujo persvars- 

ityti taikos reikalus. Unijis- 
Į tai nutarė atsišaukti į visas 
[valdžias sėstis ir derybomis 
išspręsti esančius 

ijbinius skirtumus.
u n i j istų pare išk i m as, 
niame kai’e nebus 
Mirtis pasiims vist

[Sus raginame 
Pareiškime

kitko, sako:
j “Kaipo unijistai, mes žino- 
'm.e, jog nėra tokio ginčo tarp 
i darbininkų ir industrijos ve
dėjų, kurio nebūtų galima iš- 

ispręsti derybomis, jeigu abi 
;pusės sutiks derėtis. Kartais 
Į mums būna sunku tuomi įti- 
I kinti vedėjus, mes turime 
streikuoti. Galop prieiname 
to, kad streikas atsiduria prie 
derybų stalo. . Tarptautiniuo
se ginčuose yra juo daugiau 
įtikinančių priežasčių dery-

boms ir pasitarimams...”
Pareiškimas primena, jog 

jau 300 milijonų pasaulio 
žmonių pasirašė Taikos Atsi
šaukimą, kad jį jau jiasirašė 
ir 650,000 newyorkiečių. Ei
linių žmonių pasirašymas “at-

Namų darbininkė •— virėja. Pra- 
| prastas virimas. Mylinti vaikus nuo 
į 5l/2 ir 3 m. amžiaus. Reikia paliūdi- 
I jimai. Guolis vietoje. $40. IL. 9-0787. 
I (182-186)

tarpvalsty- į kreipia pasaulio domų į tuos 
, sako J aukštus pareigūnus valdžioje 
atomi- 

] aim etoj ų. 
Mes vi- 

imtis derybų.” 
unijistai, grota

pi’ galioje, kurie atsisakė pasi
žadėti, kad jie niekad neuž- 
girs kariavimo atominėmis 
bombomis.”.

Į NAMŲ DARBININKE — patyrusi, 
su puikiausiais paliudijimais, apžiū
rėjimui apartmento, guolis vietoje 
ar kitur, labai gera mokestis, my
linti vaikus, kalbanti angliškai.
BO. 8-3213. (183-187)

Motinos pagelbininkū, turi mylėti 
vaikus, užmiestyje. JE. 8-2266- 

(183-85)
1 Ta pati konferencija 
.smerkė McCarran Įstatą.

i Žvirbliai-“kovotojai”
Aš vyras, aš vyras,

pa i__________________________________
Į Moterys, atrinkimui’ atkarpų. Gera 
mokestis. 9 Boorum St., Brooklyn, 
N. Y. (183-185)

Moteriškė, li.nkama prižiūrėjimui 
tik užgimusio kūdikio. $100 į mėne
si, kambarys, valgis ir 1 diena ato
stogų j savaitę, nėra kitų pareigų, 
darbas nuolatinis. III. 6-6796.

. (184-186)

su-
• čirškė Great Necko lietuviški 
dipukai, nusiųsdami į Wash- 

$103, kaip jie rašė, 
kovoti raudonuosius.” 
■pasigarsinti. Pasirašė 
Urbonas, Peter Povi-

prazu- 
mirtimi troškimams 
Didysis [biznis nori 

tikslu nukreipti jūsų
nuo socialių reformų, 

vely išleistų jūsų taksus 
atominėms bomboms, negu 
mokykloms, nes tuo būdu jis 
daugiau pelno pinigų; jis be
velytų jūsų sūnus numarinti 
Korėjoje, negu leisti studijuo
ti Amerikoje ir klausti pažan
gius klausimus. Didžiojo biz
nio siūlomoji sistema remiasi 
ant karo ir daugiau karo.”

i Dr. DuiBois sakė, kad ir se
natorius Lehman atstovauja 
didįjį biznį. Jis pats pernai 
balsavęs už Lehmaną, tikėda- 

už pro- 
Tačiau Le h manas kar

tu su savo buvusiu oponentu 
republikonų John Foster Dul
les bendrauja dvipartiniame 
ruošime šalies karui, sakė dak
taras.

Darbiniams artimas 
republikonas laimėjo 
teisminę bylą

ti ksl u

Simas 
laitis ir Vladas Butėnas.

Narni) darbininkė, mylinti vaikus, 
patyrusi, su paliudijfrnais, guolis 
vietoje, $40 j savaitę. JA. 3-5024. 

Į (184-186)

Schneider ! masis balsuojančiu 
kandidatai į assemblyma- gresą.
Manuel Medina ir Fran

ces Smith.
Dr. DuBois, 82 metų am

žiaus, pareiškė, jog mūsų ša
lis dabai’ yra rankose galin-

Prašė teismo nustatyti 
majoro tarnybos pradžią

William J. Bianchi, republi
konas, kuris priėmė Ameri
can Labor Party kandidatūrą 
prieš savo partijos bosų valią, 
laimėjo savo žygio užgynimą 
teisme. Bylą sprendė miesti
nio vyriausio teismo teisėjas 
Botein.

Bot

sprendimą aiškinu 
prašymas numesti 
Bianchi padarytas
Nurodė, kad Tei- 

atstatydinti kandi-

“Taikos pavojus” vėl
Jie sakosi norį 

Mūsų 
K orėj on 

rau db- 
pat lai-

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

(184-186)

namų darbas,

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

Nuostabu ! 
kovoti raudonuosius, 
šalies i n t e r v e n c i j a 
skaitoma karu prieš 

Į nuosius. • Tačiau tuo
įku, kuomet nenorintieji ka
riauti prieš raudonuosius mū- 

varu 
, visoki lie- 

strimagalviškai tuviški smetonaiciai ir hitle- 
raičiai žvirbliai tebečirškauja

Išsigandęs, kad gal karas Ko 
j’oje galįs greitai baigtis, Įsų vaikai amerikiečiai 

antra- Isiunčiami Korėjon,
ėmė

i turgų visokiausius
kurių išpūstoji verte • po Great Necko krūmus.

Wall 
į dieni 
brukti 
sūrus,
vyriausiai remiasi karu. Kai
nos pradėjo pulti žemyn.

į Visokiausieji serai pastarai
siais laikais buvo staiga iš
bujoję, išpurtę nuo karo, kaip 
grybai nuo lietaus.

Pasipiktinęs Sreatneckietis.

Visuomenės nuomonė 
veržiasi aikštėn

REAL ESTATE

; Namų darbininkė. Prižiūrėti kū-
1 dikį. Guolis vietoje. Turime daugiau 
■darbininkų. Šaukite SC. 4-1190.

(185-187)

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
Nuosavas kambarys. Geri namai 
Westchester. 25 minutės nuo mies- 
tb. Du vaikai, lankanti mokyklą. 
$30 j savaitę. Paliudijimai. Turi 
kalbėti angliškai. MO. 2-8201.

KRAUSTYTOJAI
Lokaliniai ir tarpvalstijiniai krau- 

i si y tojai ir ekspresai icc. & psc. cer- 
Itifikalai. Perkraustome j visas vie
tas. RE 4-7788. Mr. Land, 1636 — 
2nd Ave., N. Y. C. *

Pastaruoju laiku komercine 
spauda nebegali pilnai atsi
ginti, apsisaugoti skaitytojų 
balsų, pasisakančių už taiką, 

j už geresnį 
Seniau toki 
davo tiktai 
bar tokių
apie pusė visų .talpinamųjų.

Bianchį skundė, reikalavo 
jį numesti nuo republikonų 
baloto, republikonų partijos 
bosas Thomas Curran, 
teisėjas nepaklausė jo. 
sėjas savo 
tuomi, kad 
nuo baloto 
pavėluotai, 
k ai avimai
dalus privalo būti įteikti bė
giu dešimties dienų po nomi
nacijų (primary), kaip, to rei
kalauja rinkiminis įstatymas.

Republikonų viršininkai gal 
'ne tiek būtų pykę ant Bian- 
|chi už priėmimą darbiečių 
i paramos, kiek pyksta už tai, 
'kad jis-tuo patimi pasižadėjo 
remti darbiečių kandidatą j 
kongresmaną Marcantonio.

Kongresmanas Marcantoni-o 
įsako, kad Bianchi buvo pir- 
|miltinis, bet nebus paskutinis 
, bendrauti su darbiečiais.-

Woo(”.''v<m North — Nauji atski
ri mūriniai namai; kaimiškoje ap- 
linkoje. Trys miegkambariai; vanos 
ištaisytos spalvuotų tile. Skiepas 
pilnai ištaisytas. Porčiai užpakalyje. 
Virtuves 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- 
portaci.jų. Pirmieji nauji namai pa- j 
statyti Woodbavene j 15 metų, j 
Kreipkitės: WOODHAVEN PARK

■ HOMES. 84-19 — 86th St., Wood
haven. N.Y. BMT iki Forest Park
way St a. du blokus j šiaurę.

(181-185) I

Pora jaunių ginkluotų vyrų 
apiplėšė New Yorke aludę ant 
$400 ir iš ten buvusio svečio 
karčiamninko atėmė apie kita 
tiek. Pabėgo su t.aksiku.

gyvenimą namie. 1 
laiškai pasirody-

ro1 karčiais. Da
iniškų pasirodo

rinkiminės leisti majorystę veriasi daug 
i kampanijos vedėjai kreipėsi j daugiau kas, negu vieno majo- 

teismą su ro alga. Majoras turi teisę pa- 
ka- isiskirti sau patinkamus komi- 

sijonierius, ir komisijų narius, 
kuriems taipgi yra uždėtos ne
mažos algelės.- Jis skiriasi se
kretorius. Jams leista pasi
skirti ir kai kuriuos teisėjus 
(magistratus).

Bendrai sudėjus viską, šim
tai tūkstančių dolerių eina lai
mėjusios' partijos ragaišiui. 
To ragaišio netenka pralaimė
tojai.

Būsiantysis majoru ateinan
čiais ketveriais metais galės 
įkiilis mažiausia 26 magistra
tus teisėjus, 
tingus [ departmentus 
viršininkais, 
sekretoriais, 
nuo majoro 
me, jog su 
mii majoras 
valdovu arti 
ventoj ų 

| tės, 
lme New Yorko miestu.

Teisėjo Pecora

j miestinį vyriausią 
| prašymu nustatyti dieną, 

Vėliausiame sąraše užmuš-naujasis majoras užims sa- 
tarnybinis 

pabaigus su- 
sausio

tų Korėjoje yra newyorkietis 
Ulysses Gayle, Jr.

Dingęs be žinios William F. 
Callahan, iš Yonkers.

Sužeisti brooklyniečiai John 
G. Intermor ir Anthony J. 
Petronio, ii- nevvyorkiečiai 
Elmer G. Adams, Harry L. 
Smith, Michael Zeimer.

Visų nukentėjusių ir jau 
paskelbtų ' yra tūkstančiai. 
Siūloma (visos šalies skale) 
parvežti po din tūkstančius 
sužeistųjų kas savaitė per se
kamus du mėnesius.

Aido Choras
Aido Choro pamokos įvyks 

šį penktadienį, rugsėjo 29-tą, 
lygiai ’8 vai., Liberty Audito
rijoje-. Visi choristai prašo
mi atvykti.

Komitetas, kuris planuoja 
programą gruodžio 10-tą 
įvyksiančiam Aido koncertui, 
prašomas susirinkti 7 vai., 
toje pat vietoje.

Choro pirmininkė.

vo vielą. Ar jo 
laikas prasidės 
skaityti balsus, ar nuo 
1-mos.

Iš šalies žiūrint, visa 
rodo pig;u. 
sis majoras 
nuo sausio 
jau visiems 
bar, kuomet majorui 
algos perdaug, net 
metams, apart išlaidų, du mė
nesiai tapo didele 
problema. Ir, ot, 
dvasioje demokratai 

i teisman, gal teisėjai 
|bar esantįjį majorą 
i demokratą Impellitterį išvyti 
[lapkričio 8-tos dienos rytą, 
jeigu jis pralaimėtų 7-tos rin
kimus. Na, o jeigu jis ar kas 
kitas laimėtų rinkimus, Peco- 
ros šalininkai taipgi neturi ko 
pralaimėti dėl reikalavimo 
užleisti jiems majoro kėdę 
anksčiau.

Pecora yra oficialiųjų de
mokratų kandidatu į .majorą, 
o Impellitteris nepriklausomu.

Reikalavime anksčiau už-

Visuomet 
užimdavo 

1-mos ir 
žinoma.

tai at- 
nauja- 

vietą 
tas buvo

Bet da- 
mokama 
$40,000

pinigine 
broliukai 

kreipėsi 
leis da- 
broliuką

Priskaičius skait- 
J su j ų 

pavaduotojais, 
priklausančiais 

malonės, . mato- 
laimėjimu rinki- 
liekasi galingu 
8 milijonus gy- 

turinčios “karalys- 
kurią paprastai vadina-

Gelžkelio inžinierių 
išteisino J

trau-

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

Atsimušęs su auto j stulpą 
ant Centra) Parkway, Richard 
Steele, 38 metų, susilaužė pe
tį ir susitriuškino* nosį.

Laisves Koncertas
Tik už vieno mėnesio. Ar jau įsigijote 

koncerto bilietą?
Prašome isitėmyti, kad sėdynės rezervuotos. Už-

»

tikrinimui sėdynės, tuojaus įsigykite bilietą.

KONCERTAS ĮVYKS SEKMADIENĮ
SPALIO 29 OCTOBER

Bus mūsų gražiajame Kultūros Centre, 
kurį vadiname

Long Island nelaimės 
kinio inžinierius Jacob Ki«fei 
praėjusį antradienį pasibaigu
siame jo teisme tapo išteisi- 
tas. Dvylikos asmenų d žiūrė 
pripažino Kiefer’io pasiteisini
mą vertingu.

Kieferis save, teisinosi tuo
mi, kad pirm tos nelaimės jis 
buvęs prisvaigęs dėl ligos. Tą 
ir kitus liūdymus džiūrė 
svarstė per 7 valandas. Pa
skelbus nuosprendį, jo žmo
na ir jisai pats pravirko.

Traukinio nelaimėje, įvyku
sioje vasario mėnesį, prarado 
gjyvybę 32 žmonės. Ir buvo 
daug sužeistų.

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

PARD AVIMA I
PARSIDUODA 2 NAMAI

Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų. 
Po koncerto bus šokiai.

Koncertui Bilietai $1.25 ir $1.50 
Vien tik šokiams įžanga 75 c.

New Yorko teisme vėl per- i 
i nagrinėjama rendu byla, kilu- 
i si dėl skirtumui visos šalies ir 
šios valstijos įstatymuose.

REAL ESTATE
PEIST LANE
DRUGS. Ine.

KAMPINIAI
Parsiduoda namai su • bizniais.

Vienas biznis Bjir & Grill, kitas 
štoras su ręstai 
garu apšildomas, 3 šeimom. Niekas 
neturi Lease. Priežastis pardavimo, 
senatvė ir nesveikata. Turi būt par
duota, kad ir už žemiausią kainą, 
peš aplinkybės verčia prie to.

REpublic 9-1506. (185-194)

Jar & Grill, kitas — 
krantu. 14 kambarių

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

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

Kraujo ir Šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 41 h Avė.—Union. Square) 

New York City.
VALANDOS:

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

---------------------------------------------------------------------------------------------- H--------------------------------------------------

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas •

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel, ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

bufnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALIAUS x

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

VIrginih 7-4111
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105 So. If h Street
Cor Hpwps St 

Rronklvn. N Y

Visokį 
kiam 
liai 
nys -

vaistai kosmetikai, kūdi- 
peikmenys jvairūs daikte- 

ligonių kambariui reikme- 
už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST. Ph. G., 

EDWIN LANK, PIT. G.
Tel. EV. 7-6233

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-H174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

XX <-«<. T EI. E VISIO N
SHUFFLE BOARD
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