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Gfataro Žemėje.
Draugai su iniciatyva. 
Kai sulaukė, persigando. 
Jums karvė, o jiems pie- 
Valio, pries ginklus! [nas. 
Plikagalviams.

Rašo A. BIMBA

< Naujosios Anglijos lietu
viai pažangiečiai jau ketvirti 
metai turi radijo pusvalandį. 
Jie jį vadina Gintaro žemes 
Radijo Programa. Ta jų prog
rama gražiai, išmintingai ve
dama.

Tikrai gražus dalykas. Savo 
laikais bandėme ir brook ly- 
niečiai radijo pusvalandį pa
laikyti, bet nepajėgėme. Pas 
mus radijo biznyje daugiau 
įsiglėjusi reakcija. Ir baisiai 
brangu.

Puiku, kad Bo'stono ir apy
linkės lietuviai radijo pusva
landį išlaiko. Jiems sekasi.

Gintaro žemės Radijo Prog
rama tiekiama sekmadieniais 
9 vai. ryto.

t ‘ *Atsimenate, kiek daug bu
vo prirašyta, kad iš Rytinio 
Berlynu per Pasaulinį Jauni
mo Festivalį jauni vyrai ir 
jnoterys veržte veršis į Va
karinį Berlyną. Jie norėsią 
pabėgti iš rytų Į vakarus.

Bet štai kas atsitiko. Vieną 
gražią dieną apie 20 tūkstan
čių jaunuolių suplaukė į Va
karinio Berlyno gatves. Po
niškoji valdžia persigando. 
Paleido darban policiją ir 
ugniagesius, mušė ir vandeniu 
pilstė jaunuolius. Mat, suži
nojo, kad jie ten pribuvo ne 
pabėgti ir prašyti prieglau
dos, bet pasisakyti už taiką 
ir draugiškumą.

Nelabai sekasi prez. Tru- 
mano ambasadoriaus Ilarri- 
mano misija Irane. Anglai iš
kepė ir patiekė tokį planą: 
Gerai, lai Iranas turi žibalo 
šaltinius, bet Anglija kontro- 
liuo^'visą žibalo biznį. Dalį 
jo jinai sau pasiims, o kitą 
dalį parduos kitiems. Iranas, 
kaip ir pirmiau, gaus tik tam 
tikrą “nuomą.”

Anglų gudrumas nesvietiš
kas. Jie sako iraniečiams: 
Jūs turėkite karvę, bet mums 
atiduokite visą jos pieną!

Ar iraniečiai pasiduos šitai 
apgavystei? čia jau darbas 
mūsų prezidento ambasado
riaus: jiems jis turi įkalbėti, 
kad jie tame anglų plane vis
ką laimi, o nieko nepralaimi.

Valio tiems dešimčiai sena
torių, kurie sakosi stoją už 
visišką viso pasaulio nusigink
lavimą !

' Tik dabar lauksime, kaip 
toli jie su ta rezoliucija va
žiuos. žiūrėsime, ar jie iš šir
dies ir iš peties kovos už savo 
rezoliuciją.

/ \JLgal tik blofas? Juk be- 
roc^T tie patys senatoriai to
mis pačiomis dienomis balsa
vo už milžiniškas išlaidas ap
siginklavimui.

žodžius reikia derinti su 
darbais. Tada ' Ai tokiais žo
džiais tiMs.

Lai šitie senatoriai už savo 
rezoliuciją kovojįa Kongrese. 
Lai jie ją nuveža šį rudenį į 
Paryžių ir pasiūlo Jungti
nėms Tautoms, i 
| Lai velniop eina visi gink
lai ir visose šalyse!

Žmonės ijienįs pritars ir 
juos parems. Karštai juos 
sveikins visa 4 demokratinė 
Amerika. Juos . karštai svei
kins visa žjĄonij^i.

O štai keletas žodelių leng
vesne tema. Kalba mokslinin
kas Dr. Marianne E. Bern
stein. ‘Jis suteikia džiaugsmo 
ir ^susiraminimo visiems plika- 
gaftiiains.J.Jis ištyręs ir sura- 

kad plikagalviai tėvai 
otSkla daug daugiau berniu
kų, negu mergaičių.

Jaunos, moterys įsitėmyki
te. Saugokitės ilgais, sveikais 
plaukais vyrų. Iš jų tik mer- \
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AMERIKA, ATŠAUKDAMA PREKYBOS 
SUTARTI SU SOVIETAIS, BLOGINA 

SANTYKIUS, SAKO SOVIETAI
Prekybos sutarties panaikinimas 
prieštarauja Trumano laiškui

Maskva. — Sovietų vy- Sąjungą dėl draugiškumo; 
riausybė pasiuntė Washing- taipgi prieštarauja prezi- 
tono valdžiai notą, kurioje dento Trumano laiškui, ku- 
sako, jog Amerika, panai- ris rašė Sovietų Sąjungos 
kindama prekybos sutartį i prezidentui Nikolajui Šver- 
su Sovietų Sąjunga, blogina’ nikui, kad Amerika sten- 
santykius tarp šių dviejų , giasi gerinti savo santykius 
šalių, v su Sovietu žmonėmis.

Ta sutartis buvo padary
ta 1937 metais ir panaujin
ta 1942 m.

Sovietinė nota pareiškia:
—Prekybos sutarties pa

naikinimas prie š t a r a u j a 
Jungtinių Valstijų Kongre
so atsišaukimui i Sovietu w V

1,400 alkanų kalinių 
tęsia streiką

Salem, Ore. — Ja'u ketu
rias dienas išstreikavo 1,- 
400 kalinių, reikalaudami 
pavaryt žiaurų viršininką 
Geo. Alexander^.

Kai tik kaliniai nustoio 
dirbę, viršininkas sustabdė 
jiems maistą. Bet streikas 
dar tęsiamas.

Sakoma, jie buvo iš anks
to Įgiję gana daug saldai
niu.

Valstijos senatorius Doug
las R. Y'eater reikalauja pa
keist kalėjimo viršininką.

Anglai ir Sovietai pradeda 
derybas dėl prekybos

Geneva, Šveicarija.—Pra
sidėjo derybos dėl prekybos 
tarp vakarinės ir rytinės 
Europos. Derybas veda An
glija,. Franci j a ir Danija su 
Sovietų Sąjunga, Lenkija ir 
Vengrija.

Deryboms tarpininkauja 
Jungtinių Tautų Ekonomi
nė Komisija Europai.

Metinė Amerikos gamyba * X
— 325 bilijonai dolerių

Washington. — Prekybos 
departmentas paskelbė, jog 
per 12 mėnesių nuo Korėjos 
karo pradžios buvo paga
minta visokių dirbinių bei 
produktų Jungtinėse Vals
tijose už 325 bilijonus do
lerių, tai yra beVeik 20 pro
centų daugiau, negu per 12 
pirmesnių mėnesių.

Nauji kariniai pasiruoši
mai daugiausiai išpūtė ga
mybos vertę.

Bolzano, Italija. — Nu- 
griuvus busui į ežerą, nu
skendo 34 žmonės.

AJbany, N. Y. — Mirė 
Peter Verchot, 105 metų 
amžiaus.’

gaites tegausite.
Bent jau taip jumis moko 

šis protingas mokslininkas.

Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Rugp.-Aug. 21, 1951

8 republikonai senatoriai 
šankia užimt visą Korėją

Sovietų vyriausybė su
pranta, jog prekybos sutar
ties atšaukimas yra veiks
mas, taikomas tolesniam 
bloginimui santykių tarp 
Sovietų Sąjungos ir Ameri
kos, o atsakomybė už tai 
gula vien tiktai ant Jung
tinių Valstijų.—

Pranašauja atominius 
lėktuvų šovinius

Washington. — Demokra
tas senatorius Lister Hill 
pranašavo, kad Amerikos 
lėktuvai neužilgo turės ato
minius šovinius savo pa
trankoms. Hill yra narys 
Senato lėšų komisijos.

Tyrinėjamas šiaurinių 
korėjiečių skundas

Munsan, Korėja. — Mišri 
amerikonu ir šiaurinių ko
rėjiečių komisija pradėjo 
tyrinėt skundą, kad ameri
konai nušovė viena kiną 
kareivį ir sužeidę kitą ne
kariniame derybų plote. Tai 
plotas per penkias mylias į 
visas puses nuo Kaesongo 
miesto.

Amerikonai komisijos na
riai sako, jiems buvo paliu
dyta, kad kinus, šiaurinių 
korėjiečių talkininkus, šau
dė Pietinės Korėjos tauti
ninkų “partizanai” ar kas 
kitas, bet ne jankiai.

Viesulas pražudė 109 
žmones Jamaicoje

Kingston, Jamaica.—Vie
sulas, šėldamas 130 mylių 
smarkumu per valandą, vi
sai sunaikino miestelį Port 
Royal, apardė Kingstoną ir 
kitus miestus Jamaicos sa
loje, anglų kolonijoje; už
mušė bent 109 žmones, su
žeidė šimtus kitų; sudaužė 
kelis laivus ir padarė nuo
stolių, už 56 milijonus dole
rių.

Iš Jamaicos viesulas per
simetė į Meksikos pussalį 
Yucataną, kur gręsia ypač 
Meridos miestui.

Paryžius.—Franci jos val
džia tnurma, kad Jungtinės 
Valstijos, neatsiklausiant 
Francijos, bando įtraukti 
Ispanijos fašistų valdžią į 
karinį Atlanto sąryšį prieš 
komunizmą. Reikalauja, 
kad Amerika tartųsi su 
Franci j a.

Washington. — Aštuoni 
republikonai senatoriai iš
leido pareiškimą, smerkda
mi prez. Trumano ir vals
tybės sekretoriaus Acheso- 
no politiką linkui Kinijos ir 
Korėjos.

Jie pasakoja, kad ta poli
tika yra “tragiškas pralai
mėjimas” Amerikai; kalti
na demokratų valdžią už 
komunistų užge r i n i m ą ; 
smerkia derybas dėl pertai- 
kos Korėjoj; reikalauja už
imt visą liaudininkų Šiau
rinę Korėją ir atiduot ją 
Pietinės Korėjos tautinin

IŠKILMINGAI UŽSIBAIGĖ
PASAULINIS JAUNUOLIŲ
FESTIVALIS BERLYNE

Berlin.—Tarptautinis jau- į 
nuolių festivalis dėl taikos; 
su šauniomis iškilmėmis už
sibaigė pereitą sekmadienį. 
Tai buvo pasaulinis jaunuo
lių ir studentų sambūris 
kovai už taikos išlaikymą.
Festivalis įvyko rytinėje, 

Sovietinėje Berlyno dalyje 
ir tęsėsi dvi savaites. Da
lyvavo 2 milijonai jaunimo 
delegatų iš rytinės ir vaka

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Teheran, Iran. — Tehera

no valdžia atmetė keturis 
pamatinius Anglijos pasiū
lymus dėl leidimo anglams 
išnaudoti Irano žibalo-alie- 
jaus versmes.

Tiktai prezidento Truma
no pasiuntinys Harrimanas 
sulaikė derybas nuo suiri
mo.

Singapore.— Susprogo ži
balinis laivas Singapore 
uoste, anglų kolonijoj Mala
jo j. Užmušta bent 22 žmo
nės ir sužeista 30.

Tokio.— Pagriežtėjo mū
šiai Korėjoje. Dažnai kau- 
jamasi durtuvais ir ranki
nėmis granatomis. Ameri
konai laimėjo keletą kalvų.

Įvairios Žinios
Teramo, Italija.— Sudre

bėjus čia žemei, 35,000 gy
ventojų persigandę pabėgo 
iš miesto, bet ant rytojaus 
sugrįžo. Drebėjimas mažai 
nuostolių tepadarė.

Jeruzalė. — Izraelis daro 
plačius karinius pratimus, 
ypač paliai sienas su Syrija 
ir Jordanu.

Formoza.—čiang Kai-šeko 
kinai tautininkai skleidžia 
paskalus, kad Sovietai at
siuntę tris divizijas savo ar
mijos į Mandžūriją.

Buenos Aires. — Pačiai 
Argentinai stokuoja mėsos; 
todėl valdžia sulaikė mėsos 
išgabenimus Anglijai per 
10 dienų.

kams.
Šie s e n a t o r i a i, Styles, 

Bridges, Wm. Knowland ir 
kt., yra nariai karinių ir 
'užsieninių Senato komitetų. 
Tie komitetai per 8 savai
tes nagrinėjo ginčus dėl 
.generolo MacArthuro at
šaukimo iš vyriausios ko
mandos Tolimuosiuose Ry
tuose.

Didžioji komitetų daugu
ma nutarė viešai neskelbti 
raporto apie tai; tad mini
mi aštuoni republikonai pa
skelbė savo pareiškimą kaip 
mažumos raportą.

rinės Vokietijos, Lenkijos, 
; Sovietų Sąjungos, Kinijos, 
Korėjos, Amerikos ir 64 ki
tu kraštu. V

Paskutinėje, užbaigiamoje 
demonstracijoje sekmadienį 
maršavo apie 500,000 jau
nuolių. Nuolat skambėjo 
obalsiai: “Taika!” “Drau
giškumas!” Padangė mir
gėjo įvairių spalvų švieso
mis - fajerverkais. f

, Portland, Orė.—Dega 15.- 
000 akrų miškų Oregono ir 
Washingtono valstijose.

Chico, Calif. — Amerikos 
valstybės -sekretorius De^n 
Acheson užginčijo Calif or- 
nijos gubernatoriaus pava
duotojo G. J. Knight’o prie
kaištus, būk Acheson a s 
bendradarbiavo su Kinijos 
komunistais.

Tuos priekaištus Acheso- 
nas vadino “melais bei iš
kraipymais” politikos, ku
rią Trumanas ir Achesonas 
vedė linkui Kinijos.

Tokio. — Potvyniai Muk
dene, Mandžūrijoj, išvijo 
40,000 žmonių iš namu.

Frankfurt, Vokietija. — 
Vakarų Vokietijos premje
ras K. Adenauer planuoja 
lėkti pas prez. Trumaną.•

Baton Rouge, La.—Spro
gimas žibalo fabrike užmu
šė 2 darbininkus, daugelį 
sužeidė ir sunaikino 37,000 
galionų kėrosino.

Hudswell, Anglija. — Su
sikaldami vienas į kitą ore, 
žuvo du kariniai Anglijos 
lėktuvai su 8 lakūnais.

Tokio. — Japonijos prem
jeras Yošida gyrė Ameri
kos planą dėl taikos sutar
ties su Japonija.

ORAS.—Giedra ir labiau 
šutins.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji

VĖL SUKLIUVO DERYBOS 
DĖL NEGINKLUOTO 
RUOŽTO KORĖJOJE 

t

Bradley ir Trygve Lie tikisi, 
jog bus sustabdyti mūšiai

Munsan, Korėja, rugp. 
20. — Vėl užstrigo derybos 
tarp amerikonų ir šiauri
nių korėjiečių dėl pertai
kos ruožto. Amerikonai 
kartoja, kad neginkluotas 
ruožtas turi būti pravestas 
paliai esamąją fronto lini
ją. šiauriniai korėjiečiai 
reikalauja per taikos ruožto 
paliai 38-tą paralelę, kaipo 
sieną tarp šiaurinės ir Pie
tinės Korėjos.

O sekmadieni buvo pra
nešta, jog padaryta žings
niu link susitarimo. <*

Irano policija plaka 
taikos šalininkus

Maskva. — Sovietinė ži
nių agentūra Tass pranešė, 
kad Irano policija areštuoja 
ir plaka darbininkus, kurie 
renka žmonių parašus po 
atsišaukimu už taiką.

Skilimas tarp rusu 
ir ukrainų pabėgėlių

Munich, Vokietija.—Sky
la rusų ir ukrainų pabėgė
lių organizacija vakarinėje 
Europoje, kaip teigia Asso
ciated Press. Ukrainų va
dai pareiškė, jog atsimes 

| nuo priešingų komunistam 
rusų todėl, kad šie rusai 
nepripažįsta Ukrainai savi
valdybės.

Atvykęs iš Amerikos, A- 
leksandras Kerenskis, trum
pai buvęs Rusijos premje
ras, mėgina sutaikyti ukrai- 
nus su rusais pabėgėliais 
bendrai kovai prieš Sovietų 
Sąjungą.

Sovietai turi 215v 
divizijų kariuomenės

I ---------------
London. — Anglijos karo 

ministerio pavaduotojas 
Wood Wyatt tvirtino, kad 
Sovietų Sąjunga dabar turi 
215 divizijų paruoštos ar
mijos. Sako, anglų šnipai 
tatai tikrai sužinoję.

Vakariniai naciai prašo 
100 divizijų amerikonu

Hamburg, Vokietija. — 
Vakarinės Vokietijos na
ciai, vadovaujami buvusių 
Hitlerio oficierių, viešai at
sišaukė, kad 4 Jungtinės 
Valstijos atsiųstų 100 divi
zijų amerikinės kariuome
nės. Paskui, sako, turėtų 
būti atkurta tokia galinga 
vokiečių armija, kaip prie 
Hitlerio. Tuomet vakari
niai vokiečiai išvien su 
amerikonais jau galėtų “ap
saugot vakarų Europą nuo 
komunizmo.”
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KARO VEIKSMAI
Pasmarkėjo susikirtimai 

fronte. Amerikonai su sa
vo talkininkais per atka-- 
klias kautynes užėmė aukš
tumą ties Kansongu, ryti
niame fronte, ir prasiveržė 
pirmyn į šiaurę nuo Kumh- 
vos, viduriniame fronte.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
jų bendradarbiai kinai pri
vertė amerikonus pasi
traukt Jončon srityje, va
kariniame fronte.

Amerikos lėktuvai ir karo 
laivai plačiai bombardavo 
šiaurinę Korėją.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie atmušinėjo amerikonų 
atakas, nuskandino vieną 
torpedini Amerikos laivą 
ir nušovė 7 amerikinius lėk
tuvus. Liaudininkai sakė, 
tas laivas “barbariškai” 
bombardavo rytinio pajūrio 
kaimus.

BRADLEY TIKISI 
PALIAUBŲ

Washington.— Generolas 
Omar Bradley, Amerikos 
karinių štabu vadas pa
reiškė per radiia, jog tiki
si, kad bus padaryta ner- 
taika Korėjoje, sustabdant 
mūšius, bet pridūrė, kad ir 
po pertaikos pasirašymo 
dar nebus atšaukta Ameri
kos kariuomenė iš ton.

TRYGVE LIE LAUKIA 
PERTAIKOS

United Nations, N. Y.— 
Jungtinių Tautų sekreto
rius Trygve Lie, sugrįžęs iš 
Europos, sakė korespon
dentams:

—Aš vis dar tikiuosi, kad 
bus įvykdyta pertaika* Ko
rėjoje.

10,500,000 amerikiečių 
šeimynų skursta

Washington. — Senato ir. 
Kongreso Atstovų Rūmo 
bendrasis komitetas tyrinė
jo amerikiečių uždarbius ir 
surado, jog 10 milijonų, 500 
tūkstančių šeimynų gauna 
tik po $2,000 metinių paja
mų, vidutiniai imant. Tas 
ketvirtadalis ameri kinių 
šeimų todėl tik skurdžiai te
gali pragyventi, sako to 
kongresinio komiteto rapor
tas.

Daugelis tų šeimynų tik 
sekmadieniais naudoja mė
są; mažai tevartoja vaisių 
ir pieno; bando prasimai
tinti bulvėmis, duona, lokš- 
inais ir ryžiais. Dažniau
siai išmokesčiais perka dra
bužius arba tiktai padėvė
tus, antrarankius.

Tokio.—Griūvant suolam o
beisbolo stadiume, užmušta
3 japonai ir sužeista dau
giau kaip 100.
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IŠDEPORTUOTAS ‘ SAVANORIŠKAI”
FERDINAND SMITH via negrų tautos sūnūs. Jis 

gimęs Jamaica saloje, Vakarų Indijose. Jis jau pasiekė 
55 metų amžiaus. Jis per ilgus metus gyveno ir dirbo 
Jungtinėse Valstijose.

Šis vyras — pirmutinis negras, turėjęs tokią aukštą 
vietą mūsų krašto darbo unijose . Būdamas prekybinio 
jūreivio profesijoje, jis padėjo organizuoti National Ma- 

r ritime uniją, o vėliau buvo tos unijos sekretorium-iždi- 
- ninku.

Bet pakilo žiaurios reakcijos vėjas ir Ferdinand Smith, 
pažangių idėjų (valdžia sako: jis buvo komunistas,—mes 
to nežinome) žmogus, buvo suareštuotas ir paskirtas de
portacijai. Už jį buvo uždėta $10,000 bėla ir jis laukė 
teismo. Bet, štai, valdžia jo belą atmeta, nes ji “ne- 
košer,” ją uždėjo Civilinėms Teisėms Ginti Kongresas.

Kas Smithui teko daryti?
Jis nusitarė pats save “išsideportuoti.” Praėjusią sa

vaitę, lydimas valdžios seklių (taipgi daugelio savo 
draugų), Smith nuvyko į La Guardia aerodromą, sėdo
si lėktuvan ir nuskrido Londonan; jis yra Didžiosios Bri
tanijos pilietis.

Išskrido tai išskrido, bet dabar kyla klausimas: kam 
iš to nauda? Ar Smith, gyvendamas Didžiojoje Britani
joje, nesusiras draugų? Ar jis ten būdamas tylės, nie-, 
ko nesakys apie tai, kas darosi mūsų krašte, kaip lau
žoma mūsų krašto konstitucija, kaip trempiama žmonių 
laisvė, jųjų teisės? Žinoma, jis netylės.. Jis kalbės, jis 
rašys,—o jis gali kalbėti ir rašyti. Ir visa tai, aišku, 
eis mūsų krašto nenaudai! *

Taip nereikėjo daryti!

SLIDŽIAME KELYJE
INDONEZIJA yra dar nauja valstybė, nors ji didelė, j 

Josios nepriklausomybė buvo iškovota dideliu pasiryži
mu darbo žmonių, kovojusių prieš japonams imperialis
tams parsidavusius “savo tautiečius” ir prieš hollandus 
imperialistus.

Bet štai, iš Indonezijos sostinės Jakarta gauname ži
nių: prasidėjo areštai. Areštuojami žmonės, kurie, val
džios nuomone, esą komunistai; tarp virš šimto suareš
tuotųjų 16-ka yra parlamento narių.

Puolamos darbo unijos ir jų vadovai. Valdžia kal
tina, būk Kinija (ne Tarybų Sąjunga) kišasi į vidujinius 
Indonezijos reikalus ir kursto žmones.

Netenka sakyti, jog visa tai atliekama su Washingtono 
vyriausybės užgyrimu, su Washingtono vyriausybės pa
tarimu. i

Trumano vyriausybė, pravesdama areštus mūsų kraš
te, reikalaute reikalauja, kad tai darytų visi tie kraštai, 
kurie gauna iš Amerikos dolerių,

Na, ir daroma. Bet ar tai gera? Ar tai lemia Indo
nezijai ramybę? Ar tai nesako, jog sėdamas vėją, pjausi 
audrą?

APIE TURKŲ LIAUDIES POETĄ
PER ILGUS METUS sėdėjęs Turkijos kalėjime, Na- 

zimas Chikmetas, žymusis liaudies poetas, kadaise buvo 
išlaisvintas. Jis buvo išlaisvintas po to, kai visame pa
saulyje kilo žmonių protestai ir reikalavimai, kad Chik
metas būtų išlaisvintas.

Šiam poetui pavyko iš Turkijos pabėgti. Neužilgo 
Chikmetas pasiekė ir Tarybų Sąjungą ir josios sostinę, 
kur jis buvo karštai sutiktas rašytojų, menininkų, dar- 

. bininkų.
Chikmetas, atsiminkime, gavo premiją iš tarptautinio 

taikos šalininkų kongreso Varšavoje, įvykusio praėju
siais metais. Premija jam buvo skirta už darbavimąsi 

-taikai.
Chikmeto priimtuvėse kalbėjo visa eilė žymių tary

binių piliečių, tarp kurių buvo ir poetas Tichonovas, 
kuris pasakė:.

^Aistringas Nazimo Chikmeto balsas, vienas stipriau
sių kovotojų už taiką balsų, sklido iš kalėjimo sienų, 
įveikdamas visas kliūtis. Jį pažįsta žmonės viso pasau
lio šalyse.” '

Ką gi pasakė pats poetas ?
Jis, tarp kitko, pasakė:
“Aš esu taip laimingas, kad negaliu kalbėti, nors aš 

galėčiautp^sakyfTdaug. Už savo gyvenimą, laisvę, mei
lę visaj^ŲKas puiku, už mejlę taikai aš esu dėkingas di
džiajam miestui—Maskvai... Mano tauta, turkų tauta, 
vaitoja Amerikos imperialistų priespaudoje... Puikų, 
nuoširdų priėmimą, kurį jūs surengėte man, aš skiriu 
visų pirma mano tautai. Mano asmenyje jūs sveikinate 
pavergtą turkų tautą, kuri, nepaisydama nieko, yra ku
pina noro kovoti.. s”

Šitaip kalbėjo turkų liaudies poetas, kuriam teko 'išsė
dėti 13-ką metų Turkijos kalėjime. Ten būdamas, kaip 
žinome, Nazimas Chikmetas surado priemonių kurti, 
rašyti ir savo kūrybą paleisti pasaulin.

I

APIE TARYBINIŲ 
ARTISTŲ PASIRODYMĄ 
ITALIJOJE

Nors Laisvėje jau buvo 
žymėta, kokiu didžiu pasi
sekimu praėjo gastrolės T.

mes žemiau paduosime žur
nalisto F. Afonino 
rašfnį tuo klausimu.
foninas rašo:

Tarybinių artistų meistriŠ- j 
kūmas nekintamai susilaukia 
aukšto įvertinimo ir pripaži
nimo visose pasaulio šalyse. 
Tarybinis menas, pasiekęs ne
paprastą suklestėjimą, liudi
ja socialistinės -santvarkos 
gaivinančią jėgą, milžiniškus 
galimumus, kuriuos mūsų ša
lis teikia talentams.

Tarybinių artistų grupes— 
G. Ulanovos, D. Oistracho, T. 
Gilelson, M. Michailovo, Z. 
Doluchanovos ir kitų kelionė 
po Italiją tapo tikra triumfo 
kelionė. Tarybinio pianisto E. 
Gilelso koncertai buvo sutin
kami su susižavėjimu. Floren
cijos laikraštis “Nacionc” pa
vadino jį puikiu pianistu, tu
rinčių “nepriekaištingą tech
niką, gilų muzikalumą, puikų 
skonį ir galingą temperamen
tą, derinamą su nepralenkia
mu virtuoziškumu.”

“Matino d’Italia”, pažymė
damas Gilelso koncerto milži
nišku pasisekimą, rašė, kad 
jo parodyta genialiųjų muzi
kos kūrinių interpretacija ga
li būti drąsiai laikoma “vienu

neilgą

žymiausiųjų šiuolaikinio atli
kimo meno reiškinių.”

Tarybinio baleto meistrai 
G. Ulanova ir J. Kondratovas 
turėjo neregėtą pasisekimą 
tradicinio Florencijos muzikos 
festivalio istorijoje. Tarybinis 
baletas sutraukė daugybę žiū
rovų iš kitų Italijos miestų ir 
iš užsienio, specialiai atvyku
sių į Ulanovos koncertą. Ita
lijos ir kitų šalių spauda rašė 
apie ją, kaip apie geriausiąją. 

1 pasaulio baleriną.
i- | Tarybiniai artistai patrauk-

davo ir sužavėdavo žiūrovus 
savo įkvėpimo kupinu klasiki
nių muzikos veikalų, liaudies 
dainų, t a r y b i n i ų kom
pozitorių kūrinių atlikimu.

Išreikšdama muzikinės ir 
meninės visuomenės nuomonę, 
Italijos spauda pavadino tary
binį smuikininką D. Oistrachą 
“vienu žymiabsiųjų šių laikų 
muzikų ir atlikėjų.”

Po tarybinių artistų trium
fo kelionės po. daugelį Itali
jos miestų Romos visuomenė 
ir artistiniai sluoksniai su di
džiuliu susidomėjimu laukė jų 
pasirodymų Italijos sostinėje. 
Tačiau Italijos valdžios orga
nai atsisakė pratęsti tarybi
nio meno meistrų viešėjimo 
šalyje terminą. Matyt, juos 
įbaugino mūsų artistų neregė
tas pasisekimas ir italų milži
niškos simpatijos jiems. Itali
jos valdžios organų elgesys 
sukėlė Romos ir visos šalies 
visuomenės pasipiktinimo aud-

PASIKEITĖ LAIKAI
Viskas šiame straipsnyje 

pasiliks anonymiška dėl to, 
kad galėjo atsitikti bile kur

Vienoj lietuvių kolonijoj 
įvyko pokylis. Gausingai 
ir gardžiai pavalgome ir iš- 
sigėreme. Pavalgius, tost- 
masteris pašaukė kai ku
riuos plačiau pažįstamus 
dalyvius pakalbėti. Paeiliui 
paprašo ir mano vyra, pro
fesionalą, pasakyti keletą 
žodžiu. €

Kaip dažnai daroma, ma
no vyras pagyrė šitą labai 
puikų parengimą ir po to 
praplatino pastabas, pri
mindamas publikai neseniai 
pasakytą prez. T r u m an o 
prakalbą Madison, Wis.

Trumanas pasakė, kad 
per šių metų Nepriklauso
mybės Dieną vienas repor
teris iš “Capitol Times,” 
užsirašęs ištraukas iš Ame
rikinės Nepriklausomybės 
Deklaracijos ir iš Teisių 
Biliaus ir Konstitucijos, lei
dosi per gatves prašyda
mas praeivių, kad pasirašy
tų po tais dėsniais. Jisai 
užkalbino 112 asmenų, iš 
kurių 111 atsisakė pasira
šyti, tardami, “That’s com
mie stufl” arba “Ieškau 
valdžios darbo, nedrįstu pa
sirašyti dęl ‘loyalty clear
ance’.” 
nusistebėjo, kad amerikie
čiai pasidarė tokie bailiai. 
Jik 112-tas asmuo pasirašė, 

tokius 
turėtų

arba žodžiu išsireikšti. Ko
kioj gi administracijoj įė
jo i galią visi tie tyrinėji
mai “loyalty,” arba Taft- 
Hartley, arba McCarran bi- 
lius? Kas gi, jei ne prezi
dentas, pakėlė teisėją“ Medi
na ir kitus į aukštesnes vie
tas už tai, kad jie laužo 
Teisių Bilių? Kas gi, jei ne 
prezidentas, kaltas už pri
jungimą J. V. prie fašisti
nių elementų per visą pa

Po visko, viena moteris, 
priėjus prie manęs, sako, 
“Labai malonu matyti pro
fesionalą laikantis vienmin
čiu su mumis ir taip drą
siai kalbant.” 

h

'Aš atsakiau, “Mudu su 
vyru niekuo neatshnainėme. 
Esame taip pat vidurinio 
kelio liberalais, kaip buvo
me. Tik laikai atsimainė.

“Šitokia prakalba nebūtų 
buvus reikalinga ir net nuo
bodi Roosevelto laikais. Ne
būtų ką kalbėti apie spau
dos ir žodžio laisvę, kuria 
tais laikais turėjome.

“Žinoma, buvo ir tais lai
kais panašių gaivalų, kaip 
senatorius McCarthy, ir ne 
vienas, 
blikoną 
natorių 
Burton
laikais žmonių laiškai, žmo
nių delegacijos į Washing- 
toną juos suvaldė šiek-tiek. 
Jie negaudavo tiek špaltų 
net ir komercinėje spaudo
je, nei tiek laiko ant radijo. 
O priešfašistinė Amerikos 
frakcija galėjo laisvai prieš 
juos išsireikšti — nebuvo 
suvaržytos mintys žmonėse, 
nebuvo pripildytos visokių 
melų, kaipdabąr.

“Ne, ne mes pasikeitėm! 
Amerikos- gyvenimas ant 
tiek pašlijo į fašistines vė
žes, kad žmonės, kaip mes, 
tikinti i amerikinės Konsti
tucijos dėsnius, atrodom 
net kairiais. Amerikos

Prisiminkime repu- 
Hamilton Fish, se- 
Wheeler, senatorių 
ir kitus. Bet tais

Tru mana s

sakydamas, .“Už 
principus Amerika 
kovoti.”,

Vietinis kalbėtojas 
irodė, kad amerikonai vir- 
to bailiais kaip tik per Tru
mano administraciją. Labai 
keista, jis sakė, kad Truma- 
nas pats įtartų amerikonus 
kaipo bailius, kuomet jo pa
ties “loyalty” įstatymas ir 
visi kiti jo užgirti įstaty
mai suvaržė žmonių, laisvę 
organizuotis, ir per spaudą

toliau

Klysta tie, kurie mano, jog turkų tauta yra “atsilikusi 
ir nieko neveikia.” Ne! Ji veikia, ji kovoja, nors poli
tinė priespauda Turkijoje yra labai žiauri.

Nazimas Chikmetas simbolizuoja turkų tautos kovas, 
josios siekimus ir troškimus.

Vystosi sukilimas prieš 
Senatorių McCarthy

MILWAUKEE, Wis. —Sen. 
Joseph McCarthy, tvarinys 
popieros trvisto ir rėmėjas 
Chiang-Kaisheko, bei žymiau- 
sis simbolis fašistų ‘didelio 
melo’ taktikos, sutinka augan
čią opoziciją savo gimtajam 
distrikte ir valstijoj tarpe ma
sių darbininkų, farmerių ir 
smulkių biznierių.

To viso galima laukti, kad 
prieš McCarthy kiltų visi tie, 
kuriuos jis su savo genge puo
la — demokratai, socialistai, 
progresyviai, komunistai ir 1L 
bevalai. Bet žmonėm neapsi- 
pažinusiem su painumu Wis
consin© politikos lengva atsi
durti galvosūkyje, matant ky
lančią opoziciją Rlepublikonų 
partijoj prieš McCarthy. Vie
nok, kuomet ir LaFollette 
Progresyvių judėjimas iškilo 
viduje Republikonų Partijos, 
didžiumos partijos Wisconsi
ne, net nuo prieš Civilio Karo 
laikų, ir jeigu imsime domėn 
tūkstančius buvusių LaFollet
te rėmėjų balsuojant už re- 
publikonus balsavimuose, tas 
faktas pataps jau supranta
mu.

Republikonų partijoj suki
limas pries McCarthyzmą 
prasidėjo reikštis savaime 
valstijos legislaturoje su pra
džia šių metų, kai atstovas 
Arthur Peterson iš Prescott 
apskrities, kritikavo ir smer
kė McCarthy. Rep. partijos 
didieji čyfai puolė Peterson’ą, 
bet jam burnos uždaryt nega-

Liepos mėn. Republikonų 
Partijos konvencijoje Peter
son’ą rėmė kun. AL B. Eliason 
iš Oconto, prieš rezoliuciją 
užgiriančią McCarthy. Nežiū
rint, kad jie buvo nutildyti 
‘storm truperiu’ taktika parti
jos mašinos, bet tiedu jauni 
vyrai išėjo iš konvencijos he
rojais akyse daugelio žmo
nių. ■ s

Rep. mašinos vyrai susirū
pinę bandė užgniaužti opozi
ciją mėnesis vėliau, tikėda
miesi atkeisti šį Jaunųjų Re
publikonų nusistatymą, vie
nok mašinai nepasisekė.

—o—
Kandidatas į sen. prieš 

McCarthy
Liepos 14 d., valstijos sen. 

Chester Dempsęy, gerai pa
siturintis farmeris iš Wauke
sha apskrities, pranešė, jog jis 
išstatys savo kandidatūrą 
prieš McCarthy republikonų 
nominacijose į U. S. Senato
rius iš Wisconsinu 1952 m.

Valstijos sen. Dempsey sa
kė, jis nekritikuosiąš McCar
thy savo rinkimų kampanijo
je. Jis taipgi sakė, kad jo 
kandidatavimas yra jo paties 
savas sumanymas ir jis nesi- 
tarė su jokiais,.partijos vadais.

Politiniai stebėtojai Wisc
onsine nemano būti suklaidin
ti Dempsey pareiškimu, kad 
jis “nekritikuos McCarthy” 
ir taip sau ves rinkimų kam
paniją. Dempsey turi rekor
dą stovėjimu už taika ir bai
gimu karo Korėjoje. Jis yra 
išleidęs viešą pareiškimą, kur
name aštriai kritikavo ir 
smerkė karą Korėjoj. Jis taip
gi kalbėjo prieš legalius lin- 
čiavimus ir sunaikinimą civi
lių laisvių ir daugelio dalykų, 
kur paeina'nuo abiejų Tru- 
manizmo ir McCarthyzmo. 
McCarthy turės pilnas rankas, 
jeigu šis neprigulmingai mąs
tantis farmeris pasileis kam
pam j on kitais metais.

Sukilimas republikonų ei
lės Wisconsine prieš McCar
thyzmą gali pagelbėti iškilti 
naujam politiniam apsireiški
mui Wisconsine, kuris seniai 
reikalingas ir pavėlavęs, po 
13 metų dominavimo per 
Heils, Wilets, McCarthy, 
Kerstens, O’Konsky, Smith ir 
panašius atstovus stambiojo 
biznio. Fred Blair

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KINIJOJE LAUKIAMAS 
GAUSUS MEDVILNĖS

DERLIUS f
PEKINAS.—Sparčiai be

sivystanti Kinijos tekstilės 
pramonė reikalauja vis 
daugiau žaliavų. Tai ska
tina žemės ūkio darbo žmo
nes išplėsti medvilnės pa
sėlių plotus.

Šiais metais valstiečiai 
sėkmingai atliko medvilnės 
sėją, pasėje eilėje rajonų 
žymiai daugiau medvilnės, 
negu plano buvo numatyta. 
Visur svarbiausiuose šalies 
medvilnininkystės rajonuo
se — Šiaurės, šiaurės Va
karų ir Rytų Kinijoje lau
kiamas gausus medvilnės 
pasėlių rąvėjimas.

Kinijos kooperatinės or
ganizacijos dabar superka 
iš valstiečių medvilnės at
sargas, o taip pat sudaro su 
valstiečiais naujo derliaus 
medvilnės pirkimo sutartis.

Indonezija sako, Kinija turi 
dalyvauti taikos sutaAyjcU 

su Japonija
Washington. — Indonezi

jos ambasadorius pareiškė, 
kad Kinijos- Liaudies Res
publika turėtų būti priimta 
į taikos sutarties darymą 
su Japonija.

Indonezijos ambasadorius 
sakė, reikia patiems Bonin 
ir Ryukyu salų gyvento
jams leist nusibalsuot, ar 
jie nori priklausyt Japoni
jai ar pasilikt Amerikos glo
boje.

Amerika savo plane dėl 
taikos sutarties su Japonija 
reikalauja palaikyti ameri
kinę globą toms saloms.

Conio, Italija.—Nuo smar
kių liūčių kilo potvyniai ir 
paskandino 19 žmonių Co
mo srityje.

Apgavikai apie apgavikus
Tarpe lietuviškųjų reak

cionierių auga “nesusiprati
mas.” Jau iškilo aikštėn 
nesantaika tarpe prelato 
Krupavičiaus vadovaujamo 
VLIKo ir smetonininko Lo
zoraičio, “Lietuvos diplo
matų šefo.” Kryžiokų spau
doje eina smarkios diskusi
jos apie tai. Smetoninin- 
kai palaiko Lozoraičio pu
sę. Kiti laikraščiai remia 
Krupavičių ir jo VLIKą.

Puodas katilą vanoja. Ap
gavikai apgavikų darbus 
aikštėn iškelia. Labai įdo
mu.

Naujienose paste bėjau 
straipsnį prieš Lozoraitį. 

‘Jis nesąs joks “diplomatų 
šefas,” net nebesąs arba 
nuo pat Smetonos ’pabėgi
mo iš Lietuvos nebebuvęs 
joks “diplomatas.” Diplo
matu, juo labiau “diploma
tu šefu 
Lozoraitis tik pasaulį ap
gaudinėja.
prelatas Krupavičius su juo 
derasi ir nori susitarti. Ap
gavikas su apgaviku nori 
susiderėti! Gražu, ar ne?

Koks ten menševikiškas 
“Stebėtojas,” karštas Kru
pavičiaus klerikalų pasekė
jas, rašo:

“St. Lozoraitis buvo Lie
tuvos įgaliotas ministeris 
Italijai. Bolševikams Lie
tuvą užėmus, jisai ..tarny
bos neteko, kadangi fašistų, 
valdžia... Lietuvos pasiun
tinybę Romoje uždarė. Lo
zoraičio, kaipo ministro,

besiskelbdamas,

N e ž i u rint to,

Konstitucija parašyta apie 
175 metai atgal. Tai reiš- 
kia^ kad Amerikos valdžia 
sugrįžo į pirm to laiko fe
odalinę, kolonijalinę valdžią 
—jau 200 metų nusenusią.”

Profesionalo žmona

Smetonos diplomatai. Ne 
kiek neprastesnis apgavi
kas yra ponas Žadeikis, ku- 

pareigos automatiškai pasi- rjs sėdi Washingtone. Juk
baigė.

Todėl Lozoraitis esąs tik
tai “eks-diplomatas.” O to
kio “cino,” kaip “diploma
tų šefas,” nesą jokiam Lie
tuvos įstatyme.

Aišku, kad Lozoraitis ap
gaudinėja svietą. Gerai, 
kad menševikai pagaliau tą 
pripažino. Bet juk tokiais, 
pat, gal dar ir didesniais 
apgavikais yra visi kiti

visi tie Smetonos paskirti 
diplomatai neturi ir neat
stovauja jokios Lietuvos.

Be to, ar mažesniais svie
to apgaudi n ė t o j a i 0 yra 
smetonininkų, klerikalų ir 
menševikų redaktoriai, ku
rie tuos “eks-diplomatus” 
tebeskaito Lietuvos “įgalio
tais ministrais”?

Amerikonas
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—Tiek daug būtų buvę turto, — dūmoja sau vienas vi
durinės mokyklos mokinys Jay G. Beisser, kadi jig. 
vaizduojasi iš valdžios gautą, bet negalėtą pasilaikyti? 
čekį. Dirbdamas atostogų iš mokyklos metu už $3į0 
per savaitę, Beisser turėjo permokesčio taksais gau||I 
atgal $21.83, o jam atsiuntė su čia matoma j a skaitline. 
Čekį jis sugrąžino valdžiai. Sako skaičiavimo mašina 
padariusi klaidą.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)’Antrad., Rugpiūčio-Aug. 21, 1951



. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

/PRIE TOLIMŲ KRANTŲ
J ■ (Tąsa)
Valtis plaukė toliau. Krantai nyko iš 

akių. Pirmą kartą žmonės pasijuto at
viroje jūroje. Ir jiems, jau anksčiau ne
tekusiems jėgų, tai sukeldamos vilčių, 
tai grasindamos, lėtai ištįso be miego ir 
poilsio dienos, ir naktys. Gyvenimas val
tyje, kurioje nevisiškai buvo sustabdy
tas vandens tekėjimas, priklausė nuo oro 
įgeidžių, o jis * nuolatos keitėsi. Kada 
tirštas rūkas apgaubė jūrą, plaukti te
ko aklai, ir -buvo neįmanoma nustatyti 
savo buvimo vietos. Vėjas, keisdamas 
savo kryptį, kai kada lyg ir užjausdavo 
nelaiminguosius klajūnus ir gynė juos 
pakeliui, bet kartais atsistodavo lyg 
skersai kelio ir neleisdavo jų į priekį. 
Ypatingai jie nukentėjo nuo šiaurinės 
audros. Apliedama lediniu šalčiu, ji nu
bloškė juos atgal dešimtis mylių. Vi
siems atrodė, kad atėjo galas. Ši mintis 
juos ypatingai gąsdino todėl, kad jie nie
ko nežinojo apie pirmąją pąrtiją, išvy
kusią į Sachaliną, ir jie laikė ją žuvusia. 
Jie ir sau laukė tokio pat likimo. Ta
čiau jų valtis kažkokiu stebuklu išliko, 

, ir syjstyrę joje žmonės vis dar krebždėjo, 
J stovėdami ligi juosmens vandenyje ir 

nesustodami pilti jį už borto. Nebuvo 
ramybes ir tylos metu — reikėjo irkluo
ti. Ankštai susispaudus, nebuvo galima 
nei prigulti, nei ištiesti sumedėjusių ko
jų. Dargi tomis retomis valandomis, 
kada buvo galima primigti, žmonės sė
dėjo ir susirietę tiktai snaudė. Nuo to 
laiko, kai jie paliko Urupo salą, ant jų 
nė kartą neišdžiūvo sudrėkę rūbai, ir jie 
mirko sūriame kaip sūrymas vandenyje. 
Jų kūnai susitraukė, pamėlo.

Įgula niūriai tylėjo. O jeigu vienas 
pradėdavo kalbėti, tai kiti ne tuojau pa
laikydavo jį, tartum nesupratę, apie ką 
kalbama, žodžiuose skambėdavo mintys 
apie kitokį gyvenimą, negu toje nykioje 
valtyje.

— Tas, kuris liks gyvas iš mūsų, nie
kada nepamirš mūsų nuotykių, — tarsi 
sapnuodamas sumurmėjo Košeliovas.

PC* minutės prabilo Lekoncevas:
—O mano tėvynėje dabar pavasaris 

pačiame gražume: žydi alyvos, lakštu
tės >įi ulba.

— Ech, pasivoliočiau kvapioje žemė
je, po karšta saule — garsiai svajojo 
Košeliovas.

—Tegu jus velniai su tokiomis kal
bomis, — įširdo Kučerenko.

Dešimts minučių tęsėsi tyla, ir vėl 
prabilo Lekoncevas:
; — Juto mano širdis, kad bus blogai. 
Kaip man nesinorėjo skirtis su šarvuo- v • ciu.

Lekoncevo žodžiai žmonėms priminė 
eskadrą. Visiems kilo klausimas: kas su 
ja atsitiko? Niekas negalvojo apie per
galę prieš japonus, bet visi buvo įsitiki
nę, kad dauguma rusų laivų jau stovi 
Vladivostoke. Ir vėl mintys grįžo į kran
tą.

— Mūsų draugai tikriausiai mieste 
vaikštinėja arba smuklėje arbatėle 
džiaugiasi.

— O kas mylimą turi — tam dar ge
riau.

—O mums gėlo vandens nėra pakan
kamai.

S- Mums nors trejetą valandėlių šilu
moje pasėdėti, rankas ir kojas ištiesti, 
pasilsėti... f

Kučerenko stengėsi atitraukti įgulą 
nuo sunkių minčių ir prabilo apie kitą 
k%: '

—- Pažinau aš vieną poną. Aukštą ka
rininko laipsnį turėjo. Jo turtų per me
tus nesuskaičiuotum. Ir, kaip reta, bu
vo prastuolis. Kai jam virdavo kiaušinį 
su lukštais, tai jis pasiimdavo sau tik 
kiaušinį, o buljoną atiduodavo savo pa
siuntiniui. Štai kokių gerų būna ponų.

Kai kurie jūrininkai į Kučerenkos žo
džius tingiai nusišypsojo.

Kitu laiku ir kitoje vietoje už tokias 
kalbas vadas nubaustų jūrininkus. Ta
čiau dabar jis tik dėbtelėjo į Kučerenką 
ir nieko nepasakė. Gal būt, jis kitaip 
pradėjo vertinti savo pavaldinius, kurie 
šios sunkios kelionės metu parodė tikrąjį 
vyriškumą. Negalima buvo negerbti 
žmonių,^drąsiai kovojančių su mirtimi. 
Ndb Jos juos skyrė tik plonos lentelės, 
be% ji vis dėlto skverbėsi į valtį pro ply
šiui ji lipo per bortą žalia šniokščiančia 
ttSigų mase, apliejančia kūnus šalčiu. 
Šiuo atveju juokas, nors ir piktas, ne
skambėjo Tregubovui įžūlumu. Galimas 
daiktas, jis padarė išvadą, kad tie žmo
nės, kurie nenuilstamai kovoja su kliū

timis kelyje j tėvynę, lygiai taip pat did
vyriškai laikytųsi ir kautynėse.

Kiekvieną dieną įgulos būklė sunkėjo. 
Išsisėmė paskutinės jėgos. O aplinkui, 
išskiriant drumzliną dangų ir siūbuo
jantį jūros paviršių, nieko nesimatė. 
Veltui žvilgsniai, nukreipti į priekį, 
ieškojo žemės. Sachalino sala, buvusi 
tiktai sunkių nusikaltėlių trėmimo vie
ta, o šiuos jūrininkus viliojusi kaip 
trokštama prieglauda, vis nesirodė, tar
si amžinai išnyko bekraštėje vandenų 
platybėje. Šaltis, irklavimas, troškulys, 
nemiga, nuolatinis vandens sėmimas iš 
valties, pražūties laukimas bangose įstū
mė žmones į pasiutusį nusiminimą. Jie 
nustojo nuovokos apie laiką ir, atsipei
kėję iš užmaršties, nežinojo kuri dienos 
valanda slenka pro juos — vakaras, ry
tas ar vidurdienis. Kai kurie pradėjo 
kliedėti.

Vadas nedirbo, bet ir jis teikė mirti
nai nukamuoto žmogaus vaizdą. Jis val
gė ir gėrė lygiai su įgula, nė kiek nedi
dindamas sau davinio, o miegojo mažiau 
kitų, bijodamas išeiti iš kurso. Sudžiū
vęs jo veidas pasidarė pilkas, apaugo še
riais, akys neteko pirmykščio blizgėji
mo ir apsiblausė, tarsi drumzlinu vande
niu apsiliejo. Su vargu atidarydamas 
sunkius vokus, jis budrino savo pavaldi
nius, įrodinėdamas, kad horizonte grei
tai pasirodysiąs Sachalinas.

Ir valtis, dargi orui nurimus, vien tik
tai irklais, nors ir pamažu, bet judėjo į 
priekį.

Mėnesieną liepos 1 naktį žmonės pa
stebėjo horizonte juoduojant. Tai buvo 
žemė. Neaiškus jos vaizdas grąžino žmo^ 
nes į gyvenimą. Valtis priplaukė arčiau 
ir vadas paaiškino:

— Štai ir Sachalinas. Pažįstu nivo ra
gą. Už jo netoli Korsakovskas. Reikia 
sukti kairiau. Apeisime jį ir mes — na
mie.

Valtis pradėjo burėmis aplenkti dvi 
aukštas uolas, perskirtas nuolaidaus 
tarpeklio. Kada ragas atsidūrė dešinia
me traverze, vadas įsakė sukti į dešinę 
ir plaukti įlankos gilumon. Šviežias prie
šingas vėjas nusilpnėjo, ir valtis, lavi
ruodama, labai lėtai plaukė į priekį. Ši
tas blaškymasis į šalis keletą kartų pa
didino nuotolį iki' Korsakovsko posto. 
Žmonės matė tėvynės krantus, jie atrodė 
toki artimi, tačiau tik 6 valandą vaka
ro valtis irklais prisiartino prie Endumo 
rago. Iš čia matėsi, kaip prieuostyje sto
vi laivai. Visi buvo įsitikinę, kad čia ga
li būti tik rusų laivai. Viltimi užsidegė 
akys — ne veltui žmonės iškentėjo tiek 
vargo ir kančių. Mintimis jie jau buvo 
krante, bet vadas juos sugrąžino tikro- 
vėn, garsiai šūktelėjęs':

— Sustot! Atgal! Matau japonų vė
liavas! Ne mūsų laivai!

Jūrininkai su nerimu žiūrėjo tylėda-į 
mi į laivus, kuriuose buvo galima atskir
ti vėliavas su tekančia saule.

Pasisukusi atgal, valtis nuplaukė išil
gai krantų — toliau nuo Korsakovsko 
posto ir sustojo ant seklumos priešais 
Savinovos krioklį. Valties priekyje atsi
stojo vadas Tregubovas. Žingsnį žengęs 
nuo borto, jis įkrito į vandenį ir kaip 
varlė išsitiesė. Nuo ilgo, be judesio sė
dėjimo kojas sutraukė mėšlungis. Nebu
vo, kas padėtų jam atsikelti — jūrinin
kai nuo sunkaus darbo buvo dar silpnes
ni už jį. Didelė žmonių dalis nuo valties 
iki kranto šliaužė sekliu vandeniu repeč- 
komis, kai kurie mėgino bristi stati, bet 

• ir jie greitai virto iš kojų. Po 12 dienų 
kelionės valtimi nejudant ir susispau
dus, jų kojos sutino.

Išlipant į krantą,’ten nieko nesimatė. 
Bet po keletos Aiinučių iš keturių pirkių 
kaimo išėjo prieš juos žmogus.

— Tuojau iš jo sužinosime, kodėl čia 
atsirado japonų laivai, — pasakė vadas, 
atsistodamas, ir čia.pat, susvirduliavęs, 
vėl bejėgiškai susmuko ant žemės.

Išsikėlusi įgula su nuostaba žiūrėjo į 
besiartinantį prie jų keistai apsirengusį 
žmogų. Ypatingai visus stebino paukš
tiškas to aukšto ir gauruoto kumpano
sio senio plunksnuotumas. Jis dėvėjo 
paukščių odelių kelnes, ant kojų—batus 
iš jūros liūtų stemplių. Greita ir lengva 
eisena jis ėjo prie jūrininkų, žiūrėda- 

- mas į juos juodomis akųnis, kurių žai
džiantis blizgėjimas labai gyvino jo 
barzdotą, tipingo pietiečio veidą.

— Tur būt, čerkesas. Kaip jis čia pa
teko? —-/tyliai prašneko jūrininkas Ku
čerenko.

(Daugiau bus) / . ' ,

San Francisco dokų darbininkas gauna x-spinduliais 
patikrinimą jo sveikatos. Patikrinimas atliekamas In
ternational Longshoremen’s & Warehousemen’s Uni
jos Lokalo 10-to patalpose. Tai ta pati unija, kuri iš
kovojo savo nariams nemokamą sveikatos patikrinimą 
ir medikališką patarnavimą.

AUGUSTINAS A, ZMITRA

CfflCAGOS ŽINIOS

Gimė April 23, 1875.
Mirė Aug. 21, 1950

Palaidotas Glenwood Kapinėse 
Binghamton, N. Y.

Liūdnai minėjo savo bran
gaus tėvelio vienerių metą 
mirties sukaktį dukterys —

Bronė ir Viktorija
Zmitraitčs.

Pullman darbininkai 
reikalauja 25 centų

Virš 5,000 Pullman Stan
dard Car Manufacturing Co. 
darbininkų dirbančių trijose 
tos kompanijos įmonėse: 
Hammond, Ind., Bessemer, 
Ala., ir Butler, Pa., liepos 
mėnesį išėjo į streiką. Ste
venson viešbutyje eina pasi
tarimai tarp kompanijos at
stovų ir CIO United Steel 
Workers unijos. Unija rei
kalauja , 25 centų į valandą 
daugiau algos Hammond ir 
Butler, Pa. įmonių darbinin
kams. Bessemer, Ala., darbi
ninkai reikalauja 35 centų.

—o---
Mėsos įmonių darbininkai 
šelpia potvinio aukas

Tūkstančiai mėsos įmonių 
darbininkų Kansas City ir 
Topeka (Kansas) neteko pa
stogės, neteko darbo, kada 
potvinis . siautė per tą valsti
ją. Daugelis, netekę namų, 
drabužių ir tt., neteko ir dar
bo. Cudahy įmonė Kansas' 
City ir Morrell įmonė Topeka 
tapo sugriautos ir 2,700 dar
bininkų išmesta iš darbo.

United - Packinghouse Wor
kers unija nutarė šelpti nuo 
potvinio nukentėjusius savo 
narius. Pirmas distriktas 
(Chicagoje) iš iždo paskyrė 
$1,500 ir įsteigė komitetą, ku
ris renka aukas pinigais, dra
bužiais ir maistu. Lokalo 247 
metinio baliaus visas pelnas 
skiriamas tam tikslui. Visi lo- 
kalai išrinko komitetus rinkti 
aukas, kurias priduoda dist- 
rikto centrui. Virš 1,000 laiš
kų pasiųsta nariams atsišau
kiant pašalpos.

Pirmas distriktas planuoja 
“Tag Day.” Aukos bus renka
mos pietinėj dalyj Chicagos.

Pirmas distriktas taipgi 
yra nutaręs per tris mėnesius 
rinkti aukas prie įmonių var
tų, kada darbininkai gauna 
algas.

Tikslas remtinas ir patarti
na turintiems atliekamų dra
bužių arba kenuoto maisto, 
neatsisakyti, kada ateis kas 
prašyti aukų potvinio nuken
tėjusioms. Unijistas.

' —O— 
Mirė

Bronislava Rauba, po tėvais 
Songailaitė, 1331 S. 50 Avė., 
Cicero, mirė rugp. 11 d. Gi
mus Lietuvoj.

Jonas Seredis, 3425 S. 
Emerald Ave., mirė rugp. 12 
d. Gimęs Lietuvoj.

Kazimiera Andrešunas f An
derson),. po tėvais Kodytė, 
4040 S. Francisco Ave., mirė 
rugp. 9 d. Kilus iš Panevėžio 
apskr., Naumiesčio vals., Kar- 
baučionos km.

Ignas Spūdis, 4536 S. Her
mitage Avo., mirė rugp. 8 d. 
Kilęs iš Šiaulių apskr., Paven- 
dinių vals., Labūnavos km.

—o—-
Unijistų festivalis

United Packinghouse _Woi,j 
kers of America pirmas dist
riktas rengia didžiulį “Labor 
Sunday Picnic,” sekmadienį, 
rugsėjo 2d., Justice Park, 
Ill. Kviečia ir kitas unijas pri

sidėti ir tuorni sudaryti milži
nišką darbo vienybės festiva
lį. Tikimasi sutraukti apie 
10,000 svečių.

Toje iškilmėj’e bus dalinta 
dovanos pionieriams unijos 
budavotojams. Užkviesta kal
bėtojai nuo CIO, AFL ir gelž- 
keliečių unijų.

Tai būsianti darbininkų so
lidarumo diena,

—o—
• Policija žinojus, kad kils 

riaušės
Grandžiurė, tyrinėjanti Ci

ceros riaušes, iškilusias dėlto, 
kad negras pasinuomavo sau 
apartmentą po adresu 6139 
W. 19th st., būtų užbaigusi 
terminą su rugpjūčio-1 d. Bet 
terminas prailgintas ir ki
toms byloms prisaikinta kita 
grandžiūrė. Piliečiai už tą 
viską Turės riebiai užmokėti.

Ketvirtadienį riaušių tyrinė
jimo grand žiu rėš sesijoj liu
dyta, kad Ciceros policija 
žinojo, kad riaušės įvyks bent 
12 valandų prieš tai. Du liudi
ninkai, išsikrautę iš apart- 
mentų tą pačią dieną, kada 
riaušės įvyko, sake, kad jiems 
kiti rendauninkai pranešė, 
jog policija juos perspėjusi ir 
liepusi išsikraustyti dėlei savo 
saugumo. Reiškia, sulyg liudi
jimo, kad policija jau tikėjo
si didelių riaušių.

Harvey E. Clark Jr., neg
ras kurio rakandai riaušinin
kų tapo visiškai sužaloti, ne
kuriu sudeginti, yra užvedęs 
bylą prieš Cic/ros policiją i)' 
viršininkus. Jis reikalauja 
$200,000 nuostolių padengi
mui. Jo bylos išklausinėjimas 
prasidės prie Judge Barnes, 
rugsėjo J1 d.

Sekantis grandžiurės išklau
sinėjimas tęsis sekantį antra
dienį. Rcp.

--- o----
4,300 bylų laukia teismo
Rugsėjo 10 d. Chicagoje 

prasideda rudeninis terminas 
U. S. District .Court teismo. 
Ant kalendoriaus jau yra 
4,300 bylų. Tai veik du kart 
tielč, kiek buvo 10-metų atgal.IŠ URUGVAJAUS

Pasimirė M. Bagurskas \
MONTEVIDEO. — žino

mas Cerros lietuvis biznierius 
Motiejus Bagurskas tapo pa
laidotas Kasab'č kapuose lie
pos 2 dieną. Velionis buvo ki
lęs iŠ Vilkaviškio apskr., ža
liosios valse. Juodupiu kaimo 
ir turėjo 46 metus amžiaus. 
Čia paliko žmoną Sofiją, ve
dusią dukterį ir sūnų Vytautą. 
ITW , * D.

| Tel. A V. 2-4026 |

I DR. JOHN REPSHIS | g (REPŠYS) ft
| LIETUVIS GYDYTOJAS ft 
o Valandos: 2-4 ir 6-8 'p 
w Ncdčliomis ir šventadieniais: ft 
« nuo 10 iki 12 ryto. 'ft
ft 495 Columbia Rd. g 
i DORCHESTER, MASS. |

Cleveland, Ohio
SUGRĮŽUS Iš SĖKMINGU 

ATOSTOGŲ

Jau pora savaičių laiko, 
kai sugrįžau iš LMS Ato
stogines Mokyklos, bet kol 
kas dar nieko neparašiau. 
Atsiprašau draugų ir drau
gių, kuriems prižadėjau pa
rašyti ir kurio iš manęs 
dar nieko negirdėjo. Tatai 
neleido padaryti per dide
lis apsivertimas įvairiau
siais darbais, žinote, kiek 
daug visokį ii darbu susi- 
kuopia, kad ir namie, kai 
šeimininko išvažiuoja ilges
niam laikui.

Pirmiausia noriu padėko
ti draugui Sukackui ir jo 
maloniai žmonai už nuošir
dų priėmimą ir rūpestingą 
globą, supa ž i n d i n a n t su 
Worcesterio lietuviais. Ir 
už suteikimą man nakvynės 
pas save per dvi savaites, 
kol aš buvau LMS Moky
kloje. Didžiausią pagarbą 
duodu Marytei Sukackienei, 
nes ant jos galvos, kiek pa- 
tėmijau, daugiausia puolė 
LMS Mokyklos pasiseki
mas. Taipgi, patėmijau, la
bai gražiai darbavosi jau
nuolė Norma Čeponytė, ku
ri ten pat parke ir gyvena, 
kad mokiniai būtų palinks
minti vakarais, nes ji buvo 
komisijoje. Tik gaila, kad 
jinai klasėse negalėjo daly-' 
vauti, nes turėjo dirbti. Bet 
nė vieną rytą neapleido at
eiti iš ryto mane ir Sukac
kienę aplankyti pirma, ne
gu ėjo į darbą. • Ačiū Nor
mai už tai.

Worcesterieciai turi la
bai darbščią ir idealingą 
veikėją. Seniai buvau ma
čiusi ką nors taip dirbant, 
kaip veikia Mary Sukackic-

nė. Mudvi važiuodavome is 
ryto daryti studentams pus
ryčius. 0 jinai jau planuo
ja, ką rytoj turės mokiniai 
valgyti.

Taipgi noriu karštai pa
dėkoti tiems draugams ir 
draugėms, kurie mudvi kož- 
ną dieną veždavo į moky
klą. Tai J. Dovidoniams, 
žalimams (Greens), Joseph 
Lukui ir jo maloniai žmo
nai. Ačiū Elizabeth Sku
čas, kukarkai, ir jos darbš
čioms pagelbininkėms. Dė
kui už malonų susipažini
mą su Petkūnais, Petraus
kais, ir ačiū visiems wor- 
cesteriečiams už draugišku
mą ir malonumą.

Nors rašiau drg. Žebraus
kui, kad Worcesteris yra 
gražus miestas, kad Olym- 
pijos Parkas puiki vieta, 
bet kadangi aš esu Cleve- 
lando patriotė, tai ir pasi
ilgau Clevelando. O vistięk, 
tačiau, turiu pripažinti, kad 
per dvi savaites būdama 
LMS Mokykloje, aš sura
dau, kad Worcesterio lietu
viai yra linksmesni ir ma
lonesni.

Ta pačia proga, po mo
kyklos, aplankiau Bostoną 
ir New Yorką.

Aplankiau Laisvės spaus
tuvę ir Kultūrinį Lietuvių 
Centrą. Jį man aprodė Ste
ponas Večkys. New Yorko 
lietuviai gali labai pasidi
džiuoti, turėdami tokį pui
kų namą. Neiškada lietu
viškoms draugystėms dirb
ti ir aukoti, kada gali tokį 
didelį darbą nuveikti.

Aplankiau New Yorke 
Statue of Liberty. Nuėjau 
iki pačiam viršui. Net ga
vau “apkarūnavoti,” iški
šau galvą pro langučius, 
kur ant jos galvos spygliai 
yra. Jono Valenčio motinė
lei sakau: Dabar esu tikra 
niujorkietė.

Kiek man teko per dieną 
pamatyti, tai New Yorkas 
yra baisiai didelis miestas. 
Jaučiausi kaip farmerka, iš 
farmų atvažiavusi, gal taip 
ir elgiausi. Ačiū visiems 
draugams ir draugėms, su 
kuriais laiką praleidau New 
Yorke. Tik pas darbinin
kus ir terasi tokį ideališku- 
mą. Tik kovodamas už ge
resnį rytojų žmogus tampi 
žmogumi.

Anna KHvington

ŠYPSENOS
Tinkama vieta

Didelės krautuvės parda
vėjas (kitam pardavėjui): 
“Mūsų departmento rašti
ninkas, senis Vatkinsas, jau 
visiškai apkurto. Manau, 
jam teks dėl to ir darbą 
prarasti?”

Antrasis pardavėjas: 
“Visai ne. Jisai jau perke
liamas į skundų departmen
ts”

Surinko žemaitis

Į £ CHARLES J. ROMAN

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

B
Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1H3 M t Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Durpės viršum plano

TELŠIAI, birž. 5 d. — Nuo 
pat pirmųjų sezono pradžios 
dienų Duseikių durpyne spar
čiai kasamos durpės. Darbas 
vyksta * dviem pamainomis. 
Tarp pamainų ir brigdų išsi
vystė socialistinis lenktyniavi
mas už 1951 m. gamybinio 
plano įvykdymą ir viršijimą.

f Durpyno kolektyvas žymiai 
viršijo balandžio mėnesio pla
ną ir gegužės mėnesio planą 
įvykdė 101 proc. šešiomis die
nomis pirma laiko. Iki mėne
sio pabaigos pagaminta ne
mažas kiekis durpių viršum 
plano. Gegužės mėn. aukš
čiausią darbo rodiklį pasiekė 
brigadininko A. Rubežiaus ir 
dešimtininko Z. Saudargo va
dovaujama agregato brigada, 
kuri įvykdė mėnesio užduotį 
134 proc.

Socialistinio lenktyniavimo 
dienomis iškilo nemažai dar
bo pirmūnų. Darbininkės S. 
Zaurokienė, S. Dagienė ir ki
tos durpių džiovinimo dar
buose kasdien žymiai viršija 
dienos uždarbį. J. Rakštys

Metinį planą—iki lapkr. 1 d.
TELŠIAI, birž. 21 d. -Po-' 

kariniais metais “Masčio” tri
kotažo fabrike nuolat auga iš
leidžiamos produkcijos kiekis 
ir kokybė, diegiami priešaki
niai darbo metodai, kyla darbo 
našumas. Socialist, lenktynia
vimo dėka įmonėje iškilo ei
lė stachanovininkų ir darbo 
pirmūnų.

Įvykusiame įmonės kolek
tyvo susirinkime neseniai bu
vo svarstomas Lietuvos TSR 
Valstybinės plano komisijos 
ir Statistikos valdybos prane
šimas apie 1946—1950 metų 
Lietuvos TSR pokarinio penk
mečio plano įvykdymo rezul
tatus. Kalbėjusios įmonės sta- 
chanovininkės Teresaitė ir 
Savickaitė įsipareigojo pamai
nos užduotį kasdien įvykdyti 
180—200 procentų.

Susirinkusieji įsipareigojo 
1951 m. gamybos planą įvyk
dyti iki š. m. lapkričio mėn. 1 
d., pateikdami tik aukštos ko
kybės gaminius ir mažindami 
gaminių savikainą.

V. Vitkevičius

NewWto^gž^2inios
Gerose pastangose, 
geros ir pasekmės

šiomis dienomis draugė 
Kazlauskienė pridavė ALDLD 
2-rai Apskričiai $^I nuo 
Brooklyno Moterų Apšvietos 
Klubo, šiuos pinigus Moterų 
Apšvietos Klubas surinko pa
skleisdamas Antros Apskrities 
tikietus, surištus su pikniku, 
kuris įvyks rugsėjo (Septcrm 
ber) 2 d., Linden, N. J.

Tiek tikietų paskleisti
tiek pinigų surinkti moterys 
turėjo turėti noro dirbti ir. į- 
vertino darbininkų apšvietos 
reikalą.

Kitos LLD 2-ros Apskrities 
kuopoj turėtų paimti pavyzdį 
is B r

IT

daugiausia

mo moterų., Kitos 
apskrities kuopos taipgi gali 
pasistengti kuo 
paskleisti publikoj apskrities
tikietų, surištų su įvykstančiu 
pikniku rugsėjo 2 d.

Darbininkų apšvietai pini
gai be galo reikalingi. Kitaip 
jų ir negausime, kaip tik iš 
širdies re.miant savo parengi
mus, kuriuosna galime kviesti 
visą platų svietą.

Patarimas visiems ir reng
tis, su šeimynomis, į LLD 2-ros 
Apskrities pikniką rugsėjo 2 
d. Mat' po pikniko, pirmadie
nį, bus Labor Day. Jeigu kas 
ir pasivėluotų parvykti iš pik
niko, tai vistiek užtektų gra
žaus laiko išsimiegoti ir pa
silsėti sekančią dieną. O Lin- 
denas visiems lengvai pasie
kia,mas - kaip newjersieciams, 
taip ir newyorkieciams.

Svečiai

Rengia, bankietą pagerbti 
civilinių teisių gynėją

. šio ketvirtadienio vakarą, 
rugp. 23-čią, Riverside Plaza 
Hotel, 25.3 Wi. 73 St., New 
Yorke,. įvyks bankietas pager
bimui William L. Pattersono 
jo 60 metų sukakties proga. 
Įdomioje programoje daly
vaus ir garsusis menininkas 
Paul Robeson.

Kuo yra Patterson as? Už 
ką jis gerbiamas?

Trumpai napasakysi visko, 
kiek jis nudirbęs visuomenei. 
Jis jau per ketvirtadalį šimt
mečio darbuojasi viršininku 
Civilinių Teisių Kongreso, ku-. 
ris išiminėjo po kaucija areš
tuotus kovotojus ' už darbo 
unijas, už taiką, už teises ir 
laisves. Ir gynė juos teismuo
se.

Pastaruoju* laiku reakcinin
kai ryžosi kaip nors supara
lyžiuoti tos organizacijos 
veiklą. Georgijus kongresma- 
nas Lanham pareikalavo, kad 
lis jam paduotų vardus visų 
tų asmenų, kurie kada nors 
aukavo persekiojamųjų gyni
mo fondui. Pattersonas, kaipo 
liaudies reikalus ginančios or
ganizacijos vadas,
pono Lanham norus patenkin
ti. Ponas Lanham

atsisakė

pačiuose

Kongreso rūmuose išvadino 
Pattersoną “juoduoju) kalės 
vaiku” ir puolėsi smogti jį 
kumščiu/ Bet Pattersonas nei 
nesukrutėjo, nesuteikė jam 
progos sukelti fizišką mūšį, 
neigi atsitraukė nuo savo pa
siryžimo išsaugoti savo teisę 
kalbėti.

įtūžęs dėl moralinio savo 
pralaimėjimo, Lanham pas
kelbė tardymą nutraukiamu. 
Pattersoną įkaitino paneigime 
Kongreso. B'et įvykęs «negrų 
ir baltųjų džiūrės teismas 
Washingtone nesusitarė. To
kiais atvejais paprastai byla 
būna panaikinama — bet ne 
prieš Pattersoną. Jisai turės, 
iš naujo stoti teisman spalių 
mėnesį. Ne gana to, pradžio
je šio menesio jis vėl buvo pa
šauktas • tardyti dėl Civilinių 
Teisių Kongreso kaucijų fon
do.

Reakcininkams jį persekio
jant, darbo žmonės susirinks 
jį . pagerbti, o tuo patimi ir 
paremti gynimą jo ir kitų 
persekiojamųjų. Bankieto ti
ki eta i gaunami tos organiza
cijos raštinėje, 23 West 26th 
St., New Yorko. Taipgi gali
ma paklausti ir telefonu 
Ohegon 9-1657.

Ir AFL ėjo pas majorą 
reikalauti pagerinimų.

Demokratai aštriai 
susikirto

Oficialieji demokratai pra
ėjusią savaitę laimėjo savo 
pastangose nedaleisti pasi
priešinusiam prieš partijos tū
zus Queens apskrities proku
rorui Sullivan kandidatuoti į 
apskrities teisėją. Apeliaci
nės divizijos teismas Brookly
ne užgyrė teisėjo Hill įsaką 
atmesti Sullivano peticijas.

Sullivan&s buvo gavęs 4,119 
parašų, o jam tereikėjo tiktai 
2,500. Tad oficialioji visaip 
skymavo: šaukė tūkstančius 
pasirašiusiųjų tardyti. Tardė 
ir parašų rinkėjus ir paliūdy- 
tojus. Prie pasirašiusiųjų ir 
rinkėjų niekaip negalėjo pri
kibti. Paskutiniu jų šiaudu 
buvo parašų paliūdytojai, ku
rių tūlus, pagaliau, kaip nors 
paskaitydino neprisilaikius 
kokių technikos dalykėlių.

galėję 
parašų, 

Sulliva-
būtinų

technikos 
netaisyklingai

paliudytų tięk 
tuos atrankiojus 
nebepaliktų tų

Charles Lapikaitis, sirginė- 
jęs apie dvejus metus širdies 
nesveikata, praėjusią savaitę 
sunkiam susirgo, jį ištiko apo
pleksija (stroke). Apie jo 
sveikatos dabartinę padėtį 
draugai geriausia galėtų suži
noti pas šeimą, 157 McKinley 
Ave., Bhooklyne.

būti 
kad 
nui 
2,500.

Kadangi nominaciniai bal
savimai .— primaries — įvyks 
jau šį antradienį, rugp. 21- 
mą, tad valdinė Rinkimų Ta
ryba turėjo atspausdinti dve
jus balotus, žinoma, tai nebus 
kaštais demokratų partijos 
bosų, bet taksų mokėtojų.

Sullivano frakcija dar ne
buvo pasidavusi. šiuos žo
džius rašant, penktadienį, 
Sullivano šalininkai buvo ape
liavę į valstybinį New Yorko 
teismą.

Dar vienas daržo 
entuziastas

Praėjusią savaitį drau
gas M. Grigas irgi pareiškė 
savo pasigrožėjimą Kultrū- 
rinio Centro daržu, iteikda- 
mas jo fondui penkinę. Tai 
jau turime fonde $12.

Dėkui!
Daržininkas

A

Budžeto taryba išleis 
arti du milijonus 
kariniams reikalams

Karas, atrodo, 
York o randasi 
miesto Budžeto Taryba pra
ėjusį ketvirtadienį nutarė pa
skirti civilinių savisaugai ,net 
$1,800,000.

Greta išlaidų skiepams 
įrengdinėti, pritaikyti juos 
vartojimui tariamosioms slėp
tuvėms .nuo antpuolių iš oro, 
nuo atominių bombų, nutarė 
įsteigti .40 apmokamų pozici
jų. Tūliems'' viršiausiems pa
reigūnams mokės iki $8,500 
metinės algos.

Mrs. Selina Brugman, 42 
m., buvusi atrasta prie skal
byklos apraižyta peiliu, sulai
kyta be kaucijos. Toje skal
bykloje atrastas taipgi surai
žytas John Hong mirė. Jinai 
įtarta kaltininke jo mirties.

Today's Pattern'

nuo New 
toli, tačiau

I wAreštavo woodhaveniecius 
Charles Seley, 26 m., ir Ju
liuj Magill, 20 metų, gyvenu>- 
sius 84-04 95th St., Woodha- 
vene. Įtaria apiplėšime kelių 
aludžių, gasolinos stočių ir 
taksių vairuotojų.

9002 
SIZES 
10—16

tn|
Teen-easy Pattern 9002 in sixes 

10, 12, 14, 16. Size 12 tekės 4% 
yards 35-inch; % yard contrasf.

į

Kolūkių moterų tarybų veikla

PANDĖLYS, birž. 21 d. — 
Didelį darbą dirba “Papilio” 
kolūkio moterų taryba, ku
riai vadovauja Kavaliūnienė. 
Moterų taryba padėjo kolū
kio valdybai sukomplektuoti 
keturias gyvulininkystės fer
mas, vystyti bitininkystę. Vyk
dant pavasario sėjos planą, 
“Leveniškio” kolūkis atsiliko. 
Gegužės 10 d.' sėjos planas 
buvo įvykdytas tik 2 proc. 
Tai matydama, kolūkio mote
rų taryba surengė posėdį, 
kuriame apsvarstė pavasario 
sėjos klausimą, šiame posėdy
je buvo nutarta sudaryti mo
terų kontrolinius postus. Kol
ūkio moterų tarybos nariai 
Stasiūnienė, Stumbrienė ir ki
tos kontroliavo pavasario sė
jos darbų eigą, organizavo so
cialistinį lenktyniavimą moterų 
tarpe. Sėja buvo tinkamai į- 
vykdyta.

Gerai dirba ir “Nemunėlio” 
kolūkio moterų taryba (pir
mininkė Ruželienė). Sėjos, 
metu moterų tarybos iniciaty
va suorganizuotas meno savi
veiklos ratelis suruošė kol
ūkiečiams spektaklį: buvo pa
statyta S. Aksakovo pjesė 
“Raudonoji gėlelė.”

Dabartiniu metu rajono 
kolūkių moterų tarybos kovo
ja dęl tinkamos pasėlių prie
žiūros, padeda kolūkių valdy
boms ruoštis derliaus nuėmi
mui. A. Kežys

Laisviečius atlankė detroi- 
tietė Ona Krakaitienė, meni
ninkė jos duktė Florence ir 
jos draugas menininkas Miko 
Tarachuk. Sui jais sykiu at
vyko cliffsidiečiai Kazys, Ur
šulė ir Katrina Steponavičiai, 
pas kuriuos detroitiečiai sve
čiai šiuo tarpu apsistoję. Ve
lionis Krakaitis buvo Stepo
navičių pusbrolis.

Iš Cliffsidės detroitiečiai 
važiuos į Krakaitionės gimta- 
miestį Waterbury, paskiau 
lankysis Hartforde ir gal dar 
kai kuriuose kituose miestuo
se.

Gale praėjusios savaitės 
laisviečius atlankei-M. Paukš- 
taitienė iš Miami, Floridos, 
lydima.savo giminių ar gal 
draugų. Tebebuvęs pats vie
nas darbe M. Grigas, su Pe- 
leckio talka, aprodė svečiams 
visą Lietuvių Kultūrinį Cent
rą. Įstaiga jiems patiko.

Pirm išvykimo, Paukštaitie- 
nė paliko Laisvei dešimkę, sa
kydama, “tai nuo Juozo 
Pau/kštaičio.”

Kailių darbininkai 
prašo taikos

įstai- 
kailių 

, gru- 
n ari ai

, (Iš skaitytojų laiškų)

viščiukų išsiuntė rajono kol- 
, ūkiams Pasvalio paukštinin
kystės inkubatorinė stotis. 
Pirmaujančios žemės ūkio ar
telės “Atžalynas,” “Istra” ir 
kitos iš inkubatorinės stoties 
gavo po 800—1,000 vienadie
nių viščiukų. J. Motieka

Savo vadovaujančios 
gos paraginti, atskiri 
išdirbėjų unijos lokalai, 
pės šapose ir atskiri 
siunčia mūsų šalies vyriausy
bei prašymus tuojautinės tai
kos.

Kailių Išdirbėjų ir Dažyto
jų Jungtinė Taryba tuo klau
simu išleido į savo narius at
sišaukimą, kuriame, tarp kit
ko, sako:

“Pagaliau liaudies troški
mas taikos prispyrė atidaryti 
pasitarimus tarp abiejų pusių 
dėl sustabdymo mūšių. Bet 
daugiau ne mėnuo praėjo, o 
tebekariaujame! Amerikonų 
gyvybės aukojamos kas die
ną,' kuomet generolai ir admi
rolai ergeliuojasi Kaesong’e. 
Ir Korėjos karas vis tebegra
sina išplisti į trečiąjį pasauli
nį karą...”

Unijos vadovybė paragino 
savo narius “veikti tuojau”.

■kr

Central Trades and 
Council viršininkas 

T. Lacey lankėsi pas
Tmpollitteri praėjusį

AFL
Labor
Martin 
majorą
ketvirtadieni reikalauti page
rintų. sąlygų piiestinių įstaigų 
darbininkams.

Lacey padėkojo majorui už 
tai, kad jau pažadėta pakėli
mai algų mokytojams ir pen- 
sijinių duoklių palengvinimai 
policijai, gaisragesiams, nors • 
tai buvo gauta ir1 no jo uni
jos pastangomis, bot CIO. 
Faktinai, La’cey prirokavo ir 
savo unijai kredito, sakyda
mas, kad “ii* aš nesėdėjau 
rankas susidėjęs, aš irgi vei
kiau ką nors policistajns ir 
gaisragesiams.”

Kūdikio sergėtoja 
buvo jį pavogusi

trans-Lacey priminė, kad 
portininkams jau yra pažadė
ta 40 valandų darbo savaitė. 
“.Mes irgi nenorime būti dis
kriminuotais. Visi miesto dar
bininkai — ar jie yra AFL 
nariais ar ne— visi reikalauja 
pradėti dirbti penkių dienų, 
40 valandų savaitę,” sakė jis.

Dar neturinčių 40 valandų 
savaitės, paliestų šiuo AFL 
reikalavimu, esama apie 58,- 
000. Viso tarnautojų miestas 
turi apie 210,000. Bet tūli, 
profesijonališko darbo žmo
nės, originaliai turėjo trum
pesnes valandas už dirban
čiuosius ^paprastąjį darbą. O 
kiti organizuotomis savo pas
tangomis jau buvo gavę pa
gerinimų. v '{‘r'

Labai daug Hoffmanu
Viena diena po Charles 

Hoffmano mirties Brooklyn© 
atsiliepė virš 150 Iloffmanų. 
Vieni jaui tikrino, kad jio 
tikrų-tikriausjai esą mirusiojo 
giminėmis. O kiti sakė, kad 
gal esą. Tiek daug giminių 
užderėjo paskelbus, kad jis 
paliko virš pusę milijono do
leriu turto.

Pagaliau, sakoma, atsirado 
tikroji jo sesuo ir sakiusi, kad 
tebegyvenančios ir kitos trys 
seserys. Tad visiems kitiems 
nebeteks tų dolerių.

Grupė policistų ir gyvulių 
globos draugijos narių darba
vosi atkasinėdami nugriauto 
namo skiepe paliktą laužą, 
kad išgelbėti ' pasilikusią už
griautą ten gyvenusios mote
riškės katę.

Pažymėkite formos numerį 
ir dydį ir sykių su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 1 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

i

Bla-
newyor- 
kūdikio

Jauna moteriškė Ruby 
k£ persisamdydavo 
kietos . Norton ienės 
prižiūrėtoja. Dėl neišaiškintos
priežasties, prieš porą savai
čių ji prasišalino sykiu su pri- 
ž i ūr i m u o j u k ū d i k i u.

Už poros šavaičių atkreipta 
valdinių organų dėmesis į tai, 
kad tūla jauna moteris vaikš
čioja su kūdikiu po užeigas ir 
prašinėja 
Pasirodė, 
Jasis. Ją 
tardymui
Jei pasirodys, kad 
mišusi, teks eiti tos 
gonių įstaigon, o jei 
mo norėjo tuo būdu pelnytis, 
eis kalėjimam

aukų jam Išlaikyti, 
.kad tai tas pavog- 
areštavo ir sulaikė 

kaucijos, 
buvo pa- 
rūšies li- 
iš gudru-

po $7,000

Sesi asmenys suimti 
dėl narkotikų

Mrs. 
buvusi 
pas ją 

heroino, 
newyorkie-*

Suimta newyorkiete 
Vera Woll, 59 metų, 
slaugė. Sakoma, kad 
radę $2,000 vertės 
Taipgi areštuoti 
čiai Katherine Mink, Joseph 
Wren, John Korn, Carl Col
letti, ir brooklymetis Richard 
Cotter, gyvenąs 379 Marion 
St.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Pervažų darbininkai 
visai pasveiks

New Yorke nušautas jau
nas bronxietis Victor Velez. 
Sakoma, norėjęs apiplėšti 
degtinių parduotuvę.

<i>

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Stfeet
BROOKLYN, N. Y. 

' Te!. EVergreen 7-6888
Valandos:

B—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniai* atdaryta

1EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS . 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

TeL ST. 2-8842

<į>

Neseniai buvo Laisvėje 
šyta, kad staiga, šimtais, 
v o “susirgę” tarp Manhattan- 
Staten Island ir Jersey kran
tų kursuojančių miestinių per
važų darbininkai.

Iš tos jų “ligos” gavosi štai 
kas: rugp. 16-tą Miestinė 
New Yorko Budžeto Taryba 
užgyrė planą, kuriuomi jiems 
pridės algos po $100 iki $440 
metams. Priedą 
liepos 1-mos.

Algos priedas 
700 darbininkų.
n.uos apie $180,000 metams.

mokės

paliečia
Miestui

ra- 
bu-

nuo

apie 
kai-

Penki nukrito nuo 
pastolio, susižeidė.

Dirbdamas prie nau
jos 18-sios m o k y klos Bron- 
xe, vienas darbininkas nukri
to 20 pėdų ir pavojingai susi
žeidė. Jam nukritus ir pasto
liui staiga pasvirus, nukrito 
ir kiti' keturi vyrai, bet, me^ 
narna, jie ne taip pavojingai 
susižeidę.

New Yorke areštuota Mrs. 
Elizabeth Martin ir Patrick 
Mattia automobiliumi .užva
žiavę jos vyrą ir jo brolį. Įta
ria, kad jie tyčia taip padarę.

o

< >

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

<l>

<♦>

<♦>
< Pertvarke ir pagerino savo

PEIST LANE
DRUGS. Ine.

< >
< >

o

< >

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

<♦>

<♦>

<l>
< >

REPUBLIC BAR & CK II I
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8961

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.
Tel EV. 7-6288

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS 

t
426 Lafayette Si.
Newark 5, N. Z

MArket 2-5172

4 pusi.—Laisvė ( Liberty)-Antrad., Rugpiūči^-Aug. 21, 1951




