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Niūjorkiškio Timeso kores
pondentas Maskvoje, Harri- 
soji E. Salisbury, pateikė kele- T » e v
tą straipsnių apie kūryba Ta- Į I J illltll KOUlltCtaS DCESO 
rybų Sąjungoje. j ; 1

Mr. Salisbury grįžo i Mask- Jaikinai pavest Šiaurinę 
va po keleto menesių atosto- ; 1
ypaiingaf nuteiki ma‘C’ į KOFCjQ MaCArfllUril 1 Val(tyt

Maskvoje nepaprasta plot-i ---------------------------- -

Z ir S tarpu pripažįsta Syngmano
^a?ym5s .taisvmy._.ne0"jR/iee valdžia tik Pietų Korėjai bažnyčių bei cerkvių atnauji- c. e j
n imas. (------------------------------

Statomi milžiniški apart- ] 
mentnamiai, mažesnio tipo 
gyvenamieji namai; kyla au- 
ji dagorežiai: Lenino kalne 
universiteto pastatai, didžiu
lės ofisų struktūros.

N. Y.— Pietinėje Korėjoje;
Galų gale, suruošti ben

drus valdinius rinkinius vi

Dienraščio XXXII.

Laisvės vajaus 
reikalai

Visa tai korespondentą di
džiai stebina. Tarp kitko, jis 
sako:

“Ne tik tarybiniams pilie
čiams, bet ir svetimšaliams, 
ilgai gyvenantiems Maskvoje, 
sunku tikėti, kad Kremlius 
tęstų šią plačia skale statybą, 
jei jis rimtai tikėtu, jog ne
užilgo atominės bombos kris 
ant tarybinės žemės.”

Atsiminkime: didžiulė sta-; 
tyba ne tik Maskvoje: ji vyk
doma ir Leningrade, ir Voro-1 
neže, ir Rostove, ir Kijeve, ir | 
Minske, ir Vilniuje ir kituose 
tarybiniuose miestuose, — 
ypatingai tuose, kurie 
aštriai paliesti karo ugnies, 
kuriuos naciai apgriovė.

Tai

Lake Success
Jungtinių Tautų komitetas 
dėl Korėjos vienbalsiai pri
ėmė Australijos rezoliuciją, sai Korėjai, 
kuri siūlo:

Pavesti generolui Mac- 
Arthurui sudaryt laikiną 
civilinę valdžią Šiaurinėje 
Korėjoje (kada amerikonai 
ją užims);

Tuo tarpu pripažinti pre
zidento Syngmano Rhee 
Tautininkų valdžią tiktai

Komitetas dėl Korėjos 
susideda iš septynių narių 
— Australijos, Čilės, Tu r 
kijos, Pakistano, Filipinų, 
Thailand© ir Holandijos.

Pietinės Korėjos tauti-,- 
ninkų prezidentas Syng- 
man Rhee savinos! tuojau 
ir Šiaurinę Korėja, kai tik I 
amerikonai ją užims.

SOVIETAI VETAVO LIE KAIP JUNGTINIU 
TAUTU SEKRETORIŲ NAUJAM TERMINUI

Dienraščio Laisvės vajaus reikalais yra išsiuntinėta 
vajininkams reikalinga medžiaga. Į vajų stojo dvi ga
bios Conn, valstijoje veikėjos, tai L. Žemaitienė ir M 
Svinkūnięnė. Gauta ir nuo eilės kitų vajininkų po vieną 
kitą prenumeratą. Dabar vajininkai stovi sekamai:

Vajininkai Turi punktu
... 308 
... 150 
... 140 

110 
... 108 
... .28 
.... 28 
.... 28 
.... 28 
.... 28 
.... 28 
... 25

Jonas Grybas, Norwood ..............
M. Svinkūnięnė, Waterbury .........
M. Stulgaitis, Hartford ............. .
L. Žemaitiene, Hartford .......
P. Šlekaitis, Scranton.......... ....
Chesterio vajininkai ..... .......
A. Daukša, Gr. Rapids ................
J. S. Rainys, Phila. .. .............
S. Tva ri jonas, Detroit ....... ....
J. Did j linas, New Haven ....
J. A. .Kazlauskas, Phila.......
LLD 13 k p., Easton .........
A. N., Haverhill....... • • • •.........•..

Aukos Dienraščiui
Pereitą kartą buvo paskelbta, kad Jonas Lastauskas, 

Camden, N. J., aukojo per A. Pranaiti $25. Tai buvo klai- 
(Tąsa ant 2-ro puslapio)

A-/

Kariniai Amerikos laivai 
bombardavo miestą 
Sovietų rubežiaus

netoli

j Pleškino Čongdžiną tik
i mylių nuo Mandžurijos

Korėja, spal. 13. 
dešimt septyni 
Australijos ir 
talkininkų” laivai per dvi 
dienas perkūniškai

sienos
Manoma, jog šiuo bom- 

Amerikos, bardavimu jankiai bando 
“dviejų kitų I praskint sau kelią įsiverži-

mui iš rytų pusės į Šiauri-
bom- nės Korėjos Liaudies Res- 

bardavo Čongdžiną, fabri- publiką. Po panašaus bom- 
kinį 190,000 gyventojų mie- bardavimo pirmiau iš va- 
stą ir uostą šiaurinėje Ko-[karų šono amerikonai išlai- 
rejoje ,tik už 49 mylių nuo j pino sayo kariuomenę iš 
sovietinio Sibiro sienos ir • laivų į Inčon uostą.
už 43 mylių nuo Mandžu- i Amerikonai dabar vaka- 
rijos rubežiaus. rįniame fronte yra pasi-

Pleškinamas Čongdžinas jgrūmę 15 mylių iš Pietinės 
skęsta liepsnose.

Siūloma draftuoti
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 1S mc"< bermukus

Į šiaurinę Korėją. Naujau
kiais žygiais šiame fronte 
jankiai užėmė Hanpo ir 
gręsia apsupt šiaurinius 
liaudininkus Kumčone.

Pranešama, kad Pietinės 
Korėjos tautininkai išvien 
su amerikonais jau visai 
užėmė Wonsan uostamiesti, 
rytiniame Šiaurinės Kore- 

|' jos pajūryje, ir prasiveržė
3 mylias Į šiaurvakarius . 
nuo Wonsano.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 

PRANEŠIMAI
Pyongyang, spal. 12. — 

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies Armija įnirtin
gai kovoja, atmušinėdama 
priešų atakas. " •

Kaesongo srityje ir ryti
niame pajūryje liaudininkai v 

kontratakomis

SPRĘS 11 KOMUNISTU 
VADU APELIACIJA

Washington. — Verstino 
j rekrutavimo direktorius 
I gen. Hershey siūlė imt ka
rinėn tarnybon berniukus, 
pradedant nuo 18 metų am
žiaus ir nekliudyt Antrojo

m i-siūlė užsieninį Lenkijos 
nistą Zygmandą Modzelev- 
skį kaip naują Jungt. Tau
tų sekretorių. Anglų-ame- 
rikonu blokas atmetė Mali- 
ko pasiūlymą.

Amerikos delegatas Wa
rren Austin perša, kad 
Jungtinių Tautų • seimas 
nutartų palaikyti Lie kaip 
laikiną sekretorių ir taip 
pat pratęsti jo tarnybą ne
ribotam laikotarpiui.

Lake Success, N. Y.—So
vietų Sąjungos atstovas 
Jokūbas Malikūs, panaudo- 

buvo damas vefojiiijgtinių Tau
tų Saugumo Taryboje, at
metė tarybos daugumos

tarybinis | priimtą siūlymą vėl paskir- 
kraštas ruošiasi ne karui, bet Trygve Lie generaliniu

rodo, jog

taikiam, laimingajam gyveni
mui.

Mr. Salisbury žymi, jog 
tarybinius piliečius vyriausiai 
domina naminis l. 
nuolat gerejąs gyvenimas.

Jie diskusuoja tuos naujus 
milžiniškus projektus, 
kdriuos pradedamos 
gigantiškos vandeninės 
tros jėgainės.

Jie diskusuoja apie 
kanalų projektus, apie 
bus, kurie keičia milijonus 
hektarų tyrlaukių (Azijoje) į 
derlingą žemę.

Jie diskusuoja literatūrą.
Jie džiaugiasi, kad vis dau

giau automobilių pagamina ir 
jų kainos mažėja.

Maskvoje, prie Bielarusijos 
geležinkelio stoties, sako ra
šytojas, švytruoja didžiulė 
elektros iškaba, raginanti pi
liečius pirkti automobilius.

Maisto ir kitokių naudoja
mųjų produktų pardavyklos 
pilnos daiktų.
. Visa tai rodo, kaip ten 
girnai ftyla, gerėja žmonių 
venimas.

Atsiminkime: tai rašo 
Daily Workerio, 
korespondentas ’

Jungtinių Tautų sekreto-
Irium penkeriems metams.
Lie yra Norvegijos social-

* demokratas.
gyvenimas, i Malikas, iš savo pus’s.

pagal 
statyti 

ei o k-

MacArthur paleido jau 112 Amerika laikinai 
japonij karo kriminalistu

Tokio.— Generolas Mac- 
Arthur, amerikinis koman-naujų

dar- j dierius Japonijai, paleido iš 
kalėjimo dar tris japonus 
karinius piktada
rius. Viso jis 
liuosavo jau 112 japonų 
rin. kriminalistų, kurie 
vo nuteisti tarptautinio 
kininkų tribunolo.

Sovietų vyriausybė pro
testavo, kad MacArthuras 
laužo tribunolo sprendi
mus.

sustabdė visus 
ateiviu įleidimus

Washington. — Teisin
gumo departmentas prane
šė Aukščiausiam Teismui, 
kad valdžia nesipriešins 
vienuolikos komunistų va
dovų apeliacijai, jeigu šis 
teismas tiktai spręs, ar su
tinka su šalies konstitucija 
Smitho įstatymas, pagal 
kurį federalis apskrities 

i teismas New Yorke juos 
j nuteisė kalėjimam

Valdžia prašo Aukščiau - 
i šią Teismą nepaisyti komu-

nistu advokatų tvirtinimo,
kad pats Smitho Įstatymas pasaulinio karo veteranų.
mindžioja konstitucijos lai- Pagal dabartinį įstatymą, 
sves. Valdžia taipgi ragina jaunuoliai draftuojami tik 
atmesti komunistų nurodi- nuo 19 metų amžiaus, 
nėjimus, • kaip federalis ap-, ---------------
skrities teisėjas. Haroldas Ginklavimuisi reikėsią

{M'edina vienpusiškai, netei- . ” L
1 singai vedė bylą prieš ko- VĮf§ 42 bilionu 
munistų vadus. i i •

Valdžios teisingumo de- doleny per metus 
partmentas kartu primena, 
kad federalis apeliacijų tei-

Ameri-

pa-

bu

re-
gy-

no 
bet Timeso

Tuo pačiu kartu pas mus 
gyvenamųjų produktų kainos 
vis kyla, gyvenimas ne leng
vėja, bet sunkėja.

Skelbiama, jog sekamais 
metais Amerikos piliečiai 
gaus apie 20 procentų mažiau 
produktų, nei gavo šiemet.

Namų statyba taipgi bus 
nukirsta.

Taksai už pajamas, pakils persimesdami per sieną, at- 
gerokai aukščiau.

Visa tai bus dėl to, kad rei
kia medžiagų kariniams rei
kalams.

Vietnamo liaudininkai 
vis veja francūzus

Saigon, Indo - Kiną. —

Washington. — 
kos valdžia laikinai atšau- i 
kė visus duotus leidimus- 
vizas svetimšaliam at 
į Jungtines Valstijas, 
tai padarė pagal naująjį 
McCarrano įstatymą, kuris 
reikalauja griežtai iškvos
ti, ar norintieji keliaut A- 
merikon yra ar bet kada 
buvo komunistai ar fašistai 
bei pritariančių jiem orga
nizacijų nariai. Tokie kvo
timai bus daromi svetur, 

i pirm panaujinant bei duo
dant leidimą Amerikon

. . Washington. — Karinių griežtomis
smas? New Yorke patvirti- štabų vadas, generolas O- , apstabdė priešus.

.. ■ mar Bradley sake, jog A-j Kaesongo ruožte liaudi.
menka dar ^negana gink- nįnkai užmušė bei sužeidė

no sprendimą prieš juos.

Nacių vadų paveikslai vėl 
ykti '“puošia” vokiečių žurnalus 
Ta- i

niSė 1tuSeStSr Amerikos ambasadorius
vieną tvirtovišką miestą, 
Thai Nguyeną, netoli Kini
jos sienos. Francūzų ka
riuomenė pabėgo 27 mylias 
toliau į pietus.

Prancūzai šaukiasi dau
giau ginklų iš Amerikos. 
Kartu jie pasakoja, kad 
liaudininkai lavinasi Kini
joje, gauna iš jos ginklų ir,

išvyko iš Maskvos
Maskva.— Amerikos am

basadorius Alan G. Kirk 
iškeliavo iš Maskvos į va
karų Europą. Jis lankysis 
Paryžiuj, Belgijoj ir Lon
done; tarsis su tenaitin. a- 
merikonų, francūzų, į, 
ir anglų diplomatais 
karinę politiką.

apie

Berlin. — Vokiečių žur
nalai 'vakariniame Berly
ne, Hamburge ir ivairiuo-7 <3 | c

se vakarų Vokietijos mies
tuose išspausdino dailiau
sius paveikslus Hitlerio, 
Goeringo, Himmlerio, Hes- 
so, Goebbelso ir kitų nacių

“geri” žmonės buvę jų 
rai.

Rašant apie talkininkų 
teismą Nurnberge prieš 
Goeringą ir ±itus nacius 
karinius kriminalistus, tie 
žurnalai neigia teisėjus. 
Pavyzdžiui, apie amerikini

vadų ant žurnalų viršelių teisėją Robertą H. Jackso- 
ną jie rašo, kad jisai “dva
siniai toks, kaip Morgen- 
thau ir emigrantai.”

Morgenthau, buvęs Jung. 
Valstijų iždo sekretorius, 
yra senas žydų kilmės ame
rikietis. O “emigrantais” 
naciški vokiečiai po karo 
paprastai vadina žydus.

ir viduriniuose lapuose.
į Parašai po paveikslais 
neva papeikia tuos nacizmo 
tūzus, bet straipsniuose yra 
pagyrimų jiems.

I

I Žurnalai, tarp kitko, 
J spausdina jų žmonų atsi
minimus, o jos piešia, kokie

Tūli žmonės sako: 
Korėjoje bus ilgas.

Korespondentai praneša: 
jei karas korėjoje pasitęs iki 
vasario mėnesio, tai amerikie- 
čiai kariai ten patirs tokią 
aštrią žiemą, kokios jie savo 
gyvenime nebuvo patyrę.

Tolydžio karo departmen- 
tas skelbia naują skaičių au-

karas

akuoja francūzus.
Washington. — Valdžia 

įsakė plieno fabrikantams, 
kad atidėtu kariniams ! rei
kalams 5 iki 25 procentų 
viso pagaminamo plieno.

San Rėmo, Italija. — E- 
gipto karalius Faruk korto
mis čia išlošė $7,690. .

kų, kritusių arba sužeistų Ko-, 
rėjos karė.

Ir kam visa tai ? I

Anęlai gąsdina Sovietą 
atom-bombomis

London. — Anglijos kari
ninkai sako, jog bendri A- 
merikos, Anglijos ir ketu
rių kitų vakarinių kraštų 
manevrai ore per šešias 
dienas įrodė, kad Sovietų 
lėktuvai galėtų įgabent ir 
mėtyt atom-bombas j tuos 
kraštus. Taigi reikėsią dar 
stipresnių apsigynimų ore.

Philadelphia. Pa.
Mirė E. Liaudanskiene
Spalio 12 d. mirė Elz- 

, bieta Liaudanskiene, 132 
W. Gale St. Kūnas pašarvo
tas J. Kavaliausko koply
čioje, 1601 So. 2nd St. Lai
dotuvės įvyks spalio 16 d.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Antaną, dukteris Elz
bietą ir Antaniną, seserį 
gyvenančią Kanadoje ir du 
brolius, gyvenančius Jungt: 
Valstijose, taipgi ir dau
giau giminių.

Šią žinią telefonu prane
šė L. Adm-ęijai velionės gi
minaitis, brooklynietis Kle
mensas Briedis. «

luojasi prieš “užpuolimo 
pavojus iš komunistų J y * sės.

I

Omaha, Nebr. — 
vy- rikos laivyno

Francis
jog kitąmet turės būti gin
klavimuisi išleista daugiau, 
negu šiemet skirta visiems 
valdžios reikalams. O tai 
daugiau kaip 42 • bilionai 
dolerių.

kaip 100 priešų 
ir oficierių; su- 
du amerikinius 
jenkis karinius

daugiau
i j kareiviu

naikino
Ame- tankus,

sekretorius trokus ir pagrobė kiekius 
Matthews lėmė, kulkosvaidžių, . šautuvų ir

kitų ginklų.

Burma bando sulaikyt 
žibalą Kinijai

Prezi- 
ateina

Jankiai Korėjoje biją 
siuntimo Indo-Kinon

Korėja. — Amerikos ka
reiviai bijo, kad po Šiauri
nės Korėjos užėmimo jie 
nebūtų pasiųsti į francūzų 
koloniją Indo-Kiną karui 
prieš Vietnamo liaudinin
kus. Taip jankiai sakė ame
rikiniams koresponden
tams Korėjos fronte.

• L

Reikalauja dovanoti gyvybę 
! negrui karininkui

Washington. - 
dentui Trumanui
šimtai ir pūkštančiai prašy
mų - reikalavimu dovanot 
gyvybę negrui leitenantui 
Leonui A. Gilbertui.

Karinis teismas nusmer- 
kė Gilbertą mirti už tai, 
kad jis nesutiko su vyres
niojo balto komandieriaus 
įsakymu eiti į savižudišką 
ataka. Gilbertas nurodė, 
kad Šiaurinės Korėjos liau
dininkai tada buvo visomis 
pusėmis kietai apsupę Gil
berto vadovaujamą negrų 
kareivių junginį.

Reikalauja mirčia baust 
8 lenkus šnipus

Rangoon. — Burmos val- 
. džia atsišaukė į dvi ameri
kines kompanijas ir kitų 
kraštų biznius, kad nusto
tų gabenti žibalą naujajai 
Kinijai. Sako, pastaruoju 
laiku trigubai pakilo žibalo 
įgabenimai Kinijon.

Burmos valdininkai pasa
koja, kad tas žibalas “išmu- 
geliuojamas” Burmos keliu, 
kuriuo Antrajame pasauli
niame kare Amerika pri
statydavo reikmenis Čiang 
Kai-šeko kinam tautinin
kam, kovai prieš japonus. 
Tai amerikonų lėšomis įtai
sytas kelias,

Varšava. — Eina byla 
prieš 8 lenkus ir 2 lenkes, 
buvusius Amerikos - Belgi
jos atstovybių tarnautojus

! Varšuvoj. Jie kaltinami 
kaip tų kraštų šnipai priešių 
Lenkiją. Septyni jau prisi
pažino kaltais.

Lenkų valdžia ragina tei- čius su jais žmones, 
smą nusmerkt visus aštuo
nis vyrus mirti, o abidvi 
moteris įkalinti. ■ • i

London. — Čionaitinis 
laikraštis London Daily 
Worker išspausdino foto
grafinius paveikslus, ro
dančias, kaip fašistuojan- 
tieii Pietinės Korėjos tauti
ninkai kryžiavojo ir visaip 
kitaip kankino nesutinkan- ’

ORAS.—Giedra ir trupu
tį šilčiau. * • ’ '
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I reikalo. Ar T. Sąjunga, 
'klausė jis, nori ginklofpa- 
tgalba savo doktrinas pa
saulyj paskleisti? Ir atsa- 
įkė: tai nėra reikalinga, nes 
komunizmas plečiasi- ir be 
ginklo pagalbos, čechoslp- 
vakijoje komunizmas paė
mė,,.viršų išvidiniu pervers
mu, o Kinijoje — revoliu-
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Rašo akredituotas Laisvės korespondentas 
TEBEDISKUSUOJAMI 

TAIKOS REIKALAI 
Lake Success. — Pirma

jame politiniame komitete 
tebevyksta diskusijos/ dėl 

Į taikos palaikymo. Net ir 
r year $8.00 šioms diskusijoms pavadi- 

goooinunas duotas: Bendrasis 
$4.50 veiksnias taikai palaikyti.” 

Kai sakoma “politinis ko
mitetas”, skaitytojas ne- 

i privalo įsivaizduoti, būk šis 
| komitetas yra mažytis, ne
lyginant, kokios nors orga
nizacijos seimo paskirtas 
komitetas. Ne! Komitete 
dalyvauja daug žmonių.

Iš viso Jungtinėms Tau
toms priklauso 60 kraštų. 
Kiekvienas kraštas čia turi 
nemažiau po vieną savo 

I žmogų — daugiausia po du 
‘ I ir net tris^ Taigi delegatų 

I yra nemažai. O kiek kores
pondentų; ateina ir žiūųo-

Ką Progresyvių Partija siūlo 
šiuose rinkimuose

Demokratijos niekintojai
Virginija yra viena iš pietinių valstijų. Kadaise ji 

buvo garsiausia valstija. Juk Virginijos kolonijoje gimė 
ir augo Thomas Jeffersonas, autorius Nepriklausomybės 
Deklaracijos, kurioje yfa pasakyta, kad visi žmonės ly
gūs. Virginijoje gimė ir augo Jurgis Washingtonas, re
voliucijos karinių jėgų- vadas ir pirmutinis Jungtinių 
Valstybių prezidentas. Virginija buvo pirmutinė kovoje 
prieš britų tironiją.

Bet ką matome šiandien? šiandien Virginija yra vie 
■ na iš toliausia atsilikusių, viena iš tamsiausių valstijų, j

Ji priklauso prie grupės pietinių valstijų, kuriose neran
da vietos Nepriklausomybės Deklaracijos filosofija, kad 
visi žmonės yra sutverti lygūs, kuriose neveikia Teisių 
Bilius, kuris užtikrina visiems žmonėms demokratines 
laisves. Virginija’yra socialinių džiunglių valstija. Joje 
rasinė diskriminacija, rasinė neapykanta, rasinis ciniz
mas yra pasiekę aukščiausi laipsnį visose gyvenimo sri-1 
tyse,.net tokioje srityje kaipo mokslas ir medicina. Juo- • 
dosios spalvos žmonėms užgintos bei atimtos visos de- į 
mokratinės teisės. !

Tai puikiai parodo kad ir toks atsitikimas, kaip Vir-[ 
ginijos Mediciniškos Draugijos konvencija, šiomis dieno-j 
mis įvykusi mieste Roanoke. Konvencija atmetė pasiū-1 minįnk0 balso kuris ir "su 
tymą pakeisti Draugijos konstituciją, išmetant iš jos | teikia dažnai iš eiles 
punktą, kuris sako, kad tik baltieji gydytojai gali būti j Į<a(ja

tarptautiniuose sambūriuo- i 
se susiprasti, susiklausyti. ;

Mane stebina vertėjų ga-, 
bumas ir įgudimas.

Bendrai, vertėjų darbui 
parinkti žmonės ne tik ge
rai moką keletą kalbų, bet 
ir su gerais balsais.

Štai, pirmajame politic 
niame komitete du rusai 
vertėjai: vyras ir moteris 
(ar mergina). Juodu į 
mainomis verčia rusiškai 
net iš trijų kalbų: anglų, merikos pasiūlymų reikštų 
francūzų ir ispanų. O jir| Jungtinių Tautų č 
balsai nėt miela kiaušy- i neoficialų paneigimą 
tis! Vertėjai beje, tiek šu- iziją, o tai negalima, nes tai | 
gabūs,- kad jie, versdami j užduotų smūgį Jungtinių į 
kalbėtojo kalbą, paduoda ne I Tautų organizacijai. Če-j 
tik jo žodžius, o ir kalbos choslovakija .pilnai stoja už | 
toną.

i
Tarybinis pataisymas

Prie Jungt. Valstijų pa- ma išlaikyti pasaulyj taika, i 
i siūlymų, kuriuos žymėjau nes tik tokiu būdu bus ga- 
vakar dienos Laisvėje, ta-, Įima agresorius suvaldyti, i 
/ ’ - n _ ’j , po Vi

šinskio kalbos, įteike f 
pataisymus ar substitutus, j 
Tarp kitko, T. Sąjungos de-!,

cija.

Progresyvių Partija pa- i 
skelbė savo programą šiem 
1950 metų rinkimams. Pro
grama buvo priimta parti
jos nacionalio komiteto su
sirinkime Chicagoj.

Svarbiausi programos 
punktai yra šie:

Taika

Atnaujinti pasitarimus 
su Tarybų Sąjunga dėl su
taikymo vyriausių skirtu
mų ir derybų Vokietijos ir 
Japonijos taikos sutarčių 
klausimu.

Saugumas
Remti darbininkų teisin- 

į gus reikalavimus dėl algų
Čechoslovakijos1 Baigti preventyvio karų j pakėlimo.

pa- delegacijos atstovas. Jis politiką ir paleisti.iš tarny- 
riurodė, jog priėmimas A- bos vietų tokio karo kurs

tytojus.
Naudoti kiekvieną tai

kingą priemonę tarptauti
nės krizės sutaikymui per l 
konferencijas, derybas ir 
tarpininkavimus.

čąrterio 
revi-

penkių didžiųjų valstybių 
susitarimą ir bendra veik-

Alga neužšaldyti.
Panaikinti visokiūs strei

ko teisių apribavimus, Bal
tojo Namo įsakymais nau
dojamus; atšaukti Tafto- 
Hartley įstatymą.

Įsteigti federalį tyrinėji
mą nuo birželio 25 d. kainų'

Atsteigti Jungtinių Tau- pakilimo ir patraukti* atsa-• 
tų autoritetą ir pasekmių- komybėn visus . pelnagro-

i oiioibcu ima ii uuiiui ci vuiiv . . . • • . • . . v~ i * ♦ • i
lla, nes tik tokiu būdu gali- 8ums* ^°J.au Prlima^1 na-ibiskumo kaltininkus.
1 *■ .......................... . °.. I i'vcko u inimc rpcniin i f!) i i

vų i bin- delegacija
diskusijų, bet jiems nedaug 
vietos tėra paskirta; ma
žai jų tegali įeiti. Norint į- Jį

i siti kaip svečiui reikia įš- ^ijiTsutinkrCTung., -------------------- , -
.anksto lezeivuot vieU, jei Tautos paiaikytu tirptauti- i menkos siūlymai nebus

nę, ginkluotą pajėgą agre- į pravesti. Jiems uzgirti rei- 
OVl XCV111O O Ll V CU V4 y vi, v I -• - - u
privalo padaryti Saugumo | lėjos balsų.
Taryba, o ne šeimas, tai j1

• dar yra kas rezervuoti.
Bendra tvarka

Kiekviena delegacija, no- 
i rinti kalbėti, pasiprašo pir-

rystę Kinijos respubliką.
Padaryti 

'imant Kinijos

savo i . dalykai-• ir tęsiasi: Igįų sulaikymui kovų Korė- 
.4...,. I vienas delegatas kalba yie-ljoj įr įsteigimui apvieny- 

| tos, nepriklausomos ' ir de
mokratinės valdžios visoj 
Korėjoj.

Vengti karo su Kinija

naip, kitas — kitaip.
Kai kurie mano, jog A- 

; siūlymai nebus

Užšaldyti j kainas, kokios 
galimu, pri- buvo žemiausios 1950 m. ir 

respubliką, bausti prasižengusius.
Saugumo Tarybai imtis žy-, Įsteigti aštrias federates

nuomų kontroles atstei- 
giant federalę kontrolę vi
sose vietose su drausme 
prieš evikiijas.

Takšnoti, turčius, o ne 
biednus. Atšaukti 20 pro-

Draugijos nariais. Konstitucijos pataisymui reikia dvie
jų trečdalių balsų, bet penkių balsų buvo stoka. Ir taip 
tos Draugijos durys negrams .gydytojams pasiliko užda
rytos.

Reikia žinoti, kad tokios mediciniškos draugijos gy
vuoja visose valstijose, kad tokia draugija savo valsti
joje turi monopolį ant visų gydytojų teisių ir privilegi
jų, kad gydytojas, kuris nepriklauso prie tos draugijos, 
skaitomas antraklasiu gydytoju, jam beveik visur toje 
profesijoje uždarytos durys. Dar daugiau. Gydytojas, 
nebūdamas savo valstijos Draugijos nariu, negali būti 
nariu Amerikinio Medicininio Susivienijimo, kuris turi 
monopolį ant gydytoju profesijos visos šalies mastu. To
dėl V irginijos negrai gydytojai mechaniškai atskirti 
nuo \iso organizuoto mediciniško sąjūdžio. Nors jie sa
vo mokslu, patyrimais j r gabumais pilnai sulygsta su 
baltaisiais gydytojais, bet tik dėl jų rasės jie nelaikomi 
lygiais ir. diskriminuojami.
- Kodėl federalinė valdžia neįsimaišo į šią padėtį Virgi
nijoje ir nepadaro galo tai anti-demokratinei begėdys
tei? Kodėl leidžiama Virginijos baltųjų, šovinistų sauje
lei mindžioti kojomis šalies Konstituciją ir Teisių Bilių?

Panaši rasinės diskriminacijos sistema žydėte žydi ki
tose septyniose pietinėse valstijose. Keturiolika milijo
nų juodosios rasės žmonių laikomi antraklasiais ameri
kiečiais.

tuojau ištraukiant Jungti-* centU pakėlimą atitraukia
mų Valstijų laivyną iš Ki- taksų ir padidinti as-

_ į privalo, beje, padaryti tik j sakys balsuoti už tuos pa- i merikos kišimąsi į Kinijos bantiems. Smarkiai pakelt] 
1 * t • - 1 'siūlymus, kaip jie yra pa-[civilį karą ir pripažįstant taksus, ant. korporatyvių

rašyti ir pateikti. ■ (legate 450,000,000 draugin- PelnU ir pridėti visus per- 
2 2 ' ’Z" . virsimus taksus, 1936-39

: Sulaikyti apginklavimą, m. pelitais paremtus; smar- 
I sunacifikavimą ir sumilita- kiai pakelti taksus ant auk- 

Vakarų Vokieti- štų asmeninių įeigų.

šoriams suvaldyti, bet tai I kia dviejų trečdalių asemb- 
privalo padaryti Saugumo i lėjos balsų. • Manoma, jog

o kai [ penkių didžiųjų vals- j
— pagal savo nuožiū-1 tybių susitarimu. . , !

rą. Delegatų kalbos dau- I Kai kurių šalių delegaci- 
giausiai esti rašytos.^ . jos, kalbėjusios posėdy j,—

Kaip Jungtinių Tautų Kanados, Uruguajaus, An- 
j bendroje asemblėjoje (sei- g]ijOs — sutinka su T. Są- 

• jungos pasiūlymu, bet. tik 
gera! ta prasme, kad jis būtų tik 

o f i-1

j me), taii> ir komitetų posė
džiuose, tvarka yra i
tuo požiūriu, kad esti pas-| p r f d ė č k a s prie

j

Rooseveltienės patarimas be logiškos išvados
Didžiojo Amerikos prezidento žmona našlė RooševeL 

tiene pasikvietė pas save Inter-American Press kbnfe- 
rencijos dalyvius ir paprašė juos statyti jai klausimus. 

.Vienas klausimas ir Rooseveltienės atsakymas reikalingi 
plataus dėmesio. Jos buvo paklausta: Kaip Jungtinės 
Valstybės galėtų geriausia bendradarbiauti su Lotynų 
Amerika kovoje prieš komunizmą? Gražiai ir ramiai ji 
atsake, kad reikėtų užvesti tokią ekonominę politiką, 
“kuri pašalintų tas.sąlygas, kuriose komunizmas bujo
ja/’

Patarimas geras, išmintingas. Jis tinka ne tik Pieti
nei Amerikai, bet ir šiaurinei Amerikai — Kanadai ir 
Jungtinėms Valstybėms. Jis taip pat labai tinka visam 
kapitalistiniam pasauliui. Pašalinkime tas sąlygas, ku
riose komunizmas tarpsta, ir visas kovos su komunizmu 
klausimas išgaruos iš šios ašarų pakalnės!

Bet tiek ponia Rooseveltienė šiame atsitikime, tiek 
. kiti liberališki geraširdžiai, kurie panašios filosofijos lai

kosi, nedagalvoja iki logiško galo. Išdavas toks, kad tos 
■politinės vieros žmonės dažnai nukalba labai gražiai, la
bai teisingai, bet savo darbais į miltus sumala savo žo
džius. Paimkime pačią Rooseveltienę ir jos liberališkuo
sius bičiulius. \

Kam jie šiuo tarpu yra daugiausia susikaupę? Ar jie 
yra visas savo jėgas, visą savo protą ir'išmintį paaukoję 
kovai su tomis sąlygomis, kuriose “komunizmas tarp
sta”? Toli, grąžu nuo to. Jie visi viską yra paaukoję ko
vai su tuo komunizmu. Vadinas, Rooseveltienė nesilaiko 
savo patarimo Inter-American Press konferencijoj daly
viams. • /

O pas ją ir jos sekėjus logikos nėra ir negali būti to
dėl, kad jie yra savo gyvenimą pašventę išlaikymui ka
pitalistinės socialinės santvarkos. Kas gi kitas sudaro 
komunizmo bu jojimui sąlygas, jeigu ne kapitalizmas?

Rimtai kovoti prieš tas sąlygas, apie kurias Roosevel- 
•tienė kalba, reikia kovoti prieš visą kapitalistinę san
tvarką. Jau bent dabar, po tų karčiausių pirmosios šio 
amžiaus pusės patyrimų, kiekvienam suaugusiam žmo
gui turėtų būti aišku, kad kol kur nors bus žmogaus 
išnaudojimas žmogumi, žmogaus priespauda, niekini-

padidinti as- 
nemažai Azijos tautų atsi- ■ nijos vandenij/baigiant A-1 mėninę išimtį mažai uždir-

Spėjama, jog visas rei- ■ gų žmonių valdžią, 
kalas bus išnaujo perreda- I I

Kaip neimsi, diskusijos rizavimą 
yra įdomios ir jos liečia la- jos.
bai svarbų klausimą: tai- i Sulaikyti visą ekonominę 
ką. Įir militarinę pagalbą fašis-

Kai šie sumanymai bus tinėms valdžioms ir įsikiši- 
siūlymo. Sakysime, jei i.š- į visaPusiškai ' išdiskusuoti ma j kolonialių žmonių-ko- 
ny.a pašau.,j agresorius,!“°11?1’ ka* J1? bus.nubalSuo- vas uz nepriklausomybę,
pradedąs n^amybes kelti, P’ e‘S-1 ^ndl'! a’ . ZUlmt‘ PrZcUS P1’e’ 
1 v ...y [semblejos sesiją, kuri tars i kybai :• s.u Tarybų Sąjunga,

■paskutinį savo .žodį. I Rytų Europa ir Kinija.

jungos pasiūlymu, bet. tik

bas. <
Iš viso yra į penkias kai- kyla pasaulyj’ 

’: anglų, f ran- į * 

ispanų ir kinų. jeį penkios didžiosios vals-i 
kalba Tarybų • tybės Saugumo Taryboje J 

Sąjungos delegacijos atsto-j tarp-.savęs nesusitaria, tai | 
vas. Jis, žinoma, kalba ru-'tuojau privalo būti šaukia-! 
siškai. Jam kalbant vertė-' mas seimas ir jis ! tai turi Į 
jai verčia į anglų, francū--jatlikti— siųsti armijas ag-' 
zų, ispanų ir kinų kalbas, j resOriui suvaldyti.

Vertėjai sėdi sienoje pa-į 
darytose būdelėse. Sėdėcla-’, 
mi ten, jie, per stiklinę šie- Į 
na, mato viską, kas vyksta 
posėdy j. Na, ir jie kartu su 
kalbėtoju kalba savo kalbo
mis. Salėje sėdįs žmogus be 
ausinių klausytuvų jų ne
girdėsi.

Prie kiekvienos, tačiau, 
kėdės, yra pritaisyti ausL 
niai kiaušytuvai. Juos užsi
movei ant ausų, tam tikrą 
knypkį pasukai, nustatyda
mas pagal tą kalbą, kurioje 
nori klausyti, ir girdi vis
ką aiškiausiai. Taip, daro 
visi delegatai, taip daro ko
respondentai. Ir tai paleng
vina įvykių aiškų suprati
mą.

Saugumo Tarybos posė
džiuose dar yra ir kitaip: 
ten verčiamos kalbos tuo
jau, kartu su kalbančiuoju, 
o vėliau jos verčiamos-skai- 
tomos antru kartu.

Korespondentams čia dar 
yra ir kita lengvata: tuo
jau, kai tik kalbėtojas bai
gia kalbą sakyti, tai spau
dos departmentas nurašo 
tos kalbos sutrauka maši
nėle ir mim^ografu atspau- 
džia nemažai kopijų, ku
inas korespondentai gali 
pasiimti ir jomis naudotis:

Visa tai palengvina ko
respondento ' darbą; visa 
tai, beje, parodo, kaip mo-! . v u _
derniniame amžiuje galimaikluojasi —jai taipgi nesą

euzų, rusų 
Sakysime,

Egypto, Irako, Indijos, 
Pakistano delegacijos šim
tu procentų nesutinka nei 
su Amerikos neigi su T. 
Sąjungos siūlymais. Tūlos 
iš .jų mano, kad reikėtų dar | 
gerai pasvarstyti, pagalvo
ti, ar nebus galima surasti 
kurios kitos -priemonės 
nesusipratimams spręsti.

Komunizmas visvien 
plečiasi...

Ilgą kalbą pasakė Syrijos i 
delegacijos galva, Faris Į 
Bey el-Khouri. Jis kalbėjo 
arti valandos. Jįs nurodė, 
jog Syrija —mąža šalis ir

laisvės vajaus
reikalai

(Tęsinys nuo pirmo puslapio)

Atšaukti apribotų kredi
tų įsakymus naujų namų 
statybai.

*Padidinti valdiškas išlai
das namų, mokyklų, kelių 
ir Ligoninių reikalams.

Laisvė
z

Sulaikyti Teisių Biliaus. 
žudyn/ą. Panaikinti visas 
pastangas uždaryti idėjas į 

i kalėjimus ir amerikiečius į 
koncentracijos kempes.

Baigti visus politinius 
persekiojimus, r,agangau- 
das, ištikimybės progra-

! mas, deportavimų pasiruo- 
Jonas Lastauskas aukojo $35. Klaidą atitaisome ir gimus, kad gąsdinti ir bau

sti žmones už jų konstituci
nių žodžio, 
ganizacijoš 
naudojimą.

Užginti 
ėjimą politinės 
pareigų.

Aštriai bausti visus indi
vidualus ir grupes, kurie 
bandytų prievartos, teroro 
ar gąsdinimų pagalba nelei-

itsiprasome.
Dabar aukų gavome sekančiai:

Water būrio lietuviai .............
• M. Simanavičius, B’lyn .........

• Hartfordietis, Hartford .....
M. Bagužinskas, Detroit • •..
Krentąs, Wheatersfield .......
J. Gaitis, B’lyn ........... .
V. Dulkus, B’klyn ................
M. Ražanskas, Union, N. J. .
Draugas B.........•:..................
O. Morozienė, Waterbury ...
A. Miller, New Haven......... .
I. J. Bartkus, Oxford, N. Y. .
A. Gelbert, Hartford .......

Visiems aukojusiems didelis ačiū! Kaip aukomis mies-
Laisvės Admin.

ji nieko negali padaryti di-r . 
džiosioms, tačiau reikią i tai stoyi, bus paskelbta kitą kartą, 
skaitytis ir su mažų balsu. 
Anot jo, Syrii# nesanti T. 
Sąjungos priešas, ' tačiau, 
pripažino jis, kad .Syrija 
dažniairsraMiarsuoja " prieš 
T. Sąjungos sumanymus. 
Girdi, nesvarbu, kokie geri 
būtų T. Sąjungos sumany
mai, jie Jungtinių Tautų 
seimuose, negauna daugu
mo balsų. Jis pripažino, kad 
Jungt. Tautose yra du blo
kai: tarybinis - socialisti
nis ir, žinoma, kapitalisti
nis, vakarinis blokas. ,

Faris Bey el-Khouri darė 
pastabas Jungtinėms Vals
tijoms, kam jos ginkluoja
si, — juk tai nereikalingas 
dalykas. Ir rL Sąjunga gin-

mas, žeminimas, skriaudimas, nežmoniškumas, sau valy- 
stė, tamsybe ir visi kiti kapitalistinės santvarkos vai
siai, atsiras žmonių, kurie prieš tą visą kovos, tą visą no
rės ir bandys nuo žemės paviršio nušluoti. Nesvarbu, 
kaip jūs tuos kovotojus vadinsite. Nesvarbi!, kaip jų- 
mokslą krikštysite. Kova eis, kova turės eiti.-

Gaila, kad didžiojo prezidento veiklioji našlė tos' isto
rinės tiesos negali įsidėti sau į galvą.

ir or-nuomonės 
laisvės teisių

10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00 _ ............ ..
3-00 ; sti naudotis laisvo žodžio ir 

i susirinkimų teisėmis.

nelegalų FBI 
policijos

1.00

“Prošvaisčių” Prenumeratos

Panaikinti terorą • prieš 
negrų žmones. Kaipo pirmą 
žingsnį jiems lygybės teisių 

| užtikrinimui, priimti FE- 
į PC, anti-poll tax ir piAešlin- 
i činį bilius ir įstatymas, ku
rie užtikrintų negrams pil
nas teises, be jokių skirsty-

Šios knygos vajus eina prie pabaigos. Spalių 25 d. nių, į visas mokslines įs.tai- 
bus paskutinis priėmimas vardų išspausdinimui knygoje. gas įr butus.
Šiuo sykiu užsakymų prisiuntė sekami prenumeratų rin-,

ČIANG ŽADA Už 2 BI- 
' LIONU DOLERIŲ “SU-

MUŠT KOMUNISTUS”
Lake Success, N. Y.—Jei

gu'Amerika duotų po 400 
milionų dolerių kasmet per 
ketverius metus Čiang Kai- 
šeko kinam tautininkam 
Formozos saloje, tai jie 
(būk) sumuštų Kinijos 
liaudininkų- komunistų val
džią, — sakė Čiango atsto
vas Jungtinėse Tautose T. 
F. Tsiang’as.

Pasikalbėjime su dienra
ščio N. Y. World-Telegram 
korespondentu Tsiangas 
žadėjo viso už du bilionu 
dolerių “nušluot” Kinijos

Nųo pavienių, 11 pr.
J. Tomei, Glasgow, Scotland, 7 pr.
Te:.Į Urmonas, Chicago, Ilk, 6 pr.
Peter Wagnis, Brooklyn, N. Y., 2 pr.
J. Didjun, New Haven, Conn., 2 pr.
V. Padgalskas, Mexico, Me., 2 'pr.
P. Stankevičius, London, Eng., 2 pr.
V. Žilinskas, Kearny, N. J., 1 pr.
Kurie dar neužsisakėte šios brangios poezijos knygos, 

parašytos Jono KaŠkaičio, prašome iki spalio 25 d. užsi
sakyti, prisiunčiant vieną dolerį. Po spalio 25 d. bus per 
vėlu knygoje vardus išspausdinti, bet tai nereiškia, kad 
reikia nustoti duoti knygai užsakymus. Patariame užsa
kyti ją kaipo dovaną savo geram prietėliui. Tai bus 
brangi ir įvertinta dovana! ‘ K

Money-orderius arba čekius sumoje $1 siųskite: Lais
vės Administracija, 110-12 Atlantic Avė., Richmond Hill 
19, N. Y. ' ' ' (v'

Ačiū viršminėtiems draugams už pasidarbavimą.
' Laisvės Adm—ei ja Į Liaudies Respubliką.

. . į .. ............ į ......... ..................... ... ...............t.. \

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šeši., spalio 14, 1950
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PASAKA APIE MIRUSIAM CARAITĖ 
IR APIE SEPTYNIS MILŽINUS

A. Žukauskas-Vienuolis

Lietuvių poeto Antano Baranausko

(Pabaiga).

Jąją broliai pamylėjo.
Sykį auštant (gūžėjo 
Pas caraitę milžinai. 
Žiūri, stebisi jinai,— 
O vyriausias jai: “Mergele! 
Tu kol kas tiktai seselė 
Mum visiem gera besi; 
Mylim mes tave visi; 
Taigi, prašome nuspręsti, 
Kam gi teks iš mūsų vesti: 
Septyni mes,—tu viena,— 
Tark, kam būsi tu žmona, 
Kam — tiktai meili seselė. 
Ko linguoji tu galvelę? , 
Rasi, tu nesutinki? 
Ar jaunikiai per menki?”

Vai, berneliai jūs šaunieji, 
Jūs brolužiai mylimieji, — 
Tarė ji. — Jei melas tai, 
Tenubauš mane dievai, 
Tegu aš numirsiu vietoj... 
Kas daryt man, sužadėtai? • 
Guvūs, narsūs esat jūs. — 
Kur surasi geresnius? 
Bet visi jūs man vienodi, 
Mat, esu jau davus žodį 
Karalaičiui aš jaunam, 
Jelisiejui mylimam”

Broliai tylomis, nedrąsiai 
Sau pakaušį pasikasė.
“Klaust — ne nuodėmė. Nepyk,—
Tarė vienas. — Antrąsyk
Nepriminsim. Teįvyksta,
Kaip tu nori.”—“Ar kas pyksta? —
Ji atšovė,—tik, dievaž,
Niekuo- nekalta ir aš.”
Jai nusilenkė jaunikiai,
Beregint išėjo tykiai
Ir gyveno sau toliau
Lygiai taip, kaip ir seniau.

Tuo metu žiauri carienė, 
Savo podukrą vargdienę 
Prisiminus, niršo vis, 
Ir dėl veidrodžio širdis 
Pyko jai ilgoką laiką, 
Bet, pamačiusi jį sveiką, 
Ji atlyžo palengvėl 
Ir, grakščiai pritūpus vėl, 
Ėmė savimi grožėtis 
Ir šypsodama kalbėtis: 
“Veidrodėli, sveikas! Tark, 
Visą tiesą man paberk, 
Ar ne aš visų meiliausia 
Ir gražiausia, ir žaviausia?” 
Veidrodukas jai į tai: 
“Tu graži esi tikrai, 
Bet yra miškuos pilaitė 
Ir pas milžinus mergaitė, — 
Ji, nors vargsta šiuo metu, 
Bet dailesnė negu tu.” 
Šoko ji Juodžiukę plūsti: 
“Kaip drįsai tu nepaklusti?” 
šmaukšt virbu.—Ši taip ir taip, 
Ima aiškintis visaip, 
Pagaliau prisipažino.
O carienė įgrasino: 
“Jei gyva dar nori būt, 
Tai caraitė turi žūt.”

Karta verpia sau caraitė, 
Laukia grįžtant į pilaitę 
Broliu, buvusių miške, — 
Staigiai girdi ji: lauke 
Šuo kažką piktai užpuolė; 
Žiūri:, elgeta vienuolė 
Slenka rūman ir lazda 
Ginasi nuo-šuns. Tada 
Šūktelėjo jai mergelė: 
“Lukterėk bent kiek, senele, — 
Pas tave tuojau einu, 
Tau turiu aš dovanų.” 
0 senutė prašo, stena: 
“Eikš greičiau, mergyte mano, 
Tai prakeiktas šuo, sakau, 
Vos gyva beišlikau;
Va, kaip siunta nevidonas!” 
Ima jai caraitė duonos

Ir negąišdama — laukan; 
Bet, vos įžengė kieman, 
Šuo kad šoktels jai prie kojų 
Ir neleidžia—cypia, loja; 
O jei senė pajudės, 
Rodos, griebs ją ir sues 
Taip, kaip stovi. Kas daryti? 
“Nemiegojęs jis, matyti”, 
Tarė mergina rimtai ''!

■ Ir surikus: “Gaudyk, štai!” 
Metė duonos kepaliuką. 
Senė, čiupus jį sušuko: 
“Dievą melsiu už tave, 
O už duoną — gaudyk, ve!” 
Ir ji sviedė jai nemažą 
Obuolį auksinį, gražų, 
Lekia oru obuolys...
Šuo kad šoks lyg koks ryklys... 
Bet caraitė capt pagauna. 
“Krimsk, gaivink širdužę 
Obuolėlis kaip medus. 
Ačiū, ačiū už pietus!” 
Tarė senė- — ir išnyko. 
Kai viena caraitė liko 
Ir pasuko į duris,— 
Šuo prie jos; ir staugia 
Ir i veidą žiūri meiliai, 
Lyg širdis jam maustų gailiai, 
Lyg norėtų “mesk” sakyt.- 
Ji nežino, ką daryt.
“Kas tau, mano Sakalėli?” 
Ir, paglosčius gyvulėlį,

jauną,

Atsidūrus kambary, 
Atsisėda prie kuodelio, 
Brolių laukia prie langelio 
Ir nerimsta. Obuolys— 
Tartum saulės spindulys, ? 
Traukia akį; toks sultingas, | 
Gelsvas kaip medus, kvapingaš, 
Taip prinokęs, kad kiaurai 
Net matyt visi grūdai. 
Palaikyti jį norėjo 
Lig pietų, — neišturėjo: 
Palietė pirma pirštu, 
Jį pridėjo prie dantų, 
Pagalvojo, “et” sušuko, 
Atsikando gabaliuką — 
Ir pasviro tuoj • jinai... 
Kvapą užėmė ūmai, 
Švelnios rankos lyg nuvyto, 
Obuolys iš jų iškrito, 
Liovės plakusi širdis, 
Uždengė tamsa akis, — 
Ir nė riktelt ji nespėjo, 
Kai ant suolo jau gulėjo.

A

Po grumtynių įprastų 
Grįžo broliai tuo metu, 
Ęamankštirię savo jėgą. 
Priešais staugdamas^ atbėga 
Ju šuva — ir neramus 
Rodo kelia i namus.
Broliai tarė: “Ne prieš gerą!” 
Atlekia, duris pradaro — 
Ir sustingsta. Šuo kaip mat 
Griebia obuolį, čia pat, 
Lodamas piktai, praryja, 
Krinta — ir nebeatgyja: 
Šitas obuolys brandus 
Slėpė mirtintus nuodus. 
Vargšai broliai it pakvaitę 
Vaikščiojo apie caraitę, 
Lenkdami niūriai kaktas, 
Meldės, kaip mokėjo kas, 
Rėdė, puošė, kaip galėjo, 
Ir palaidoti norėjo, 
Bet vis delsė. Mat, jinai, 
Lyg prigulus nesenai, 
Taip gražiai, skaisčiai atrodė, 
Tarsi tuoj prabils ji žodį. 
Tris dienas ir tris naktis 
Laukė jie, kad/ji‘atgis,— 
Nesulaukė... ^Nusiminę, 
Gavo karstą krikštolinį 
Ir, paguldę kūną jos, 
Nunešė jį prie olos;
šioj oloj granito kieto 
Kapui jie parinko vietą; 
Prie šešių stulpų tvirtų, 
Plieno grotais aptvertų, 
Josios karstą ant grandinių 
Iškilmingai prirakinę,

Muziejus
Lietuvių tauta gerbia savo įžymiojo 

t poeto Antano Baranausko (1835-1902) 
atminimą.' Viena jo poemų, “Anykščių 
šilelis”, parašyta 1859 metais, yra lietu- ’ 
viškosios poezijos perlas.

Anykščiuose, kur praėjo Baranausko 
jaunatvė ir kur jis parašė savo geriau
siąjį poetinį kūrinį, dabar yra poeto me
morialinis muziejus.

Kuomet poetas, dar jaunuoliu būda
mas, grįždavo namo iš Varnių, o kėliau 
iš Peterburgo atostogauti, jis apsigyven
davo ne grįčioje, o nedidelėje klėtelėje, 
kurią jo tėvas pastatė ūkiniams reika
lams. Tėvas sukalė klėtelėje sūnui iš ap
tašytų sienojėlių lovą, padarė tokią pat 
primityvią etažerę, pastatė stalą, kėdę- 
suolelį. Šioje klėtelėje 1858-1859 metais 
poeto .ir buvo parašytas “Anykščių šile
lis.” 1 ■ '

1922 metais, kai buyžuazinės Lietu
vos vyriausybė suskirstė valstiečius po 
vienkiemius, visi gyvenamieji namai bu
vo perkelti iš Anykščių į naujus sklypus. 
Taip pat norėjo pasielgti Baranausko į- 
pėdiniai ir su klėtele, kurioje gyveno ir 
kūrė poetas. Tiktai šių eilučių autoriui, 
kaip atomainą pasiūlius kitą, geresnį 
trobesį, pavyko ją išgelbėti. Klėtelė bu
vo palikta vietoje. Joje buvo išsaugotas 
vidaus įrengimas, lova, etažere ir užlos, 
ant kurių buvo daug poeto knygų ir 
rankraščių. Visi šie daiktai ir sudarė 
busimojo muziejaus užuomazgą.

Buržuazinės Lietuvos vyriausybė ne
sidomėjo poeto nameliu. Tarybų Lietu
voje šis namelis isį karto buvo paskelbtas 
valstybiniu muziejumi. ęMane paskyrė 
muziejaus direktoriumi. Aplink muzie
jų buvo sutvarkyta teritorija, įveistas 
sodas ir gėlynai. Muziejų ėmė lankyti 
gausios ekskursijos.

Antrojo pasaulinio karo ir laikinos 
fašistinės okupacijos metais muziejus la
bai nukentėjo. Buvo išgrobta daug kny
gų, rankraščių ir kitų ekspoųatų, per
šautos sienos ir stogas. Tarybinė vy
riausybė pirmaisiais pokariniais metais 
asignavo žymią sumą muziejui remon
tuoti bei jam papildyti eksponatais. Da
bar muziejus aptvertas nauja tvora, vi
dun pravesta elektra. Tarybų valstybė 
kasmet paskiria lėšų muziejui išlaikyti, 
aptarnaujančiam personalui darbo už
mokesčiui, moksliniams darbams Bara-

Atsisveikino su ja, 
Ir nakties tylumoje 
Vyresnysis tarė: “Rože! 
Mik ramiai čia. Tavo grožį 
Sutrypė žiaurus žmogus, 
Bet atvertas tau dangus; 
Mes visi tave .mylėjom, 
Laimės tau visi linkėjom, — 
Netekai tu nė vienam, 
Tik šiam karstui nebyliam.”

O carienė šitą dieną, 
Laukdama gerų naujienų, 
Griebė veidrodį linksma 
Ir jam/ tarė klausdama: 
“Pasakyk, ar aš meiliausia 
Ir grakščiausia, ir skaisčiausia?” 
It išgirdo štai ką ji: 
“Taip, cariene, tu žavi, 
Tu pasaulyje - grakščiausia 
Ir meiliausia, ir skaisčiausia.”

Sužadėtinis caraitės, 
Jelisiejus karalaitis, 
Tuo metu be atvangos 
Ieško savo mylimos. 
Per pasaulį plotų joja. 
Nėr ir nėr! Jisai vaitoja; 
Ko tiktai paklausia jis, 
Nieko nieks nežino1’vis. 
Vienas į akis jam šaipos. 
Kitas nusigręžęs vaipos.^ 
Dėl sunkios savo dalios 
Skundžias saulei pagalios: 
“Oi sauluže tu skaisčioji, 
Tau klusni žiema šaltoji . 
Ir pavasaris šviesus, 
Tu kasdien regi visus. 
Malonėk man pasakyti, 
Ar neteko kur matyti 
Tau caraitės mylimos ? 
Sužadėtinis aš jos;” — 
“Ne, — į tai atsakė saulė, — 
Gal jos nėr gyvos pasauly, 
Niekur jos aš nemačiau; 
Tu mėnulį klausk verčiau, 
Gal jisai bus ją sutikęs 
Ar bent pėdsakus užtikęs.” 
Nors nedaug tėra vilties,

Anykščiuose
nausko kūrybai studijuoti bei naujiems 
eksponatams įsigyti.

Per laikotarpį nuo 1945 metų iki šios 
dienos, be kitų eksponatų, muziejus įsi
gijo aliejiniais dažais nežinomo daili
ninko darytą A. Baranausko atvaizdą ir 
jo gipsinį biustą, poeto smuiką, senobin. 
liaudies audinius su tautiško meno raš
tais, priklausiusiais jo šeimai. Šiomis 
dienomis muziejus pasinildė dar dviem 
įžymiais eksponatais. Tai—nauja, iš ei
lės trylikta lietuvių kalba “Anykščių ši
lelio” laida ir pirma šios poemos laida 
rusų kalba.

Įžymusis tarybinis poetas Nikolajus 
Tichonovas,1 “Anykščių šilelio” į rusų 
kalbą vertėjas, rašo: '

“Gilindamasis į darbą, aš buvau ne
paprastai nustebintas tuo jausmų stip
rumu, vaizduojant poemoje puikią Lie
tuvos gamtą... Su didžiausiu džiaugs
mu įnikau į poemos vertimo darbą, kur 
trys šimtai keturiasdešimt eilučių vaiz
duoja tik miško peizažą. Aš supratau, 
kad šis kūrinys, persunktas miško ošimo 
nepaprastu spalvingumu, lietuvių kalba 
skamba kaip simfonija.”

Rašytojas A. Venclova savo įvade po
emos lietuvių kalba laidoje rašo: “Ne
mirtingasis A. Baranausko kūrinys mū
sų tarybiniams poetams tebelieka pa
vyzdžiu, kaip reikia kovoti dėl aukšto 
literatūrinio meistriškumo, dėl pilna
krauje poetinio vaizdo; dėl poetinių 
priemonių, kaip svarbu, pastebėjus ne 
tik bendruosius daiktų ir reiškinių kon
tūrus, bet ir smulkiausias detales, mo
kamai išdėstyti visa tai bendrajame kū
rinio plote, kūrinį nuspalvinti stipria 
veiksminga emocija.”

Poeto A. Baranausko muziejų kas me
tai aplanko tūkstančiai žmonių. Ypač 
daug čia atvažiuoja moksleivių ekskur
sijų iš visų Lietuvos galų. Jau ketvirta 
muziejaus knyga užpildyta jų susižavė
jimo įrašų.

Kaip muziejaus direktorius aš pasa
koju ekskursantams apie Baranausko 
literatūrinę veiklą, jo laikotarpį, pasa
koju ką esu gyvu žodžiu girdėjęs apie 
jo gyvenimą iš poeto brolių, sesers, gi
minių ir pažįstamų.

Ekskursantai apžiūri ne tik muziejų, 
bet ir tas vietas, kurios įkvėpė poetą jo 
nemirtingiems kūriniams, ypač poemai 
“Anykščių šilelis” sukurti.

Liūdnas laukia jis nakties. 
Vos mėnulis patekėjo, 
Karalaitis prakalbėjo: 

“Mėnuo, mielasai broliuk, 
Paauksuotas rageliuk! 
Apskritveidi, šviesiakakti, 
Pabundi tu gūdžią naktį, 
Tylios žvaigždės paslapčia 
Džiaugiasi tavim nakčia! 
Malonėki pasakyti, 
Ar neteko pamatyti 
Tau caraitės kur jaunos? 
Sužadėtinis aš jos.” 
O mėnulis jam: “Drauguži, 
Nemačiau, kur ta mergužė, 
Mat, sargyboj per trumpai 
Aš būnu. Gal būt, jinai 
Perbėgo, kai aš ilsėjaus.” — 
“Ak! — sušuko Jelisiejus, — 
Kaip skaudu!” O mėnuo jam: 
“Reikia būti kantresniam; 
Ar tiktai smarkusis vėjas 
Apie ją nebus girdėjęs;
Tau patarsiu — neliūdėk, 
Tuoj pas vėją paskubėk!”

Karalaitis tuoj pas vėją. . 
Jį pamatęs, prakalbėjo: 
“Vėjau, vėjau! Tu smarkus, 
Debesų valdai pulkus, 
Tu banguoji vandenynus, 
Tu skrajoji po kalnynus, 
Tau laisvi visi keliai,/ 
Vieno dievo tebijai, — 
Malonėk man atsakyti: 
Ar neteko pamatyti 
Tau caraitės mylimos? 
Sužadėtinis aš jos.” — 
“Lukterėk, — atsakė vėjas, — 
Už upelio pajojėjus, 
Dunkso kalnas gan status;
Urvas šone jo platus: 
Čia ant kabančių grandinių 
Rasi karstą krikštolinį. 
Tuščia ten aplink, gūdu, 
Nematyt jokiif pėdų;

(Pabaiga ant 4-to pusi.)
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Žinios iš Lietuvos
Smarkiai baudžia sukčius 
ir apgaudinėtojus

PANEVĖŽYS. , rugp. 19 d. 
,— Prokuratūros organai nu- 
slate, kad Panevėžio muilo 
fabriko “Lietuvos muilas” va
dovybė sistemingai apgaudi-' 
nėjo valstybę, . pristatydama 
Lietuvos TSR Maisto pramo - 
iuės ministerijai bei trestui ne
teisingus, aiškiai -padidintus 
duomenis apie fabriko išlei
džiamos produkcijos kiekį. 
Atskaitose daromtu prierašų 
dėka vadovaujantieji fabriko 
darbuoto i ai neteisėtai gauda
vo premijas už planų “viršiji
mą”. Respublikos prokuratu - 
ros parėdymu atlikus kombi
nate tardymą, buvo nustaty - 
ta. kad valstybinėje atskaito
mybėje buvo sistemingai da
romi prierašai, kad tikrumoje 
fabrikas sistemingai neįvyk- 

. dvdavo gamybinio plano, šis 
Į plano neįvykdymas būdavo 
nuslepiamas sudarant fikty
vius aktus trūkstančiai pro
dukcijai.

šiems prierašams nuslėpti 
buvo supainiota cechų vidaus 
atskaitomybė- Revizija taip 
pat nustatė stambų produkci
jos kiekio trūkumą.

Naudodamiesi 
atskaitomybės 
kombinate, į jį 
nusikalstami
m ingai grobstė 

i produkciją, tuo 
| valstybei dideli nuostolį.

Prierašus atskaitomybėje 
darė buvusio fabriko direkto
riaus V. Dlugovskio parėdy- 

, mu aliejaus spaudimo cecho 
vįrširtinkas inžinierius J. Le
nis. Į nusikalstamą valstybės 
apgaudinėjimą buvo taip pat 
įtraukti fabriko vyriausiasis 
inžinierius L. Kadlubauskas 
ir gatavos produkcijos sandė

lio vedėjas K. Labanauskas.
šią bylą 

rajono

įskaitos ir 
supainiojimu 
prasiskverbę 

elementai siste- 
valstybinę 

padarydami

• nuteisė

Šiomis dienomis 
svarstė Panevėžio 
liaudies teismas.

Liaudies teismas
buvusi fabriko direktorių Dlu-‘ 
govskį už nusikalstamą vals
tybės apgaudinėjimą 10 metų 
laišVėš atėmimu ; ' Dlu’govskio 
bendrininkai nuteisti: Laba
nauskas — 6 metams laisvės 
atėmimu, Kadlubauskas — 3 
metams ir Lenis.— 2 metams: 
laisvės atėmimu.

bus 
meninis

popu- 
ruošiasi

KURIAMI NAUJI FILMAI 
APIE LIETUVĄ

VILNIUS, rugp. 23 d. — 
Meniniu filmų studija “Mos - 
film” nradeda statyti naują 
lietuvišką spalvota filmą “To
limojoje apylinkėje”, kuris 
pavaizduos didžius pasikeiti
mus Tarybų Lietuvos kaime.

’ Scenarijų filmui parašė J. 
Baltušis ir Stalininės premi
jos laureatas E. Gabrilovičius.

Didesnė kadrų dalis bus 
nufilmuota Lietuvoje. Vaid
menims atlikti bus pakviesti 
Tarybų Lietuvos dramos teat
rų artistai. Filmas numatyta 
išleisti lietuvių ir rusų kalbo
mis.
“Tolimojoje apylinkėje 

pirmasis lietuviškas 
spalvotas filmas.

Maskvos mokslinių 
Ii ariu filmų studija
sukurti spalvotą filmą —geo
grafinę apybraižą “Nemunu”. 
Filmas turės pavaizduoti pa - 
nemunių gamtos grožį, šių 
vietų geografiją, ekonomiką. 
Scenarijų šiam filmui rašo J. 
Baltušis.

Paroda “Pasaulio tautos 
kovoje už taika”

KAUNAS, rugp. 2ą d. — 
Lietuvos TSR Valstybinėje 
centrinėje bibliotekoje, Kau - 
ne, atidaryta paroda: “Pasau
lio tautos kovoje už taiką.” 
Parodoje gausia iliustracine 
medžiaga pavaizduotas masi
nis Stockholm© atsišaukimo 
pasirašymas Tarybų Sąjungo
je, liaudies d e m o k ratijos 
kraštuose ir kapitalistinėse 
valstybėse, o taip pat įvairių 
šalių darbo žmonių tūkstanti
niai mitingai už taiką, prieš 
karo kurstytojus. Bibliotekoje 
iškabinti kovos už taiką šū
kiai ir plakatai. S. Ąžuolas
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ika dėti Daily ar Lithuanian Daily. Rašydami vajaus reikalais adresuo
kite?

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Šest., spalio 14z 1950

Pats vienas jis 
pats apsiliuobia, 

krikštasū- 
čia pat 

iš Daubos 
Danieliaus 
pamelžta,

8-31-50^*Vaizdai iš Klimo karo 1851-56 m.
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Bet žmonėms, 
daržinėj ieškojo 
įvaryti čia bai- 
gyventi — ir to 
išsekintuose kū-

PASAKA APIE CARAITĘ: ..
(Tasa nuo 3-čio dus.)

Guli tam karste tavoji 
Sužadėtinė jaunoji.”

mostc- 
plento 
Ir vėl

jau! Lekia! 
pasvilino jiems 
sukikeno jisai

kad iš kiekvieno 
jų pažvelgimo, iš 
rankos mosto, iš 
žodžio — veržėsi ir

Ir jis prabilo skubiais, 
trūkstamais žodžiais:

—Mes atėjome naktį iš 
Kauno..1, norėjome čia ant 
kapų pernakvoti... bet vals
tiečiai pradėjo vesti savo kar-

Jie, tur būt, jas slepia 
tarp krūmų nuo vokie- 

. . žmona labai visų bi- 
. Vaikai pavargo...

vienas ? . .—

ten
čių 
jo.

—Tai čia. ne
paklausė Dauba.

Nepažįstamasis baimingai

at-
Susitaršę plau-

čia ausį rėžiančiu 
čie vėl dusliai 
tarsi ne
dešimt kuliamųjų iš karto 
tų ' paleistos, veržėsi pro 

j darą, . drobine marška 
i dengtą lengą.

H. Korsakienė.

PASKUTINIEJILEVAS TOLSTOJUS

Sevastopolio Apysakos
—32—

(Tąsa)
Kokią sekundę jis buvo lyg pastiręs; 

bet apsižvalgęs aplink pamatė, kad kar
eiviai gana ramiai užsiseginėjo milines 
ir lindo vienas po kito iš blindažo; vie
nas net, rodos, Melnikovas, juokais pa
sakė :

—Pasitikit su duona ir druska, vyrai!
Volodia kartu su Vlanga, kuris nė 

žingsnio nuo jo neatsiliko, išlindo iš 
. " blindažo ir bėgo į bateriją. Nei iš vienos, 

nei iš kitos pusės artilerija visai nešau
dė. Ne tiek kareivių ramumas, kiek ap
gailėtinas neslepiamas junkerio bailu
mas drąsino jį. “Nejaugi aš galiu būti f 
jį panašus?” pagalvojo jis ir linksmai 
bėgo j brustverą, prie kurio stovėjo jo 
mortirėlės. Jis aiškiai matė, kaip pran
cūzai tyru lauku bėgo į bastioną ir kaip 
jų būriai su blizgančiais saulėje durtu
vais kirbėjo artimiausiose tranšėjose. 
Vienas, mažutis, plačiapetis, zuavų mun- 
dierium, su kalaviju rankoje, bėgo 

. priešaky ir šokinėjo per duobes. “Šaudy- 
ti karteče!” sušuko Volodia, bėgdamas 
nuo banketo; bet kareiviai jau susitvar
kė be jo, ir paleista kartečė metaliniu 
garsu prašvilpė virš jo galvos, pirma iš 
vienos, o paskui ir iš kitos mortiros. 
“Pirma, antra!” komandavo Volodia, bė
ginėdamas dūmuose nuo vienos mortiros 
prie kitos ir visiškai užmiršęs apie pavo
jų. Arti pašonėje buvo girdėti, kaip mū
sų apsauga pyškino iš šautuvų ir triukš
mingai rėkavo.

Staiga iš kairės pasigirdo perveriamas 
nevilties šauksmas, keleto balsų kartoja
mas: “Supa! Supa!” Volodia pažvelgė 
šauksmo link. Apie dvidešimt prancūzų 
pasirodė iš užpakalio.' Vienas jų, juoda 
barzda, raudona feska, gražus vyras, 
buvo visų priešaky, bet, pribėgęs apie de
šimt žingsnių nuo baterijos, sustojo, iš- t 
šovė ir po to vėl ėmė bėgti pirmyn. Ko
kią sekundę Volodia stovėjo kaip suak
menėjęs ir netikėjo savo akimis.. Kai jis 
atsipeikėjo ir apsidairė, priešais jį ant • 
brustvero buvo mėlyni mundieriai ir net 
vienas nulipęs užpleišijo patranką. Ap
link jį, ,be Melnikovo, kulkos pakirsto 
šalia jo, ir Vlango, nutverusio staiga į 
rankas valiklį ir įniršusiu veidu bei nu
delbtomis akimis šokusio pirmyn,-—nieko 
nebuvo. “Paskui mane, Vladimirai Se- 
mioničiau! paskui mane! Prapuolėm!” 
šaukė beviltišku balsu Vlangas, mosuo
damas valikliu užėjusiems užpakalin 
prancūzams. Įniršęs junkeris suglumi
no juos. Vienam, pirmajam, jis sudavė 
per galvą, kiti nenoromis sustojo, ir 
Vlangas, tebesižvalgydamas atgal ir be
viltiškai tebešaukdamas: “paskui mane, 
Vladimirai Semioničiau! Ko stovite! 
Bėkite!,” pribėgo prie tranšėjos, kurioje 
gulėjo mūsų ipėstininkai ir šaudė j pran-

■ cūzus. Įšokęs į tranšėją, jis vėl iškišo iš 
jos galvą pažiūrėti, ką daro jo garbina
masis praporščikas. Kažkas su miline 

'gulėjo toje vietoje, kur stovėjo Volodia, 
jr visas tas plotas buvo jau užimtas 
prancūzų, bešaudančių į mūsiškius. .

27
Vlangas savo bateriją rado antroje gy

nimosi linijoje. Iš dvidešimties kareivių, 
buvusių mortirų baterijoj, išsigelbėjo tik 
astuoni.

Devintą valandą vakaro Vlangas su 
/baterija garlaiviu, prigrūstu kareivių, 
patrankų, arklių * ir 'sužeistųjų, kėlėsi į 
Sieverną. Jau niekur neblykčiojo šūviai. 
Žvaigždės, kaip ir praėjusią naktį, skai
driai žibėjo danguje; bet stiprus vėjas 
supo jūrą. Pirmame ir antrame bastio
nuose pažemiu blykčiojo žaibai ;- sprogi
mai sudrebindavo orą ir nušviesdavo 
aplinkui kažkokius juodus, keistus daik- • 
tus ir lekiančius aukštyn akmenis. Prie' 
dokų kažkas degė, ir raudona liepsna at
sispindėjo vandeny. Tiltą, pilną žmonių, 
nušvietė ugnis iš Nikolajevo baterijos. 
Tolimam Aleksandrovo baterijos įdubi
me, rodos, iš vandens kilo didelė liepsna' 
ir nušvietė -iš apačios virš jos pakibusį 
didelį dūmųt debesį, ir tos pačioj, kaip ir 
vakar, ramios, įžūlios liepsnelės žibėjo 
jūroje, tolimam priešo laivyne. Gaivus 
vejas supo įlanką. Gaisrų šviesoje buvo

• matyti mūsų skęstančių laivų stiebai,
* kurie pamažu vis giliali ir giliau 

grimzdo į vandenį. Deniuose nebuvo gir
dėt kalbų: pro monotoniškus skrodžiamų

bangų garsus buvo girdėti, kaip šalando- 
je prunkštė ir kojomis trypė arkliai, bu
vo girdėti kapitono komanda ir sužeistų
jų dejonės. Vlangas, visą dieną neval
gęs, išsitraukė iš kišenės gabalėlį duonos 
ir pradėjo kramtyti, bet, atsiminęs Vo- 
lodią, staiga taip garsiai pravirko, *kad 
prie jo buvę kareiviai išgirdo.

—Aure, tas mūsų Vlanga, pats valgo, 
pats verkia,—tarė Vasinas.

—Nuostabu!—tarė kitas.
—Aure, ir mūsų kareivines uždegė,— 

traukė jis dūsaudamas:—ir kiek ten mū
siškių žuvo; o dabar dykai prancūzui 
atiteko!

—Ačiū dievui, kad bent patyą gyvi 
išėjome,—tarė Vasinas.

—O visgi pikta!
—Ką čia pykauti? Manai, kad jis čia 

labai šokinės? Kur tau! Žiūrėk, mū
siškiai vėl atsiims. Kad ir kažin kiek 
mūsiškių turėtų žūti, kaip mane dievas 
mato, lieps anperatorius—ir atsiims. Ar
gi mūsiškiai taip jam paliks? Kur tau! 
Še tau plikos sienos: o visus įtvirtinimus 
mūsiškiai išardė . . . Nebijok, savo žen- 
kliūkštį ant kalvos pastatė, o į miestą 
nesiskubina. Palauk, dar mes tau atsily
ginsim, duok tik laiko, — užbaigė jis, 
kreipdamasis į prancūzus.
—Žinoma, atsilyginsim!;—tarė su įsitiki
nimu kitas.

Sevastopolio bastionuose, tiek mėnesių 
virusiuose nepaprasta energija ir gyvy
be, tiek mėnesių mačiusiose mirties pa^ 
mainomus, vienus po kitų bemirštančius 
herojus, ir tiek mėnesių kėlusiuose piiiė- 
šų baimę, neapykantą ir galų gale su
sižavėjimą, — šituose Sevastopolio basti- 

(Daugiau bus)

Vėjas nušvilpė toliau, 
Jis gi verkdamas tuojau 
Kalno linkui pasileido, 
Kad galėtų brangų veidą 
Dar išvysti bent trumpai. 
Jis keliavo neilgai: 
Tyruos kelią jam pastojo 
Kalnas didelis. Prijojo, 
Dairosi... Kalne ola; 
Jis vidun, —.tenai migla, 
O migloj toj ant grandinių ' 
Karstą regi krikštolinį 
Su mieląja caraitė, 
Gulinčia tame karste.
Čia širdis jam taip apkarsta, 
Kad jis krinta ant jos karsto. 
Karstas trūko. Ir ūmai 
Praveria akis jinai; 
Besisupdama iš lėto, 
Žvalgosi, lyg niekuo dėta, 
Pasiraivė^ taria sau: 
“O, kaip aš įsimigau!” 
Ir iš karsto koją kelia.... 
“Ak!” Jis puola jai prie kelių, 
Neša verkdamas laukan, 
Pasodina ją balnan, — 
Ir, burkuodami maloniai, 
Leidžias jiedu į kelionę; 
Ir plačiai visuos kraštuos 
Sklinda gandas apie juos.

Senį Daubą paryčiui pažadi
no keistas dardesys. Atplė
šęs akis ir, sunkiai gaudyda
mas slopų, per naktį prirū- 
gusį orą, dar galutinai neat
sipeikėjęs iš miego, jis suklu
so. Jam pasirodė, kad šiapus 
plento, Zaukų kieme, dunda 
i • gaudžia jų, nauja kuliamo
ji. Ką, po, paraliais, ar jis 

jstisapnavo? Iš kur dabai; 
per pačią rugiapjūtę — ku
liamoji? Senis Dauba pasi
rėmė ant abiejų alkūnių, iš
tempė liesą, gyslotą kaklą ir 
klausėsi. Keistas dardesys 

spiegimu,
dundėdamas, 

viena, o dešimt dvi- 
bū- 
už-

kas arba gal rimbrius. Pa
matęs įeinantį senį Daubą, 
jis visas kažkaip susitraukė, 
susigūžė. žengė porą žings
niu atatupstas, įkišo vieną 
ranką kišenėn, lyg ■ joje kažko 
ieškodamas, įkišo antrą ir vėl 
abi. ištraukė. Paskui abiem 
.rankom nusiėmė akinius ir 
pažiūrėjo į senį Daubą iš apa
čios į viršų. Iš jo akių žvel
gė ir baimė, ir nepasitikėji
mas, ir drauge užslėpta vil
tis. kad gal smūgis praeis pro 
šalį. Abi jo rankos virpėjo, 
kai jis šluostėsi savo tamsius 
akinius ir paskui vėl dėjo juos' 
ant nosies.

Sunkiai alsuodamas, jis pra- 
burbleno:

—Atsiprašom gaspadorių, 
kad užėjom • nepasiklausę. . . 
nenorėjom baladotis, kelti iš 
miego. . .

Ir vėl jis pakėlė žvilgsnį į 
Daubą, bet šį kartą jame jau 
buvo daugiau vilties, negu 
baimės ir įtarimo. Senio Dau
bos Veide jis išskaitė tai,

grįžtelėjo ir pažiūrėjo per 
petį į daržinės kampą, kur 
tik dabar Dauba pamątė už 
šieno kupetos kiūtojančią mo
teriškę. Ji, matyt, norėjo 
Daubai nusišypsoti, bet jos 
iškankintas veidas tik gailiai 
išsišiepė. Prie jos spaudėsi, 
slėpdama veidą, visai dar ma
ža mergytė, o per motinos pe
tį iš tamsaus daržinės kam
po į Daubą „žvelgė išsigandu
sios nedidelio berniuko akys.

Skurdu buvo žiūrėti į tuos 
buvusių žmonių šešėlius, ir se
nis Dauba tik liūdnai palin
gavo galva, 
kurie šitoj 
prieglobsčio, 
mes ir noro 
užteko. Jų
nuošė, kuriuose vos beruseno 
gyvybė, tas noras vis dar te
besilaikė nepaprastai stipriai, 
ir atrodė, 
baugaus 
kiekvieno 
kiekvieno
tryško tas nesulaikomai gai
valingas, vienintelis noras — 
gyventi, išlikti!

—Me^ trejus metus išlindė- 
jome rūsyje. . . bet dabar rei
kėjo bėgti... vokiečiai pra
dėjo padpginėti namus, 
dinti požemius. . .

—Girdit? — Dauba 
Įėjo ranka dardančio 
tink.—Jau nešdinasi!
galėsit gyventi, kaip visi.

Vienai akimirkai išgeltusį 
žmogaus veidą nušvietė blan
ki šypsena, bet ir vėl užslinko 
juodas įtarimo šešėlis, o akys- 
žiūrėjo neramiai šokinėja-, 
mos.

—O čia. . . niekas mūsų ne- 
įskųs ?. .

Štai caraitė atkeliavo 
Į namus pas tėvą savo; 
Pamotė jos tuo laiku 
Džiaugėsi veidroduku: 
“Ar ne aš visų meiliausia 
Ir grakščiausia, ir skaisčiausia?” 
Ir išgirdo sakant ji: 
“Tu,, be abejo, žavi, 
Bet caraitė dar meilesnė, 
Dar grakštesnė ir skaistesnė.” 
Pamotė, kaip įgelta, 
Metė veidrodį pikta, 
Trenkė durimis', suriko — . 
Ir caraitę susitiko... 
Apsisuko jai galva, 
Krito žemėn negyva.. ___  ■
Vos palaidot ją suspėjo, — 
Pavadino Jelisiejų 
Ir iškėlė vestuves, 
Tokias gyvas ir smagias, 
Kad nebuvo tiek šėlimo 
Nuo pasaulio sutvėrimo. 
Alų, midų ten maukiau, 
Bet ūsus tik sumirkiau. 
1833.

j Senis nuleido kojas ir 
sisėdo lovoje 
kai žilais kuokštais styrojo į 
visas puses, burna buvo pravi
ra, o išplėstos akys žiūrėjo 
nustebusios, nieko ,nesupras- Į jį drąsino, skatino, 
damos.

Paskutiniąją savaitę ausys 
jau buvo apsipratusios su 
anuo dusliu dundėjimu, kuris 
sklido iš rytų pusės, kasdien 

pis artėdamas, kartais pana
šus į tolimą griaudimą, 
čia buvo visiškai kas kita.

Skubiais žingsniais senis 
Į Dauba prišlepseno prie lango 
ir, nutraukęs maršką, pravėrė 
jį. Ir iš karto visa pirkia pri
plūdo dar skardesnio gaus
mo, spiegiančio bruzgesio, 
dundančio bildesio. Senis Dau
ba visas išlindo 4 pro langą. 
Atrodė, kad viskas aplinkui 
nuo žemės ligi pat dangaus 
buvo pripildyta to keisto, au
sis kurtinančio dundėjimo.

Saulė buvo dar tik patekė
jusi. Anapus keliuko nutį
sęs pilkšvai žalias vasarojaus 
laukas žvilgėjo nuo ryto ra
sos. Danius buvo aukštas, 
bespalvis, iii saulė žėrinčiu 
skrituliu kilo juo, žadėdama 
vėl giedrią ir kaitrią dieną. 
Dar nespėjęs per trumpą 
naktį atvėsti oras buvo ra
mus, be mažiausio' vėjo pūste
lėjimo. Prie kaimyninių so
dybų stoviniavo žmonės po 
du, po tris, ir visi žiūrėjo į 
plentoi pusę.

Senis Dauba basas, apatinė
mis kelnėmis, atlapais ant 
krūtinės marškiniais, išgureno 
į kiemą ir, p'ridėjęs abi plaš
takas prie akių, sužiuro j 
plentą.

Visą plentą, kiek tik akys 
siekė, gaubė dulkių debesys. 
Lyg balto rūko siena kybojo 
jie ir driekėsi aplinkui lau
kais ir pievomis. Ir toje bal-
toje dulkių srovėje, tarsi pro 
ūkanas, buvo matyti, kaip ne
nutrūkstama, vilnijančia virti
ne ropojo ir šliaužė į vaka
rus vokiečių tankai.

Senis Dauba staiga prasi
šiepė pjūčiai, visa burna, o po 
styrančiais antakiais ,, jo gu
driai primerktos ak^s sušvito 
pasitenkinimu.

—Nešdinasi 
Matyt, gerai 
pauodegį! — 
pats sau. — Sprunka uodegas 
pabruikę, net rūksta! Taip 
jiems ir reikia, rudnugariams!

i Jis dar valandėlę žiūrėjo į
vaitojantį plentą, kurio nuga
rą raižė vokiškos pabaisos, 
pasitaisė šMųnkaMįas nuo 
juosmens k'Člnes ; Ir• beskubė
damas pasufe ątgak'ip/pirkią. 
Bet tą akimirką se-his" Dauba 
pastebėjo, kaip kažkas lyg 
šmėkštelėjo dėžinės tarpdu
ry, kurios jisCn'iekaaa nakčiai 
neužsklęsdavo. Jam pasiro
dė, lyg kas paskubomis būtų 
įsmukęs vidun.

Kai senis Dauba įėjo į‘ dar
žinę, jis pamatė prieš save 
nedidelį žmogelį su tamsiais 
akiniais ant nosies. Jo vei
das buvo išgeltęs, tarsi per 
visą žiemą, rūsyje išlaikyta 
bulvė. Ant plačiąi prapliku
sios galvos, pagal aūsis, rai
tėsi retos, rusvos garbanėlės. 
Tai galėjo būt koks nors 
miestelio siuvėjas, skardinin-

Dauba jį nuramino. Jis čia 
gyveno vienas, žmona seniai 
jau mirusi. Viena duktė iš
ėjusi į Biniūnus, kita Kaune 
tarnaujanti, 
apsiruošia,
Užeina kartais tik 
nis Danielius. ..Jie 
kaimynystėj-e. Jie 
arklį skolinasi, o 
motina jam karyę
duoną iškepa. Jų nereikia bi
joti. O toliau, už kapelių— 
klebonija. Va ten, kur na
mas ant kalniuko, raudonom 
čerpėm dengtas. Kunigėlis 
gyvena su motina. Sekmadie
niais koplytėlėj, kur ant ka
pelių stovi — medinė — pa
maldas atlaiko, o vargoninin
kas iš Kauno dviračiu atva
žiuoja.

Jis pasakojo noriai, plačiai, 
kaip visi seniai, kurių nėra 

i kas dažnai klauso.
—Tavo moteriškė galės įei

ti Trobon — viralo išvirti. 
Duosiu bulvių, duosiu pieno, 
—pridūrė jis dar, ruošdama
sis eiti.

—Oi ne, ji neis, ji labai bi
jo, — pakratė galvą žmogus.

—Tai aš atnešiu, atnešiu. 
Galit sau čia būti. Nieko ne
bijokit.

Ir senis Dauba nušlepseno 
per kiemą,
viena ranka 
smunkančias 
dairydamasis.

Dardėjimas
landėlę pritilo, tik pilki debe
sys skleidėsi aplinkui, toli nu
sidriekdami, apnešdami bo
luojančius saulėje rugių plo
tus, vasarojų ir pievas tirštų, 
troškių dulkių sluoksniu.

(Daugiau bus)

Stokite j Kontestg
Gauti Laisvei

Laisves vajus gavimui naujų skaitytojų prasidės su
1 diena spalių-Od. ir tęsis iki 1 d. sausio-J an., 1951 m

Kiekvicnam skaitytojui laišku yra išaiškinta technikiniai vajaus vedimui 
reikalai. Prašome atydžiai persiskaityti laišką, kur nurodoma kaip yra ve
damas vajus gavimui, naujų skaitytojų ir kviečiame tuojau stoti į vajų.

Jauskimes visi sau už būtiną pareigą platinti dienrašti Laisvę, palaikyti 
jį kailio savo kolektyvį Imokytoją ir vadą. Plintanti infliacija ir reakci
jos siautėjimas mūsų šalyje labai smaugia mūsų dienraštį finansiniai. Visi 
turime kudni nors prisidėti prie finansinio sustiprinimo savo dienraščio.

Gaunant nors 500 naujų skaitytojų šiame vajuje ir sukeliant aukomis 
tinkamą fondą dienraščio palaikymui bus galima užtikrinti jo ateitį. Dau
gelis skaitytojų, atsinaujindami \ prenumeratą atsiunčia $10, pabrėždami: 
$7 už prenumeratą ir $3 auką dienraščio palaikymui. Tas yra puikus daly
kas, kad išgalintieji patys savo iniciatyva užsimoka daugiau, negu hustaty- p 
ta laikraščio kaina. Jie padeda už žemesne kainą gauti laikraštį žmonėms 
su skrumnomis įplaukomis.



Iš darbo unijų veiklos
Brockton, Mass. — 6,000 lai buvo pasiruošę streikuoti, 

unijistų čeverykų siuvėjų atsi- beW^paskutinėmis dienomis 
sakė ateiti i darbą 15 dirbtu- ' laimėjo kontraktą iš Wilson 
vių, nepaisant unijos vadų <*’o. Tai didelis 30 mėnesių 
reikalavimo pasilikti darbe, į kovos laimėjimas, 
kol vedami su darbdaviais pa- į ★ *
sitarimai. Unija reikalauja ; New York. —- šiomis dieno-
pakelti 10 centų į valandą ir mis susijungusios trys unijos 
85 centų minimum algos. sudarė vieną bendrą uniją—

★ ; Distributive, Processing &
Pittsburgh. Pa. -CK) plie-!Office Workers unija, kuri 

no darbininkai reikalauja 25 api?a. ^OOO organizuotu 
centu valandai pakelti algos. i ,la';b"',n'il-L, Prezidentu is- 
Taipgi unija reikalauja Nacio-1r,nktas Arthu’’ Osman- 

nales Darbo Santikiu Tarybos i *
pravesti balsavimus keturiose-! Paryžius. — tarptautinė 
dirbtuvėse, kuriose unija dar • kasyklų ir metalo darbininkų

[6.38 procentų -algos.
Dabai- jurininkai gaus j me- 

Inesį $248.41. Pirmiau gauda- 
jvo $233.51.
‘ .* ★
i Paskelbė skubumui streiką

Baltimore. — Plieno dąrbi- 
jninku unijos eiliniai nariai 
| paskelbė streiką Bethlehem 
[Steel Mills. Streikuoja virš 
(600 darbininkų.

Jie paskelbė streiką todėl,
■ kad kompanija pasiryžo pra- 
, vesti skubumo sistemą ir pra- 
į dėjo mažinti prie tam tikrų
1 darbų darbininkų skaičių, o 
likusiems darbe uždėjo dau- 

Igiau darbo.

' Svarstys unijos reikalavimą

nėra pripažinta.

Corning. N. Y. — Amerikos 
Darbo Federacijos 7,000 stik
lo darbininkų gavo pakelti 10 
centų j valandą. Naujas kont
raktas taipgi suteikia dvi ap
mokamas šventes.

Londono gazo 1,400 darbi
ninkų tebestreikuoja visas 
mėnuo. Valdžia suėmė 10 
unijos vadu, kam jie vadovau-

lUnijų atstovų konferencijai Pittsburgh, Pa.” — U. S. 
! priėmė rezoliuciją, pasmer-j Steel Corp., didžiausia plieno 
: kiančių Schumann planą, ku- 'kompanija, pranešė, kad ji 
l'ris pablogintų sąlygas Vaka- [sutinka tartis su unijlą algų 
!rų Europos mainierių ir. plie- į pakėlimo klausimu.
| no darbininkų. Dalyvavo 100 į Kompanija, tačiau, roika- 
j atstovų iš Anglijos, Italijos, j Jau ja. kad derybų 'melu 1 ,-
Francijos, Vokietijos, Glaudi- ! 200,000 pasiliktų darbe, kad 
jos, Belgijos, Luksemburgo ir 'streiko nebūtų Irgi sausio I d. 
Saar srities. - i Unija reikalauja pakelti

★ ; plieno darbininkams po 25
Woodridge, N. J. — Antru ;centus į valandą.

kartu šiuo metu 3,000 darbi- [ *
Dabar eik i pikieto liniją ir atlik savo pareigą man

Jie laužo įstatymus, bet jų 
/ niekas už tai nenubaudžia
' ° J

p. •

ja “nelegaliam” streikui. ninku i Geležinkeliečių reikalavimai
Washington. — Penkiolika

dirbtuvėj, kad 
prieš kompanijos pasiūlytą i 
darbininkams žalingą kont- ;

“sėdėjimo”
Aeronautical 
užprotestuoti i geležinkeliu darbininku unijų i c *

ly om pan i joms bendrą

kėlimą nuo 28 iki 35 pelitų Į 
valanda.

Geh'žinkeliečiai
MONTREAL, .CANADA

Fašistuojančių valdinin- 
i kų sauvaliavimas yra pa
siekęs didžiausių kraštuti- 
nybių. Jie niėkifia ir laužo 
įstatymus, bet jų niekas už 
tai nebaudžia. Jie skriau
džia žmones, bet sėdi savo 

1 vietose ir tęsia savo sauva- 
! liavimą.

Štai pora atsitikimų 
i Pittsburghe. Ten valdinin- 
j kai suareštavo žinomą ko
munistą Steve Nelson. Jie 
nusitarė nepaleisti jo iš 

i kalėjimo iki teismo be $50,- 
! 000 kaucijos. Juk tai buvo 
! aišku, kad čia laužomi ša- 
i lies įstatymai, šalies Kons
titucija, kurioje aiškiai pa- 
: sakyta, kad nevalia iš žmo

ni gaus reikalauti per daug 
1 aukštos kaucijos. Jog tai 
; tiesa, tai. pripažino ir teis- 
i mas. Teismas patvarkė, 
kad Pittsburgho valdinin
kai nesilaiko Konstitucijos, 
kad tokia kaucija yra per 
aukšta, kad užtenka $10,- 

. 000. Nelsonas užsistatė de
šimt tūkstančiu doleriu ir 

! išėjo laisvėn. Bet kol teis
mas padarė nuosprendį, 
praėjo visas mėnuo. Vadi

nasi, miesto valdininkai, su
laužydami įstatymus, žmo
gų išlaikė visą mėnesį ka
lėjime. Juk tai didžiausia 

i skriauda.
Teismas pripažino valdi- 

i ninkus kaltais, bet ar juos 
nubaudė? Ar jie buvo pa

sodinti į kalėjimą bent mė
nesiui laiko už ‘ laikymą 
žmogaus kalėjime netieso- 
tai? Nieko panašaus. Jie 
pasiliko savo vietose ir tęs 
toliau savo darba.

Tam pačiam Pittsburge 
tie patys valdininkai užgro
bė Komunistų Partijos raš
tinę ir ją uždarė. Dabar 

i Valstijos Aukščiausias Tei
smas patvarkė, kad jų po
elgis buvo neteisingas, ne- 
tiesotas, prieš įstatymus ir 
prieš Konstituciją. Bet ar 
tie valdininkai, kurie tos 
organizacijos raštinę už
grobė ir uždarė, tapo nu
bausti už laužymą įstaty
mų? Nieko panašaus. Jie 
kaip buvo, taip ir tebėra 
Pittsburgho valdovais.

Tai tokios padėties mes 
susilaukė jne.

Amerikonas.J u os[raskite galimybės dažnaiį Planuoja Rudens-*
I Žiemos Darbus

York. —Harlemo Dar- [ landa, rri i 1 iba reikalauja 
Life Insurance 

Co. atsiimti savo pasikėsinimą 
išmesti iš Stuyvesant Town 
projekto 35 šeimas, kurios 
kovojo prieš negrų diskrimi
naciją tos kompanijos apart- 
mentiniuose namuose.

b o UnijųSan Francisco. — Marine
Cooks and Stewards uni ja iš- j Metropolitan 
kovojo savo nariams algų pa
kėlimą ir geresnes darbo są
lygas. Laivu savininkai sutiko 
pakelti 5.19 procentus algos.

; mo reikalavimas bus (Įteiki 
: kompanijoms spalio .25 d.

Išsikovojo algų pakėlimą 
Detroit, Mich. —

; ternmakers unijos
(kai išsikovojo 20

i Pažangūs šios kolonijos lie? 
'tuviai jau pradeda ..daryti pla
nus .dėl j veikimo salėse. Pir-

Jmuoju j u darbu
•I ‘ ■

Vedybines Sukaktuvės
Kandidatai Conn. Valstijoje

Los Angeles priemiesčio 
Burbank mašinistai laimėjo 
17 centų algų pakėlimą.

Rugsėjo 30 d., Verdune sa- 
numatomas I lėj, iniciatyva P. Jokšių, talki- 

kufis I ninkaujant P. Budreikams, A. 
. ir tę-• Aleksandravičienei ir Kirku-

Detroit. — Chevrolet Forgo 
kompanijos darbininkai pasi
priešino kompanijoj pastan
goms Įvesti darbo skubumo

Kearny, N. J. — ADF 
Elektros Darbininkų ■ Unija, 
pasirašydama sutarti su kom
panija, išgavo 8,000 darbinin
kų algų pakėlimą nuo 9 iki Kompanija- planavo pasku- . V’reat i 
15 centų į valandą. binti fjai.|)a 33 procentais. .. ,

* .. bandė Įtikinti nors dalĮ darbi- ! pakėlimo.
New 5 orko v aistrios i ninku, kad skubumas jiems [ T 

nepadarys nuostolių. Bet nie
kas iš to neišėjo, 
darbininkai tam pasipriešino

New Yorko valstijos? CIO • 
unijos savo konvencijoj priėmė į 

rezoliuciją, reikalaujančią at
šaukti ‘McCarrano reakcini Į- 
statymą, bet kartu konvenci
ja parėmė tūlus kandidatus i 
valdiškas vietas, kurie romia 
McCarrano politiką.

Chicago.—United Packing
house Workers unijos 7 loka- kompanijomis

Laimėjo algų pakėlimą

CIO National Maritime Uni
ja ir AFL Seafarers’ Interna
cionale unija . susitaikė su 

už pakėlimą

AFL Pat- ' 
darbiniu - '!
procentų I prasidės sui spalių 15 d

[sis iki gruodžio 15 d.; taipgi i vienei, buvo suruoštos vedybi- 
AFI; . busų ir gatvekarių ; jam parengimas — koncertas, |nės 20 m. sukaktuvės P. ir M.

I operatoriai pridavė miestui u-į, sukėlimo finansinės para-j Barzdeniams. Partija buvo la- 
(reikalavimą pakelti algas 20 [m()S ,§js darbas yra didelis ir 
j procentų. _ . . • reikalauja daug jėgų, šiame

Septyni tūkstančiai v iešbu- darbe moterys yra geriausio- 
čiu darbininkų prisidėjo pi ie mjs talkininkėmis. Jos kaip 
reikalavimo algas pakelti. {praeityje, taip lygiai ir šį kar-į Apleido Montrealą

Great Lakes Steel dirbtuvės ta, ‘tj^iu, 
jj ‘jau tariasi su unija dėl algų |įa]]ęa

1
Detroit gazolino ir aliejaus [ Popiežiai i,. Lietuviu Tauta

. [stočių tarnautojų unija atme-1
Vieningai I D" darbdavių pasiūlymą pa-į BED čia gyvuojančios val- 

į kelti algas 6 procentais. j dybos prašė pranešti, kada 
Automobilių unija tvirtina, 1 virš minėta šių metų narių 

gali pakelti Iknyga ■ jau atėjo ir pradėta
1 siuntinėti tiems nariams, , ku- 
irie jau užsimpkėję mokestį 
I už šiuos metus. Neužsimokė- 1 
ėjusieji pasistenkite atsilyginti i

I Connecticut valstijos Pcop- 
! les Partija turi išstačiusi 
visą eilę žymių visuomenės 
veikėjų rudeninių rinkimų 
kandidatais. Tarp jų yra ir 
viena* lietuvė .veikėja.

bus pirmutinės su

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

’’PROŠVAISTES”
JONO KAŠKAIČIO

parinktines poezijos leidinys 
256 puslapių, kaina $1.00 

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar pla
čiau žinomas kaipo Dr. Jonas Kaškiaučius, nuošir
dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus. 
Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisve 
išleis jo poezijos knygą.
Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių. <

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“PROŠVAISTĖS” 

» • 
Kurie užsisakys šią knygą iki spalių 25 d., tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas būtų eilėje priside
gusiųjų prie išleidimo.
Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisyėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

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

'kad kompanijos 
i algas 15 procentų ir 
i pelnyti 20 procentų.

Svečiavosi Pas Mus

T
laiku montre- 
dar vienų senų 
gyventojų, tai
kurie išvyko

bai didelė ir graži. Tiesa, 
Į laike partijos dar pagelbėjo 
į Ramaauskienė ir Gurklionė.

Pastaruoju 
[aiiečiai’ neteko 
(šios kolonijos 
i yra, D. Ylų, 
I nuolatiniam apsigyvenimui Į
I Jungtines Valstijas.

i Batsiuviams pakele algas
Boston, Mass. 5,000 bat

siuvių, tris dienas išstreikavę,

'r,i pas V. B. Malinauskus Ar
lauskai iš Rochcsterio. Ar- 
■ lauskicnė yra V. Malinausko 
i sesutė. Korespondentas.

igresiniame distrikte; Dr. 
'John Maršalka penktame 
j kongresiniame distrikte ;Į vete- 
j ranas, biznierius Clyde^ Tru
deau — į leitenantus guber
natorius; unijos veikėjas Oli
ver Arsenauld — išdininko 
vietai; episkopalų bažnyčios 
vadovė Dorothy Haven — 
valstijos sekretorės vietai; 
Eslanda Goode Robeson, dai
nininko Robesono žmona — į 
kongresą ; karo veteranas Bert 
Gilden — valstijos kontro
lierium.

Partija stovi už taiką, sau
gumą ir laisvę. Kviečia visus 
piliečius susipažinti su jos 
programa ir veikimu. Gali
ma gauti daugiau žinių rašant 
į Peoples Partijos raštinę, 
69 Congress Ave., New Ha
ven, Conn. Pilietis.

Independent Brotherhood
i :f Allied and Shoe Craftsmen-i o , ,
i unija iškovojo 10 procentų
i algas pakelti ir 90 centų į va
landą minimum algos mokėti.

★
i • • .

! Illinois' Darbo Federacijos
I , e

i Konvencija
I’eoria, III. — čia buvo Uli- 

;hojaus Darbo Fedei’aci.įos su- 
' važiavimas. Suvažiavimas bu- 
■ vo didelis. Illinojaus valstijoj 
Darbo Federacija turi 850,-
000 narių.

' Kenosha, Wis,
Aidiečiai Gerai Pasirodė 
Kenoshoje

Spalio 1-mą, ♦ LDS kuopa 
buvo surengus gražų koncer
tą. 'Programą išpildė didžiulis 
Roselando (Chicagos) Aido 
Choras vadovybėje Daratėlės 
Yuden. Aidiečiai yra gerai iš
silavinę, gana gražiai ir su
tartinai dainuoja, taip kad 
kiekvienas jų išėjimas ant 
pagrindų buvo sutiktas ir pa
lydėtas gausiais aplodismen
tais. .

Apart kenoshiečių , svečių 
buvo iš Waukegan, Cudahy ir 
net iš Rockfordo. Mes, keno- 
shiečiai, esame labai pasiten
kinę draugų rockfordiečių 
skaitlingu atsilankymu. Mes 
kada nors jiems atsimokėsi
me tuo patim saiku.

Šeštadienį, spalio 28 d.,
naujoj German-American Sve
tainėje, įvyks LLD 94-tOs kuo
pos pirmas gražus parąngimas. 
įžanga asmeniui mažA, tik 50 
centų ir. užkandžiai prie įžan
gos tikieto veltui.

Kenoshietis.

labai Įdomi ir daug ką pasa
kanti. Kiekvienas pasistenkite 
ją atydžiai perskaityti. Chicago, III
Misteriška Mirtis Wilson Co. Pasidavė

| Kristina Stanislovaitienė

Kristina, tarp lietuvių pla
čiai žinoma veikėja, kandida
tuoja į Kongresą iš 3-čiojo 

•rinkimų distrikto.

Kiti kandidatai: karo vete- 
Iranas ir dainininkas-muzikas 
I Ben Cohen — pirmame’ kon-

Rugsėjo 25 d. Montreale 
angliškoj spaudoj pasirodė 
trumpa žinia, kad rugsėjo 24 
d. provinciale policija atijado 
kūną lietuvio Petro Visockio, 
30 metų amžiaus, pamiškėj, 
Point Cascatcs miestelyje, 
Kvebeko provincijoj. Buvo 
parvežtas į Montrealą dėl 
skrodimo, bet vėliau neteko 
pastebėti apie tą lavoną dau
giau' žinių, kaiptir kokiu bū
du jis ten sutiko mirtį.

Spėjama, kad bus iš 'naujai 
atvykusių lietuvių. Tai jau ne 
pirmas panašus atsitikimas.

11,000 darbininkų pasiry
žimas ir dviejų motų .neatiai
di kova apsivainikavo jų lai
mėjimu. Kietasprandė pe- 

iniukšlė, Wilson Co., pasidavė 
i unijai ir sutiko su United Pa
ckinghouse Workers pasirašy
ti sutartį, tolygią Cudahy, Ar
mour, Swift sutarčiai, kelios^ 
savaitės pasirašytai, kur dar
bininkai gavo 11c pakėlimo 
algos ir eilę kitų pagerinimų.

Wilson Co. privertė pasi
duoti apvienytas mėsos indus
trijos darbininkų frontas. 
Spalio 8 d. šaukiamoji visų

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

Bathurst, Kanada. —Jau 
12 dienų kai dega miškai 
visoj New Brunswick pro
vincijoj.

Matthew A.
BLAIS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Ištiko Nelaimes - Serga

Rugsėjo 23 d., vasarojant, 
ištiko nelaimė P. Keršulį, 
“Windsor” valyklos dalinin
ką. Jis smarkiai puolė ir lūžo 
šonkaulis. Dabar sugipsuotas 
ir serga savo namuose.

Tą pat dieną smarkiai su
sirgo A. Drulis. JĮ buvo apė
męs paralyžius, bet skubi gy
dytojo pagalba atgaivino. Jis* 
dar vis jaučiasi nekaip.

Senai Sergantieji

Jau labai senai kai serga 
V. Zavišius. Jis randasi ligo
ninėje, ąnt Sherbrook St. E.

Labai sunkiai ir jau ilgai’ 
kaip s e r g a Sebastąvi- 
čius, Jonikas, M. K.risčiūnie- 
ne. Pastaroji šiuo laikui rain 
dasi Victorija ligoninėje, taip
gi J. Danusevičius, kuris šiuo 
laiku

Visi
gana sunkiai ir ilgai serganti,

randasi savo namuose, 
virš minėti ligoniai yra

UPWA lokalų atstovų kofe- 
rcncija Chicagoje ir kelios 
dienos anksčiau UPWA pildo
mosios tarybos pasisakymas 
remti Wilson Co. darbininkų 
kovą visomis išgalėmis.

Taipgi Ralph Helstein, UP
WA prezidento pareiškimas Į 
visus mėsos industrijos darbi
ninkus tos kovos klausimu. 
Jis tenai sakė: “visai UPWA 
unijai ir visiems mėsos indus
trijos darbininkams nėra sau
gu, kai ši didžioji mėsos ap
dirbimo kompanija priešinasi 
unijinei sutarčiai,”.

Iš dviejų pusių Wilson Co, 
buvo suimta. Iš vienos pusės, 
jos 7-nių įmonių • darbininkų 
reikalavimas skelbti streiką, 
o. iš antros — Darbo Santykių 
Tarybos spiriama nusilenkti.

•Wilson, Co. turi mėaos ap
dirbimo įmones: Chicago.], 
Alberta, L e a ir V a r i- 
boūlt, Minn.,, Los A/ngeles, 
Cedar Rapids, Iowa,/ Kansas 
City, Kansas ir Omaha, Nebr.

---- >« — -- ------- ------ ------w — »« — -- ------ ------------- 1"------ --------

4 CHARLES
I 
I

j. roman!
I I

LAIDOTUVIŲ ■
DIREKTORIUS Į 

® į
■

Liūdesio valandoj kreipki- Į 
tės prie manęs dieną ar » 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo- 11 
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patama- | 
vimu ir kainomis būsite Į 
patenkinti. ‘i 

j
1113 Mt. Vernon St. Į 

Philadelphia, Pa. «
Tel. Poplar 4110

todėl jų draugai if kaimynai Rep. 5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šešt., spalio 14, 1950



NewWto^fc^iifeTInloi i Gavo smūgi veidan, 
bet atgavo vyrą ,

Buvęs detektyvas 
Reardon tarnavęs 
ir Gross'd

(Kultūriškai praleiskime 
i sekmadienio popietį

(Sužalotas gyvenimas 
davede prie

Tyrinėjančiam e p o 1 icijos
ryšius su gembleriais teisme 
praėjusį trečiadienį buvo pa
skelbta, kad James Reardon 
tūlą laiką asmeniškai vadova
vo Harry Gross gemblerystės !tokios mokyklos 
bizniui.

Kuomet buvo ruošiama 
(LMS 3 ir 2 apskrities Vasari
enė Atstogų Mokykla Worces- 
(toryje, tarpe mūsų organiza- 
Icijų veikėjų kilo dvejopa nuo

monė --- vieni stojome, kad
organ izavi-

I mas yra labai svarbus ir nau- 
I dingas darbas mūsų kultūri- 
Įniam. .judėjime, o kiti pasisa- 
|kė prieš.

čia vasarą tokia mokykla rei
kia organizuoti. Mes norime, 
kad m ū s ų o i g a n i z a c i j u 
.ir visuomene pilnai būtu su>- 
pažindinta su šiuo klausimu. 
Šio sekmadienio popietis ir 
skiriamas Atostogų Mokyklos 

, rekalųi. Jūs grdėsit'e pačių

Brooklyn c. areštuotas ir pa

Bronxe pasibaigė keista by
la, kurioje Fred Marker buvo 
teisiamas už vedimą, antro
sios žmonos neturint ištuokos 
su pirniaja. Markeris prisipa
žino kaltu, bet jis teisinosi, 
jog tai nebuvo jokia apgaulė 
antrajai, 
jis neturi

Vienu
nariai įtalpintas proto ligonių

iriun, tyrinėti, John C.
į 20 metų, veteranas. Ji Įtarė, ! risl<ę išteisino, vyrą 
kad .jis užmušė tą nežinomą '

(vyriškį, kurio kūną rado len-

kad ji žinojusi, jog 
ištuokos.

ėjęs 
polici- 
proku- 
jog ir 

turė

Vienok pereitos
I Atostogų Mokykla 
geriau, negu kada 
Yra manoma, kad I

vasaros 
pasisekė 
pirmiau.

ir sekan-i

! Atostogų Mokyklos studentų Į 
pranešimus ir galėsite, 
vauti diskusijose.

Ateikite į Kultūrinį 
rytoj, spalio 15, 3 vai. 
tų.

Reardon, buvęs inspekto
riaus štabe detektyvu, pasta
raisiais laikais buvo pasitrau
kęs iš policinės tarnybos. Ir 
tą tarnybą Gross’ui jisai 
jau po pasitraukimo iš 
nės tarnybos. Tačiau 
roro štabo žinios sako, 
te b e b ū d amas d o t e k t y v i1
jo banke dėžutę po kitu var
du ir antrašu. Tą dėžutę jis 
tiktai praėjusį pirmadienį iš
tuštinęs, būdamas pašauktu 
liudyti.

Po pasitraukimo iš tarny
bos detektyvu. Reardon buvo 
apsigyvenęs šaunioje reziden
cijoje Conn, valstijoje, 
jį uždarė už grotų, 
svarbų liudytoją.

Dabar 
kaipo

Gal apleis ligoninę
P. Janiūnas, bayonnietrs, d. 

Bimbai, rašo:
Aš jaučiuosi geriau. bet 

dar ne taip, kaip turėtų būti. 
Lovoje jau neguliu visada, tai 
yra, vaikštinėju, 
taras sakė, 
gal galėsiu

širdingai 
aplankymą.

Help Wanlcd Agcv Tel. Plaza 7-2896
HELP WANTED—FEMALEPačios firmos uždarys 

elektrą ir gasą
—--------j

^Atsitikime puolimo iš oro- 
į su atominėmis bombomis, Di
džiojo New Yorko elektros ir 
gaso firmos sustabdys tieki
mą. Civiliniams ginti komisija 
taip susitarė su firmomis, sa
ko pulkininkas Wilkerson sa
vo pranešime Laisvei.

Atskiriems asmenims pata
ria neuždarinėti elektros ar 
gaso centrai inių įvadų na
muose išgirdus signalus. Ta
čiau patartina uždarinėti I 
elektriškus šildytuvus ir gaso 
kranelius, nes tie galėtų pada
ryti žalos namie ar užsimir
šus uždarinėti tuomet, kada 
firmos iš naujo atidarys elek
trą ar gasą.

Abcluain namų darbui darbininkė. 
Du mokyklos vaikai. Nuosavas kam
barys su radio. Gerą alga. BE. 
2-4331. Jeigti nieks* neatsilieps, 
Šaukite BE. 6-4319.

(195-197)

Abelnam namų-darbui darbininkė. 
Gyvenli ant violos. Nuosavas kam
barys ir vana. Turi mylėti vaikučius. 
Lengvas skalbimas. Bondix mašina 

; skalbimui ir išdžiovinimui. Pagelbėti 
prie virimo. Alga $150. Liggett 
4-0886. (196-197)

vyrų d žiūrė mote- 
pri pažino 

kaltu. Bet teisėjas pabaudą 
suspendavo.

1 Paskelbus nuosprendi, prie 
I jo prišoko .jo u-ošvė, —antro
sios motina. Ji piktai pradėjo 
(barti už blogai pavaizdavimą 
Įjos dukters pobūdžio. Jis ty- 
j Įėjo. Tuo tarpu jo pirmoji 
ĮŽ'mona paėmė jį už’rankos 
(namo vestis. Ryžta jam “atsi
lyginti,” uošvė užsimojo tvoti 

■ jam veidan, tačiau jis spėjo 
atšokti. Uošvės kumštis nusi
leido tiesiai pirmosios jo žmo
nos nosių. ‘

Išgelbėjęs savo nosį buvu
sios apleistos žmonos sąskai
toti, vyras išėjo 
čio susigėdinęs, 
muštą nosį. O jo 
atmokėjusi už jį 
išė.fo linksni,a, ve 
ru.

Namų darbininkė. Guolis vietojo. 
Į >35 j savaitę. Tarpo 35 ir 45 m. 
Į imžiaus. Hollis 8-4536.

KAMBARIŲ VALYTOJOS
Rezidencijiniame viešbutyje East 

Side. Geros darbo sąlygos. Veltui 
ipdrauda ii’ ligoninė. Kreipkitės j:

HOUSEKEEPER
125 E. 50tb St., N. Y. C.

(197*199)

— pagailos iššaukiąs 
Prikamuotas pirm 

subręsti. Jis 
okupacinėje ar- 

Japonijoje. Ten buvęs 
i mūsų pačių armijos sargylpi- 
Įnio pašautas ir dėl to neteko 
dešinės kojos.
ligoninėse. O paskiausiu laiku 
buvo namie, 

{Tik retkarčiais

Casey 
; žmogus.
įspėjamo užaugti, 

Centrą j jau tarnavęs 
po pi e-Imi joje

či ai.v

Rengėjai
T’o to skurdo

(Pilieti, šiandien paskutine 
diena užsiregistruoti!

Kas nebus užsiregistravęs, 
negalės balsuoti lapkričio 
7-tą. Gi nuo rinkimų priklau
so viskas, kas bus po rinkimų. 
Kongresas gali paskelbti ka
rą, kongresas gali paskelbti

taiką. Šiemet rinksime kong- 
resmaną, senatorių ir daug 
valdininkų.

Valandos nuo 7 ryto ligi 
10:30 vakaro.

Williamsbu rge. 
gaudavęs šio- 
ir menka už-

Savo skurdų 
dės užsimiršti 
galba. Ten susitikęs tą

Daktarams įsakė 
i registruotis

• • • • • i *■
'Darbininkai skundžiasi;!1'1?"

visos
su-

Namų tvarkytoja-virėja. Patyrusi. 
Guolis vietoje. Nuosavas kambarys. 
Turi mokėti angliškai. Mrs. Berkley, 

I HAvemeyer 9-2912. (197-199)
i _______________________________ _
! Namų tvarkytoja. Guolis vietoje. 
I Nuosavas kambarys ir vana.
I FLushing 9-0173. t (197-198)
I —........

HELP WANTED—MALE

Raudonasis Kryžius
v 

ruoš moteris gelbėti 
bombomis sužeistus

Raudonojo Kryžiaus brook- 
lynietis skyrius praneša Lais
vei, jog pradėjo • kampaniją 
gauti 1,000 moterų pirmajam 
namie' slaugybos kursui. Tas 
išmokius, verbuos daugiau. 
Nori naudoti moterų patarna
vimą gelbėti sužeistus bom
bomis puolimuose iš oro. Kla
sėms naudos savo centrą, 57 
Willoughby St., ir kitas pa-

• tai pas.
I--------- i------------

Areštavo kitą ‘daktarą
George L. Georges, 38 me

tu, New Yorke areštuotas už 
praktikavimą medicinos be 
valdinio leidimo ir be turėji
mo atitinkamo tam ' mokslo. 
!jis turi mokslą ir leidimą 
vairuoti taksiką.. Bet tūlos 
laivų firmos samdžiusios jį 
egzaminuoti ir čiepyti mari- 
,n inkus. • •

Areštuotasis tikrino, kad

buvj jisai bąn- 
karčiamos pa- 

apie 
38 metų amžiaus vyriškį. Abu 
įsigėrę. Galop, del dar neiš
aiškintos priežasties, tvojęs 
jam galvon pagaliu. Bent taip 

įsako detektyvo surašytas j am 
inimas. Už tai dabar areš

tuotas. Jei atras protiniai 
sveiku, toks mirti elektros, kė
dėje. O jei nesveikas — skurs 

i ne geresnėje, už kalėjimą pa- 
(mišėliams ligoninėje. .

Kaimynas.IĮ .-- ‘-- F*--- 7
Leido statyti naujus

iš teismabu- 
nuleidęs ne- 
žmona, nors 
savo nosim, 

dina sau vy-

VYRAI
Su Patyrimu Prie Mechaniško 

ir Abelno Darbo 
Naudojant Plieną

Pripratę Prie Pečiaus Karščio.
Tel. No. C.Hickering 4-6604.
MAREMONT PRODUGTS
530 W. 28th SI., N. Y. C.

(197-199)

Darbiečiai kviečia j 
rinkiminį mitingą

(verčiami aukoti 
(bosą partijų fondui

KRAUSTYTOJAI
Emil A. Lange, Sandėllaai ir Per- 

| kraustymas. Perkraustom lokaliniai 
ir tolimai kelionei. 25 metų manda
gaus ir pasitikimo patyrimo. 355 E. 
156th St., Bronx, N. Y. ME. 5-9196.

(191-198)

Ateinantį pirmadienį 
j vietinės drafto tarybos 
Istabdys egzaminus visų kitų 
(asmenų, ims patikrinti svei- 

ir ve- 
jterinarų, tikslu juos parinkti 
| draftui-tarnybai karinėse 
Igose.

Įsakyta sekamais trimis 
inesiais paimti tarnybon 
.daktarus, 500 dentistų, 
, veterinarų.

įsakyta registruotis visiems 
(iki 50 metų amžiaus ir nesan
tiems armijos rezerve.-

Neatrodo, kad būtų rengia
masi taikai.

Keno atmintis dar nepašli- 
I jusi, tie atsimena, jog pradžio
je intervencijos Korėjon tū
lių buvo rašoma ir kalbama, 
ibūk iki Labor-Day būsią “ap
sidirbta” ir kariškiai sugrįžę 
(namo. Kiti daleido, kad tas 
laikotarpis galįs prasitęsti iki 
Padėkų Dienos. Dabar jau 
matome, kad tie, kurie 
šalį karui, nesiruošia 
kada įmatomu laiku 
skelbti. Jau ir rašoma 
būsimą mūsiškiams 
nią, 

| Kiti, 
tikrina, kad karas dar galima.Į 
sustabdyti, kol jis neišplito ’ į 
pasaulinį. Tačiau/ tas priklau
so ne nuo gerų norų, bet nuo 
masinio veikimo, sako jie.

I D. U. T.

šiandien dak-jkatą gydytojų, dentistų i 
šį šeštadienį jterinarų, tikslu j--kad 

eiti namo.
ačiū o j u jums

je-
U Z

Skelbiamas neprofesionalų 
akordijonistų kontestas. įvyks 
lapkričio 26-tą, Peter Stuyve- 
sant High School patalpose, 
New Yorke. Norintieji įstoti 
brooklyniečiai i n f ormacijų 
gaus pas Mrs. Elsie M. Ben
nett, 694 Empire Blvd.

Martin Manulis pasamdy
tas paruošti Broadway scenai 
Victor Wolfson’o veikalą 
“The Summer House.” Jį sta
to T. Edward Ilamletonas.

nauji patyrimai.
MATANT JUDŽIUS!

Viskas apie MOTERIS
ir jų VYRUS?

4All About Eve’
Zvaigždžiuoja

BETTE DAVIS 
ANNE BAXTER

GEORGE SANDERS
CELESTE HOLM

MATYKITE NUO PRADŽIOS . . .
NESODINAM PO TO,
KAI JUDIS PRASIDEDA.

ir puikūs Vaidinimai Scenoje
ROXY — 7th Avenue ir 50th St.

LAISVĖS

ku-

mė-
922
100

jau keli vyrai ir moterys 
lietuviai darbininkai man 
skundėsi, kad šapose prievar
ta iš jų išrenkamos aukos Į 
D u b i n sk i o k o n tro 1 i u o.j a m os
ILGWU rinkimų fondą. Tas 
fondas išimtinai vartojamas 
remti valdančiųjų partijų 
kandidatus.

Vyriausiai tas fondas taiko
mas liberalų partijai remti. 
Nors liberalai savo eilėse turi 

j daug darbininkų, tačiau par
tijos vadeles turi bosų klasės 
1 žmonės, i

jiems 
tūlų 

tokie,
I kurie veik viskamo sutinka su 
bosais, jų naudai.

Ta talka bosams ir jų tie- 
jsioginėms partijoms yra tokia 
i rūpestinga, jog, didžiumoje 
• clistriktų, nei savo kandidatų- 
nestatė, šiemet liberalų parti- Cj 

, ja laikosi įsikibusi Trumani- 
nės — demokratų partijos —1 
politinių skvernų. Tai tos p C 
tijos atstovams išrinkti ein 

ILGWU narių šurinktie

pagelbsti diktatoriškieji 
| unijų viršininkai. Tai

ruošia 1 
bent 

taiką 
apie 

nemalo- 
šaltą žiemą Korėjoje.

kurie kalba už taiką
j Demokratų valdžios nuo
pelnai New Yorke paskilbo 
daugeliu blogų žygių miestui 
bendrai ir darbininkams ypa

tingai. Paskiausiais tokiais 
nuopelnais yra pakėlimas fė- 
ro, pablogėjimas važiuotės ir 
grafto skandalas. T-as.

T

KONCERTAS
Filmos-Teatrai

Miesto valdžią ūžgyrė Red
fern Houses projektui fondus 

I Ir pianus ir ketina pradžioje 
I ateinančių metų pradėti ska
itybą. Tam tikslui pradės rįu- 
’savinti 20 akrų plotą tarp 
■ Beach Channel Drive, Has
sock St., Redfern Ave., ir 

Į Queens - Nassau linijos. Tame 
I plote dabar gyvena 900 as
menų. Naujuose pastatuose 
bus vietos 450 šeimų.

Statys 6 aukštų namus. 
Rondos'ims po $8,99 už kam
barį per mėnesį, įskaitant šil
dymą, elektrą, gasą. Miestas 
turėsiąs kas motai pridėti po 
'$40,241 norint remias išlaiky- 

7 ■ ti tame lygyje, kad eiliniai 
larbininkai išgalėtų išsimokė

ti.

American Labor Party, 
rios kandidatai 'yra pasisakę 
už taiką, ir" lAisvę, skelbia 
ruošianti didįjį’ masinį mitin
gą Madison Square Gardene 
spalio 24-tos. vakarą. Kviečia 
jin visus partijos prietelius.

Darbiečiai įsitikinę, kad at
vykusieji į mitingą žmonės, 
išgirdę ( partijos ' programą, 
bus uolesniais darbuotojais 
išrinkti darbiečius kandida
tus. O išrinkimas darbo kla
sės atstovų būtų “tikintu: į 
taiką ir laisvę,” sako jie.

Macy krautuvės 
gerai pelne

I Macy krautuvių firma New 
i Yorke vieneriais metais, pasi
baigusiais gale birželio, pelnė

Stj Dr. M. Maišei
1011/•' .F Staigios ir ĮsisenėjusiosStaigios ir Įsisenėjusios 

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

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.— Union Square) 

New York City.
VALANDOS:

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

Tik už dviejų savaičių. Ar jau įsigijote 
koncerto bilietą?

Prašome įsitėmyti, kad sėdynės rezervuotos. Už
tikrinimui sėdynės, tuojaus įsigykite bilietą.

KONCERTAS ĮVYKS SEKMADIENĮ

SPALIO 29 OCTOBER
Bus mūsų gražiajame Kultūros Centre, 

kurį vadiname

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

Koncertas prasidės 3.^0 vai. po pietų.
Po koncerto bus šokiai.

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

I Roxy Teatre
I Pradėta rodyti nauja Dar- 
iryl F. 'Zanuck’o filmą “Ali 
About Eve.” Vadovaujančio
se rolėse jau žinomos žvaigž- 7 
dėsBlette Davis, Anne Baxter, 
George . Sanders, Celeste 
Holm. Joseph L. Mankiewicz 
veikalas ir direkcija. Ir yra 
asmenų veiksmai s c e n oje, 
taipgi sklandymas ledu.

Teatro vedėjai prašo įsitė
myti, jog bus rodoma 4 kar
tus per dieną ir reikia steng
tis ateiti pradžioje rodymo, 
nes į sėdynes išvedžios tiktai 
pertraukomis.

i Paramount Teatre į
! New Yorko Paramount ant
ra savaitė rodo “Union Sta
tion.” Vaidina William Hol
den, Nancy Olsen, Barry Fitz
gerald. Tema: apie žmonių 
grobstyto j us ir tų pagrobikų 
gaudytojus. Asmenų progra
moje scenoje Duke Ellington 
su savo orkestru, Sara Vąu- 
ghan, ių kiti.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
Valandos:

v.

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

jis turįs Leįpzige jam išrašytą 
leidimą. Bet jis pats ten ne
buvęs, leidimą gavęs “už 
akių.”

Penki laivo Brasil Įgulos 
nariai kaltinami, kad jie suo- 
kalbiavę slaptai įgabenti 
Amerikon svetimšalius. Spe
cifiškai kaltina * norėjime į- 
vcžti 8 italus.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR I

$6,834,225, arba po- $3-35 
kožnam serui. Metinė apyvar- 

Ha siekė $321,233,811, aukš
čiausia bėgiu 92 metų firmos 
I amžiaus. Bet pelnas šiemet 
(buvęs biskį mažesnis — per- 
'nai gavo po $3.57 nuo šėro.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

, Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas £

f r £

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111
__ ___________ _ _ ___________ i

'I'"""....................

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BAUTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 TELEVISION

SHUFFLE BOARD

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., spalio 14z 1950
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