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Tas mūsų valstybės sekre
torius vėl naujoje bėdoje, šį 
sykį jį užklupo Californijos 
gubernatoriaus pavaduotojas. 
Mr. Goodwyn J. Knight 
griežtai ir atvirai tvirtina, 
kad jeigu pats Acheson ir 
nėra tikru komunistu, bet be 
jokios abejonės jis turi suda- 

• ręs su komunistais suokalbį 
Ameriką nuvaryti velniop.

Ponas sekretorius teisinasi 
ir bažijasi. Jis jau taip nuo
širdžiai ir ščyrai tuos komu
nistus kovojąs, o čia tie jo 
priešai iš republikoniško lage
rio vistiek jį raudonai dažo, 
ir atliktas kriukis.

Tikrai gaila žmogaus, 
negali įsivaizduoti, kad
kur nors gali atsirasti smar- 
kesmų už ji raudonėdžių.

f / —o—
Kurie važiuosite į San Fran

cisco ' 
taiką i 
namie 'savo liežuvius.
yra prikazas. Taip pasakė ne 
tik prezidentas Trumanas,* 
bet ir John Foster Dulles. 
Nebus valia kalbėti. Nebus 
valia taikos projektą kritikuo
ti bei taisyti, sutrumpinti ar
ba pailginti.

Šis margas mūsų svietas 
jau labai senas, bet tokių dip
lomatinių prajovų dar nebuvo 
matęs.

Penkiasdešimt kraštų dip
lomatai suvažiuos ir tik vieną 
teisę teturės: ant linijos pasi
rašyti.

Jis 
dar

ceremonijas pasirašyti 
“u Japonija, palikite 
»avo liežuvius. Toks

—o—
Amerika pilna labai gerų 

žmonių. Apie tai netenka abe
joti. Oidelė dauguma žmonių 
yra geri, padorūs, teisingi. 

..Gal tik iš šimto vienas yra 
agnžjtias “kruk.”

Tai šiomis dienomis patyrė 
vienas Columbus, Ohio, gy
ventojas ir jo vaisinga žmona. 
Jie turi septynis mažus vai
kus, ir dar laukia aštunto. Jis 
uždirba mažai. Devyniese gy
vena tik poroje kambarių. 
Pagaliau už nepajėgimą ran-, 
dos užsimokėti namo savinin
kas pagrūmojo ir iš tų išmesti 
laukan. O čia vaikus apniko 
vaikiškosios ligos. Mr. ir Mrs. 
Davey atsidūrė baisioje padė
tyje.

žmonių. Tik

—o---
Kur išeitis? Nejaugi vaikai 

turės mirti badu ?
„ Tėvuose kilo “puiki” min
tis: paskelbti laikraštin, kad 
tegu geraširdžiai žmonės pa
siima iš jų visus septynius jau 
pagimdytus ir paaugintus vai
kus o aštuntąjį dar nepagim
dytą. •

[ĮĮĮą žinią tuojau po visą. 
Anyrika išnešiojo Associated 
Pre?ss. Pasėkos: šimtai laiškų 
iš visos plačios Amerikos nuo 
“geraširdžių
atiduokite tuos vaikus, o jie 
bus nuo tėvų paliuosuoti.

Juk tik geraširdis žmogus 
ims ir ugdys svetimą'vaiką.

—o—
Iš visų kapitalistų tik vie

nas atsirado su didesne šir- 
džia, negu- jo kišenius. Jo pa
vardė laikoma slaptybėje. 
Bijoma, kad jis gali būti pa
skaitytas komunistu. Mat, jis 
pasiūlė Mr. ir Mrs. Davey 
skolas atmokėti ir Davey su
teikti darbą savo dirbtuvėje.

Ar iš tos jo algos aštuoni 
vaikai ir tėvas su motina ga- 

. lės geriau pragyventi, negu 
pragyveno iki šiol, tai jau ne 
jo, žinoma, dalykas.

Tokia tai istorija apie ge
raširdžius žmones.

ito Marcantonio sako, kad 
zel kandidatuos į Kongrc- 
r visai neabejoja, jog šį

Jis } 
' są i 

sykį bus išrinktas. Nors prieš 
jį susivienijo demokratai, re- 
publikonai, liberalai ir socia
listai, bet jis tikisi laimėti.
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TRUMANAS PANEIGIA 
SOVIETU SIŪLYMUS 
DĖL SANTAIKOS
Kartoja, kad Sovietų politika 
“gręsia pasaulio taikai"

ŠIAUR. KORĖJIEČIAI TVIRTINA, 
KAD AMERIKONAI NUŠOVĖ JU 

KAREIVĮ DERYBŲ SRITYJE ‘
Amerikonai sako, gal ‘partizanai9 
tyčia nužudę tą kareivi

Washington. — Preziden-'retų pasiduoti Jungtinių 
tas Trumanas savo įteikta- Tautų nutarimams, nerem- 
me raporte Kongresui sakė, ti komunistinių judėjimų 
nepaisyt Sovietų preziden- įvairiuose kraštuose, užgirti 
to Nikolajaus šverniko laiš- Amerikos planus dėl Japo- 
ko Trumanui nei kitų sovie- ’ nijos,. Vokietijos, priimti 
tin.ių pareiškimų, siūlančių-atominį Amerikos planą ir 
Amerikai taikytis ir su-: tt. 
mėgsti draugiškumo ryšius 
su Sovietii.. Sąjunga.

Trumanas vadino sovieti
nę politiką “priešiška ir 
gresiančia pasaulinei tai
kai,” nežiūrint, kad Sovie
tai kviečia santaikon.

Jisai sakė, jeigu Sovietų 
Sąjunga nori taikos, tai tu-

Sovietai turi gana 
daug atom-bombii

Washington.—- Demokra
tas kongresmanas Melvin 
Price, narys Kongresinės 
Atomų Jėgos Komisijos, sa
kė, sužinota, kad “Rusija 
turi daugiau atominių bom
bų, negu mes manėme, ir 
tos bombos yra didesnės ir 
smarkesnės, negu mums 
pirmiaus atrodė.”

Kalbėdamas Kongreso 
Atstovų Rūme, Price pa
reiškė, jog Sovietai galėtų 
daug atominių bombų pa
leisti į Jungtines^ Valstijas 
vienu žygiu.

Bet aukštieji Jungtinių 
Valstijų karininkai tvirti
no, jog ši šalis vis tiek yra 
daug galingesnė atominiais 
ginklais už Sovietų Sąjun-

N. Y. Telegram rašo, kad 
Sovietai dar vengs karo

New Yorko World-Tele
gram rašo, kad Sovietų Są
junga dar vengs karo; sa
ko, reikia jai laiko plačiau 
išvystyti savo pramonę ir 
sustiprinti karines jėgas.

London. — Viena didelė 
anglų tabokos kompanija 
pakėlė kainą 20 cigaretų dė
žutės iki 50 centų.

Kovingas žmogus nenusime
na, jeigu sykį kitą nepavyko 
laimėti. Amžiną atilsį Fiorello 
LaGuardija buvo panašaus 
tipo ž,nwgus.

—o—
Bibliškųose padavimuose 

garsiai skamba vardas 
‘•‘Queen of Sheba” (Šebos ka
ralienė). Labai seniai, prieš 
trejetą tūkstančių metų, pieti
nėje Arabijoje buvus karalys
tė šeba. Ją daug metų val
džiusi labąi graži karalienė.

Grupė mokslininkų nuvyko 
Arabi j on atrasti tą žemę ir 
jos sostinę. Jie sako suradę 
labai senus griuvėsius ir mies
tą, kuriame “Queen of Sheba” 
gyveno. Istorija esanti įdomi. 
Iš atradimu praturtės moks
las apie sbnovės žmonių gyve
nimą. :į

Kartu prez. Trumanas 
prašė Kongresą paskirti 
115 milijonų dolerių Ame
rikos Balso propa gandai 
prieš Sovietų. Sąjungą ir 
komunizmą per metus. Pre
zidentas skundėsi, kad Kon
greso Atstovų Rūmas nu
tarė tik 85 milijonus dole
rių tai propagandai.

Amerikos J-lektuvas 
sudegino 11 saviškių

Fort Dix. N. J.—Bekilda
mas nuo aikštės, rakietinis- 
jet lėktuvas nukrito ant 
pilno kareivių troko. Tapo 
sudeginti abudu lakūnai 
lėktuve ir 9 kareiviai. Be 
to, sužeista 22 kiti karei
viai.

Trys kanadiečiai 
Korėjoj teisiami 
kaip žmogžudžiai

Seoul, Korėja. — Karinis 
Kanados oficierių teismas 
tardo tris kanadiečius kar
eivius, kurie kaltinami, kad 
įsibriovė į vieną namą Pie
tinėje Korėjoje ir užpuolė 
prievartauti dvi moteris; o 
kada korėjiečiai vyrai iš
mušė užpuolikus laukan, 
tai kanadiečiai paleido na- 
man rankinę granatą, kuri 
ir užmušė tris korėjiečius.

Pranešama, kad du an
glai kareiviai, dalyvavę to
je nedorybėje, jau pirmiau 
nubausti.

Republikonai vadina 
valdžią “sugedusia”

Washington. — Republi
konai senatoriai išleido pa
reiškimą, kaltindami Tru- 
mano valdžią už “moralį 
nusmukimą.” Jie, tarp kit
ko, sako, jog Trumano val
dininkai už kyšius šinkavo 
paskolas abejotiniems biz
niams, skriausdami šalies 
iždą. , ' ■

Pabėgėliu pasakos apie 
Sovietų pasiruošimus

Hamburg.— Vokiečiai at- 
bėgėliai iš rytinės Vokieti
jos pasakoja, kad SovietaijJU/MUVAXVJUj AKLU vi. kJ V V A V ICVA l 1 • . 

ten susiuntė šimtus rakieti- Kių’ 
nių savo lėktuvų atsargai 
prieš Amerikos lėktuvų 
dauginimą vakarinėje Vo- ras čia, sunaikino namų už 
kieti j oje. (milijoną dolerių.

r
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Policistas Vincent Butler savo pareigose Manhattan 
gatvėje. Jisai tikisi susidurti su savo bosu, New Yorko 
policijos komisijonieriumi George Monaghan teisme. 
Butleris, vienas pirmiausia įstojusių CIO Unijon, išgavo 
savo bosui pašaukimu teisman, kad jis būtų" sudraus
tas nuo persekiojimo policistų už stojimą unijon.

ATIDĖTAS TEISMAS PRIEŠ 
17 KOMUNISTŲ VADOVE

New York. — Federalės 
valdžios prokuroras Irving 
Saypol pirmadienį reikalavo 
už vienos savaitės pradėti 
teismą prieš 17 vadovaujan
čių komunistų, kurie buvo 
suimti birželio mėnesį už 
tariamą su o k a 1 b i a v i m ą 
skelbt, kad reikėsią nuverst 
Amerikos valdžią per jėgą 
bei prievartą.

Komunistų advokatai pra
šė federal} apskrities teisė
ją Edwarda Dimocka duo
ti daugiau laiko pasiruoši
mui; tad teisėjas ir atidėjo 
teismą iki rugsėjo 17 d..

šešiolikos komunistų ad
vokatas yra Thomas I. Em
erson, Yale Universiteto

Valdžia reikalauja milžiniškų 
belų už šešis Pa. komunistus

Pittsburgh. — Valdžios 
prokuroras reikalauja po 
100 tūkstančių dolerių už
stato už kiekvieną šešių 
komunistų, kuriuos FBI 
agentai areštavo pereitą 
penktadienį. Suimtieji yra 
kaltinami pagal S m i t h o 
įstatymą už suokalbiavimą 
nuversti Amerikos valdžią.

Tarp areštuotų yra An-

Pravda sako, Sovietai nori 
gerint valstybių santykius

. Maskva.— Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda ra
šo:

“Sovietų Sąjunga yra pa
siruošus veiksmais gerinti 
santykius ne tik su Jung
tinėmis Valstijomis, o ir su 
kitais kraštais.”

Bet Pravda įžiūri, kad 
Amerika nepadės taisyt 
įtemptų tarptautinių santy-

Bogota, Kolombija.-Gais-

milijoną dolerių.

f
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teisių skyriaus profesorius, 
Nacionalės Advokatų Gildi
jos pirmininkas.

Septynioliktąjį, Albertą 
Fr. Lannoną, gins ądvoka- 
tas Frank Šerri.

Teisėjas Dimock įsakė pa
leisti iš Ellis Islando atei- 
vybės stoties kalėjimo Alek
sandra Bittelmana už nau- 
3—ŽINIOS U TgišąMB 
ją $5,000 užstatą. Senasis 
Civilinių Teisių Kongreso 
užstatas buvo panaikintas.

Bittelntąnas yra vienas iš 
17 minimųjų komunistų'. 
Valdžia jau nuo pirmiau 
stengiasi deportuot jį iš 
Jungtinių Valstijų kaip ne- 

drew Onda, James H. Dol- 
sen ir Steve Nelson, ku
riuos Pennsylvanijos teis
mas jau 8 mėnesiai kai tar
do pagal valstijos įstatymą 
prieš maištininkus.

Kiti FBI agentų suimti 
yra Ben Careathers, Willi
am Albertson ir William 
Weissman .

McCarran šaukia deportuot 
milijonus nepiliečių

Washington. — Demokra
tas senatorius Pat McCar
ran ragino valdžią depor- 
tuot iš Amerikos tris iki 
penkių milijonų nepiliečių 
sveturgimių. Pasakojo, kad 
tarp jų yra daug komunis
tų ir kriminalistų.

McCarran yra meistras 
įstatymo, reikalauj a n č i o 
suregistruot komunistus ir 
įsileist Ispanijos fašistus į 
Jungtines Valstijas .

Halifax. — Kanados ir 
Jungtinių Valstijų karo lai
vai išvien daro manevrus.

Munsan, Korėja, rugp. 21. 
—Šiaurinių korėjiečių ko- 
mandierius gen. II Nam pa
kartojo kaltinimą, kad ame
rikonai nušovė kiną šiau
riečių karini policininką 
Yao Ching-hsiangą ir sužei
dė kitą nuginkluotame plo
te. Tas plotas yra per 5 
mylias į visas puses nuo 
Kaesongo, kur vedama de
rybos dėl pertaikos su ame
rikonais.

Amerikonų komanda sa
kė, gal partizanai, norėda
mi suardyt derybas, šaudė 
į karinius šiaurinių korėjie
čių policininkus toje neu-

Francija prašo talkos 
prieš vietnamiečius

Paryžius.—Francijos val
dininkai prašė Ameriką ir 
kitus kraštus tiesioginiai 
padėti francūzams sumušti 
Vietnamo liaudininkus In- 
do-Kinoje.

Korėjos liaudininkai 
kviečia amerikonus 
fronte broliauti

Korėja. — Šiauriniai ko
rėjiečiai viduriniame fron
te laido amerikonams ir an
glams lapelius, kuriais kvie
čia pertraukti mūšius ir 
sueiti i draugiškus pasišne
kėjimus.

Lapeliai šaukia ameriko
nus iškelti baltas vėliavas; 
sako, “jūs esate įstumti į 
besmegeniškas žudynes ir 
patys galite žūti visai be 
jokio reikalo.”

Amerikonai kasdien gau
na tokių pakvietimų bro
liautis.

\------------------------------------.

Amerikonai apžiūrinės 
karo bazes Ispanijoj

Washington. — Išvyko 
Ispanijon generolas James 
W. Spry ir tuzinas kitų 
aukštų Amerikos karinin
kų. Jie ten pasirinks tin
kamiausias karo laivynui ir 
lėktuvams stovyklas-bazes.

Amerika žadėjo Ispanijos 
fašistų valdžiai šifntus mi
lijonų dolerių už tas kari
nes stovyklas.

Indija nežada Jungtinėms 
Tautoms kariuomenės

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjeras Jaw. Nehru 
atmetė Jungtinių Tautų 
prašymą iš anksto paskirti 
kariuomenės junginius, ku
rie būtų laikomi tarptauti
nės armijos dalim prieš už
puolikus.

tralinėje, nekarinėje srity
je.

Šiaurinių korėjiečiu va
das II Nam atmetė šį* aiš
kinimą ir, iš nauio protes
tuodamas, pareikalavo aš
triai nubausti tų šaudymų 
kaltininkus ir užtikrinti, 
kad amerikonai toliau 
vengs šaudymų beginkliame 
ruožte.

Iškilmingos šermenys
Nušauto karinio polici

ninko kūnas buvo iškilmin
gai pašarvotas mokyklinia
me name Kaesonge. Šiau
rinės Korėjos kareiviai pa
radavo namo kieme, nešda
mi gyvų gėlių vainikus vie
ton šautuvų.

' Namo sienos buvo pa
puoštos gėlėmis ir baltomis 
šilkinėmis vėliavomis. Ant 
vienos vėliavos buvo užra
šas anglų kalba:

“Šis liaudies kareivis mi
rė už taikos reikalą.”

KARO VEIKSMAI
Buvo tik vietiniu susikir

timų. Pranešama, jog ame
rikonai kai kur pasivarė 
truputį pirmyn; kitur atrė
mė šiaurinių korėjiečių ata
kas. '

Šiaurinės Korėjos radijas 
sakė, kad jie ir kinai sava
noriai atmušė visas ameri
konų atakas ir nušovė 5 
amerikinius lėktuvus.

Gub. Dewey ragina tuoj 
ginkluot Čiangą karui

Seattle, Wash. — Republic 
konas New Yorko valstijos 
gubernatorius Tomas Dew
ey, sugrįžęs iš Formozos 
salos, šaukė Ameriką ne
delsiant ginkluot čiangKai- 
šeko kinus tautininkus For- 
mozoje karui prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką. Taip 
pat ragino ginti Malają, 
Burma ir IndČ-Kiną nuo 
komunistų.

Harriman įkalbinėja Irano 
karaliui nusilenkti anglam

Teheran.-Prezidento Tru- 
mano pasiuntinys Harrima
nas asmeniniai prašė Irano 
karalių Pąhlevį daryti spau
dimą Irano ministrų kabi
netui, kad priimtų Anglijos 
planus dėl leidimo anglam 
išnaudot iraniškas aliejaus 
versmes.

Harrimanas grasino grįž
ti namo, jeigu vis dar ne
pavyks jo advokatavimas 
anglams.

Cleveland.—Mirė moksli
ninkas Arthur B. Williams, 
71 metų amžiaus, buvęs čio- 
naitinio Gamtos Istorijos 
Muziejaus direktorius.

ORAS.—Giedra ir netaip 
šutins.
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FALŠYVOS VIENYBES PAKRIKIMAS
ŠIOMIS DIENOMIS Amerikos Darbo Federacijos 

Vykdomoji Taryba laikė posėdį. Jame buvo ilgai svars
tytas klausimas santykių su CIO. Taryba nutarė pa
sitraukti iš United Labor Policy Committee, kuris bu
vo prieš beveik metus laiko sudarytas iš -Federacijos, 
CIO ir gelžkeliečių brolijų. Tai aišku, kad dabar turės 
pąkrikti ir tas komitetas.

t

Mes karštai remiame kiekvieną organizuotų darbinin
kų žygį linkui vienybės, susitarimo, bendro darbo. Gerai, 
kad ten, kur darbo unijos negali organiniai susivienyti į 
didžiules industrines organizacijas, nors bent susitaria 
tam tikrais klausimais darbuotis išvien, bendrai. Todėl 
ir tas sudarymas United Labor Policy komiteto būtų 
buvęs svarbus ir sveikintinas žygis gerojon pusėn, jeigu 
jis būtų buvęs padarytas geram tikslui. Deja, komitetas 
nebuvo suorganizuotas kovojimui už pagerinimą darbi
ninkų būklės pramonėje arba socialiniam gyvenime.

Šį komitetą aukštieji darbo unijų lyderiai sukūrė tik 
tam,, kad padėti Trumanui mobilizuoti darbininkus mili
tarizmo reikalams ir neleisti jiems kovoti už aukštesnes 
algas laike “nepaprastosios padėties,” kurią prezidentas 
paskelbė tuojau, Ameriką įtraukęs į Korėjos konfliktą. 
Jis buvo sudarytas ne spaudimui samdytojų ir valdžios, 
bet darbininkų, kad jie nepasinaudotų padidėjusios ga
mybos galimybėmis sau laimėti aukštesnes algas ir ge
resnes sąlygas darbe.

Todėl šio komiteto susidarymo nebuvo galima svei
kinti. Gražus vienybės obalsis buvo klaidingai pavar
totas. Vienybė buvo falšyva.

Bet, žinoma, Amerikos Darbo Federacijos biurokra
tai ne dėl to pasitraukė iš United Labor Policy Commit
tee. Jie sakosi pasitraukę todėl, kad CIO vadai daugiau 
turi vietų ir privilegijų valdžioje, negu Federacijos va
dai. Jie sako, kad CIO vadai nesilaikė savo pažado, jog 
šis laikinas unijų praktiškoje veikloje apsivięnijimas bus 
tik pirmas žingsnis linkui pilnos, organinės vienybės. 
Pagaliau CIO vadai netikusiai užsilaikę “Tarptautiniam 
Laisvųjų Darbo Unijų Komitete,” kuris neseniai Euro
poje suorganizuotas kovai su kairiosiomis unijomis pa
sauliniu mastu. CIO vadai parėmę socialistuojančias 
unijas, o nepakankamai dėmesio atkreipę į tas unijas, 
kurioms vadovauja krikščionys demokratai.

Savaitraščio “CIO News” redaktorius tuos visus už
metimus griežtai ^paneigia. Jis teisina CIO vadus ir jų 

• elgseną visais atvejais. Ypatingai, girdi/kas liečia orga
ninę darbo unijų vienybę, per beveik ištisus metus tame 
bendrame komitete patys Federacijos lyderiai nė pu
siau lūpų neprasitarė apie tokią vienybę, jokio pasiū
lymo nepadarė. O kas liečia vietas valdiškose įstaigose, 
kurias darbo unijų vadams United Labor Policy komi
tetas “iškovojo,” tai, pasak “CIO News,” Federacijos 
vadai jų turi daug daugiau, negu CIO vadai.

Taip diskusijos bei ginčai ir eina. Kiek iš jų naudos 
organizuotiems darbininkams? Ogi nė per nago juo
dymą.

Pasidalinimas tarpe CIO ir Federacijos jau seniai ne
beturi jokio pateisinimo. Jau seniai kalbama apie or
ganinę vienybę, apie susivienijimą į vieną galingą darbo 
unijų centrą, bet iš tų kalbų niekas neišeina. Kodėl ne
išeina? Ogi todėl, kad abiejų sąjūdžių biurokratai to- 
.kios vienybės nenori. Tokiai vienybei įvykus, dalis jų 
netektų labai riebiai apmokamų pozicijų. Juo plačiau 
darbininkai išsimėtę į mažas unijas, tuo daugiau vadų 
ir vadukų, tuo daugiau biurokratų.

Bet mes esame įsitikinę, kad anksčiau ar vėliau orga
nizuoti darbininkai pritruks kantrybės ir pilną vienybę 
pasieks. Jeigu Federacijos lyderiai vėl iškelia organinės 
.vienybės reikalą, tai tik todėl, kad jie negali visiškai 
ignoruoti eilinių narių troškimo tokią vienybę pasiekti. 
Kol CIO buvo pažangiosios darbo unijos, tol buvo eilinių 
narių didesnis spaudimas ant Murray, Carey, Reuther, 
ir tol ir šitie lyderiai dažniau viešai prisimindavo apie : 
vienybės reikalą. Paskutiniais laikais jie jaučiasi saugiau 
savo pozicijoje, numalšinę opoziciją, ir todėl dabar jie I 
tyli apie vienybę.

Jeigu United Labor Policy komiteto likvidavimas vėl 
iškels tikrosios darbo unijų vienybės reikalą aikštėn ir 
privers Federacijos ir CIO biurokratus veikti ton link- 
men, tai bus žygis gerojon pusėn. ’

PROGRESISTŲ PARTIJA POLITIKOJE
PRAĖJUSI SAVAITGALĮ Minneapolyje buvo atlaiky

tas Progresistų Partijos Nacionalinio Komiteto susirin
kimas. Jis buvo sušauktai aptarimui partijos politikos 
busimaisiais prezidentiniais rinkimais. .Prie, jų jau uo
liai ruošiasi demokratai su republikonais, neatsilieka ir 
progresistai. Ir tai labai gerai.

Susirinkimo nutarimų dar neturime. Juos veikiausia 
greitoje ateityje gausime. Tačiau iš partijos sekreto
riaus C. B. Baldwin raporto susirinkimui .galima spręs-

Danguje yra kitaip, 
kaip ant žemės

(Feljetonas)
Be klaidos galiu sakyt, 

kad jūsų Paulius yra pir
mutinis ir vienintelis asmuo 
ant žemės, kuriam gyvam 

1 būnant teko laimė apsilan
kyti dangaus karalystėje, 
pasikalbėti su patim dievu, 
su šventaisiais, apžiūrinėti 
dangiškus vaizdus, susipa
žinti su dangišku gyveni
mu ir laimingai ^sugrįžti 
ant žemės pas ponią Pau- 
liuvienę. Kaip ir kokiu 
reikalu mano misija į dan
gų prasidėjo, ką danguje 
mačiau ir patyriau, tai pu
sėtinai ilga pasaka, bet jei
gu jum, gerbiami priete- 
liai, bus žingeidi! paklausy- 

.ti, tai jūsų Paulius viską 
smulkmeniškai ir teisingai 
papasakos, kaip per išpa
žintį.

Misijos pradžia buvo se
kama: Vieną laimingą ry
tą suskambėjo durų skam
butis. Atidarius duris, prieš 
mane stovėjo keistai “apsi
rengęs” nepažįstamas po
nas. Pirmiau, negu spėjau 
paklausti, kas ir ko, mano 
nuostabai, 
lietuviškai 
užklausė: 
ponas Paulius?”

Taip, sakau, gerbiamasis 
pone, aš pats juomi esu. 
Kuomi ponui galėčiau pa
dėti?

Nepažįstamasis atsireko- 
mendavo esąs Šventas Tei
sutis, lietuvis, senovės lie
tuvių pagoniškos tikybos 
teisingumo patronas, kurį 
dievas atsiuntė iš dangaus 
su pakvietimu Pauliui pri
būti dangun, kur bus spren
džiama didžiausios svarbos 
problema, kurios teisingam 
išsprendimui jūsų Pauliaus 
dvylekis esąs nep^vaduoja- 
mai būtinas.

Kadangi reikalas pasirodė 
didelės svarbos, reikalau
jantis nuodugnaus apsvars
tymo ir teisingo nuospren
džio, priimt pakvietimą ar 
ne, tai Šventą Teisutį pa
prašiau užeiti į butą, paso
dinau minkšton kėdėn ir 
paprašiau visą reikalą iš
dėstyti smulkmeniškai, nu
rodant visas informacijas, 
kaip gyvam būnant galima 
nueiti į dangų. Pradėjus 
pokalbį, Šventas Teisutis 
padarė sekamą pareiškimą:

“Ponas Pauliau, kelionės 
reikalu prašau nesirūpinti. 
Aš tam čia ir atsiųstas, kad 
tave nuvest į dangų ir pri
statyt į namus taip saugiai,' 
kad tau nenukristu nei vie
nas plaukas nuo galvos.”

Pastebėjau Šventam Tei
sučiui, kad dėl plaukų nu
kritimo mažiausiai baimės 
kenčiu. Sakau, nedaug 
plaukų jau beturiu ir jeigu 
ir paskutiniai nukristų, tai 
dėl to man nepasidarytų 
nuostolių nei turtu, nei gar
be. Labiausiai ko noriu, tai 
užtikrinimo, kad dangaus 
sargybos nebūsiu sulaiky
tas kaipo svetimos valsty
bės agentas, ir kad, vietoje

dangaus, nebūčiau nuvestu

nepažįstamasis, 
prakalbėdamas, 

“Ar čia gyvena

Šventas
kad ir nenoriai,

Šventas Teisutis) neslėp
damas susi r ū p i n i m o dėl 
mano skepticizmo, padarė 
sekamą pareiškimą:

“Ponas Pauliau, iš tavo 
reiškiamų nuogąst a v i m ų 
suprantu, kad jūs čia ant 
žemės gyvenate nuolatinėj 
kinkų drebėjimo atmosfero
je, vieni kitais nepasitikite, 
vieni kitus apgaudinėjate, 
gaudydami svetimų valsty
bių agentus. Pas mus, 
danguje, jokios dangiškos 
sargybos nėra ir joki sveti
mų valstybių agentai nėra 
žinomi.”

Sakau, gerai, gerbiamas 
tautieti, turiu pamato pa
vydėti dangui, kad tenai 
žydi vienų kitais pasitikė
jimas ir1 šventa ramybė. 
Dabar prašau . papasakoti, 
kokiu reikalu esu kviečia
mas keliauti' į dangų, kad 
galėčiau padaryti teisingą 
sprendimą, ar būsiu pilnai 
kompetentišku atlikti man 
patikimą misiją.
Teisutis,
ale sutiko papasakoti se
kamą istoriją:

Apart dievo, niekam ne
žinomas pleperis pakišo die
vui liežuvį, būk visi krikš
čioniški šventieji ir šven
tosios savo vardais turi 
įsteigę įvairių tikybų baž
nyčias ant žemės, samdo 
ant žemės gyvenančius ku
nigus kaip savus agentus, 
sp kurių pagalba išnaudoja 
žemės gyventojus, daro biz
nį iš tikybų ,tuomi apgau
dinėdami ir dievą ir žmo
nes. Dėl šito pikto pletko 
danguje kilo tokia baisi pe
kla, kurios nei apsakyti ne
galima. Dievas, tokiu plet- 
ku patikėjęs, užsirūstino 
n e p ermaldaujamai. Šven
tuosius ir šventąsias ėmė 
statyti ant “žarijų,” reika
laudamas prisipažinti prie 
daromų jiems užmetimų. 
Šventieji, kad ir netikėtai 
užklupti, bet užsigynė nuo 
jiems užmetamos kaltės, 
kaip Šventas Petras Kris
taus, bažydarnieji ir prisie- 
gavodami, kad jie neturi 
ant‘žemės jiems priklauso
mų jokių bažnyčių ir jo
kiais suktais bizniais neuž
siima. Jei ant žemės yra 
bažnyčių, užvardintų šven
tųjų vardais, tai tas pada
ryta be šventųjų žinios ir 
pritarimo. Bet dangaus 
viešpats, laikydamasis 
Švento Tamošiaus principo 
—nepačiupinėjus netikėti,- 
nenusileidžia nei per plau
ką, griežtai reikalaudamas, 
kad šventieji faktiškai pri
rodytų savo pasiteisinimų 
tikrumą.

lanko nei bažnyčios, nei 
karčiamos. Už tai tokio as
mens teisingumu šventieji 
gali pilnai pasitikėti, ir re
komendavo kaip, tinkamiau
sią tarpininką ginčuose 
tarp dievo ir šventųjų. Visi 
šventieji su šventos Pamfi- 
lijos nuomone sutiko ir la
bai nusidžiaugė suradę gel
bėjimosi siūlą. Negaišuo
dami išrinko komisiją ir 
pasiuntė pas dievą su pra
šymu, kad tave, ponas Pau
liau, dievas numarintu tuo 
tikslu, kad galėtai ateiti 
dangun ir papasakoti die
vui gryną teisybę, kas yra 
ant žemės bažnyčių savi
ninkai, kodėl bažnyčios va
dinamos šventųjų vardais, 
kas ir kokiu tikslu bažny
čiom tokius vardus sugalvo
jo. Išklausęs šventųjų ko
misijos prašymą, dievas nu
sišypsojo ir tarė:

“Principe sutinku, kad 
Paulius priimtinas būti liu
dininku šioje byloje. Bet 
reikalavimas, kad dėl kilu
sio danguje incidento Pau
lius turėtų užmokėti savo 
gyvybe, negali būti patei
sintu. Gyvu būdamas, Pau
lius geriau galės papasako
ti, ką žino, negu būdamas 
mirusiu. Kadangi toks rei
kalas atsirado, Tai Paulių 
parsigabensime dangun gy
vą.”

Po šio pareiškimo, dievas 
prisakė man nusileisti ant 
žemės su užkvietimu tau, 
pone Pauliau, keliauti su 
manim i dangų.... Baigė 
Šventas Teisutis.

Išklausęs šį pasakojimą, 
Šventam Teisučiui pastebė
jau, kad ir danguje nėra 
visiškos ramybės ir pilno 
vieni kitais pasitikėjimo, 
kaip pradžioje buvo sakęs. 
Ant šios pastabos šventasis 
pasiaiškino sekamai:

Pripažįstu, ponas Pau
liau, kad ir pas mus kada- 
ne-kada pasitaiko nesusi
pratimų, bet, kaip matai iš 
mano pas tave atsilankymo, 
mes dedame visas galimas 
pastangas, kad mažytė ki
birkštėlė neišsiplėstų viską 
naikinančiu gaisru.

Sakau, gerai, gerbiamas 
Šventasis, remdamasis tuo- 
mi, ką iš tavęs girdėjau 
apie danguje pasireiškusius 
kivirčus, drįstu reikalauti 
tikresnio parodymo, kad 
viskas tiesa, ką sakai, kad 
dievas ištiesų reikalauja, 
kad keliaučiau su tavim į 
dangų kaipo liudytojas. Ar 
gali parodyt tuom reikalu 
dievo pasirašytą raštišką 
liudijimą?

Dėl mano pareikšto nepa
sitikėjimo Šventas Teisutis 
tiek užsikarščiavo, kad vos 
susilaikė nuo šventųjų ne
vartojamo žodžio. Atsi
peikėjęs nuo netikėtumo, 
.Šventas Teisutis pradėjo 
aiškinti:

Nejaugi tu, ponas Pau
liau, nežinai, kad danguje

mo jūsų Paulius negalėtų 
patenkinti, būdamas miru
siu ir nesugrįžęs ant žemės. 
Kad patenkinti savo įsigei- 
dimą — pamatyti dangų ir 
gyvam sugrįžti ant žemės, 
nusprendžiau priimti už- 
'kvietimą, p a t i k ė d a m as 
Švento Teisučio garbės žo
džiu. Atsiprašydamas dan
gaus svečio už pareikštą 
nepasitikėjimą, sakau:

Gerbiamas dangaus pa- 
siuntini, prašau nesirūstin- 
ti dėl mano pareikšto skep
tiškumo. Priežastis mano 
akto yra tame, kad pas 
mus, ant žemės, apgavystės 
taip išbujoję, jog kiti net 
patys savim nepasitiki. Pas 
mus visokiam judėjimui bū
tinai reikalingi liudijimai, 
pasai, leidimai, raštiški do
kumentai su asmens pažy
mėjimu: kas, iš kur, kieno 
ir su kokiu reikalu ir bū
tinai su atitinkamų valdi
ninkų parašais ir atsakin
gų valdinių įstaigų antspau- 
domis.,

Kaslink garbės žodžio, tai 
pas mus “garbės” žodžiu 
patikima tiktai ekstra pasi
žymėjusių žulikų, didelių 
sukčių, melagių ir visokios 
rūšies provokatorių. O tei
singų žmonių žodžiui nepri
pažįstama jokia garbė.

Todėl perspėju ir tave, 
Šventas Teisuti, pasisaugo
ti. Nes jei mūsų saugumo 
organai tave nutvertų ne
turint asmenybės liudijimo, 
kas ir iš kur esi, tai būk 
tikras, tektų tau ant visa
dos atsisveikinti su dangiš
ku gyvenimu, nes tokiu at
veju atsirastų šimtai “liu
dininkų,” kad esi svetimos 
valstybės agentu, ir tavęs 
neišgelbėtų nei viso dan
gaus garbės žodis. Manau, 
kad iš to, ką pasakiau, 
Šventas Teisuti, supratai 
žemiško gyvenimo pobūdį, 
ir, nenorėdamas tave, bū
nant mano svečiu, statyti į 
pavojų ilgesniu tavo čia pa
silikimu, priimu pakvieti
mą keliauti į dangų, atsi
duodu tavo globai ir ren
giuosi į nežinomą man ke
lionę.

Kaip kelionė sekėsi ir kas 
toliau buvo, kalbėsime seka
mą kartą. Paulius

PADĖKA
Su velionės Kazimieę^ Mi

neikienės mirčia vėl neteko
me vienos Laisvės ir Vilnies 
skaitytojos ir rėmėjos. Ji pu
vo ilgametė mylėtoja musų 
spaudos ir pažangos.

Veliopė Kazimiera pasiryžo 
pasiimti bent tris savaites po
ilsio, Aplankyti savus draugus 
Georgijoje ir Floridoje. Taip 
ir padarė. Bet grįždama na
mo netikėtai nuo širdies ata
kos mirė New Jersey. Mirė 
rug'piūčio 5, o buvo palaidota 
rugp. 9 d. Kadangi ji turėjo 
daug gerų draugų ir su visąis 
gražiai sugyveno, tai jos drau
gai ir draugės prisiuntė gau
sybes gėlių ir gražus būrelis 
palydėjo į kapines.

Čia norime paminėti vardus 
tų, kurie prisiuntė gėlių. Mrs. 
Walter White, Mrs. Charles 
Malcosky, The Lal lis Family, 
Mr. ir Mrs. Fred White, Mr. 
ir Mrs. J. Howard Lynch, 
The Browning Club, Mrs. G. 
S. Cottle, Mr. ir Mrs. J. V. 
Davis, Mr. ir Mrs. James 
Watt, Mrs. Edwin S. Person, 
Mr. ir Mrs. Pipka, Mrs. Vale
rija Vaszkis, Mrs. Brone Qhu- 
berkis ir Family, Mr. ir Mrs. 
K. Kalishauskai, Mrs. Bess 
Walku, Mr. ir Mrs. Arthur 
Doyle, Mr. ir Mrs. Agurkas is 
Sudbury, Canada, Mrs. An
na Malkosky, Mrs. S. Yono- 
lowiz, Mr. ir Mrs. Walter Zu- 
rosky, 
Bražas 
Mr. ir
Mrs. N. R. Rapeginsky, 
Rums, Mrs. Freimont.

Taipgi dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo prie palydėji
mo ir kurie laukė ant kapinių.

Lai jai būna lengva šios ša
lies žemeTėr

Liekame liūdesyje:
Brolis Jonas, ‘H. ir E.

Guligauskai
Dorchester, Mass.

Mr. ir Mrs. Stanley
Mrs. Vole Norkus,

Mrs. Valanchauskas,
Mrs.

SYPSENQ.S
Nosis yra dalis žmogaus 

kūno, kuri blizga, pasirie
čia į viršų, šnipinė jž/ ir 
čiaudi.

Jūs galit padaryt žmonių 
akyse, kad jūs esat daug 
jaunesnė, negu esate, bet 
jūs negalit apgaut veid
rodį, rytmetyje išlipus iš 
lovos.

Spartakas

Šitaip remiami prie šie-1 nieRas nerašo ir neskaito V
nos, šventieji, panikos ap
imti, bėgiojo, mitingavo, 
svarstė, ieškodami 'išeities 
iš keblios padėties, pakol 
Šventa Pamfilija nepri
siminė kur tai yra girdė
jus, kad ant žemės gyvena 
koks tai Paulius, pilna 
prasme bepartyvis, nes ne-

ti, kad Progresistų Partija ateinančiuose rinkimuose la
bai aktyviškai dalyvaus. Sekr. Baldwin pareiškė, kad 
progresistai rems tik tokius kandidatus, kurie griežtai 
ir nuoširdžiai kovos už pasaulinę taiką. <»

Tas beveik automatiškai atmeta rėmimą demokratų 
arba republikonų kandidatų. Abidvi senosios partijos 
yra karo ir militarizmo partijos.

Bet 'ar Progresistų Partija savo vardu statys kandida
tus, ar ieškos kokio nors susitarimo su kitomis organi
zuotų žmonių grupėmis sudarymui bendro sleito, tai dar 
neaišku. Gal tai paryškės iš komiteto1 nutarimų. •

Reikia žinoti, kad 11952 metais rinksime ne tik prezi
dentą ir vice-prezidėntą. Bus taipgi renkama daugybė 
kongresmanų, vąlstijų gubernatorių ir. miestų majorų. 
Geras, ankstyvas prie' tų rinkimų pasiruošimas duos 
Progresistų Partijai progą gerai pasirodyti.

Pas mus joki raštiški liu- 
dililnai bei dokumentai nė
ra^ žinpmi, viskas remiasi 
asmens pasitikėjimu ir gar
bės žodžiu. Jei tu, ponas 
Pauliau, nepatikėtum dan
gaus pasiuntinio garbės 
žodžiu ir atsisakytum gy
vu būdamas keliauti su 
manim dangun, tai tokiam 
atsitikime 
tau mirtį 
turn ateiti 
liudininku 
bet jau be teisės sugrįžti 
atgal ant žemės.

Prisipažįstu, šita Švento 
Teisučio pastaba jūsų Pau
lių pusėtinai nugązdino. La
biausiai dėl to, kad, besikal
bant apie dangų, buvau pu
sėtinai įsigeidęs apžiūrėti 
visas dangaus smulkmenas 
ir, sugrįžęs ant žemės, vis
ką papasakoti savo pro
teliams , Bet savo įsig*eidi-

dievas atsiųstų 
ir vistiek turė- 
dangun ir būti 
šventųjų byloje,

LAISVĖS REIKALAI
Pirmiau minėjome, kad pramogos Laisves paramai 

neturi būt nutrauktos. Šiuom kartu gyvais faktais 
įrodysime, kaip svarbu yra pramogos. Viduryje šio 
mėnesio įvyko piknikas Shenandoah, Pa. Gryno pelno 
davė $160. O Jonas Rušinskas, iš to paties pikniko, par
vežė $45, surinkęs aukomis ir prenumeratomis. Ma
tote, $205.00 gavo dienraštis tik iš vienos kolonijos. Tai 
be galo svarbu!

Už tai sveikiname Shenandoah veikėjus ir širdingai 
dėkojame jiems už taip gražų pasidarbavimą savo dien
raščiui. Stasys Kuzmickas, prisiųsdamas $160 čekį, ra
šo: “Tai buvo linksmas piknikas ir geras pelnas.” -

Stasys Kuzmickas yra vienas iš 
rių ir visa jo šeima dirbo piknike, 
giau ištisų šeimų ten dirbo. Darbas buvo gražus ir ge-> 
ras uždarbis. Džiugu, kad ir pati komisija pasitenkinusi 
pikniku.

Jei kiekviena kolonija pasirūpintų taip, kaip šenado- 
riečiai, tai dienraščio finansinė padėtis tuojau pagerėtų.

Kitas, dar naujas, metodas sukėlimui finansų irgi 
svarbus. Pagerbimas numirusiųjų ir jų giminėms iš
reiškimas užuojautos per spaudą jau pradeda įeiti į ma
dą pas mus. Vietoje išleisti daug pinigų gėlių pirki
mui, gražiai, apvaduose paskelbiama pagarba mirusiam 
ir užuojauta jo liūdintiems. Tūkstančiai dienraščio skai
tytojų mato tokias užuojautas ir jie kartu yra simpa
tijoje mirusiųjų giminėms ir draugams.

Gardner, Mass., šį mėnesį mirė Kazimieras Balsevi
čius. Jo giminės ir draugai išreiškė jam pagarbą per 
dienraštį Laisvę, ir sudėję prisiuntė $75 laikraščiui pa
ramos. Visa Amerika žino, kad Kazimieras Balsevičius 
buvo geras žmogus, nos tą liudija jo giminės ir draugai 
savo viešai išreikšta jam pagarba.

Per spaudą mirusiųjų pagerbimas, sukakčių atžvmė- 
jimas yra gražus dalykas, jis turi būt plačiau prakti
kuojamas. * i'

Sekantį rhėnesį organizacijų susirinkimuose jau lai
kas turėti dientvarkyje šio rudens Laisvės vajų gavimui 
naujų skaitytojų. Prašome organizacijų ir veikėjų duo
ti gerų sumanymų vajaus reikalu. v

Laisves Administracija

pikniko komisijos /a 
Aišku, kad ir dau

i

2 pusi.—Laisve (Liberty). Trečiad., Rugpiūčio-Aug. 22, 1951



MQTERU KAMPELIS
Amerikos Didžioji Močiutė

Rugpiūčio dešimtą užge
so gyvybė nuostabios mo
ters, kurią ateities Ameri
ka minės kaipo vieną žy
miausiųjų savo moterų — 
žymiausią pusėje dvidešim
tojo šimtmečio. Tykus Har
leigh kapinynas ties Cam- 
denu, kur jos palaikai pa
laidoti greta poeto Walt 
Whitmano, taps tautos 
lankoma vieta, kur niekad 
nenuvys gėlės.

Močiutė Ella Reeve Bloor 
ten buvo palaidota rugp. 
15-tą? Iš New Yorko i Cam- 
denąkją palydėjo apie šim
tas asmenų, atstovaujančių 
tūkstančius darbininkų, 
kurie ten negalėjo nuvykti. 
Ir nuvežta 10 vežimų gėlių, 
kurias išvakarėse buvo su
nešę New Yorko darbinin
kai.
1 Rugp. 14-tos vakarą Mo
čiutė buvo pašarvota St. 
Nicholas- Arenoje, New 
Yorke, žur pro jos karstą 
praėjo virš septyni tūks
tančiai žmonių ir apie 3,- 
000 dalyvavo paskiau įvyku
siose atsisveikinimo apeigo
se.

Žymūs amerikonai ir iš 
tolimu kraštu liaudies va
dai atsiuntė apgailos pa
reiškimus. Septyniolika žy
mių amerikonų visuomenės 
vadų sakė kalbas, skaitė 
poeziją ar dainavo jos šer
menyse ir prie kapo. Vienu 
tų buvo jos pačios sūnus ir 
draugas Carl Reeve.

Iš Močiutės Biografijos
Trumpame rašte neigi ke

liose knygose nesurašytum 
visų jos nuoveikių ilgame 
ir pilname jos gyvenime. 
Jos gyvenimas, tai gyveni
mas kiekvienos darbo šei
mininkės, motinos, gelbs- 
tinčios savo kūdikius, mūsų 
šalies kūdikius, viso pasau
lio žmonių kūdikius nuo al
kanos, kruvinos ir varga
nos vaikystės, nuo pražū
ties karuose, nuo pražuvi
mo po perdaug sunkia ir 
perdaug ilgo darbo našta.

Močiutės gyvenimo istori
ja surišta su istorija mai- 
nierio, audėjos, tarnaitės, 
skerdyklų darbininkės, or- 
ganizuotojos, persekiojamų
jų gynėjos, streikų va
dovės ir kovotojos už žmo
gaus teises ir laisves, už 
taiką ir laimingą gyvenimą. 
Apie visą tai daug kas pa
sakyta jos pačios parašyto
je autobiografijoje “We 
Are. Many,” išleistoje 1941. 
meUfc;. Ir dar daug apie 
ją bjlfs pasakyta ateityje.

Ella Reeve Bloor buvo gi
musi liepos 8-tą, 1862 m., 
Staten Island, N. Y. Augo 
Bridgeton, N. J.

* Pirmuoju jos atmintin 
įsirėžtu visuomeniniu įvy
kiu buvo liaudies gedulas 
dėl prezidento Lincolno 
mirties. Aiškinimas, jog jį 
nužudė už tai, kad jis my
lėjo ir užtarė biednus žmo
nes, išliko jos atmintyje vi
są gyvenimą.

Ellos motina, dar jauna 
moteris, mirė pfie gimdy
mo neišnešioto kūdikio. El
la, 17 m., likosi mažesniųjų 
dviejų brolikų (7 ir 5 metų) 
ir dviejų sesučių (4 metų ir 
18 mėnesių) globėja-auklė- 
toja ir tėvui šeimininke. 
Mokyklą jinai buvo aplei- 
dusnjau nuo 14-jų savo am- 
įtausnnetų, nes reikėjo mo
tinai’wagelbeti prie vaikų.

Už poros metų jos tėvas 
vedė antrąją žmoną, turtin
gą miestelio moterį, kuri 
nei piršto nepajudino dar

bui. Ella pasijuto sveti
ma, tiktai tarnaite šeimai. 
Ji tuo tarpu susipažino ir 
įsimylėjo giminaitį Lucien 
Ware, už jo ištekėjo būda
ma 19 metų. Gimdė ir au
klėjo 7 vaikus. Augindama 
ir padėdama uždirbti jiems 
pragyvenimą, pagelbėdama 
vaikams mokytis, jinai ir 
pati mokėsi, baigė Pennsyl-

MOČIUTĖ BLOOR 
vania Universitete mokslą 
ir gavo diplomą. Rašė įvai
riems žurnalams ir parašė 
knygelių.

Mokydamasi toliau iš gy
venimo, iš knygų ir iš spau
dos, ypačiai iš Markso raš
tų. Ella nuolat progresavo. 
Jautri vargingiems žmo
nėms, pastiprinta moksli
niu pažinojimu jiems daro
mų skriaudų, imasi ener
gingos veklos prieš tas 
skriaudas. Jau 1883 metais 
ji organizuoja Jaunųjų Far- 
merių Lygą. O 1890 me
tais kovingai padeda vado
vauti Philadelpbijos gatve- 
karių darbininkų streikui. 
Kovoja prieš linciavimus. 
Sako prakalbas ten, kur 
reikia, salėse ar gatvėse.

Pradžioje 20-jo šimtme
čio iškilusi už didesnes al
gas, trumpesnes darbo va
landas, už unijas didžiųjų 
streikų banga retai kur te- 
apsiėjo be Ellos vilties ir 
kovingumo ugnies sutei
kiančių prakalbų ar talkos 
pikiete. Ji buvo priešakinė
se eilėse reakcininkų užpul
tiems ginti.

Išbandžiusi veiklą su ke
liomis politinės veiklos 
grupėmis ir neradusi jose 
visuotinai pilnos, darbo 
liaudžiai priimtinos politi
nei veiklai programos, 
Bloor 1919 metais padėjo 
įkurti Amerikos Komunistų 
Partiją. Tos partijos cen
tro komitete ji išbuvo iki 
1948 metų, kuomet dėl silp
nos sveikatos pasunkėjo ga
limybės toli keliauti. (O ji
nai gyveno ant farmos ne
toli Philadelphijos.) Ta
čiau partijos veiklia nare 
tebebuvo iki mirties .

Ella Reeve Bloor' buvo 
žmogus nepaprastų gabu
mų, ęlidžios širdies, žavin
gai malonios nuotaikos ir 
ugningos energijos, kuria 
sugebėdavo elektrizuoti ir 
kitus. Jai pribuvus į strei
ko ar kitos kovos frontą 
liaudis pajusdavo savo sti
prybę ir nugalėdavo tartum 
negalimus nugalėti sunku
mus.

Liaudies mylima Močiutė 
nuėjo pasilsio. Bet jos idė
jos tebegyvena. Prie jos 
karsto kalbėjęs Paul Robe- 
sonas sakė:

“Močiutė šį_vakarą ųiums 
sakytų, kad mes privalome 
kovoti už taiką... Jos sū
nūs ir milijonai Amerikos 
sūnų žygiuos pirmyn, kad 
padaryti mūsų kraštą ti
krąja šalimi laisvūnų ima
mais drąsuolių.” A.

So. Boston, Mass.
Iš atsibuvusio LLD 2-ros 
kuopos moterų susirinkimo 
rugpiūčio 10 dieną

Nors oras buvo nepapras
tai šiltas, bet draugės atsi
lankė skaitlingai, nes prieš 
akis tebebuvo du svarbūs, 
piknikai, kuriais turėjome 
rūpintis. Tai rugpiūčio 19 
Gintarų žemės piknikas ir 
rugsėjo 16-tą įvyksiantis 
antrasis Laisvės piknikas.

Buvo išduotas raportas iš 
Laisvės pikniko, atsibuvu
sio liepos 1 dieną, Maynar- 
de. Nors dėl lietaus pasi
darė daug neparankumų ir 
didelis ankštumas mažoje 
baro pastogėje, kad nebuvo 
galima turėti moterų stalo 
lauko pusėje, bet visų kolo
nijų draugėms gražiai koo
peruojant moterys, kaip ir 
visuomet, daug prisidėjo 
prie sėkmingumo pikniko.

•

Trijų vietinių organizaci
jų — LLD, LDS ir Moterų 
Skyriaus — piknikas, atsi
buvęs liepos 15 d., Tautiš
kame Parke, Montello, pa
vyko vidutiniai, nes tą pa
čią dieną įvyko mūsų pa
žangiųjų organizacijų du 
svarbūs piknikai.

Būtų gerai, kad kolonijų 
draugai pradžioje sezono 
vieni kitiems priduotų savo 
svarbiųjų parengimų die
nas ir jas pasižymėtų savo 
sieniniame kalendoriuje; tai 
tokie svarbių pramogų su
puolimai taip dažnai nepa
sikartotų.

Laisvės piknikas
Rugsėjo 16 dieną, Tautiš

ko Namo Parke, Montello, 
Mass., įvyks dar vienas 
spaudos piknikas, kad at- 
pildžius tą trūkumą, kurį 
lietus padarė liepos 1-mą d., 
May nardė.

Šiame piknike taipgi tu
rėsime skanaus namie ga
minto maisto, gražią pro
gramą ir puikių dovanų. 
Viena jų bus lininė stal
dengtė, gaminta Lietuvoje. 
Tą puikią dovaną gavome iš 
Brooklyno praėjusiame 
Laisvės piknike liepos 1 d., 
Maynarde.

Susirinkimas
Galutinai šiam piknikui 

prisirengti LLD 2-ros kuo
pos -moterų susirinkimas 
įvyks penktadienį, rugsėjo 
14 d., 6 vai. vakaro, 318 
Broadway . Visos draugės 
įsitėmykite.

Mūsų ligonė
Smagu pranešti, kad mū

sų draugė K o n s t a nei j a 
Zinskienė, nors lėtai, bet ti
krai sveiksta. Kiekvienu 
atlankymu matosi ženklas 
jos sveikėjimo. Drg. K. 
Zinskienė dabar sveiksta 
savo namuose, 266 Felsway, 
Medford, Mass.

0 Bostonietė

Šeimininkėms
Baltoji water melono 

luoba
Paduodant įsirpusį van

deny tąjį arbūzą nėra reika
lo duoti su visa luoba. Wis 
viena dedame ant lėkštės. 
Tad geriau paduoti išplau
tą iš luobos, o. tą luobą iš
virti supiausčius mažais 
šmoteliais.

Labai skanus kompotas 
išeina įdėjus džiovintų sly
vų ir besėklių razinkų, cu
kraus pagal skonį. Virti 
viską sykiu iki luobos šmo
teliai pasidarys permatomi, 
gelsvi. Pirm pat nukai.- 
čiant idėti citrinos sunkos 
ir biskytį žievės dėl kvapo 
ir skonio. Kas mėgsta, ga
lima ir visą citrinos žievę 
sudėti.

Paduok gerai atšaldytą 
dezertui, kaip ir kitus vir-

Vienuolika kaliforniecių, areštuoti einant Smith aktu, Los Angeles federalio teismo 
bute. Jiems kaucija nustatyta po $50,000 kiekvienam. Ilgamečiai kovotojai už taiką, 
už darbininku ir liaudies teises, jie, kol nenuteisti, tapo Įkalinti. Priešakyje, iš kairės: 
Henry Steinberg, Philip M. Connelly, Al Richmond, Carl Lambert, Ernst Fox, Al
bert Lima. Antroje gretoje: Dorothy Healey, Loretta Stack, Rose Chernin, Bernadette 
Doyle, Olėta Ydtes. (Pirmoji ir paskutine motery gretoje yra moterys areštantu pri- 
žiūrovės, policistes).

tus vaisius. Tiks ir . prie 
blynų.

Ovsterių sriuba
Čia paduodamasis kiekis 

yra keturiems:
Du tuzinai nevirtų oyste- 

rių su visa sunka
ketvirtoji dalis puoduko 

sviesto ar margarines
kvorta pieno
šaukštas w o r cestershire 

soso.
Prieskoniams po biskytį 

celery salt, druskos, pi
pirų, paprika (kas ne
mėgsta p i p i r i ntą, lai 
vartoja tik druską)

Oyster crackers (sausai
nių).

Atsargiai nurankiok oy- 
sterio Kiauto skeveldras, 
nes jos būna aštrios, jei’už- 
silikusios valgyje patektų 
burnon ar į vidurius.

Užkaitink sviestą iki pra
dėjimo čirškėti. Sudėk oys- 
terius. Supilk jų skystį, pa-
skui prieskonius. Kaitink 
tiktai kol oysterių krašte
liai pradės biskytį raukšlė
tis. Dadėk pieną. Greit 
užkaitink, bet neužvirk.

Paduoda uždulkinus pa
prika ir įmetus šmotelį 
sviesto. Sausaines paduoti 
atskirame bliūdelyje, įside
da kiekvienas pagal savo 
skonį.

Sumaišyti dveji skoniai 
kartais sudaro nepaprastai 
gerą naują skonį. Verta 
pabandyt. Bet bandymus 
daryti tik mažame kiekyje 
maisto.

Ar bandėte pasidaryti 
naujoviško gėrimo supla
kus vanilla ar butterscotch 
Šaltainės (ice cream) su ke- 
nuota tomačių sunka ar ki
tomis sunkomis. Nepapras
tai skanus ir sotus gėrimas.

I Today's Pattern

Pattern 9279 conies In sizes 12, 
14, 16, 18, 20; 40. Size 16 takes 
4’4 yards 39-inch fabric.

t sitenkinę šiuo vasaros laikų
Pažymėkite formos -numeri; ir parke laikytu bankietu. Tad 

ir dydį ir sykiu su 30 centų I garbė draugėm moterim, ku- 
siuskite: Pattern Dept., 110-12į rios sumanė šį bankietą. Jos 
Atlantic Ave., Richmond sunkiai dirbo iki jį priruošė 
Hill 19, N. Y. I vasaros dusulingame karštyje.

Waterbury, Conn.
Iš naujos rūšies LDS bankieto

Ne viena šeimininkė, bet 
graži grupė jų įinksmai pra
leido laiką 12 d. rugpjūčio 
Lietuvių Parke. Jom nereikėjo 
prie karšto pečiaus šutnumoje 
kepti, virti sau ir savo šeimai 
pietus. Nereikėjo jom triūstis 
prie maisto, todėl, kad jos 
gudriai. padare, su savo drau
gais vyrais nepatingėjo at
vykti i vasarinį naujos rūšies 
bankietą, už prieinamą kainą.

Kai nepaprastas buvo ban- 
k i etas, tai nepaprastai ir žmo
nės į jį rinkosi. Apie antrą 
vai. po pietų vos keletas 
ypatų radosi Parke, bet, kai 
pradėjo rinktis, tai urmu veik 
visi pribuvo. Trečia vai. sve
čiai buvo susodinti užkan
džiauti.

Pasirodė, jog vienu susėdi- 
mu ne visi sutilpo prie stalų, 
didokai grupei reikėjo palū-
keti iki pirmieji pasidrūtins. 
Kiek vėliau dar daugiau žmo
nių pribuvo. Ar manot, kad 
tokioj gražioj draugystėj prie 
skanumynų kas norėjo pasi
skubint valgyt? Nereiks tų 
baikų. Iš pradžios, kai kas 
manė, kad gausime užkąsti 
po biskutį ir bus gerai. Bot 
visų nuostabai, kai draugės 
moterys pradėjo visko nešti 
ant stalų, tai nežinai nei ką 
valgyti: Vienas patiekalas 
skanus, kitas dar skanesnis. 
Ii*, brolau, visi prisikirtome, 
taip, kaip einant rugių pjauti.

Gražiam svečių, viešnių 
būryj atstovybė matėsi iš pla
čios apylinkes, taipgi buvo ir 
iš toliau. Iš Niujorko vyrų 
grupė, o iš Worcesterio mote
rų grupė. Tik labai gaila, kad 
usterietės susivėlavo, nepate
ko į pirmąjį susėdimą, kaipo 
iš toliau pribuvusios viešnios.

Kuomet skanu užkandžiau
ti, tai kartu malonu ir pasi
kalbėti. Tad d. K. Yankeliū- 
nienė iškvietė visą eilę gerai 
nusiteikusių svečių, juo la
biau- atvykusius iš toliau, pa
kalbėti. Visų pokalbiai sukosi 
apie LDSusivienijimą, kad ji
sai augtų ir vis tvirtėtų. Prie 
užbaigos nepamiršta ir taip 
jau branginamos taikos reika
las. Trumpai priminta, kad 
kas taikos reikalam atjaučia 
ir išgali, kad paaukotų. Matė
si, kaip žmonės dėjo aukas, 
bet, kiek jų sudėjo, ne pasitei
rauta. Tačiau aišku, jog ren
gėjai apie tai ir kitus reika
lus praneš vėliau.

Neiškrinta iš minties tų ge
rų draugių atvežtos šiam ban- 
kietui gyvų gėlių puokštės, 
kurios jautriai puošė i visus 
stalus. Jei teisingai nugirsta, 
tai gėlių davėjos buvo ,K. Yan- 
keliūnienė, K, Stanislovaitie- 
nė ir O. šilkįene, wethersfiel- 
dietė. Po visų vaišiu iškilo 
problema: Na, kaip gi galima 
tokias 'gražias gėles numesti 
veltui. Be didelio galvosūkio 
toji problema išsisprendė, kai 
viena draugė padirbėjo ir po 
bukietą atiteko į Hartfordą 
d. Ramoškienei, į Worcester! 
d. Sukackienei’ ir d. čeponic- 
nei.

Pasikalbėjus su vienu kitu, 
išrodo, jog visi buvo labai pa- 

Už tai LDS 5-tos Apskrities 
Valdyba ir visi nariai tom 
draugėm išreiškia didelę pa
dėką už gražaus darbo atliki
mą. Gal reikės ir, daugiau to
kių bankietu vykdyti ateityj. 
Tik tada jau turėsime labiau 
pasidarbuoti visose kolonijose 
su paraginimu; žmonių važiuo- 

' ti į juos. Svečias

Cliffside, N. J.
Sekmadienį, 12 d. rugpiūčio, 

Eliz. Petkevičienė, jos vyro 
Walteri'o gimtadienio proga, 
surengė “suprise” bankietą. 
Rankiotas atsibuvo Petkevičių 
kaimynų Mr. Bobek gražiame 
sode.

Giminių ir Petkevičių drau
gų dalyvavo apie 70 ir Wal
ter} apdovanojo gražiomis bei 
v e r t i n g o,m i s d o '/anomis.

Apart vietinių, buvo svečių 
ir iš tolimesnių vietų, būtent: 
Mrs. M. Bakūnienė ir Žukaus
kų šeima iš Stratford, Conn. 
Linonių šeima iš Maspeth, 
N. Y. Mr. ir Mrs. Blake ir jų 
giminaitė Mildred iŠ .Howard 
Beach, L. I. Industrialistas 
D. T. Mitchell iš Mount Ver
non, N. Y. Mrs. Jos. Thomas 
iš Woodcliff, N. J. ir vietiniai, 
Bakūnai, Mr. ir Mrs. Reich, 
Mr. ir Mus. Gaffney, K. Ste
ponavičiai, Elizabctos mamy
tė E. Bakūnienė-Linoniutė bei 
kiti Petkevičių pažįstaipi.

Minėtam žydinčių gėlių so
de laikas praleista linksmai 
bei ^draugiškoje nuotaikoje.

Petkevičiui yra jaunosios 
kartos demokratiškai nusitei
kę žmonės1 ir dalyvauja pa
žangių lietuvių veikloje. Wal- 
leris yra LDS 115 kuopos or
ganizatorius, o Elizabeta mu 
notos kuopos sekretorė. S.

Oakland ir apylinkė
Gražus buvo sekmadienis, 

rugp. 12 diena. Turėjome 
gražų, žaliuojančioje aplinko
je, pikniką. Privažiavo būrys 
lietuvių iš apylinkių — San 
Francisco ir ’ San Leandro. 
Oaklande patogesnė vieta, tai 
ir leidom gražiai laiką, vieni 
kitus pasivaišinome.

Grupė surengia šiokias to
kias pramogas. Kiek lieka 
nuo parengimų, išaukaujam 
geriems tikslams. 
----- :----- t-------------------------------

If CHARLES
Į .
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Rugp. 10 d. turėjome susi
rinkimą. Prisirinko būrys na
rių. Pradėjome svarstyti da
lykus. Aplankę svečiai Alvi- 
nai iš San Francisco, pakvie
tė mūsų grupelę prisidėti, kad 
mes sutiktume pakviesti jau
nus vaidintojus iš Los Ange
les suvaidinti kokį veikaliuką, 
komediją “Teta,” apie rude
nį. Visi maloniai sutikome.

Sumanėm . paaukoti paden
gimui Vilnies namo nuostolių 
ir laikraščio paramai $10 ir 
draugams Jonikams padengi
mui lėšų $5.

—o—
Turėjome svečių iš Aber

deen, Wash., mus atlankė 
Petras ir Charles Staliunai, 
malonūs žmoąės. žadėjo at
vykti ir sekamais metais. Sa
ko, gal lankysis ir Chicagoje, 
šėrininkų suvažiavime.

—o—
Ųraugai Frank ir Dorothy 

Machuliai turėjo savaitę atos
togų. Buvo nuvykę į Long 
beach ir Meksikon. Bet Mek
sika ne labai patiko, geriau 
yra Oaklande. čionai oras 
daug geresnis.

Būtų gerai, kad atvyktų 
daugiau lietuvių apsigyventi 
Oaklande. Yra vietos ir darbų 
tokiems, kurie turi patyrimą 
kokiame amate. G. ir E. L

Lawrence, Mass.
Draugai Haverhillyje ir 

Lawrence turim stoti darban 
greitai, kad suorganizuoti bu- 
sus važiuoti Laisvės piknikan, 
kuris atsibus rugsėjo 16 die
ną, Montello, Mass., Tautiš
kame Parke. Turėtume pada
ryti masiniu, kad nebūtų ma
žesniu už Maynard o.

Taigi, turime greitai reng
tis, nes laiko nedaug beliko. 
Visi Laisvės rėmėjai turime 
važiuoti. Snigs ar lis, piknikas 
vistiek bus, nes yra kur pasi
slėpti nuo lietaus.

—o—
, LąJjąi blogai, kad LLD ko

mitetas nesirūpina sušaukti 
susirinkimų. Jau baigiasi va
sarą, buvo dykų sekmadienių, 
kuriais galėjome turėti paren
gimų. Bet nė vieno neturėjo
me. Tai jau blogai, kad savo 
privatiškus reikalus statome 
aukščiau organizacijos. Drau
gijos iždas tuštėja, o reikalų 
atsiranda tokių, kuriuos rei
kia organizacijoms paremti.

Organizatorius turėtų ne
delsiant sušaukti susirinkimą. 
Artinasi Laisvės vajus. Yra ir 
kiti svarbūs reikalai, kurie 
turėtų būti aptariami. Turime 
surasti nors vieną dieną orga
nizacijos reikalams apsvarsty
ti. S. Penkauskas

Prezidentas užmiršo, ka 
paskyrė ambasadorium

. z

Washington.—Prez. Tru- 
manas paskyrė naują am
basadorių Haiti respubli
kai. Korespondentai ant 
rytojaus prašė pasakyti 
aftibasadoriaus vardą. Pre
zidentas prisipažino, kad 
neatsimena jo vardo.
i — M M ■ ■■ ■■■■»'■ 1—.Qi i ■■■Mi

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



ŽINIOS IŠ LIETUVOS

5 d. — 
plačiuo- 
atlieka- 
nuo ak-

Valo pasėlių plotus 
nuo akmenų

MAŽEIKIAI, birž. 
Kolūkyje “Už taiką’ 
se pasėlių plotuose 
mas laukų valymas
menų, trukdančių žemes ūkio 
mašinų darbą. Atlikus sėją, 
specialiai kolūkyje sudarytos 
brigados išrenka akmenis ir 
sukrauna juos į krūvas. Tai 
žymiai palengvins darbą plau
namosioms mašinoms bei at
liekant ražienų skutimą ir ru
dens arimą.

šiuose darbuose pasižymėjo 
VLoji, kolūkiečio Dargio va
dovaujama, brigada.

VI. Žilevičius
---- O-----

, Sporto kolektyvas kolūkyje

VILKAVIŠKIS, birž. 21 d.
— Su dideliu pritarimu' “Pir
myn“ kolūkio nariai sutiko 
Lietuvos Ministrų Tarybos nu
tarimą dėl “Kolūkiečio“ 
to draugijos įsteigimo, 
šium su» šiuo nutarimu
ūkyje sukurtas 30 žmonių 
sporto kolektyvas. Pradėta 
futbolo, krepšinio ir tinklinio 
aikštelių statyba. Aikštelių- į- 
rengimui kolūkio valdyba iš
skyrė 2,000 rublių sumą, 
šiuose darbuose aktyviai da
lyvauja kolūkio jaunimas.

Kolūkio sporto kolektyve 
išaugo eilė gerų sportininkų. 
Neseniai įvykusioje rajono 
kaimo jaunimo spartakiadoje 
kolūkio sportininkė keturio
likmetė Kairytė pasiekė įvai
riose varžybose gerus rezul- * 
tatus. V. Žukauskas

spor-

kol-

Įvykdytas pusmetinis planas

KAUNAS, birž. 16 d. — 
Valstybinio statybos tresto 
Nr. 2 kolektyvas 17 dienų 
anksčiau termino įvykdė sta
tybos-remonto darbų pusme
tinį planą. Geriausius rodik
lius pasiekė trečiojo statybos 
ruožo darbininkai ir techni
kai. šiam ruožui vadovauja 
inžinierius Kazys Dvaranaus- 
kis. šis kolektyvas nuo praei
tųjų metų rugsėjo mėnesio 
tebeturi iškovotą tresto perei
namąją Raudonąją vėliavą. 
Anrąją vietą pagal pusmeti
nio plano įvykdymo rezulta

tu? užima antrojo ruožo ko
lektyvas, kuriam1 vadovauja 
Pranas Stančauskas.

—o—
Moterų tarybai padedant
VILKIJA, birž. 16 d. — Su

stambintame Petro Cvirkos 
vardo kolūkyje sudaryta mo
terų taryba aktyviai padeda 
žemės ūkio artelės valdybai 
atlikti pavasario sėją. Mote
rų tarybos narės Tamkūnienė, 
Januškaitė, čičerkienė atliko 
platų aiškinamąjį darbą mo- 
terų-kolūkiečių tarpe, ragino 
jas aktyviai dalyvauti sėjos 
darbuose.

Moterų tarybai padedant 
Petro Cvirkos vardo kolūkis 
laiku ir aukštu agrotechnikos 
lygiu atliko pavasario sėją.

J. Tamošaitis

» JURBARKAS, birž. 8 d.- 
“Bolševiko”’ kolūkio kolūkie
čiai gyvulininkystės fermose 
įrengė automatines girdyklas 
ir mechanizavo pašarų paruo
šimą.

Gyvulininkystės fermas 
mechanizuoja ir sustambinto 
“Tiesos” kolūkio nariai. Jie 
kiaulių fermoje įrengė dvi pa
šarų virtuves-šutin.tuvus
specialias pašinas pašarui su
smulkinti. ' E. Gvildys.

ir

Liberty Auditorijoje
Pereitą savaitę Kultūrinis 

Centras turėjo talkos. Jurgis 
Varesonas per dvi dienas dir
bo, kol sutaisė Auditorijos 
langus. Tai daug gražaus 
darbo jis atliko, šeštadienį ne
mažai padirbo Vafaška, Viš- 
niauskas, Lesajus, Katinas, 
Večkys, Paleckas. Jiems už 
tai širdingai ačiū.

—o—
Pereitą sekmadienį Audito

rijos gaspadorius Walter 
Brazauskas su savo žmona ir 
sūneliu buvo nuvykę į Hart
fordą dalyvauti 
nes -giminaičio 
Jis mirė 
palaidoti 
savuosius

Zlnloi
... ...................................... ——r. ■ r...... ........ . ..........

Canarsie farmeris 
papuolė bėdon

28 ateivių teisių gynėjai 
kreipėsi prie Trumano

Puikus buvo piknikas

Nemažas laimėjimas

nemazas 
teisėjas 

įsakė pa-

Lie optimistas
ekreto- 
j New

Amerikinio Sveturgimius 
Ginti Komiteto raštinė prane
ša spaudai, kad 28 įžymūs 
visuomenės veikėjai pasiuntė 
prezidentui Trumanui atvirą 
laišką, kuriame jie pareiškė 
pasipiktinimą dėl persekioji
mo minimo komiteto sekreto
riaus Abner Green.

Abner Green yra nuteistas 
šešių mėnesių kalėjimu todėl, 
kad jis teismui atsisakė pri
duoti vardus tų, kurie skyrė 
savo pinigus Civilių Teisių 
Kongreso kaucijų fondui. 
Teismas reikalavo, kad jis pri
duotų pilną sarašą, bet jis ne- 
pridavė. Tai dabar yra 
dintas kalėjiman.

paso-

iau
Bus

Vienas farmeris, kuris dar 
tebelaiko savo 'farmą New 
Yorko miesto ribose, pakliu
vo bėdon.

Savo far,moję jis pradėjo 
vieną dieną šaudyti savo kra
nkus. Bet kulka pataikė ne į 
kraliką, o į farmerio kaimy
ną Leonard Rl, Maisano, kuris 
karo laikui Europoje buvo ap
šaudytas nacių kulkomis, o 
dabar gavo kulką stovėdamas 
prie savo namo, 8402 Flat
lands Ave., Brooklyne. Jis nu- 
veštas ligoninėn, 
žinta, kad 
žeistas.

Dabar 
Fiero yra 
mybėn už
kų, bet žjnonių. 
kaimynas Maisano mirtų, ta
da farmeris Fiero dar 
nėn bėdon patektų.

New Yorko miesto 
dar yra užsilikusių 30 
rių. Nepaisant, kad
smarkiai plečiasi ir juos spau
džia, jie užsispyrusiai laikosi 
ir gana. Jie iš visų pusių yra 
apsupti 
kaip kad 
medžioti 
begali.

kur pripa- 
jis yra sunkiai su-

Brazauskie- 
laid otų vėso.

Yonkers, N. Y., bet 
buvo išvestas pils 
į West Hartfordą.

—o—
Auditorijos bowl inge 

yra naujų pertaisymų,
pertaisytos ir padabintos 
alės. Tai bus bowlininkamms 
daug smagiau bowliriti. Da
bar bowlina lietuvių grupė 
antradienių ir penktadienių 
vakarais. Su rugsėjo 11 d. vi
sa LDS Lyga pradės bowlinti.

Rep.
---------------------- v-

Kailiasiuviai gina 
savo vada

farmeris Alfonso 
patrauktas atsako- 
šaudymą ne krali-

O jeigu jo

Apsivedė
Rugpjūčio 12 d. Virginia 

Krapukaitis iš Ozone Park 
apsivedė su Eddy Urevich’. 
Vestuvės įvyko katalikų baž
nyčioje Nativity, 91 St. ir 101 
Ave. Vestuvių bankietas buvo 
suruoštas Liberty Auditorijo
je. Arti 200 svečių dalyvavo. 
Tai buvo iškilmingos vestuvės. 
Patyrusi bankietų ruošimo 
gaspadinė Kai’osaiticnė pa
ruošė puikius valgius.

Abu jaunieji, tuoj po ves
tuvių, išvyko automobiliu į 
California praleisti medaus
mėnesį. Mat Eddy Urevich
ten tarnauja militarinėse jė
gose, yra orlaivyne 
Jis turęjo skubintis 
nybon.

Jaunoji Virginia
Krapukaitis yra Jurgio ir 
Onos Krapukaičių duktė. Pa
imdama vestuvių bankietui sa
lę, Virginijos motina Ona 
Kraputaitiei^ė priminė, kad 
apie 25 metai atgal abu Kra- 
pukaičiai turėjo savo vestuvių 
bankietą Laisvės salėje ant 
Ten Eyck St. ir Lorimer St., 
tai ji pageidavo, kad ir jų 
duktė turėtų vestuvių bankie
tą Liberty Auditorijos patal
pose, kur ir Laisvė randasi.

Rep.

Kailiasiuvių Jungtinė 
ba, atstovaujanti virš 15,000 
organizuotų kailiasiuvių, po 
ilgų diskusijų nusitarė įsteigti 
Louis Weinstockui ginti komi
tetą.

Louis Weistockas yra perse
kiojamas kaip komunistas. 
Jis kaltinamas peržengime 
Smith akto.

Reikalauja baigti 
karą Korėjoje

Tary-

susi-

saržentas. 
savo tar

Urevich

Consolidated Edison firmą 
šaukia į teismą dėl nepakan
kamos dūmų kontrolės. Fir
mos atstovai sakė, jog kai kas 
veikiama, pateikė » valdinei 
komisijai savo programą. Ta
čiau Valdinė komisija nu
sprendė, kad reikią veikti kai 
kas daugiau. •

dides-

ribose 
farme- 

miestas

miesto gyventojais, 
ir Alfonso Fiero. 
ir savo farmose

Automobilių Klubas nori 
tiltų ir tunelių mokestį » v. ..sumažinti

Tai
ne

MAŽEIKIAI, birž. 8 d. — 
“Šviesos keliu’’ kolūkis įsigijo 
pašarų automatinį šutintuvą. 
Čapajevo vardo kolūkyje arti
miausiu laiku bus pradėta sta
tyti karvidė šimtui karvių. 
Karvidė bus elektrifikuota ir 
mechanizuota. Jau užsakytos 
automatinės girdyklos ir kiti, 
įrengimai. A. Noreikis.

VILNIUS, birž. 9 d. — Tra
kų rajone gražioje vietovėje 
yra Jovariškio juodrusvių la
pių ūkis. Pokariniais metais > 
juodrusvių lapių skaičius pa
didėjo 15 kartų.

Virš tūkstantis žmonių 
rinko į Riverside Plaza Hotel, 
išklausė kalbėtojų pranešimų 
ir priėmė rezoliuciją, kurioje 
jie reikalauja tuoj baigti ka
rą Korėjoje.

Tarp susirinkusiųjų buvo 
nemažai tėvų ir žmonų ka
reivių, kurie jau dabar randa
si Korėjos fronte. Publika rei
kalavo, kad amerikiečiai ka
reiviai būtų grąžinti namo.

Kodėl negrai neskiriami

Amerikos Darbo Partija 
nurodo, jog net nuo 1788 me
tų New Yorko valstijoje nebu
vo paskirtas nei vienas neg
ras teisėju. Partija todėl rei
kalauja, kad toji diskrimina
cija butų panaikinta ir negrai 
butų skiriami teisėjais.

Tuo klausimu buvo sušauk
tas platus pasitarimas rugp« 
16 d. Jame nusitarta visiems 
bendrai kovoti, kad “geleži
nė siena” butų sulaužyta ir 
negrams pilnos teisės butų pri
pažintos visur.

Dabar yra 68 valstijiniai 
teisėjai, bet nei vieno negro 
nėi'a.

SKELBKITĖS LAISVeJE

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

ši pare įvyks sekmadienį
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• Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y.

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iš platintojų ir Centruo
se: Laisvės raštinėje ir Liberty Auditorijoje.

RiUgpiūčio 19 d., Liberty 
[Parke, Linden, N. J., įvyko 
Sietyno Choro ir LDS 8 kuo
pos piknikas.
Reikia pasakyti, kad šis pik

nikas visais atžvilgiais pavyko 
puikiai. Daug žmonių jame 
dalyvavo. Tie, kurie norėjo 
prisišokti, galėjo tai padaryti, 
kiek tik norėjo. Jaunimas ir 
senimas linksminosi iki vė
laus vakaro.

Buvo ir trumpa programa. 
Sietyno ir Aido chorai kartu 
sudainavo kelias dainas ir už
baigė programą šios šalies 
himnu.

Prie pikniko vartų keliolika'’ 
dipukų nešiojo visokias biau- 
rias iškabas. Jie bandė atgra
sinti nuo pikniko tuos, kurie 
atėjo į pikniką. Bet nieko ne
pešė. Jų pikietas nedavė 
jiems pageidaujamų pasek
mių. Tik daugiau žmonių jais 
pasipiktino. Dalyvis.

Ruošiasi bankietui

Amerikinis Sveturgimius 
Ginti Komitetas praneša spau
dai, jog atsiektas 
laįmėjimas, kuomet 
Edward Weinfeld
liuosuoti iš Ellis Salos kalėji
mo Manu ei į Tarazona po jo 
žmonos ir dukters uždėta kau
cija.

Pirmiau Tarazona buvo po Ci
vilių Teisių Kongr. kaucija. Bet 
valdžiai tą kauciją panaiki
nus jis buvo vėl areštuotas. 
Buvo per kiek laiko bandyta 
jį po kaucija išimti, bet vis 
buvo iš valdžios pusės pasto
tas tam kelias. Dabar jau lai
mėtas paliuosavimas.

Manuelis Tarazona yra gi
męs Perų respublikoje. Dabar 
jis norimas ten deportuoti, 
kaip progresyvis nepilietis. 
Tai buvo 35-tas nepilietis iš 
naujo suimtas, Civilių Teisių 
Kongreso kaucijas panaiki
nus.

Alexander Bittelman dar 
vis tebėra kalėjime, nepaisant 
to, kad buvo visaip bandyta 
po kaucija jį išimti.

Ukrainietis Andrius Dmyt
ryshyn Ellis Saloje susirgo ir 
jam buvo padaryta tos salos 
ligoninėje operacija 
čio 13 d. Jis dar vis 
džiamas po kaucija.

Paleisti po kaucija
Tallentire ir Charles Doyle. 
Bet dar tebėra Filis Salos ka-

Bittelman, A.
Pauvio ir

Jungtinių Tautų . 
rius Trygve Lie, grįžę 
Yorkan iš Europos, I . 
riams pasakė, kad dar t^b^ra 
galimybė baigti karą K Orė jo
je. .

“Aš esu tiek optimistas 
šiandien, kiek buvau penkios 
savaitės atgal, kai vykau j 
atostogas”, Lie pasakė.

Reikalauja Trumano sustoti 
progresyvius persekioti

pra-Automobilistų Klubas 
šo New York Port Authority 
sumažinti tunelių ir tiltų mo
kestį nuo 50 centų iki 40 cen
tų už automobilį.

Klubas nurodo, jog mokes
tį sumažinus tunelių ir tiltų 
įeigos vis tiek nesumažės, nes 
pervažiavimų skaičius nuolat 
didėja.

Filmos-Teatrai
Stanlei Teatre šiuo metu 

yra rodoma labai svarbi fil
mą, Sovietų Sąjungoje paga
minta.

ši daugiaspalvė filmą vaiz
duoja penkių didžiųjų Rusijos 
kompozitorių kovą prieš cari
nę reakciją. Kompozitoriai 
Musorgsky, Rimski-Korsakov, 
Bforodin, Cui, Balakirev tuo 
laiku kovojo už Rusijos liau
dies meną. Musorgskis sukūrė 
didžiąją operą “Boris Godu
nov,” kurioje atvaizduojama 
liaudies kova už progresą, 
šie kompozitoriai buvo caristi- 
nės valdžios persekiojami, bet 
jie laimėjo. Teatrų lankytojai 
jų muziką, jų dainą, jų sukur
tas operas pamylėjo. Net ir 
caristiniai činovninkai 
buvo priversti prieš juos nusi
lenkti.

Filmą atidengia senosios 
Rusijos žmonių gyvenimą ir 
kovą už buitį. Parodo, kaip 
uzurpatorius Boris Godunov, 
pasiskelbęs visos Rusijos ca
ru, persekioja liaudį. Bet ji 
sukyla, reikalauja duonos, 
laisvės. Liaudis veržiasi pir
myn. O caras Godunovas, 
sąžinės graužiamas, kankinasi 
ir taip miršta.

Filmą taipgi parodo, kaip 
Rusijos liaudies kompozito
riai kovojo prieš tuolaikinėje 
Rusijoje įsigalėjusią užsieni
nę muziką, daugiausia atves
tą iš Italijos, Vokietijos ir 
Francuzijos. Toji muzika, 
kaip ir abelnai užsieninis me
nas, tuo laiku viešpatavo Ru
sijos aristokratijos rateliuose. 
Operos ir kitų muzikos įstai
gų vyriausiais vedėjais buvo 
samdomi užsieniečiai, dau
giausia vokiečiai, o rusai mu- 
zikai-kompozitoriai būdavo 
užpąkalyje,. be jokios finansi
nės paspirties. Jie skurdo ir 
kūrė liaudišką meftią. Jie nu
galėjo visas kliūtis. Rep.

rugpiū- 
nepalei-

Norman

sueina 25 
ir Onos 

kartu 25

šeštadienį, spalio 6, Liber
ty Auditorijoje įvyks didžiu
lis bankietas Vinco ir Onos 
Čepulių pagerbimui.

Mat tuo laiku 
metai nuo Vinco 
vestuvių. Tai mus
metų vedybiniu gyvenimo pa
minėjimas ir pagerbimas nuo
latinių mūsų veikėjų, kurie 
nuo pat savo jaunų dienų 
mūsų veikime dalyvauja.

Įžangos bilietas $3. Gali
ma gauti Laisvės raštinėje ir 
Auditorijoje. Svarbu iš anksto 
įsigyti. Tai bus sužinota, kiek 
maisto gaminti. R. ,

Vaikas persišovė, revolverio 
savininkas areštuotas

Florai Parko gyventojas 
Duke Carver areštuotas už 
nelegalį revolverio laikymą 
savo namuose, kuomet tuo 
revolveriu 8 metų vaikas 
Sweeney mirtinai persišovė.

Išvykdamas į arklių lenkty
nes, Duke Carver palikęs ne
rakintas savo apartmento du
ris tam, kad vietos vaikai ga
lėtų matyti lektynes per jo 
televiziją. Vaikai, tiesa, matė 
arklių lenktynes, bet jauna
sis Sweeney, pamatęs kur tai 
padėtą revolverį, paleido šū
vį ir mirtinai persišovė.

o
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yra nus- 
į Graikiją,

Įėjime A.
Dmytryshyn, Carl 
Frank Borich.

Peter Harisiades 
kirtas deportuoti
kur jam gali gręsti mirtis. Pa
duota apeliacija ir reikalauja
ma jį paleisti po kaucija, bet 
vis nepaleidžiamas.

Komitetas prašo visus ir vi
sas siųsti protestus Genera- 
liam Prokurorui J. Howard 
McGrath, Washington, D. C.

Brooklyne atidaryta dailės 
paroda atvirame ore prie 51st 
ir Remsen St.

fcGZAMINUOJAM akis 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. J8-884Z

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION * Telefonas
EVergreen 4-8969

<♦>

<♦>

<♦>

<f>
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<♦>

<♦>

<♦>

Amerikos Darbo Partijos 
Kings Apskrities Komitetas 
pasiuntė prezidentui Truma
nui' reikalavimą sulaikyti 
areštus ir persekiojimus prog
resyvių žmonių, kuriems yra 
p r i m e t a mi prasižengimai 
prieš Smith o ir McCarr ano 
aktus.

Minimas komitetas nurodo, 
jog šie kalinimai, persekioj’i- 
mai ir be kaucijų kalėjimuo
se laikymai tų žmonių, kurie 
gina taiką, kovoja už geresnę 
žmonių ateitį, nesutinka sii 
Jungtinių Valstijų kon$£ituci| 
nėmis teisėmis, pafieigia Tei-' 
siu Bilių.

---- ~<r
Brooklynietis Leon Frankel, 

39 metų, mirė nuo susižeidi- 
mo auto nelaimėje. Jo maši
na smogė kiton, bet tie kiti 
išliko gyvi.

Kovai prieš vėžį aukų rink
liava-.šiemet perviršijo savo 
kvotąsurinkta $14,631,000. 
Pirmu kartu nuo 1947 metų 
pavyko tai padaryti.

RANDAVOJIMAI
Išrenduojamas įrengtas (furnished) 

kambarys už labai prieinamą kainą. 
T. Yuskevich, 298 Irving Ave., 
Brooklyn 27, N. Y. (159)

Dr. A. Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Strėet 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-68B8 

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas 4 
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

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.
Tel. EV. 7-B2M

Matthew A 
BUTUS

(BUYAUBKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. j.

MArket 2-5172

4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Rugpiūčio-Aug. 22, 1951
i




