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prisipažino 
valstybei ir 
kalėti, butų

Komercinė spauda sveiki
na prezidentą Trumaną, kad 
jis priminė naujam Čekoslova
kijos ambasadoriui Dr. Pro- 
čazkai, jog AP koresponden
tas Oatis, kuris 
šnipavęs svetimai 
už tai’ nuteistas 
išlaisvintas.

Toks Trumą n o
esąs “spaudos laisvės

Į mas.
Argi iš tikro taip yra, kaip 

komerciniai didlapiai tvirti
na?

pareiškimas
gyni-

Neseniai prezidentas Tru- 
manas priėmė ir pasveikino 
naują Argentinos ambasado
rių ^Ipolito Jesus Paz, kuris 
buvo užsienio ministru tuo 
laiku, kai Peronas uždarė po
puliarų dienraštį “La Pren- 
sa.”

Tie patys laikraščiai tada 
pastebėjo, jog prezidentas 
Truman as neparodė Perono 
ambasadoriui “šio krašto ne
pasitenkinimą” dėl spaudos 
laisvės užgniaužimo Argenti
noje.

Japonijos generalio proku
roro raštinė praneša žmoni
jai, jog dar 20 laikraščių šiuo 
metu uždaryta. Nuo 1950 me
tų birželio mėnesio Japonijos 
valdžia uždarė viso 1,756 

-laikraščius ir žurnalus, kurie 
kritiškai 'atsinešė link Japoni
jos valdžios politikos.

Reikia ir tai žinoti, jog da
bartinė Japonijos valdžia ne
daro jokio svarbesnio žygio 

\be Jungtinių Valstijų valdžios 
’sutikimo.

Kuomet “Daily Workerio” 
vyriausi redaktorių Gates ir 
“Daily People’s Wprld” re
daktorius Connelly ir Rich
mond areštavo, . tai kapitalis
tiniai didlapiai ne tik kad ne
protestavo, bet dar pasidžiau
gė.

Tai' aišku, kokios spaudos 
laisvės kapitalistiniai laikraš
čiai nori.

Vilniuje išeinąs “Tėvynės 
Balsas” apie dipukų gyveni
mą rašo:

“Vakarų Vokietijoje lietu
viai yra labai nusiminę, ap
gautieji vaikučiai dėl maisto, 
ypatingai riebalų, trūkumo iš
blyškę ir sivmenkėję, seneliai 
ir senutės jaučiasi be galo 
prislėgti ir neturi kur pasidė
ti. Apie 800 džiovininkų, 1200 
senelių ir 1100 kitų ligonių, 
invąlįdų bei našlių su mažais 

pasmerkti ir toliau
Vakarų 
gyveni-

»vai
pusbadžiai skursti 
Vokietijoje. Lietuvių 
mas'Vakarų Vokietijoje die
na iš dienos blogėja. Lietuviai 
palikti be globos ir pagalbos, 
jie niekam neberūpi.”

Daugelis jų dirba vokiečių 
ūkiuose. Ten “jie paverčiami 
tikrais baudžiauninkais.”

Dienraštis “Draugas” nusi
skundžia :

“Didelė šeimų daugumą 
. kažkąip atšlijo . nuo organi
zuoto lietuvių sąjūdžio ir dėl 
to jų jautrumas lietuviškumo, 
atžvilgiu atvėso. 'Į'ai neigia
mai paveikė į mūsų mokyklų 
lietuviškumą ir net į parapijų 
veiklą.”

Naujo Lietuvos žmonių gy
venimo niekinimas ir naujo
karo troškimas, aišku,
daugelį) katalikų atšaldo nuo 

‘lietuvių sąjūdžio.”

. .. Northwestern Life Insuran
ce (S. prisipažysta, jog 1940 
metų doleris šiandien yra tik 
43 centų vertas.

Kiek mes šiuo metu maisto 
galime nusipirkti už dolerį,

VARIO STREIKIERIAI 
LAIMĖJO PRIEŠ VIENĄ 
DIDŽIULĘ KOMPANIJA
Bet gręsia teismo indžionkšinas 
3 kitų kompanijų streikieriams

Washington.— Didelė va
rio kompanija Kennecott 
Corp, susitaikė su streika
vusiais savo darbininkais— 
pakėlė jiems uždarbį po 15 
centų per valandą ir dar 
pasižadėjo mokėti po 4 su 
puse centus į pensijų fon
dą jiems nuo kiekvienos 
darbo valandos.

Kennecott korporacija pa
gamina daugiau kaip treč
dalį vario Jungtinėse Vals
tijose.

Tūkstančiai Kennecott 
darbininkų jau grįžo dar
ban Utah ir Nevados vals
tijose. Jie pagal naująją 
sutartį gaus vidutiniai po 
$11.69 už 7 valandų darbo 
dieną.

Bet trys kitos didžiulės 
vario kompanijos atmeta 
tokius uždarbio pakėlimus 
d a r b i n i n k ams. Jos yra 
Phelps Dodge korporacija, 
Anaconda Vario kompanija 
ir American Smelting kom
panija. Taigi tęsiasi strei
kas prieš jas.

Todėl, pranešama, prezi
dentas Trumanas reikalaus, 
kad teismas duotu indžionk- 
šiną, įsakydamas šių trijų 
kompanijų strei k i e r i a m s 
grįžti darban ir dirbti už 
senąsias algas per 80 dienų,

Bilijonas dolerių robot- 
bombom per 9 
mėnesius

Washington.,— Jungtinės 
Valstijos išleis bilijoną do
lerių vien, tik robotbom- 
boms, tai yra, didiesiems 
rakietiniams sviedin i a m s, 
per sekamus 9 men.,—sakė 
demokratas kongresmanas 
George H. Mahon, Kongre
so lėšų komisijos narys. 
Sviediniai bus taip iš anks
to nustatomi, kad galėtų 
pasiekti pageidaujamus tai
kinius už šimtų, gal ir tūks
tančių mylių. Kai kurie 
bus užtaisyti ir atominiais 
sproginiais.

Mahon taipgi pranešė, jog 
einama link atominių šovi
nių darymo patrankoms.

Ashland, Pa.— Mirė Ma
ry Majder, 112 metų am
žiaus, ateivė iš Lenkijos.

tiek galėdavome 1940 metais 
nusipirkti už 43 centus.

O' jeigu produktų kainos ir 
toliau taip kils, kaip dabar 
kyla, tai mūsų dolerio vertė 
gali pasiekti 1940 metų kvo- 
terio vertę.

Šiuo metu automobilių dar
bininkų unija turi 1,045,689 
narius. Streikų ir kitų kovų 
reikalams ji turi $4,553,442 
fondą. 1950 metais išmokėjo 
unijos lokalams, kad padėti 
streikų metu, $2,916,483.

Tai bene didžiausia ir ga
lingiausia unija Amerikoje.

pagal Tafto - Hartley’o 
įstatymą.

Tuo laikotarpiu valdžia 
vėl bandytų sutaikyti darbi
ninkus su kompanijomis.

Korespondentai sužinoję, 
kad vario Kasyklų ir Liejy
klų Unijos vadai klausys 
teismo įsakymo.

Iki šiol buvo skelbiama, 
kad streikavo apie 60,000 
darbininkų vario, švino ir 
cinko pramonėse. Dabar gi 
pasirodo, jog str e i k i e r i ų 
skaičius siekė 100,000.

Streikas sustabdė fakti- 
nai visą gamybą tų svarbių 
karui metalu.v

500 amerikiečių žuvo 
per Labor Day šventes

New York.— Apskaičiuo
ta, jog per šventes ryšium 
su Labor Day žuvo 500 
amerikiečiu.

Vien automobilių nelaimė
se užmušta 447. Kiti pra
rado gyvybę, besimaudyda- 
mi, bežuvaudami ir kitaip 
besilinksmindami.

Grasino nušaut Irano 
ministrą seime

Teheran, Iran.’— Seimo 
narys Abdol G. Azad, prie-j 
šingas premjero Mossade- 
gho valdžiai, įtarė susisie
kimų ministrą Jusefą Ma- 
šarą kaip sukčių.

Kada ministras pradėjo 
teisintis, tai Azadas palei
do savo portfelį į jį. O mi
nistras, kumščiu grūmoda
mas ,suriko: “Aš tau dan
tis išbelsiu!”

Kilo muštynės tarp val
džios šalininkų ir priešinin
kų. Azadas išsitraukė re
volverį ir įrėmė ministrui 
Mošarui į krūtinę. Kiti sei
mo nariai atmušė Azadą.

Senas ir silpnas premje
ras Mossadegh apleipo,' iš
girdęs apie grasinimą nu
šaut jo ministrą.

Dešinieji laimėjo Nauj.
Zelandijos rinkimus

Wellington, Nauj. Zelan
dija. — Naujosios Zelandi
jos premjero Sidney Hol- 
lando Tautininku Partija 
laimėj o seimo rinkimus 
prieš darbiečius - socialis
tus.

Tautininkai žadėjo triuš
kinti komunistų judėjimą 
ir slopinti streikus.

Seiman išrinkta 46 tautir 
ninkai ir 30 darbiečių. Sei
mas susidaro viso iš 80 at
stovų.

Komunistai statė keturis 
kandidatus. Nė vienas ne
išrinktas.

Teisėjas Douglas patarė 
pripažint Kinijos valdžią

Senate dėl to kilo lermas prieš teisėją

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausio Teis
mo narys William O. Doug
las patarė Anierikai pripa
žinti Kinijos Liaudies Res
publiką.

Senate dėl to pakilo di
delis, trukšmas. Keli repu- 
blikonai senatoriai prikai
šiojo Douglasui, kad jis 
“padedąs komunistams, de
mokratijos priešams.”

Republikonas kongresma
nas Ray Woodruff reikala
vo, kad Douglas pasitrauk
tų iš Aukse. Teismo; sakė, 
pats prezidentas Trumanas 
privalo prašyti Douglasą 
laukan.

JANKUI LAIMĖJĘ SVARBŲ 
MŪŠĮ KORĖJOS FRONTE

Tokio, rugs. 4.—Ameriko
nų komanda praneša, kad 
šešios divizijos jankių ir .jų 
talkininkų per ilgą, atkaklų 
mūši atėmė iš šiaurinių ko
rėjiečių kelis kariniai’ svar
bius kalnus rytiniame fron
te, Yanggu srityje.

Amerikonai laukia da*r di
desnių atakų iš1 šiaurinių 
korėjiečių ir kinų pusės. 
Sako, šiauriniai- Korėjiečiai 
subūrę 800,000 kariuome
nės, 1,000 lėktuvų ir 500 
tankų amerikonam štur
muoti. Pasakojamą, k a d

Kinija kaltina amerikonus 
už Mandžūrijos bomba vinių 

s

Peking. — Kinijos radijas 
įtarė amerikonus, kad jų 
bombonešis numetė bombą 
į šičucešen miestą Mandžū- 
rijoje, o kitas amerikinis 
bombonešis skraidė per 
Mandžūrijos miestą Antun- 
gą. Gi Antunge yra didelė

Jordanas kviečia 
sosto įpėdinį iš 
Šveicarijos

Amman, Jordan. — Susi
rinko naujas Jordano sei
mas, išrinktas pereitą sa
vaitę, ir nutarė pakviesti 
sostan karalaitį Talalą iš 
Šveicarijos.

Talal, vyriausias sūnus 
nužudyto karaliaus Abdul
los, buvo gydomas Šveicari
joje nuo “protligės.”

Talalo draugai sako, ve
lionis karalius tyčia “pada
rė ji durnium” todėl, kad 
Talalas reikalavo ištraukti 
Jordaną iš Anglijos globos. 
Taigi tėvas norėjęs palikti 
sostą antrajam sūnui Nai- 
fui, anglų pataikūnui.

Naif ir keli ministrai da
bar išvyko į Šveicariją/iš 
kur parlydės Talalą namon.

tūlusDouglas, apkeliavęs 
Azijos kraštus, sugrįžo per
eitą penktadienį ir stapte
lėjęs San. Franciscoj pareiš
kė: Jeigu ši šalis pripažin
tų Kinijos respuliką, tai gal 
galėtų “atkalbinti” ją nuo 
ryšio su Sovietų Sąjunga ir 
patraukti Amerikos pusėn.

Demokratas senatorius 
Tom Connally atsakė rė
kaują n t i e m s r e p u b 1 i k’ o n a m s, 
kad teisėjas Douglas iš
reiškė tiktai savo nuomonę, 
o ne valdžios. Tačiau ir 
Connally, pirmininkas Se
nato užsienio reikalų komi
teto, piktai patarė Dougla
sui “sėdėti namie ir nepa
sakoti kvailybių.” 

šiauriečiams talkon atvyko 
ir tūkstančiai baltųjų, “kau
kaziečių.”

Šiauriečių lėktuvai keliais 
atvejais bombardavo ir šau
dė amerikdnus fronte.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai at
mušė amerikonų atakas ir 
nukirto 12 amerikinių lėk
tuvų iš tų, kurie bombarda
vo Pyongyangą, Wonsana 
ir kitus Šiaurinės Korėjos 
miestus.

Kinijos lėktuvų stovykla.
Kartu Kinijos radijas 

protestavo, kad kariniai A- 
merikos laivai naktį atidarė 
stiprius savo švyturius ir 
laidė oran ugnis, nušvie
čiant Kinijos krantus ir pa
krančių salas. , .

Žemės drebėjimas 
nugąsdino N. Yorko, 
N. J. ir Conn, apylinkę

New York. — Žemės dre
bėjimas pirmadienį. 5:26 
vai. popiet nugąsdino tūks
tančius žmonių New Yorke 
ir artimoje New Jersey ir 
Connecticut ąpylinkėje; bėt 
nieko nesužeidė ir beveik 
jokių nuostolių nepadarė, 
tiktai kai kur sulaužė lan
gų stiklus ir numetė indus 
nuo lentynų.

žemės virpėjimas labiau 
buvo juntamas P o m p t o n 
Lakes,. Oaklande ir ' Suf
fern, New Jersey, ir Dap- 
bury ir Milforde, Conn, 
valstijoje.

Mokslininkai tatai šitaip 
aiškina. Pirm. 5,000 metų 
šis ruožtas buvo apgultas 
storų ledynų, kurie įspau
dė žemę. Dabar gi žemes 
pavir/šius kilstelėjo, lygi-

AMERIKONAI ATMESIA 
SOVIETU PASIŪLYMUS 
TAIKOS KONFERENCIJAI

* v - - - -

Dulles tvirtina^ kad bus užgiriu 
amerikine sutartis su Japonija

San Francisco. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson pareiškė, kad 
didžioji dauguma delegatų 
konferencijoj dėl taikos su
tarties su Japonija atmes 
Sovietu atstovo Andriaus 
Gromyko pasiūlymus. Sa
ko, nebus leista Sovietams 
įmesti “šriuba” i ameriki
nio plano mašineriją.

Dean bus tos konferen
cijos prezidentas.

John Foster Dulles, re
publikonas Truma.no užsie
ninės politikos vadas, tvir
tino', kad konferencija grei
tai užgirs amerikinę pro
gramą — laikyti Amerikos

Japonijos taikos konfe
rencijos dienynas

.Rašo K s. R., Karosienė 
SAN FRANCISCO

San Francisco miestas pa
sirėdė šventadienio rūbais 
•pasitikti delegacijas, kurios; 
čia buriasi, kaip sakoma, 
nuo bent 50 šalių pasirašy
ti PO “taikos” • dokumentu 
su Japonija.

Kaip Jau žinoma. Japo
nija'gruodžio 7, 1941 m.. 
nradėio Pacifiko kara. su- 
daužvdama Jungtiniu Vals
tijų Pacifiko vandenvno ba
zę ir jos įgulą Pearl Har
bor uoste.

Karas su Japonijos im
perija kainavo nemažai gy

FBI areštavo dar tris 
įtariamus komunistus

Washington. — Valdžios 
FBI agentai Los Angelėj 
suėmė Franką Carlsbną, 
Komunistų Partijos apsigy
nimo komiteto pirmininką, 
ir du kitus įtariamus ko
munistus.

Jie kaltinami, kad suo- 
kalbiavę nuverst Amerikos 
valdžią.1 ‘ ’Jiems gręsia de
portavimas iš Amerikos 
kaip nepiliečiam ateiviam.

Pittsburgh, Pa. — Penn- 
sylvanijos valstijos teis
mas surado kaltais Andrių 
Ondą ir Jamėsą- Dolseną 
kaip “komunistinius .suokal- 
biautojus prieš valdžią.”

Susikirtimas tarp 
jugoslavą ir albaną

Belgrąd, Jugoslavija. — 
Čionaitinis radijas paskelbė, 
kad susikirto ’ Jugoslavijos^ 
Albanijos rubežiaus sargan 
Nušauta vienas jugoslavas 
ir vienas albanas.

nant ledynų padarytą nu- 
slėgimą.

kariuomenę Japonijoj įr po 
taikos sutarties pasirašy
mo, atkurti ginkluotas ja
ponų jėgas, palaikyti ame-, 
rikonų globoje japoniškas 
Ryukyu ir Bonin salas ir tt.
KONFERENCIJOS
ATIDARYMAS į

Atvyko prezidentas Tru-‘ 
mainas formaliai atidaryti 
konferenciją su prakalba 
antradienio vakare: Kon
ferencijos posėdžiai prasi
dės trečiadienio rytą.

(Laisvės korespondente Ks.
B. Karosienė duos Laisvei 
smulkmeningus pranešimus 
iš konferencijos eigos.

vasčių, nemažai sužalotu 
karių ir civilių. Nemažai 
išlieta* kraujo ir ašarų mū-’ 
su ir kitų pasaulio šalių.

Tas karas paleido vieną 
daugiausiai pasibai sėtiną 
pragaištinga jėgą pasaulyj 
—atominę jėgą.

Atominė bomba pirmu 
syk buvo panaudota sudau-; 
žymui Japonijos miesto Hi- 
roshimos, kur žuvo apie 
100,000 gyvasčių. Paskui 
sekė kita bomba ant Naga
saki miesto Japonijoj, kur 
vėl žuvo ant syk apie 50,000 
gyvasčių.

(P’abaiga rytoj)

*

Iran pardavinės aliejų 
ir komunistinėm šalim

Teheran, Iran. — Irano 
premjero pava d u o t o j a s 
Hossein Fatemi. sakė:

Iranas ne tik pardavinės 
savo aliejų - žibalą komu- U 
nistiniams kraštams ir ki
tiems, bet dar ir numuš jo 
kainą 20 procentų toms ša
lims, kurios dabar nori alie
jaus pirkti iš Irano/

Fatemi, tarp kitko, sumi
nėjo Lenkiją kaip laukiamą 
aliejaus pirkėją.

Užpėreitą savaitę suiro 
Irano .derybos su anglais 
dėl aliejaus pramonės nau- t 
<dojimo tame krašte.

Amerikos, Nauj. Zelandijos
9

ir Australijos sutartis

San Francisco. — Jungti
nės Valstijos; Australija ir 
Naujoji Zelandija rugs. 1 d. 
pasirašė sutartį “išvien gin
tis” nuo komunizmo Pacifi- 
ko Vandenyno srityje.

Miami, Fla. — Ūžia nau
jas -viesulas link Jamaicos 
salos, kur pereitą mėnesį 

.viešnias pražudė' 150 žmo- 
|nių. • ,

Truma.no
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KLERIKALIšKAI 
PLuSTA INDIJA

Kunigų Draugas 
išplūsta Indiją? Jos 
jeras Nehru jau esąs 
Maskvos “agentas.” 
jos žygiai esą

piktai 
prem- 
tikras 

Tndi- 
padiktuoti

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

merikai a t s i m o k a piktu. 
Draugas rašo:•

šiemet Indiją paliete ba
das. Jos vyriausybe, kurios 
priešakyje stovi tas pats Neh
ru, maldavo JAV pagalbos. 
Tik prieš tris mėnesius JAV' 
vyriausybė suteikė didelę pa
skolą (kiti sako, kad tai buvo 
dovana), kad gelbėtu badau
jančius žmones. Tai padarė 
jokią ypatingu sąlygų nesta
tydama.

Bet kai Amerikai šiandien 
reikalinga moralinė pagalba, 
Indija jai nugarą atsuka. Ji 
visu griežtumu atsistoja Ame
rikos priešų pusėje. Ji nusira
šanti taikos sutarties su Japo
nija, nes, girdi, toji sutartis 
duos teisę Amerikos kariuo
menės daliniams pasilikti Ja
ponijoj. Joj nenumatyta, kad

PREZIDENTAS TRUMANAS IR
TAFT-HARTLEY AUT

TO IR BUVO TIKĖTASI iš prezidento Tiumano. Jis 
numojo ranka ant jo paties Federal Mediation Service 
komisijos nutarimo patenkinti žalvario darbininkų rei
kalavimus’ Jis atsisakė įsakyti žalvario trUstui priimti 
tos komisijos nuosprendį.

' Vietoje to, jis pasiėmė nuožmųjį Taft-Hartley įstaty
mą sulaužymui darbininkų streiko. Žygis prieš darbi
ninkus, nors darbininkai priėmė valdiškos komisijos pa
siūlymus. Žygis prieš darbininkus, nors darbininkų rei
kalavimai šimtu procentų pagrįsti ir teisingi.

Tau jau devintą streiką prezidentas Trumanas laužo 
Taft-Hartley Įstatymu. O kai Kongresas tą įstatymą 
priėmė, prezidentas neva pareiškė su juomi nesutikimą, 
ir net vetavo. Dabar aišku, jog jam tas įstatymas pa
tiko ir jis jo nepasirašė tik dėl to, kad pasigerinti or
ganizuotiems darbininkėms.
greso dauguma yra reakcioniška ir bilių padarys įstaty- j 
mu ir be jo pasirašymo. O paskui jis tą įstatymą galės * 
pavartoti laužymui streikų. į

Ta nuomonė, tada plačiai dėstoma spaudoje, pasitvir-1 
tino gyvenime. Ją patvirtino pats prezidentas, prie' 
mažiausios progos griebdamas Taft-Hartley įstatymą j 
streikams laužyti. i

Jeigu begiu dienos kitos tarpe unijų ir kompanijų de-'jAV priešams — komunisti-

i y Ak X. < Į X > K k A k a.

Jis, mat; žinojo, kad Kon- J fomęz.a būti.i atiduota Kini- 
---- - - ' jos- komunistams. Neduodama

1 specialaus užtikrinimo, kad
j Rusija galės pasilaikyti Kuri

lų salas ir pietinį Sachaliną.
į Taigi, už visą tą gerą, kokį
■ Amerika yra padariusi Indi
jai, šitaip atsimokama. Jos vy- 

Į riausybė atvirai agentauja
x -----------O— ------------------------- ------------------- ” —-d-v ■— -----------------1---------------d -- , r, A K r no ------- .xv.nvtxnMvx-

rybos neprives prie susitarimo, prezidentas, pagal Taft- nei Kinijai ir Sovietų Rusijai. 
Hartley įstatymą, išims indžionkšiną prieš unijas ir | Visi Nehru reikalavimai, at- ; 
Įsakys darbininkams eiti darban. Jeigu neklausys, bus rodo, yra padiktuoti Maskvo-' 
pasiųsta armija streikierius suvaryti j -darbą nieko ne- *' 
laimėjus. Taip operuoja Taft-Hartley įstatymas pre
zidento Trtlmano rankose. Taip jis veikė astuoniais at
vejais, taip-jis veiks'šį devintą sykį.

ją varomo submarine, smar
kiai paveikė visą Ameriką. 
Štai naujas įrodymas! kad 
šitas didžiausias mokslo at
radimas bus naujoje formo
je pavartotas masini a m 
žmonių žudymui.

Šia tema patiekia savo 
nuomonę čikagiškė Vilnis. 
Laikraštis, tarp kitko, sa
ko:

“Gamta nėra skūpi. Ji žmo
niją apdovanojo tokiom jėgos 
priemonėm kaip elektra, van
dens jėga, vejas, saulės spin
duliai ir tt. Bet didžiausia jė
ga veržiasi mažinusiame me
džiagos krislelyje —: atome.

Per šimtmečius niokslinin- 
kąi kvaršino galvas kaip pa
kinkyti atominę energiją žmo
nijos gerovei. Ir ta energija 
jau pakinkyta, bet... ne gero
vei žmonijos, o masiniam žu
dymui !

Kartas nuo karto vienas ki
tas mokslininkas paskelbia 
foi-mulę, kaip atominė energi
ja būtu galima panaudoti su
kimui mašinų industrijoje, 
plukdymui laivu okeanuose, 
apšildymui ir apšvietimui na
mu ir tt. Bet tie visi išradi
mai, tos formulės atidedamos 
“neribotam laikui.”

Ant ko svarbiausiai 
ę e n t r u o j a s i indu st i • i a 1 i st a i 
litaristai ir 
valdinink ai’
nę energiją panaudoti dar di
desniam, dar masiškesni am 
žudymui tokiu pat žmonių 
kaip ir mes, bet tik “anoj pu
sėj geležinės uždangos.”

Dabar mūsų militarinis lai
vynas skelbia statys povande
ninį laivą (submariną,) kuris 
bus aprūpintas atominės ener
gijos jėga. Povandeninis lai
vas galė§ perplaukti didžiau
sius vandenynus be išsikėlimo 
virš vandens. Priplaukęs už 
trijų šimtų mylių nuo “priešo”, 
krantų, povandeninis laivas 
išsikels viršun ir paleis atomi
nes bombas, radijo bangomis 
kontroliuojamas, ant 
miestų.”

Aišku, tos atominės 
bus naujausio 
kios, ktiriom 
mušta vienu 
gyventojų!

Atominės energijos povan
deninis laivas nėra 
m o Įrankis — kaip ir 
nė bomba. Pasakos apie 
si antį pavojų” ii 
ką pasiruošimą 
ne tik bevertės, 
pavojingos.”

Kunigų leidžiamame laik
raštyje Drauge birželio 29

pa- 
(0

k o ti
ni i- 

“žmonių išrinkti 
, tai kaip atomi-

Iš KUR KYLA AMERIKAI PAVOJUS?
» . »

MŪSŲ NUOMONĖ apie Herbert Hooverį niekuomet 
nebuvo labai gera ir ji tebėra nepasikeitusi. Jis atsto
vauja pačias reakcingiausias jėgas Amerikos gyvenime. 
Jo visas gyvenimas paaukotas gelbėjimui kapitalistinės 
santvarkos. Jo visa filosofija nukreipta prieš Amerikos 
darbė žmones.

Bet tas dar nereiškia, kad tas pats Hooveris kai kada 
negali pasakyti ir nepasako karčios, tiesos. Kai kada ir 
nenoromis prisieina su juo sutikti.

Hooveris yra Iowa valstijos sūnus. Jis dabar ten pa
sakė prakalbą. Toje prakalboje jis kalbėjo apie morali
nes žmonių ir tautos vertybes,. Tikrai filosofiškai. Ir 
joje jis pasakė labai, labai daug karčios tiesos. Tarp 
kitko, jis ten štai ką pasakė:

“Mums didžiausią pavojų sudaro ne įsiveržimas sve
timų armijų. Mums pavojus yra tame, kad mes galime 
papildyti saužudystę susitaikydami su piktu, toleruoda
mi. skandališką užsilaikymą, ciniškai priimdami negarbę. 
Šitos blogybės yra daug7 sykių žmonijos istorijoje sunai
kinusios tautas.” * •

Čia su Hooveriu negalima nesutikti. Kapitalistinė 
santvarka privedė prie to, kad negarbė, korupcija, mo
ralinis išgvėrimas, toleravimas pikto, pasidarė kasdie
nio valdančiosios klasės gyvenimo dalimi.

Ar bereikia didesnio moralinio nupuolimo, kaip kad 
toleravimas žmogaus išnaudojimo žmogumi, didžiavi
masis masinio žmonių žudymo pabūklais, iš oro bombo
mis naikinimas* miestų ir kaimų ir žudymas niekuo ne
kaltų civilinių žmonių?

Ne tą negarbę, ne tą'piktą, žinoma, Hooveris turi min
tyje. Jis norėtų, kad tų suminėtų piktybių būtų dar 
daugiau, bile tik kapitalizmas būtų apsaugotas nuo dar
bo žmonhj judėjimo. Bet vis tiek gerai, ’kad jis mato 
didžiausią pavojų iš vidaus; o ne iš lauko. Gerai, kad 
ir jis sutinka, kad nėra pavojaus iš svetimų armijų įsi
veržimo per Atlantiką ir Pacifiką, nes niekas tokiuo 
įsiveržimu mums negrumoja.

Hooveris turėtų* būti logiškas ir .prieiti teisingos iš
vados, kad tuo būdu bilijonų ir .bilijonų -dolerių išlei
dimas apsiginklavimui ii/ apginklavimui viso kapitalis
tinio pasaulio yra nepateisinamas ^dalykas. Tačiau aiš
ku, kad ' tos išvados Hooveris nepajėgs padaryti. 
Tai svetima jo piigimčiai. Tai reikėtų pasakyti visą tie-4 
sa apie šių dienų tikrovę. Tai būtų perdaug...

Šitaip Draugas sudorojo 
Indiją Su trimis šimtais mi
lijonų gyventojų. Ji turi 
klausyti ir pildyti mūsų no
rus, nes mes jai davėme 
kviečių .apsigynimui nuo ba
do. Bet, ji, matote, “klau
so Maskvos,” nors iš jos 
nieko .negauna. ’

.Čįaz protingas ž m o g u s 
rimtai pagalvotų: Kodėl 
Indija taip elgiasi? Kodėl

pasaulyje šalis, taip elgia
si? Argi tas neparodo, kad 
gal yra kas nors pamatiniai, 
blogo, pamatiniai klaidingo 
su mūsų politika, kad jos 
Azijos kraštai nepalaiko nė 
už pinigus?

Bet, žinoma, Draugo re
daktoriams rinitas pagalvo
jimas yra svetimas dalykas..

MOKSLAS MASINIAM 
ŽMONIŲ ŽUDYMUI v 

. / ■ ’ .1

V a Idžios pranešimas, kad 
jau paduotas užsakymas dėl 
pastatymo .atomine enevgi-

DAR VIENA SUTARTIS
PRANEŠAMA, kad Čiango režimas ant Formo^os, 

tuojau po San Francisco konferencijos ir pasirašymo tai
ko? sutarties su Japonija, imšis žygių padaryti atskirą 
sutartį su Japonija. Čiangas, suprantama, kalbės visos 
Kinijos vardu. Ir sutartį »su Tokyo režimu jis padarys 
visos •Kinijos vardu. Tą sutartį Amerika užgirs ir už
tvirtins. Gal <dar pasižadės ją ginklais apginti nuo Ki
nijos, jeigu iškils ‘reikalas.

Tiek Čiango režimas Fųrmozoje, tiek Mikado režimas 
Tokyo griežtai priklauso -nuo niūsų vyriausybės. Tos 
neva sutartys tėra tiek vertos, kiek jas* pasiima -galin
goji Amerika apginti ginklais. •

ilgas raštas po užvardžiu 
“Sukilimas Lietuvoje.”

Po minimu raštu nėra pa
rašo. Draugo redakcija aiš
kina, kad korespondentas 
turėjęs pasikal b ė j i m ą su 
“sukilimo centriniu vydyto- 
ju” L. Prapuoleniu, kuris 
esąs Europoje. “Dešimtme
čio sukakties proga mūsų 
korespondentas jam patei
kė keletą klausimų apie 
Lietuvių Aktyvistų Frontą, 
kuris atliko svarbias lais
ves kovos operacijas.”

Hitlerinis fašistas L. 
Prapuolenis atsako į klau
simus šiaip:

“—LAF savo veikimą 
Lietuvoje pradėjo 1940 m. 
spalio men. 9 d. Pagrindi
nis tikslas buvo:

“a, apjungti tautą tokiu 
tankiu organizuotos rezis
tencijos tinklu, kad būtų 
užkirstas kelias NKVD pro
vokacijoms išryškinti ak
tyvųjį tautos elementą;

“b, ruoštis būsimam ka
rui, kad juo pasinaudoda
mi atgautume nepriklauso
mybę.

“—NKVD sekimui pasun
kinti LAF veikė penketukų 
sistema. Štabai iki li941 me
tų veikė savarankiškai, pri
siderindami prie vietos są- 

Tais pačiais NKVD 
sumeti m a is, 
dengėsi kitais 

Lietuvos Laisvės
Armija (senis Vilutis, Juo- 
ceris), Lietuvos Apsaugos 
Gvardija ■ ( R u m b i n as, L. 
Reivydas), Ginklo Broliai 
ir kt....”

“—Dėl visjems supranta
mų priežasčių, visų LAF 
pavardžių minėti negalima, 
todėl jas žymėsiu X ar Y. 
LAF sudarė : Dr. Inž. 
Ad. Darnusis, m a j oras 
X M y kolas — “Kumpis

lypas Žukauskas ir šį 
sikalbėjimą duodąs.” 
pasikalbėjimą duodąs 
savo raštu nepasirašo. —

Čia turiu pasakyti, kad to 
Lietuvos Aktyvistų Fronto 
vienas narys randasi De
troite. Tai Dr. Pr. Padols-

Jungtinėse Valstybėse. Jam 
lendant iš Vokietijos į Lie
tuvą per rubežių sargai ji 
pakoliečijo su keletą kulkų. 
Jis “atsišaudydamas bandė 
grrįžti į Vokietiją, bet bu
vo peršautas per kairiąją 
krūtinės pusę ir dešinę ko
ją,” ir buvo paimtas į Tau
ragės ligoninę.

Vėlesniame Draugo leidi-

priešo

bombos 
ne to

li ž-
stiliaus 
Japonijoje 
kartu 300,000

apsigyni- 
atomi- 
“grę- 

atombombiš-
“giutis” yra 
bet baisiai

Bonn, Vokietija. — Vaka
rų Vokietijos premjeras A- 
denauer tikisi, kad anglai- 
amerikonai pripažins jai 
nepriklausomybę už 6 mė
nesiu.

Filmų aktore Feggy Dow pozuoja su prezidentu Trti- 
manu Washingtone akstinimo samdyti fiziškai sužalo
tus žmones savaites progą. Nors Įvertindami labdarin
gą žestą, tačiau, žmonės kalba, ,jog būtų geriau, jei 
prezidentas agituotų išleisti daugiau pinigų Apsaugai 
žmonių nuo žaldtojų ligų ir nelaimių, o sustabdyti žmo
nių (žailojimą ‘kare.

■ I IĮ Į I .......įiiff' • I in..., .......................... ................ -........................ . ...........................................

Iš’kitos-pusės, 'šitoks mūsų vyriausybės žygis toliau 
;pabloginą’'Amerikos santykius, su penkių šimtų milijo
nų -gyventųjų šalimi. Juk .nereikia nė kalbėti, kad tos 
•tarpe y Čiango ‘ ir• Mikado ' sutarties Kinija niekuomet 
nepripažins! : , y “ . ", ,

lygų, 
klaidinimo 
daugumas 
vardais:

24,” kpt. J. Z., Dr. Pr 
■Podolskis, Vladas X pulk. 
D r, inž. J. Vėbra, Pi-

anksto, tai tuojau būtų pa
sirūpinta duoti apie tai žk 
nių į Kauną ir Vilnių. BetJ 
kaip ten bebūtų, jtikruojil 
signalu sukilimui uuiį būtį 
skaitoma vokiečių \feržen^ 
girnas Lietuvos sienos"... ” I

Taigi, lietuvių fašistų Aki 
tyvistų Frontas galanda

Hitleris įkėlė koją į Lietu-I 
vos žemę 1941 metų birže-* 
lio 22 dieną, tai jie piove 
žydus, iš kurių grobė pini] 
gus ir visą kitą. Žydus su] 
naikinę, žudė “raudonuos 
sius.” Jei kas tik pirštų 
parodė, kad jis yra “raudo! 
nas,” to dūšia atsidūrė hit-i 
leriškame “danguje.”

Nepavyko buržuaziniams 
nacionalistams. Jie ne ilgai 
viešpatavo Lietuvoje. Kaj 
Tarybų karinė spėka vijo 
hitlerinę gaują iš Lietuvos 
tai yisas Lietuvos Aktyvisj 
tų Frontas ir jų pagelbininj 
kai bėgo į Vokietiją įsikibę 
Hitlerio skvernų. 0 ponaiį

kliuvęs į Dachau koncenį 
traciją, iš kurios (“iš to 
pragaro”) jį išgelbėjo 
zys Škirpa.

Dabar, subėgę Į USA, paį 
sakoja, būk rusiu išpiovč 
lietuvius. Jeigu J jūs esaU 
nekalti, negalvariezai, i f 
jums buržuazinėse dirbtu! 
vėse sunku dirbti, tai grįžt 
kit į Lietuvą, nes jie prašą 
visus geros valios, nepraši! 
kaitusius grįžti Lietuvon* 
ypatingai šaukia mokytes! 
ni uosius.

Visj toki, kaip Aktyvistu 
pabėgėliai dabai

bulindamas L. Prapuolenio 
pasikalbėjimą su korespon
dentu, rašo, kad lapkričio 
17 d., 1940 m., “įvyko ma
no bute, Berlyne, LAF-stei
giamasis susirinkimas, ku
ris priėmė Fronto platfor
minius metmenis ir ‘nutiesė 
jo organizacines gaires, 
nors prie to buvo ruošiama
si jau nuo 1940 m. liepos 
men.’

Kai Lietuva prisidėjo prie 
Sovietinių Respublikų, di
džiuma balsų, tai visas sme
toninės puodynės pienas su
bėgo į Vokietiją. Jie pra
našavo Hitlerio p uoli m ą
ant Sovietijos ir rengėsi vi-! Fronto, 
su galvarieziškumu žudyti laukia, kad Trumanas pa| 
žmones, kurie buvo ištikimi skelbtų karą ant Sovietijoą 
sovietiniams patvarky
mams.

Kazys Škirpa, kuriam už
dėjo LAF vėliavą ir “pave
dė išnešti ant • savo pečių 
per visus 
paduoda 
išlaisvinti 
rie kalba

“Signalu sukilimui reikia 
skaityti momentą, kai. vo
kiečių kariuomenė peržengs 
sieną ir pradės rusus pulti. 
Jei apie tą momentą Akty
vistų Fronto Vadovybei pa
vyktų sužinot nors kiek iš

Juodieji vorai mezga tinklą
MONTEVIDEO, Urugva

jus.—Savo amžiuje niekuo
met nerašiau į laikraštį, bet 
dabar paties laiko esu pri
verstas užimti jame truputį 
vietos, kad priminus vi
siems geros valios ir lais
viems lietuviams, jog mes 
įurime susirūpinti ir laiku 
reaguoti, į juoduosius vorus, 
kurie mūsų kolonijoje pra
dėjo mėgsti tinklus, kad 
mes kaip musės į juos pa- 
kliūtumėm.

Šitie niekam nenaudingi 
vorai pradėjo lankyti mū
sų namus be pakvietinių, ik 
svarbiausia, kad jie atvykę 
tuojau užsiima nacišku po
litikavimu, dievais bei tėvy
nės “gelbėjimo” reikalais, 
kurie prasideda ir baigiasi 
tuomi, kad kai]) nors išvi
liojus mūsų sunkiai uždirb
tą pezą. Bet mes, Urugva
jaus lietuviai darbininkai, 
kuriuos i tuometinė tėvynė 
išvarė vargti į tolimus pa
sviečius, norime nors prieš 
mirtį laisviau pagyventi ir 
nenorime, kad mums nertų 
ant kaklo kunigiškai fašis
tines kilpas.

Į laisvąjį Urugvajų atvy
kome ne kaip turistai ar ki
tų mokytojai, bet kaip dar
bo rankos ir ieškotojai so
tesnio pragyvenimo, nes 
mūsų tėvynėje tuomet siau
tėjo Teroras, ją valdė ne pa
dorūs savo krašto ir jo 
žmonių mylėtojai, bet len
kiškas renegatas Smetona,

kovos etapus,” 
tekstą “Lietuvai 
nurodymų,” 

šiaip: .
ku-

tai jie tuomet bėgtų į Lie| 
tuvą su amerikoniškais do> 
leriais ir su aštriais pefl 
liais. J

Jie turi Amerikoje įstai 
gas, panašias į ./Uktyvist 
Frontą. Taipgi yra likę Vo 
kietijoje tūli fašistai, kuri' 
tikisi vieną gražią ftjktį su 
gūžėti j Lietuvą.

Bet jei jūs negrįšit į Lie 
tuvą dabar, kai jus kviečia 
tai jūs Lietuvą tematysi 
tiktai taip, kaip matote S9 
vo pakaušį.

Dipukas Sp.

bajorai, baltagvardi e č i a i, 
stambieji žydai pirkliai ir 
kunigai. Jie sau pirko dva
rus, statėsi palocius ir vie
nuolynus, o mus, 'vargo 
žmones, išgujo iš gimtojo 
krašto į tolimus, nežinomus 
kraštus vargti ir skursti .

Taip kalbėdamas, aš ne
turiu omenyje garbingos 
Urugvajaus respublikos, ku
rioje mes esame traktuoja
mi, kaip ir šio krašto pilie
čiai, turime laisvę spaudos,

, riau, kad šitie dievo tarnai 
čiai laikytų misijas už pa 
saulinę taiką, prieš baisų i 
pilną nelaimių karą, rinkt 
už taiką parašus ir nešmeiz 
tų Lietuvos tik todU, kad j 
valdo lietuviai darbo žmd 
nės? Tuomet ir mes lank J 
tumėm jų misijas bei pri 
tartumėm krikščioni š k a rj 
darbui.

Dabar, kada iš Amerikoj 
atvykę jauni ir stiprūs “te 
vėliai” neina į Swifto ai 
Armouro skerdykla^ 
lando po i „ _ 
klerikališkai fašistinį 
paganda ir nori mus ska' 

susipratusi 
lietuvio pareiga šalinti? j

• skelbti griežtą kov' 
šiems burtų, tamsybės i

\ l bd
mūsų hujkis si 

pį’d
gimtosios'kalbos, mokyklos, . .
organizacijos ir susirinki- aytb kiekvieno s 
mų, bet tuo aš noriu per- !iei 
spėti savo tautiečius 
po ilgų vargo metų mus ir 
šiame krašte ’
kunigai arba juodieji vorai, 
kurie lando po darbininkų . 
butus ir agituoja lankyti 
bažnyčias bei kokias tai jų' 
daromas misijas. Svarbiau
sia, kad tos jų misijos esan- j 
čios už “Lietuvą, kurią val
dą bolševikai,” už “religijos 
laisvę ir vienuolynus.” Tai
gi, mes, draugai, turime 
jiems aiškiai pasakyti, kad 
jei Lietuvoje nebeduodama 
kunigams nušisavinti gę- - 
resnius dvarų centrus, pieš
ti iš žmonių mokesčius, 
gauti riebias valstybės al
gas ir steigti vienuolynus, 
kuriuose gyvena jauni ir 
sveiki žmonių mulkintojai, 
tai ar jau ir blogai, ir reikia ; 
misijų bei kunigams pezų 
aukoti? O ar nebūtų ge-

, kad ir
■ i i

vėf apnfksta1 vergijos nešėjams.
Bepartyvis

ŠYPSENOS
Dvilinka pajuoka !

Tūįas “praktiškas” juofc 
darys išsiuntinėjo keliem 
savo draugams skrynelei 
įdėjęs į jas po vienuolikę 
baltų peliukių. Paskui jisa 
•pasiuntė jiems laiškuį 
reikšdamas vilties, jog ji{ 
džiaugiasi gautosiomis dvyj 
lika baltųjų peliukių.

Laiškų gavėjai pasW pj 
keliojiką valandų suąi'Kvojc 
jieškodami savo kam^ariuo, 
se neva tai pasprukusio 
dvyliktosios peliukės.

Surinko žemaitis
2 pusi.—-Laisve (Liberty)’Trcčiad., Rugsčjo-Scpt.
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Ko maldavo iš amerikiečių 
Japonijos moterys?

9

Yra “žinių,” kurių skaitymui neverta eikvoti laiką; ran
dasi senstančių greičiau grybų; ir yra amžinųjų, 

kurios pakartojamos kaipo istorija. Čia 
pakartojamoji yra nesenstanti.

Šių metų vasario 6-tą pas 
5 Jungtinių Valstybių val

džios atstovą John Foster 
■ Dulles’ą lankėsi Japonijos 

moterų delegaciją. Joje at
vyko žymiausių šalyje mo
terų organizacijų atstovės. 
Joms vadovavo visos vyru 
ir moterų pilietijos atsto
vės, Japonijos Parlamento 
narės.

Kreipimusi j Dulles’ą mo
terys kreipėsi i mus visas- 
visus ir dėt to visiems svar
bu išgirsti, ko japonės pra
šė iš mūsų. Dar svarbiau 
mums sužinoti jų prašymą 

A dcv to, kad tas tariamasis 
'“mūsų atstovas” mums to 
japonių prašymo nerapor
tavo. \

Japonių prašymas ameri
kiečiams buvo toks:

“Mūsų pirmiausiuoju ir 
paskiau šiuo j u malda v i m u 
yra išvengti karo... Mes, 

' kurie esame japonais, ken
tėjome patys ir kankinome 
kitus iki to laipsnio, k a d 
mes daugiau nebepasitiki- 
me karui,” sakė japonės.

“Mes išmokome, jūsų ma
loniai prigelb^timos, kad 
karas ir militarizmas neiš
sprendė jokios problemos, 
bet padaro daug aršesnių 
bėdų žmonių visuomenei, ir 
kad protingas ir teisingas 
yra* nuosprendis Japonijai 
laikytis tokios tautines po-

Siirašineja vaikų kožuą 
judesį ir žodį

%

Jitikos, kuri atsisako viso
kių karų. Tas visuotinas 
Japonijos pareiškimas pa
sauliui, kad ji visiems lai
kams atmeta karą, buvo 
vienatine viltimi ir savigar
bos pojūčiu, kuris mus iš
gelbėjo nuo desperacijos, 
kuomet mes nešėme nepa
keliamus vargus pabaigoje 
karo...”

Japonės toliau savo me
morandume maldavo leisti 
“Japonijai išsaugoti savo 
konstituciją,” tai yra, ne
versti jos į karą, nestumti 
j pasiruošimą karui. Kad 
leistų Japonijai pasilikti 
“negi n k 1 u o t a valstybę,” 
leistų pasilikti “Pac_i.fi ko 
Šveicarija,” nepriklausoma 1 
ir neįtraukta į kitų valsty
bių. ginčus.

“Mes norime būti taikos 
tarnaitėmis,” sake jos. “No
rime sodinti medžius, sta
tyti industriją.” Bet jeigu 
Japonija būtų verčiama gin
kluotis, “mes, Japonijos mo
terys, išstotume prieš tai ir 
balsuotume prieš tokią sau- 
žudystę.”

Priešingai Japonijos mo
terų ir visos liaudies troš
kimams, mūsų šalies val
džios dabar siūlomoji Japo
nijai pasirašyti neva taikos 
sutartis stumtų Japoniją 
ginkluotis ir kariauti.

A-a.

, Šiomis dienomis skaičiau 
spaudoje, jog nedideliame 
vidurvakarių mies tolyje, 
Kansas valstybėje, vykdo- 

; mas nepaprastas projektas.
• Ten kuri nors, matomai, ne 

biedna įstaiga atsiuntė būrį 
asmenų, kurie, kas kelios 
valandos pasikeisdami, su
rašinėja vaikų kožną pasi
judinimą, ko.žną žodį. Pra
deda pirm vaiko išbudinmio

• iš miego. Baigia jam jau 
užmigus, po dienos papras
tojo užsiėmimo.

Tikslas, kaip sako tyrine- 
. tojai, esąs patirti, kaip į 
v vaikus veikia išlaukinės įta-. 

' kos laike formavimosi indi- 
fMuaiio žmogaus pobūdžio.

Nežinau tyrinėjančiosios 
L Įstaigos nepasakytųjų sie- 

, kių, tai sunku taip sau nuo 
. ausies sakyti, ar tas tyrinė

jimas naudingas, ar jis blo- 
'j gūs. Jeigu ištik rujų būtų 

- siekiamas! pagerinti auklė- 
; jimą, tai jis būtų naudin

gas. Bėt jeigu stengiamasi 
' patirti, kaip daugiau. įkalti 

karinės propagandos; jeigu 
tai būtų pastangos pripum- 
puoti nuolankumo dolerių 

/ grobimo viešpačiams, tai 
h gėliau, kad tokių tyrineji- 

* ; mu nebūtu. V l
Tiesa, apie žmogų šian- 

į dieną permažai težinome. Ir 
. vargiai bent kada žinosime 

' perdaug. Norėtųsi tyrinė
jimą skaityti progresu. Bet 

' žinant, kaip jau turimosios 
_ dHnicį; neigiamos, kaip inū- 
" gadynėje elgiamasi prie

ki šilkai progresui, abejonės
■ Apfilpa, išgirdus apie nau- 
t jus tyrinėjimus.

Argi mes nežinome, kad 
vaikui reikia gero .maisto, 
erdvės, saulės, gerų namų,

gerų mokyklų, protingo ir 
draugingo mokymo, taipgi 
žaismių? O ar tą viską mes 
duodame? Šalyje randasi 
milijonai užguitų, pusba
džių vaikų. Rodos, turime 
pakankamai darbo geros 
valios žmonėms, jeigu są
žiningai būtų siekiama tuos 
blogumus prašalinti.

Kam dar nežinoma, kad 
kiekvienas žmogus, ypačiai 
jaunimas, trokšta gyventi 
ir gyvenimu džiaugtis? Ta
čiau priešiškai jų norams 
ir gerovei ruošiame jiems 
karus.

Kas nežino, kaip reika
linga ir brangi yra sveika
ta? Ir tiktai tas, keno kū
dikis žuvo dėl visuomenės 
įstaigų prasikaltimo, tega
lės pilnai suprasti sekamą, 
sužiniai padarytą kūdi
kiui kančią Ir jo tėvams 
nieku neatmokama žala. V 4. .

Noriu, priminti apie brook- 
lyniečių Mr. ir Mrs. Willi
am Felder kūdikį Celėstę, 
kurią jie palaidojo vos su
laukusią dvejii metukų am
žiaus, išsikankinusią šeše
tą savaičių be tinkamos me- 
dikališkos pagalbos.

Cėleste, kūdikis biednų 
darbininkų negrų, gyvenan
čių 473 Macon St., pradėjo 
klykti ir nebevalgyti. Tė
vas tuojau pašaukė dakta
rą. Daktaras, tarsi koks 
burtininkas su savo hokus- 
pokus, nieko * netyrirlėjęs, 
pasakė “gripas,” davė pe
nicilino ir išėjo.

Tačiau kūdikis dar dau
giau klykia. Susirūpinęs, 
tėvas šaukia kitą daktarą? 
“Pilvuką skauda,” pasakė 
jis, davė vaistų ir išėjo. O 
kūdikio sveikata vis blogė-

Taupant žingsnius 
ir minutes.

. Valant kambarius,' jeigu 
visą dieną prie to dirbi, su
taupysi mylias kelio turė
dama patogiai panešamą 
dėželę ar krepšelį su visais 
valymui reikalingais įran
kiais.

Jeigu turi devynias lovas 
kloti, sutaupysi mylią kelio 
klodama vieną kraštą iš 
pradžios iki galo ir apėjusi 
iš antros pusės vėl taip 
įaigdamū antrąjį kraštą.

Teko matyti šeimininkę 
bėgiojant į virtuvę plausty- 
ti skudurą prisiėjus valyti 
drėgnu skuduru palanges, 
lentynas, pasienių apvadus 
ar kitas suodžiais ar dulkė
mis padengtas vietas. O 
seną paklodę išmeta lauk 
čielą.

Atlikusius švarius skudu
rus verta pasidėti kaip tik 
tokiam reikalui. Sukarpius 
į reikiamo dydžio šmotelius, 
sugniaužti gumuliukais, vi
sus kartu sudrėkinti, tada 
dirbti. Prišluostvtus išmes
ti.

Storai dulkėtoms vietoms 
paviršutiniai apvalyti taip 
pat gerai patarnauja laik
raštinė popiera, gumuliu
kais suspausta ir sudrėkin
ta. N.

KAI KAS APIE ŽUVĮ
Buvo laikai, kuomet buvo 

priimta žuvį valgyti tikrai 

ja. Pradėjo protarpiais ne
tektį sąmonės.

Nešinas kūdikiu, tėvas 
nubėga Kings County ligo
ninėn. “Biskis plaučių įde
gimo,” sako daktaras. Ir 
išsiuntė tėvą su kūdikiu na
mo, nežiūrint tėvo malda
vimo kūdikį priimti ligoni
nėn ir gydyti .

Dar kiek iškentėjęs kar
tu su konvulsijų kankinamu 
kūdikiu, tėvas pašaukė poli
ciją, o toji gavo iš Bush
wick ligoninės ambulansą. 
Ten kūdikį paviršutiniai 
apžvelgė moteris daktaras. 
“Blogi tonsiliai. Veškis na
mo. irlaikyk lovoje,” į^akė 
tėvui.

—Jūs nesuprantate, ma
no kūdikis miršta, — šaukė 
desperacijon įpuolęs tėvas 
jau veik per ašaras.

—Veškis namo, neverta 
pinigų eikvoti, —atsakiusi 
daktarė.

Tačiau kūdikis spiegia, 
išskyrus pertraukas, kada 
apalpsta. Nubėga tėvas į 
Eye and Ear ligoninę. Ten 
atydžiau apžiūrėjusi kūdi
kį, moteris daktaras pasa
kė, kad dėl tonsilių konvul- 
šijos nekankintų. Kūdikis 
bus apsinuodijęs švinu gal 
nuo kokio apšvininto žais
lo ar ko kito. Bet ten to
kioms ligoms gydyti neturi 
parankamų. Patarė kūdi
kį perkelti Cumberland li
goninėn. .Cumberland dak
tarai pripažino tos. dakta
rės diagnozę teisinga, paė
mė kūdikį gydyti, bet .pa
galba jau buvo pavėluota. 
Mažytė Celeste už kelių va
landų po įleidimo ligoninėn 
mirė.

Šis nuotikis ne pirmas. 
Apie šimtus nužudytų kūdi- 

. kių rašoma spaudoje ir 
tūkstančiai kitų tokių be
pasiekia nei spaudos.

Aky regyje esančiojo ne
paisymo vaikų sveikatos ir 
gyvybės, sunku įsitikinti, 
kad naujai vedamieji vaikų 
tyrinėjimai būtų vykdomi 
nuoširdžiu sumetimu pagel
bėti Vaikams ar patarnauti 
mokslui. B—.te

Šeimininkėms CHICAGOS ŽINIOS
lupant nuo sprando, bai
giant prie uodegos—ne ki
taip. Vėliau žmonės pasi
drąsino gaminti iš žuvies 
visokiausius patiekalus, tar
pe kitko ir kepti bandukes, 
virti kukulaičius, mišiniuo
se su vaisiais ar daržovė
mis daryti pajus ir sandvi
čiams vidų.

žuvies Banduke
Skanus žuvies kepaliukas 

(4-6 porcijos) gaunasi se
kamai :

Du puodukai virtos ir su
aižytos žuvies

du biskelį plakti kiauši
niai

pusė šaukštuko druskos
2 puodukai kenuoto pieno 
puodukas ir pusė sausai

nių trupinių
šaukštas w o r cestershire 

soso
šaukštas s u k a p o t ų pe- 

truškų (parsley)
po žiupsnytį pipirų ir pa

prika (pagal skonį).
Sumaišyk viską. Sudėk 

į. pasviestuotą kepiniui in
dą. Dėk į vidutiniai karš
tą pečių t(apie 375) ir kepk 
apie valandą ar kiek ilgė
liau, iki bandukė atrodys 
gražiai sukepusi.

Bandukė, kaip ir bile ku
ri žuvis, tinka paduoti su 
pomidorų (tomačįų) ar gry
bų sosu. Prie žuvies taipgi 
tinka saldžiosios bulvės, 
burokai, o taip pat ir žalio
sios daržovės. .Tinka kep
tos baltosios bulvės.

Pagalbiniai Priedai
Bandukėn vieton sausai

nių tūlos šeimininkės var
toja duonos trupinius, dar 
kitos avižų ar kukurūzų 
kruopas. Vieton kenuoto 
pieno — paprastą'pieną, ar
ba ir džiovintą, o atskiesti 
vartoja tą skystį, kuriame 
virė žuvis, žodžiu, galima 
daryti permainų pagal sa
vo skonį. Tik reikia atydos, 
kad bandukei tešla nepasi
darytų perdaug skysta ar 
perdaug kieta.

•

Didelės, apykietės žuvies 
mišinys išeis ne perdaug su
trintas, bet minkštas, jeigu 
pirm verdant aštriu peiliu 
žuvį sup j austysi skersai 
raumenį plonomis riekelė
mis.

Pjaustyk skersai raumenį 
ir skauradoje spraginti 
šmočiukams. Kad nesubi- 
rėtų, apvolioja miltais, ar
ba •trupiniais ar. kukuruzų 
kruopelėmis (corn meal). 
Sausainiai skaniau, bet mil
tai stipriau.

•

Verdamą ūr šutinamą žu
vies steiką apsaugoti nuo 
subirėjimo įvyriioja į marlių 
(cheese cloth). Išvirus, at-; 
sargiai nuvynioja. N.

Anekdotai
Ateivis darbininkas atėjo 

prie teisėjo gauti pilietybės 
popierius, Į klausimus aiš
kią! ir teisingai 1 atsakė. 
Paskiausias teisėjo klausi
mas buvo toks:

“Ar tamsta priklausai, ar 
simpatizuoji subversyvei 
grupei ar partijai, kuri 
propaguoja spėka nuversti 

’šios šalies valdžią?”
Ateivis: Taip, jūsų my- 

lista!
Teisėjas: Aš tamstos pra

šau įvardint tą partiją. x
Ateivis: Republįkonai! .

Spartakas

Supratimas, kas yra nor
malu, o kas nenormalu, ski
riasi ,ne tik sulyg vienos ir 
kitos šalies, ne tik sulyg 
klimato, bet dar labiau su
lyg 1 tos ar kitos klasės vi
suomenėje. E. H. J.

Chicagos Lietuvių Žinios
Joniškiečių Klubo pirmi

ninkas J. Jonkus buvo kelias 
savaites ligoninėje gydytis 
akis. Jisai linksmas, kad re
gėjimas pasitaisė.

—o<—
LDS Apskrities , pietinė 

konferencija šaukiama spalių 
21-mą, Vilnies svetainėje.

—o—
•Charles ir Margaret Matu- 

kaičiai sugrįžo iš atostogų, 
kuriomis jie aplankė Pennsyl- 
vanijos ir Michigan daugelį 
vietų, matėsi su senais priete- 
liais, įsigijo naujų pažinčių. 
Ir iš kelionės daug ko parašė 
dienraščiui Vilniai, nes abu 
yra liaudies laikraščio uolūs 
prieteliai.

■—o—
Mr. ir Mrs. Joseph Kenston 

ir Sandra išvykdami atostogų 
žadėję parvežti daug žuvies.

—o—
Cicerietė Zigmantienė ne- 

sveikuoja. Norėdama dvigu
bai patikrinei savo padėtį, ji 
su vyru išvyko į Minnesota, 
kad garsiosios Mayo klinikos 
daktarai dar patikrintų. Jeigu 
jų diagnozė supuls su chica- 
giečių daktarų, ji turėsianti 
pasiduoti operacijai.

—o—
Nuvykęs į girią grybauti, 

Juozas Bendokaitis kur nors 
užkliuvo koja ir pavirto. Virs
tančiam šaka vos nepervėrė 
krūtinę, nemažai suškaudino.

—o—
Pas vilniečius lankėsi det- 

roitietis Antanas Mitrikas. 
Atostogomis buvęs pavažiavęs 
toliau1 į vidurvakarius per Ne
braska ir Utah, pasiekęs net 
Nevadą. .

Taipgi lankėsi Virginia Do- 
minaitis iš Miami, Fla., buvu
si clevelandietė.

■—o—
J. Kanceris išvažiavo pabu-, 

voti keletą savaičių Kaliforni
joje. Jis tųb budu tikisi pa
bėgti nuo šienligės.

—o—
i LMS Pirmoji Apskritis ir 
Liaudies Teatras bendrai ruo
šia menininkų ir visos * meni
ninkams prietelingos publikos 
sąskridį rugsėjo 9-tą, Spaičio 
darže, Willow Springs, UI.

.—o—
Jaunuolė Dolores Pažars- 

kaitė, vasarinės atostogos iš 
mokyklos proga dirbusi Vil
nies raštinėje, grįžta mokyk
lon. Vilniečiai sako, jog ji ga
biai ir uoliai .dirbo. Linki lai
mingai baigti mokslą ir pas 
juos sugrįžti.

T oday’s Pattern

Pattern 9371 conies in sizes SL 
36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50, 52. Si?e 
36 takes S’/z yards 35-inch; Vs yard

Pažymėkite formcis numerį 
ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic * .Ave., Richmond 
Will 192 N. Y.

Oak Parke neseniai atrasti' 
palikti du lietuviukai vaiku
čiai, apie 2 ir 3'metų. Kiek 
galima iš tokių jaunučių da- 
siklausti, spėjama, lead jie di
pukų vaikai ir kad jų vardai 
esą Biruta ir Kastutis, o jų 
motinos — Aldona.

■—o— ;
V. Petrokas rugp. 17-tą bu

vo operuotas. -Sakoma, buvęs 
užsiauginęs tulžiapūslės ak
menų (gall stones).

—o—
Nesveikata nusiskundžia 

vilnietė B. Senkevičienė, daž
nai rašanti moterų skyriuje 
šeimininkėms ir kitų raštų, 
taipgi veikliai dalyvavusi pa
žangiųjų moterų darbuotėje.

—o—
Vincas Urbonas, St. Mažei

ka ir sūnus' Alfonsas atosto
gavo Kanadoje ir lankėsi ryti
nėje Pennsylvanijoje, anglies 
srityje.

—o—
E. Klastauskienė ir jos duk

ra B. Dargienė su sūnumi a- 
tostogavo pas Klastauskus 
Scottville, Michigan. Gero 
poilsio suteiktą smagią nuotai
ką sugadino Benton Harbor 
buso sudavimas į jų mašiną. 
Jie patys išliko nesužaloti, tik 
sukrėsti. Mašiną sudaužė..

—o—
Daugeliui chicagiečių pa

žįstamieji V. Povilaitis ir jo 
duktė irgi tapo sužeisti auto 
nelaimėje kur nors savo mies
te Terre Haute, Ind., ar* apy
linkėse.

S. I. V.

Waterburio Žinios
Rugp. 8-tą laikytame 28 

kuopos susirinkime buvo duo
ta gerų sumanymų. Išrinkta 
žieminiams parengimams ko
misija: K.ii Stanislpvaitienė,, 
K. Yenkeliūnienė, P. B okas.-

• t r

Svarstant apie veikalus, K. 
Stanislovaitiene davė sumany
mą ir apsiėmė sudramatizuo- 
ti R. Mizaros parašytą apysa
ką “Keliais Į Laimę.” Jei' pasi
sektų, tai turėtume, gerą vei
kalą mūsų scenai, nes ta apy
saka visiems labai patiko.

—o—
Kitas svarbus susirinkimas 

įvyks 12 d. rugsėjo /(Sept.), 
8 vai. vakaro, 103 Green St. 
svetainėje, Waterbury, Conn. 
Bus išduotas raportas iš Tai
kos Kongreso, kuris atsibuvo 
pabaigojp birželio, Chicagoje.

Mūsų delegatė K. Stanislo
vaitiene išduos raportą, po to 
turėsime užkandžių. Įžangos 
mokesties nebus. Būtų malo
nu, kad ir iš kitų kolonijų at- 
si lanky tuinėt pasiklausyti mū
sų-delegatės., s

—o—
Kitas didelis ir paskutinis 

šio sezono parengimas, . tai 
“vakarienė” Laisvės 40 metų 
sukakčiai paminėti. Ji įvyks 
23 d.‘ rugsėjo (Sept.), Lietu
vių Darže, už Lakewood eže
ro, Waterbury, Conn. Trasi- ■ 
dės 2-rą po pietų. Vakarienė 
bus duodama 3 valandą. Įžan
ga tik $2.50 asmeniui. Bus 
ir kalbėtojas iš New Yorko. ’

Draugai, buvote visi paten
kinti praėjusia vakariene, ku
ri įvyko 12 d. rugp. ir nekurie 
pageidavote, kad toki paren-. 
girnai būtų dažniau ruošiami? 

CHARLES J. ROMAN
LAIBOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, gFeit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai ftiodetniškai įruošta 
mūsų šermenine.’ Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila.*, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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3. pusT.'-^Laisvė (laberty)«Trečiad., Rugsėjo-Sept. 5, 1951

Tai dabar vėl turite'progą su
sieiti ir pasivaišinti gražiame 
parke, nes komisija — K. Sta
nislovaitiene, M. SvinkūnienS, 
P. Bokas — deda visas pa
stangas, kad viskas išeitų kuo' 
geriausia.

Tikietus galit gauti pas ren
gėjus. Būtų patartina, kad į- 
sigytumėt tikietus iš anksto, 
tai rengėjams būtų lengviau 
aprūpinti maistu.

K. Yenkeliūnrenč.

I

Saginaw, Mich.
ULD 131 kuopa rugp. 25-tą 

turėjo savo susirinkimą pas 
draugus M. Arminus. Perbė
gus vietos reikalus, prieita 
prie politinių kalinių gynimo. 
Kadangi šiandien reakcija 
siaučia, tai plačiai apie poli
tinių darbininkų vadų perse
kiojimą padiskusuota. Ir nu
tarta, kad reikėtų nors kiek 
paaukoti. Bet kuopos iždas 
tuščias, nėra iš ko aukoti. O 
narių didesnė dalis yra pen- 
sijonieriai. Vis viena sumesta 
po kiek kas išgalėjo, viso su
aukota $6. Nors būtų perma
žai dėl tokio svarbaus reika
lo, bet visgi geriau, negu nie
ko.

Skaitydamas dienraštyje 
Laisvėje iš lietuvių kolonijų 
korespondencijas patėmijau, 
kad nekuriose lietuvių koloni
jose, ypač audyklų, srityse, 
yra paleistų iš darbo po kelis 
tūkstančius darbininkų. Kai 
kur nėra galima gauti kitokio 
darbo.

Pas mus, Saginaw, darbai 
kol kas eina labai gerai. Dir
ba dieną ir naktį. žinoma, 
daugiausia dirba kariškus 
reikmenis. Draugams patar
čiau atvažiuoti, manau, būtų 
galima darbą gauti.

Jei kas iš progresyvių lie
tuvių manytų atvažiuoti, 
kreipkitės žemiau paduotu 
antrašu, suteiksiu pilnas in
formacijas apie darbus.
' Dradgiškai, S. M. Leesis

H? / 223 Hess Avę.;t4
. Saginaw, Mich. 

f -. ..... ■ ............. .

Palaidojus Mary 
Stanevičienę

SUMMERLEE, W. Va. -’f 
Čionai mirė Mrs. Mary Stane- 
vich (Matulytė) dar nesulau
kus 35 metų amžiaus. Buvo 
gimus Vengro, W. Va. Vėliau 
su tėvais persikėlus gyventi į 
Sujmmerlee. Liko vyras Jonas, 
dukrelė 12 metų, sūnelis 8 
metų, ir trys broliai: Juozas, 
Jonas ir Jurgis Matuliai.

Buvo baigus aukštesrię mo
kyklą Oak Hill, W. Va., ku
rią ir jos- draugas Jonas Sta
nevičius baigė. Jiedu apsive
dė 1934 m. Iš syk pradėjo 
vargingai gyvenimą iki kol 
prasisiekė. Susikūrė namelius, 
kad būtų geriau dėl senatvės. 
Bet mirtis pasiėmė, norš' ve
lionė galėjo gyventi dar apie 
50 metų.

Abu priklausė prie LDS 
149-tos ir LLD kuopų.

Rugpiūčįo 16' d. mes visi 
LDS 149-tos kuopos nariai pa
lydėjome jos karstą, atiduo
dami jai paskutinį patarnavi-^ 
mą į Island Memorial Park 
kapines, Oak Hill, W. Va.

Drauge Mary, lai tau būna 
lengva žemelė West Virgini
jos kalnuose!

Ona Ramanauskienė
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS I
Bibliotekėlės kolūkiečiams
SMĖLIAI, birž. 19 d. —Ra

jono vartotojų kooperatyvo 
valdyba nutarė sukomplek
tuoti1 bibliotekėles savo šefuo
jamiems Neveronių apylinkės 
kolūkiams. Artimiausiu laiku 
bibliotekėlės bus sukomplek
tuotos ir prisiųstos kolūkiams. 
Prasidėjus derliaus nuėmimui, 
kooperatyvas organizuos pla
čią išnešiojamąją-išvežioja- 
mąją knygų prekybą želyos, 
Šešuolių, Pašilės, Gelvonių ir 
kitų apylinkių kolūkiuose.

L Laurinavičius
—O—

PASVALYS. '“Gulbinėnų” 
kolūkyje įsteigta moterų ta
ryba. Pirmininku išrinkta St. 
Pladienė.

Moterys aktyviai dalyvauja 
ruošiantis derliaus nuėmimui.

V. Šatas
—o—

Išnaudojami rezervai
ŠIAULIAI, birž. 13 d. — 

Patriotinė Vilniaus dažymo 
aparatų fabriko kolektyvo ini
ciatyva rado gyvą atgarsį 
“Rūtos” fabriko darbininkų 
tarpe. Įvykusiame mitinge 
karamelės cecho puikios ga
minių kokybės brigada, vado
vaujama Komaraitės, pasiža
dėjo iki šių metų pabaigos di
džiųjų komunizmo statybų 
fondan sutaupyti 18 tonų ku
ro, .1,000 kilovatų elektros 
energijos ir už 1,500 rublių į- 
vairių medžiagų. Be to, bri
gada prisiėmė įsipareigojimą 
racionaliau išnaudoti įrengi
mus, pakelti darbo našumą 6 

'procentais.
—o— 

M. Gorkio kūriniai 
lietuviu kalba

VILNIUS, birž. 13 d. — 
šiandien Maksimo Gorkio kū
riniai plačiai paplitę lietuvių 
tarybinių skaitytojų masėse. 
Kiekvienais metais Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla 
išleidžia dešimtis tūkstančių 
egzempliorių M. Gorkio kūri- 

^nių. Tik pokariniais metais 
nuo 1945 iki 1951 metų išleis
ta M. Gorkio veikalų bendru 
246,800 egzempliorių tiražu. 
Lietuvių tarybinis skaitytojas 
gavo į rankas įžymiuosius M. 
Gorkio kūrinius — trilogiją 
“Vaikystė,” “žmonėse,” “Ma
no universitetai,” “Klimo

* Samgino gyvenimas,” “Arta- 
monovai,’’ eilę apysakų bei 
rinkinių, demaskuojančių kru
vinuosius Amerikos imperia
listus.

M. Gorkio 15-ųjų mirties 
metinių proga bus išleista dar 
eilė didžiojo rašytojo kūrinių: 
dramų ir pjesių rinkinys “Je
goras B*ulyčiovas,” apysakų 
rinkinys “Sargas,” romanas 

x “Matviejaus Kožemiakino gy
venimas” ir kt.

—o—
Vaikų muzikos mokykloje

VILNIUS, birž. 13 d. — 
Vilniaus vaikų muzikos mo
kykloje .pasibaigė egzaminai. 
Daugiau) kaip 270 moksleivių 
laikė muzikos egzaminus. 
Daugelis septintos — baigia
mosios klasės moksleivių gavo 
gerus ir labai gerus įvertini
mus. Moksleiviams R. Alek
nai, C. Kaveckaitei ir S. Dap
kutei įteikti pažymėjimai su 
pagyrimu. Gerai egzaminus 
išlaikė E. Kaplanaitė, S. Ab
ram ovskaj a, E. Riskinaitė ir 
kiti.

• VILNIUS. — 43 telefonai- 
automatai įrengti įvairiose 
Vilniaus vietose — geležinke- 

• lio stotyse, teatruose, kinuose, 
viešbučiuose, ' stambiose par
duotuvėse, pašto skyriuose ir 
kitur. Artimiausiu metu bus 
įrengti dar 7 telefonai-auto- 
matai.

Sausinimo darbai vykdomi 
“Birutės” kolūkyje (Plungės 
rajonas). Jau iškasta apie 500 
metrų antrinio kanalo.

Z. Petrauskaite
*—O--- '

VILNIUS. — Į Maskvą ir 
Leningradą vasaros atostogų 
metui ekskursijas organizuoja 
Vilniaus Valstybinio univerąi- 
teto studentai. ■— ■
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NewYorko^M^yZlnlos
Svarbūs LDS kuopą 
susirinkimu

LDS 13 kuopos susirinki
mas -įvyks ketvirtadienį, rug
sėjo 6, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hille. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai kvie
čiami šiame susirinkime daly
vauti.

LDS 200 kuopos susirinki
mas taipgi įvyks toje pačioje 
vietoje ir toje pačioje dieno
je. Tai jaunuolių kuopos susi
rinkimas.

LDS) 50 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, rug
sėjo 6, White Eagle salėje, 
724 Fifth Ave.> So. Brooklyne.

Tenka priminti tai, kad 
taip vadinamųjų senių kuo
pos turėtų kiek nors pasimo
kinti iš jaunimo kuopos, kuri 
reguliariai laiko savo susirin
kimus ir kurie skaitlingai lan
komi. Jaunuoliai moka gyvai 
vesti savo susirinkimus, tai 
patraukia daugiau narių juo
se dalyvauti. Po susirinkimų 
jie taipgi turi užkandžių ir 
draugiškų pašnekesių.

Kodėl nepapraktikuoti ir 
kitų kuopi] susirinkimuose 
turėti svarbių diskusijų, o po 
susirinkimų visiems draugiš
kai valandikę prie užkandžių 
praleisti.

Dabar eina LDS vajus, tai 
reikėtų tuo klausimu pasikal
bėti, kaip daugiau nauju na
rių į LDS(įrašyti. LDS narys 

t

LLD 1-mos kuopos 
narių dėmesiui
I _____________________

LLD 1 -mos kuopos susirin
kimas įvyks rugsėjo 10-tą d., 
7:30 vakaro, L. A. P. Klubo 
patalpoje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.
. Visiems nariams metas pa
galvoti ir atėjus į susirinkimą 
pasisakyti, koks bus mūsų sa
višvietos ir kitos veiklos sezo
nas, kuris jau čia pat. Ir yra 
dar nepasimokėjusių duokles 
už šiuos metus. Prašėme pa
siskubinti pašimokėti, kad iš
saugotume pirmosios kuopos 
laipsnį ir gerą vardą. Sekr.

Jaunieji Yakščiai 
atostogauja

LDS centro knygvedė Ona 
ir jos vyras angliško “Tiesos” 
skyriaus redaktorius Pranas 
Yakštis jau antrą savaitę atos
togauja Naujojoje Anglijoje, 
.daugiausia Rumford, Me., pas 
savo gimines ir pažystamus.

Ruošia nau jų namų 
statybai vietą

New York Housing Autho
rity praneša, kad yra ruošia
ma naujam projektui vieta 
So. Jamaicoje. Bus pastatytas 
naujų namų projektas dėl 
600 šeimų, kurios mokėsią pa
lyginamai žemas nuomas.

Ant South Road ir Brinke- 
roff Avė. ruošiama 16 akrų 
vieta. 127 šeimos jau iš tos 
vietos iškeltos, bet dar dau
giau kaip kita tiek reikės iš-

4 jaunuoliai žmogaus 
nužudyme kaltinami

Keturi brooklyniečiai jau- 
nuoliai, James Hali 17 metų, 
John Gilmore 17 m., John 
Lucas 16 m. ir jo brolis Ray
mond 18 m. kaltinami nudūri
me William Humphrey, kuris 
tuoj mirė.

Policija aiškina, kad jis bu
vo nudurtas, muštynėse, ku
rios prasidėję . dėl vyno bon- 
kos.

Apvirtus žuvininkų 
laivui 37 žuvo

šeštadienį 57 žuvininkai 
norėjo pasižuvauti ir nema
žai žuvies pasigauti. Jie išvy
ko į Atlantiką žuvauti su žu
vininkų laįvuku “Pelican.” 
Pasiekę Montauk Point susiti
ko didelę audrą, kuri pradė
jo jų laivuką blaškyti į visas 
puses. Tarp žuvininkų ištiko 
panika. Daugelis bėgo į lai
vo apačią. Laivukas apvirto. 
Pribuvusi pagalba išgelbėjo 
20 žmonių, o' 37 žuvo.

Dabar eina tyrinėjimas. 
Vieni’ kaltina laivuko kapito
ną Edward a Carroll, kuris 
taipgi žuvo, kad perpildęs 
laivuką žmonėmis. Kiti kalti
na pačius žuvininkus, kad jie 
susigrūdę buvo vienoje laivu
ko pusėje. Dar kiti kaltina 
oro biuro pranešėjus, kurič 
neinformavę, kad gali būti 
toje vietoje audrų.

Sužalota moteris 
pagimdė sveiką vaiką

Caledonia ligoninėje dak
tarai sunkiai dirbo ištisas 3 
valandas, iki pagelbėjo Ange
lina! Schaefer pagimdyti svei
ką 7 svarų mergaitę.

Keturi mėnesiai atgal 
Sch'aeferių namas užsidegė. 
Angelina nuo trečio .aukšto 
iššoko ir baisiai susižalojo 
būdama nėščia.

Ligoninėje ji buvo sucemen
tuota ir taip visą laiką laiky
ta. Pripažinta, kad jos gyvy
bė yra dideliame pavojuje.

Bet ji' savo gyvybę išlaikė 
ir taipgi visas gimdymo kan
čias iškentėjo. Dabar ji džiau
giasi naujagimiu.

Gembleriai bizniavojo 
policijos panosėje

Detektyvų būrys įsiveržė į 
Cafę Royal, 200 pėdų nuo po
licijos stoties ir surado ten 
arklių lenktynių gemblinimo 
kambarį, kuriame darydavo 
po $25,000 biznio į dieną. 
Areštavo savininką ir 7 kitus 
gcmblerius.

Jie nugirdo vieno tokį išsi
reiškimą: “Vakar aš jums 
daviau $2,800 ir nieko nelai
mėjau. Turiu viltį šiandien 
laimėti.”

Elektra sudegino 
darbininką

• Consolidated Edison Co. 
darbininkas John Gicpel, be
dirbdamas prįe Public School 
No.1 115 transform erio, netikė
tai prakaituota ranka palytė
jo elektrinę vielą ir bu
vo vietoje užmuštas.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuoiųenininkus.

ši pare Įvyks šeštadienį

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y.
I z

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00
t

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iš plat'intojų ir Centruo

se: Laisvės rastinėje ir Liberty Auditorijoje.

1,200 kalinių
Ellis Saloje

šiuo metu apskaičiuojama 
1,200 kalinių Ellis Saloje. Tai 
įvairių tautų ir rasių žmonės, 
daugiausia ' jūreiviai suimti 
belaukiant savo laivų atplau
kiant.

Tarp jų yra nemažas skai
čius progresyvių, antifašistų, 
kurie yra areštuoti ir be kau
cijos laikoįmi deportavimui.

Tarp jų randasi keli Pran
cūzai, kurie čia atvyko kaip 
vizitoriai. Bet klausinėjant 
kaip tik jie išsitarė, kad karo 
metu jie kovojo prieš nacius 
kaip partizanai, jie buvo su
laikyti ir nuskirti deportuoti. 
Vienas pasisakė, kad buvo 
nacių koncentracijos kempėje 
kankinamas.

Vienas jų, žiūrėdamas pro 
kalėjimo langą, 1 išsireiškė, 
kad ir Laisvės Stovyla, kuri 
ten matoma, yra nugarą jiems 
atsukusi. Kitas sako, ’ kai 
Francūzijon grįš, tai pradės 
vajų grąžinti ir Laisvės Sto- 
vylą į Frahcūziją ir tik tada 
atsiųsti Į New Yorkb priep
lauką, kai Amerika grįš į 
laisvės kelią.

Kalėjime politiniai svetur- 
gimiai laikomi drauge su kri
minalistais, panašiai, kaip 
hitlerinėje Vokietijoje dary
davo.

čia atsiunčia sulaikytus tū
lus buvusius nacius ir fašis
tus. Bet kiek patyrinėję juos 
paleidžia į laisvę Amerikoje 
gyventi.

Neveltui kiti šią Ellis Salą 
vadina “Ašarų Sala”, nes 
daugelis moterų ir vaikų kla
nus ašarų išlieja belaukda
mi, kada juos grąžins Į gimti
nį kraštą.

Kumštininkas Flores 
kritiškoje padėtyje

20 metų kumštininkas Gęor- 
gie Flores randasi St. Clare 
Ligpninėje. Daktarai padarė 
ant jo smegenų operaciją ir 
pripažino, jog jis dabar yra 
kritiškoje padėtyje.

Kumštynėse jis buvo par
blokštas ant grindų ir jo gal
va smarkiai sumušta. Kiek 
pirmiau taipgi jis buvo smar
kiai parmuštas ir apsvaigintas 
kitose kumštynėse. Nepaisant 
to, kumštynių rengėjų mana- 
džeris išstūmė jį vėl į kitas 
kumštynes, kuriose jis mirti
nai buvo sužeistas.

Geo. Flores gyvena Brook
lyne ir yra trijų savaičių am
žiaus vaiko tėvas.

Suimtas už dviračių vogimą
Brooklynietis Juan Montal

vo areštuotas ir kaltinamas už 
virš šimto dviračių pavogimą 
ir kitiems pardavimą. Padė
tas po $500 kaucija.

Protestuoja prieš 
aukštas kaucijas

Amerikinė Civilių Teisių 
Sąjunga pasiuntė protestą 
teisėjui Dimockui, kuris buvo 
nuskyręs $35,000 kauciją Ir
ving Weissmanui. Vėliau tei
sėjas Dimock sumažino kau
ciją iki $20,000.

Ii;ving Weissman buvo areš
tuotas New York o Viešame 
Knygyne rugpiūčio 17 d. skai
tant knygą. Jis kaltinamas pa
gal 'Smitho aktą mokinime ir 
suokalbiavime nuversti val
džią. Kadangi jis gyveno ir 
veikė Pittsburghe, tai ruošia
masi jį tame mieste ir teisti 
kartu su kitais penkiais tą 
pačią dieną Pittsburghe areš
tuotais.

Amerikinė Civilių Teisių 
Sąjunga ’savo proteste nuro
do, jog reikalavimas aukštų 
kaucijų ir laikymas žmonių 
be kaucijų yra priešingas 
J. V. Konstitucijai.

Ši sąjunga yra liberaline, 
komunistiniam veikimui prie
šinga.

Nepamirškite įsigyti 
bankieto bilietą

Kaip žinote, Vinco ir Onos 
Čepulių 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties minėjimo 
bankietas įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 29', Liberty Auditori
joje.

šio bankieto bilietai jau 
pardavinėjami. Galima jų 
gauti Liberty Auditorijoje ir 
dienraščio “Laisvės” adminis
tracijoje. Bilieto kaina $3.

Prašome bilietus įsigyti iš 
anksto, kad žinotumėme, kiek 
reikės maisto bankietui ga
minti.

. Yra parinktos tokios gaspa- 
dinės, kurios žino, kaip ge
riausia vakarienes suruošti. 
Todėl neabejotina, kad turė
sime skanią vakariene. Bet 
jos' nori iš anksto žinoti, dėl 
kiek žmonių maista gaminti.

Rengėjai

Moteris apmušė 
du policistus

Du policistai pasiskundė, 
jog jie gavo lazda mušti nuo 
Mrs. Rose Thompson, kuomet 
jie norėjo iš jos lazdą atimti. 
Su lazda ji laukė Wfh. Jeter, 
kurį ji su $4 pasiuntusi į 
krautuvę maisto nupirkti, 
bet jis laiku negrįžęs. Jeigu 
ne policistai, tai Jeter butų 
lazda gavęs mušti. Dabar ji 
areštuota ir kaltinama dviejų 
policistų apmušimu. Padėta 
po $1,000 kaucija.

Traukinys užmušė 
darbininką

Leo Freimer, 36 metų am
žiaus Independent Subway 
darbininkas, bedirbdamas ant 
bėgių buvo prabėgančio trau
kinio Parsons Blvd, stotyje 
mirtinai sužeistas.

Jis greitai buvo nuvežtas į 
Mary Immaculate Ligoninę, 
Jamaikoje, ir ten jis mirė. Gy
veno Williamsburge.

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

•—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. ' 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

Prašo paskolos naują 
namą statybai

New York Housing Autho
rity kreipėsi į valstijos namų 
komisionierių Stichman pra
šydami paskolinti $6,930,000 
pastatymui 456 šeimų apart- 
mentinių namų Far Rocka
way. Paskola prašoma todėl, 
kad namų statybos kainos 
smarkiai pakilo, tai jau nepa
kanka tiems namams statyti 
pasklidos pinigų sumos.
- Liepos 27 d. statyba pradė
ta. Pirmos šeimos galės įsikel
ti į naujus namus sekamą va
sarą. Namai taikomi neturtin
giesiems, nes nuoma bus že
miau1 $9 įj mėnesį vienam 
kambariui.

650 žmonių dalyvavo 
taikos susirinkime

Ketvirtadienį buvo sušauk
tas taikos „ reikalu susirinki
mas 13 Astor PI. Prisirinko 
pilna salė — 650 taikos troš
kėj ų.

Di’. Willard Uphaus su mal
da atidarė susirinkimą. Bed- 
ford-Stuyvesant Choras ke
liąs dainas padainavo.

Kalbėjo Dr. Clementina 
Paolonc ir Sylvia Soloff, kuri 
buvo drauge su/’ Dr. DuBois 
areštuota, kaip Taikos Infor
macijų Centro raštininkė.

Mitingą suruošė Moterų 
Taikos Taryba.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS t
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaWu 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto \
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampąs Union Avė. ir Hooper Street
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL

<♦>

<t>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. fc |

Telephone EVergreen 4-8174 <♦>
<!>
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Kovoja už kaucijos 
teises

Amerikinis Svetu|'gimius 
Ginti Komitetas išleido ^var
lių lapelį, kuris aiškina kons
titucines teises areštuotiems 
nepijiečiams išsilaisvinti po 
kaucija.

Minimas lapelis galima už- | 
sisakyti platinimui to komite- 1 
to raštinėje, 23 W. 26 St., ■ 
New Yorke.

REIKALAVIMAI 
HELP WANTED—FEMALE 
Reikalinga namų darbininkė, auk- | 

šta alga, .skalbimui mašina, turi my- I 
lėti vaikus, guolis vietoje, kreipki- | 
t ės: H Y 3-0804. (173-177)

_ ____________ ____________ .9
Reikalinga patyrusi namų darbi- I 

ninkė, guolis vietoje, 5 dienų dar- | 
bas, 2 vaikai, maži namai, $30 j sa- I 
vaitę. Bellerose, Queens, L. I., Tel. | 
Hollis 4-6766. (173-174)

RANDAVO JlMAI Į
Pasircnduoja fornįšiuotas kam

barys pavieniui ar ženoėių porai, - 
yra 2 lovos. Galima pasigaminti ir 
valgį. Kreipkitės po 6 vai. vakare. 
O. Valmusienė, 413 —; 361 h St. So. 
Brooklyn, N. Y. (173-175)

PRANEŠIMAS T
BROOKLYN, N. Y. N Al

LLD 1-mos kuopos svarbus susi-1 
rinkimas įvyks rugsėjo 10-tą, 7:301 
vakaro, LAP Klubo patalpoje, 2801 
Union Ave., Brooklyn, Y. Visi | 
nariai prašomi dalyvau* pasiruoši-1 
me sezonui. Ir metas pašimokėti I 
tiems, kurie esate užsilikę. — Sekr. I

(174-175)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks| 

ateinantį ketvirtadienį, 6 d. rugsėjo, I 
8 vai. vakare, Liberty Auditorijoj. į 
Visi nariai dalyvaukite. — Valdyba.!

(173-177)

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUI 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street' 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 • 
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Telefonas
EVergreen 4-8969
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